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  دعاء
  

  
  

  اللّهم انفعين مبا علّمتين               << 
  
  

                                              و علّمين ما ينفعين 
  
  

  >>.                                                                 و زدين علما 
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  إهداء 
  
  
  

  
  . إىل والديت العزيزة اليت لوالها ما وصلت إىل هذا املستوى من التعليم 

  
  .إىل والدي 

  
  .الّذين شجعوين كثريا إلمتام هذه املذكّرة " مولود و رضا" و أخويا" فاطمة و عائشة" إىل أختيا 

  
  

و تشجيعاهتم الكبرية يل و اليت لوالها إىل كلّ هؤالء أهدي هذا البحث عرفانا هلم على مساندهتم 
  .ملا توصلت إىل إجناز هذا العمل 
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  "كلمة شكر " 
  

  : أتوجه بشكري اخلالص إىل كلّ من ساعدين على إجناز هذا البحث العلمي و أخص بالذّكر  
  

ته و نصائحه خـالل     األستاذ املشرف على املذكّرة الّذي مل يبخل علي بتوجيها        إدريس بوكرا   السيد  
  .فترة دراسيت و حبثي 

  أستاذ مساعد جبامعة التكوين املتواصل الذي شجعين كثريا على البحث يف هذا              سعيد طربيت السيد  
  .املوضوع 

  . رئيسة مكتب بوزارة املالية و هذا على توجيهاا و مساعداا خرية جعدياآلنسة 
  .اإلصالح اإلداري رئيسة مكتب مبديرية نسيمة بوزنوناآلنسة 
  ) .املديرية العامة للوظيف العمومي (  رئيس قطاع مبفتشية الوظيف العمومي الوناس بلعيديالسيد 
  .  نائب مدير اإلحصائات باملديرية العامة للوظيف العمومي عزيالسيد 
  .  نائب مدير اإلصالح اإلداري ياسفالسيد 
  .ملديرية العامة للوظيف العمومي  نائب مدير التوثيف بارمضاينالسيد 
  .رئيس مكتب باإلصالح اإلداري عالق السيد 

   
لكلّ هؤالء أكرر هلم شكري اخلالص على ما قدموه يل من مساعدة و من تشجيعات و توجيهـات                  

  . كما أكن هلم كلّ التقدير و االحترام 
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  المقّدمة العاّمة
  

ا و العامة يف عصرنا احلديث مكانة هامة  و هذا إذا ما نظرنـا إىل                حتتل اإلدارة اخلاصة منه     
الدور الكبري الّذي تلعبه يف تسيري عمليات اإلنتاج و اخلدمات يف املؤسسات الـصناعية و التجاريـة                    

  .أو يف تقدمي خدمات عامة ذات املنفعة العامة  
مية و االزدهار يف اجملتمعات ، فإنهـا سـبب       و كما لإلدارة الفعالة دور كبري يف حتقيق التن          

 إخل  هلذا فإنّ أغلب اإلدارات يف العـامل          …التخلّف يف كلّ امليادين سواء االقتصادي أم االجتماعي ،          
توصف بالبريوقراطية و هذا نتيجة إصابتها بأمراض عديدة كالرشوة ، الفساد ، احملسوبية ، املركزيـة                

 و غريها من املظاهر السلبية اليت مل تسلم منها ال اإلدارات اخلاصـة                …ني ،   الشديدة ، البطء ، الروت    
  .و ال العامة 

و اإلدارة اجلزائرية كغريها من اإلدارات تعاين من مشكل البريوقراطية على كـلّ األصـعدة         
               وجيـه ،   و هذا ما يبدو واضحا من خالل احتجاجات املواطنني املتزايدة عن سوء االسـتقبال و الت

النوعية الرديئة للخدمات املقدمة هلم باإلضافة إىل ضياع الوقت ، كثرة الوثائق و الـبطء يف العمـل                  
أضف إىل ذلك املشاكل الداخلية العديدة اليت تعرفها إداراتنا العمومية كسوء تسيري            . اخل  …اإلداري  

 خلق نزاعات كثرية و متشعبة أثّـرت        مواردها البشرية ، املادية    و املالية على حد سواء و هذا ما              
  .سلبا على التسيري الداخلي 

هذه الوضعية قد دفعت احلكومة اجلزائرية منـذ االسـتقالل  إىل البحـث يف موضـوع                   
البريوقراطية  و هذا ما بدا لنا واضحا يف خمتلف املواثيق و التقارير و ذلك حملاولة القضاء على هـذه                    

وهت اإلدارة العمومية و أبعدت املواطنني عنها و زرعت الشك و نقص الثّقة             الظّواهر السلبية اليت ش   
  .فيها حتى أصبحوا يرون فيها عدوا لدودا 

و إن كانت هذه املساوئ تشكّل خطورة يف السابق ، فإنّ ذلك يزيد حدة يف هذه السنوات                   
لعـامل يف جـل امليـادين العلميـة                    األخرية و هذا نظرا للتطورات العديدة و السريعة اليت يعرفهـا ا           

و التكنولوجية ، االقتصادية و التجارية ، السياسية و حتى االجتماعية ، هذا باإلضـافة إىل التفـتح                  
العاملي و اتساع جمال التبادل و التعامل بني الدول األمر الّذي أجرب العديد من الدول على إعادة نظر                  

  .و يف نظم تسيريها و هذا حتى تساير هذه التطورات املهمة شاملة يف مبادئها 
هلذا الغرض،فقد حضيت اإلدارة العامة و اخلاصة بدراسات و حبوث عديدة من طرف علماء                

  .علم التنظيم و اإلدارة و هذا للعمل على تطويرها باستمرار
ما إذا نظرنا إىل النظريات     لذلك جند أنّ جمال التحديث اإلداري قد عرف تطورا كبريا و هذا               

العديدة و البحوث العلمية الكثرية اليت أُعدت يف هذا اجملال و اليت أثبتت جناعتها و فعاليتها يف امليدان                  
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و نقصد بذلك تطبيقها يف البلدان املتقدمة و هذا ما مسح هلذه األخرية قطع أشواط كبرية يف امليـدان                   
  .االقتصادي و اإلجتماعي  

در اإلشارة إليه  النجاح الكبري الّذي عرفه ميدان التسيري اإلداري بنشوء املنامجنت يف              و ما جي    
السنوات األخرية  يف املؤسسات الصناعية امتد إىل اإلدارات العمومية يف البلدان الغربية املتقدمة و قد                

يـة اخلـدمات الـيت    أعطى ذلك نتائج قيمة و يبدو ذلك واضحا من خالل رضاء املواطنني عن نوع           
  .تقدمها هلم هذه األخرية 

و اجلزائر بكوهنا جزء من العامل معنية هي األخرى هبذه التغيرات فال ميكنها جتاهل ذلـك ،                   
لذلك عليها اإلسراع يف حتديث اإلدارة العمومية خاصة لكوهنا األداة األساسية لتحقيق هذا التغـيري                   

 التطورات اهلامة و تلتحق بالدول املتقدمة و نقصد أساسا ضرورة           و هذا ما إذا أرادت أن تساير هذه       
  .التخلص من البريوقراطية اليت تعاين منها و من أساليب تسيريها التقليدية 

لذلك جيب التساؤل قبل كلّ شيء عن إمكانية النجاح يف هذه املهمة الصعبة الـيت تنتظـر                   
رة اجلزائرية بإدخال التقنيات احلديثة للتسيري أي املنامجنت و هـذا           السلطات املعنية بعملية تطوير اإلدا    

يف ظلّ الظّروف الصعبة اليت متر هبا اجلزائر و نقصد بذلك الوضعية السياسية و األمنيـة اخلطـرية ،                   
  .باإلضافة إىل األزمة االقتصادية و املالية و االجتماعية ؟ 

طلّب منا ، يف املرحلة األوىل من البحث ، حتليال دقيقـا               إنّ اإلجابة عن هذا السؤال اهلام يت        
اإلدارة اجلزائرية احلالية و األسـاليب  : مها) الفصل األول( و شامال و دراسة عميقة جلانبني أساسيني     

فمن جهة، جيب حتليل الوضعية احلالية لإلدارة العمومية من كـل جوانبـها                 . احلديثة للتسري اإلداري  
عناصر املكونة هلا و الظروف احمليطة هبا و نعين بـذلك البحـث يف بريوقراطيـة اإلدارة                 و تفكيك ال  

العمومية و كيفية تغلغلها فيها و آثارها ، باإلضافة إىل البحث يف اإلجراءات اليت اختـذا احلكومـة              
و من جهـة    ،  ) املبحث األول ( اجلزائرية للقضاء على ظاهرة البريوقراطيةو إلصالح اإلدارة العمومية         

أخرى ، جيب التعرف عن قرب عن األساليب احلديثة يف ميدان التسيري اإلداري و هذا ملعرفة اجلديد                 
اليت أتت به هذه األخرية و اليت جعلتها أكثر فعالية من من األساليب التقليدية للتسيري و هذا بالتعرف                  

ا اإلدارة من جراء تطبيق املنامجنـت          عن التقنيات و الطرق اليت يقترحها و املزايا اليت قد حتصل عليه           
  ) .املبحث الثاين( و هذا باملقانة مع البلدان املتقدمة اليت طبقت نفس الطرق و األساليب 

أما يف املرحلة الثانية، فبعد حتليل اإلدارة العمومية اجلزائرية و التعرف على خمتلف أسـاليب                 
عن كيفيات تطبيق أساليب التـسيري      ) لفصل الثاين ا( التسيري احلديث للمنامجنتيتوجب علينا البحث      

صحيح أنّ الكثري مـن اإلدارات يف العـامل         . احلديث و عملية إدخاهلا يف اإلدارة العمومية اجلزائرية         
خاصة يف البلدان الغربية قد طبقت هذه التقنيات بنجاح كبري ، لكن هذا ال يعين جناحها بالنتيجة يف                  

ظرنا إىل اختالف الظّروف و املشاكل و حتى اإلمكانيات ، لذلك جيب حتديد             اجلزائر و هذا ما إذا ن     
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أهم الصعوبات و العراقيل و املشاكل اليت تعرفها اإلدارة اجلزائرية و اليت قد ُتصعِّب عمليـة تطبيـق                  
تقنيات املنامجنت  و هي مشاكل ال ختف على أحد منا و نقصد بذلك نقص اإلطـارات الكفـأة ،                    

زانيات اإلدارات بفعل األزمة االقتصادية و مشاكل أخرى نتعرض هلا بالتفـصيل يف حبثنـا                  تقليص مي 
و هذا لتفادي الفشل كما حدث لربامج اإلصالح اإلداري املطبقة يف الثّمانينات و التسعينات مـن                

  ).املبحث األول( جهة 
ى اإلدارة العمومية إختـاذ     و متهيدا إلدخال هذه التقنيات احلديثة للتسيري اإلداري ،جيب عل         

سلسلة من اإلجراءات األولية للعمل على التحسني من وضعية اإلدارة العمومية و حماولة التغلب على               
املبحـث  ( كل املشاكل و الصعوبات اليت تعاين منها جلعلها أكثر قدرة على تقبل هـذه التقنيـات                 

  ).الثاين
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  الفصل األول                             
  

  النموذج البريوقراطي يف اإلدارة العمومية اجلزائرية
   و أساليب التسيري احلديثة
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البريوقراطية عبارة شائعة االستعمال يف اإلدارات اخلاصة و العامة على الـسواء ، و اإلدارة               
فت بالبريوقراطية منذ عهد االحتالل ، و قد زادت         اجلزائرية ال ُتشكّل استثناء هلذه القاعدة حيث ُوصِ       

  .مظاهرها يف فترة ما بعد االستقالل 
لذلك بات من الضروري التعرف عن البريوقراطية بشكل عام و عن خصائصها و مظاهرها                

  ) .املبحث األول ( يف اجلزائر بشكل خاص و طرق مكافحتها 
خلطرية اليت تشكّلت منها ، فقد كان ذلك دافعـا          و نتيجة ملساوئ البريوقراطية و األمراض ا        

أساسيا للعديد من الباحثني و الدارسني و املهتمني بالتسيري اإلداري إىل البحث يف أساليب أخـرى                
تأخذ بعني االعتبار كلّ العناصر الداخلية املكونة اإلدارة و اخلارجيـة اخلاصـة             ) املنامجنت  ( حديثة  

  .األساليب التقليدية يف التسيري ببيئتها و هذا على عكس 
لذلك ، فإنّ اإلدارة يف اجلزائر جتد نفسها أمام حتمية تطوير أساليب تسيريها و هذا لتتـأقلم              

  ) .املبحث الثّاين ( مع تغيرات بيئتها 
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   البريوقراطية و اإلدارة العمومية اجلزائرية:املبحث األول 
  

كلمة مقرونة باإلدارة للداللة على مساوئ عديدة ُتعرف هبا هده          ، ر  يف اجلزائ ،البريوقراطية  
  .كالبطء ،الروتني ، الفساد ، الرشوة ، احملسوبية وما إىل ذلك:األخرية 

وإن كانت معرفة هذه املساوئ ودراستها ذات أمهية بالغة فإن اإلهتمام جبذورها ونـشأا              
مهية أكرب ألنه إذا أردنا أن نبادر يف حماولة جادة ملعاجلـة            وكيفية تغلغلها إىل إدارتنا العمومية يكتسي أ      

  .هذه األمراض فال ميكن حتديد الدواء إال إذا ُعِرَف الداء 
هلذا الغرض ينبغي معرفة عن قرب البريوقراطية و ذلك بالبحث عن أصلها ، نشأا وتطوها               

  ) .املطلب األول ( وكذلك مبادئها ، حماسنها ونقائصها 
ن دراسة هذه الظاهرة وحدها معزولة التفسر لنا بريوقراطية اإلدارة اجلزائرية ، لـذلك               إالّ أ 

جيب  األخذ  بعني  االعتبار  الظروف  البيئية ،  التارخيية ،  السياسية  ،االقتـصادية و االجتماعيـة                       
 اليت قد تبـادر إىل      للفهم أكثر تطورات اإلدارة يف اجلزائر  وللتمكن من اإلجابة على األسئلة العديدة            

مىت تغلغلت البريوقراطية إىل اإلدارة اجلزائرية ؟ هل كان لالحتالل الفرنـسي دورا يف              : األذهان مثل   
ذلك؟ وهل كان اختيار اإليديولوجية االشتراكية أثرا على إضفاء الطابع البريوقراطي علـى اإلدارة ؟                

  ).اين املطلب الثّ(و مىت متّ الشعور مبخاطر البريوقراطية ؟ 
كما جيب البحث يف برامج اإلصالح اإلداري املتخذة ومدى فعاليتها و هذا ملعرفـة مـدى                

  ).   املطلب الثالث (اهتمام اهليئات هبذه الظّاهرة و بسبل مكافحتها و احلد من مساوئها 
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   .مفهوم النمودج البريوقراطي : املطلب األول
، ارة العمومية اجلزائرية الميكن إستعاهبا وال حصر خصائصها         إن دراسة البريوقراطية يف اإلد    

نـشأا و تطورهـا     ،فمعرفة جذورها   . إجيابيتها و سلبياا إال بعد دراسة البريوقراطية بشكل عام          
باإلضافة إىل دراستها من اجلانب العلمي النظري ملعرفة مبادئهـا  و حماسـنها                  ، تكتسي أمهية كبرية    

  .معرفة استعماالا املختلفة اليت تبيِّن لنا مدا شساعة مدلوهلا ، مثّ يف األخري ، و مساوئها 
   : النظرية البريوقراطية :الفرع األول

لقد ظهرت يف علم اإلدارة و التنظيم نظريات عديدة عكفت على وضع املبادئ األساسـية               
  . للتسيري اإلداري

بل كانت هناك ،منـد القـدم ،        ، صر احلديث   إنّ مبادئ التنظيم اإلداري ليست وليدة الع      
حماوالت عديدة و نتائج جد قيمة يف التسيري و العمل  اإلداريني  إالّ أن هذه املبادئ مل تتحدد مالحمها       

  إالّ يف العصر احلديث الّذي  عرف هنضة  فكرية  و  علمية و هذا نتيجة تقدم البحث العلمي 
  .فكرين عملوا على تطوير هذا امليدان و النظري يف هذا اجملال بفضل م

لقد عرف القرن التاسع عشر  ازدهارا كبريا يف جمال علم التنظيم و التـسيري ، و يف ذلـك                    
و جتدر اإلشارة إىل أن هـذه املـدارس         .ظهرت مدارس عديدة اهتمت باإلدارة و بأساليب تسيريها         

  .عتبار التطور و التسلسل الزمين تعترب مكملة لبعضها البعض هذا ما إذا أخذنا بعني اال
من أهـم النظريـات املمثلـة      ) ( Max WEBER "ماكس فيرب"تعترب النظرية البريوقراطية ل

    ) Frederick TAYLOR" (فريدريك تايلور"للمدرسة الكالسيكية إىل جانب نظرية احلركة العلمية ل
وهذه النظريات ظهرت   )   ( Henri FAYOL"فايولهانري "و نظرية املبادئ أو التقسيمات اإلدارية  ل

  ).1(  يف فترة زمنية واحدة أي بداية القرن العشرين امليالدي 
حتديـد مفهـوم    ، أوال، قبل احلديث عن املفهوم العلمي للبريوقراطية و تطوراـا ينبغـي            

  .البريوقراطية لغويا 
  :املفهوم اللّغوي للبريوقراطية : أوال

  وهذا نظـرا   " بريوقراطية  " جاهات عديدة واختلفت اآلراء حول أصل كلمة        لقد ظهرت ات
لكوهنا كلمة قدمية وشائعة ،كثرية االستعمال و التداول يف جماالت خمتلفة ومتناقضة وهذا مـا زاد يف                 

  .غموض املصطلح 
  َصد و ُيق" بريو " فهناك من ُيعرف البريوقراطية بكوهنا من أصل إغريقي تتكون من كلمتني 

  
دار اجملدالوي للنشر و التوزيع ، عمـان        . نظريات و سلوك    : إدارة املنظّمة   : أنظر مهدي زويلف و علي العظايلية        ) 1( 

   .95 و ص 46 إىل 28ص - ، ص1996األردن ، سنة 
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وبذلك فإنّ مصطلح البريوقراطيـة     .وتعين القوة أو احلكم     " قراطي  " منها املكتب أو املنضدة و الثّاين       
  . ) 1" (حكم املكاتب وسلطتها" يعين 

و هناك من يرى أنّ أصل كلمة بريوقراطية غري واضح ، فبالرجوع إىل األصل الفرنسي للكلمة فإن الشق                  
تـستعمل يف اللّغـة   كما أنها كلمة كانت ، معناها لون داكن و معتم "    BURRUS     "األول هو من كلمة التينية 

تعين نوعا من األقمشة كان يستعمل كغطاء للمناضد و املكاتب الـيت كـان    "  La  bure"الفرنسية القدمية وهي 
اشتقاقا  من القماش الذي يغطيها       "  Bureau"و قد أطلق على املنضدة كلمة           ،  )2( جيتمع حوهلا رجال احلكومة   

  .مث أطلقت هذه الكلمة على غرفة املكتب نفسها 

لبريوقراطية على أن أول من استعمل هذا املصطلح هـو          و قد أمجع  العديد من الدارسني  ل        
 Vincent DE" " فانـسون دي جـورين  " االقتصادي  الفرنسي الّذي كان وزيرا للتجارة الفرنـسية 

GOURNAY "  اللة على فئة العاملني يف املكاتـب          ) 3(  يف أحد مؤلّفاته     1745عامحني استعملها للد
ة واسعة االستعمال  ولإلشارة ليس فقط لفئـة  العـاملني  يف               احلكومية لتصبح فيما بعد كلمة رائج     

  .املكاتب بل  كطبقة  اجتماعية أو صفوة حاكمة و كظاهرة أو مرض خطري يصيب املكاتب 
  :املفهوم العلمي للبريوقراطية : ثانيا 

هلا معان عديدة و استعماالت كثرية سـنتطرق        ، كما سبق اإلشارة إىل ذلك      ، البريوقراطية  
املؤرخني ،  دراستها الحقا  وذلك باعتبارها ظاهرة جذبت العديد من الباحثني سواء االجتماعيني              إىل
لذلك و أمام   . السياسيني و اإلداريني على حد سواء وهذا ما زاد من غموضها و اتساع مفهومها               ، 

ـ     ، هذه االستخدامات الكثرية و لتجنب الوقوع يف اخللـط سـنهتم             صطلح أوال يف دراسـتنا ،مب
  .البريوقراطية من اجلانب العلمي البحت أي كشكل من أشكال التنظيم 

الّـذي   )   Max WEBER" ( ماكس فيرب" ُتسَند النظرية البريوقراطية لعامل االجتماع األملاين 
 و الّذي اعتربه أجنع النماذج حيـث مسـاه          1921يرجع له الفضل يف وضع منوذج البريوقراطية عام           

 و هو منوذج يهدف إىل التمكن من أداء األهـداف  " Le modèle bureaucratique " " املثايلالنموذج "
احملددة بصفة متقنة و يعتمد ،يف ذلك ، على سلطة املكاتب باعتبارها تنظيم رمسي و اليت ُتسَند هلـا                   

   قد ألغى  الطّابع   وهو ، بذلك ، .  العمل  مهمة  توجيه  األوامر  و  التعليمات  الالّزمة  و تقسيم 
   ).4( الذّايت و الشخصي قي املنظمة و ارتكز على الطابع الوظيفي

اإلصالح اإلداري و البريوقراطية يف اجلزائر بني النظرية و التطبيق ، معهد العلوم الـسياسية و العالقـات                  : أنظر بلرنب منصور     ) 1( 
  59     ص الدولية

   96 .  ص  ع السابقاملرج: أنظر بلرنب منصور  ) 2( 
  19  ص ، 1981الشركة اجلزائرية للنشر و التوزيع ، سنة . بريوقراطية اإلدارة اجلزائرية: أنظر علي سعيدان  ) 3( 

 AMIEL ;BONNET et JACOBS : Management و 29  صاملرجع السابق: أنظر مهدي زويلف و علي العضايلية  ) 4( 

de l'administration   . D Boeck , WESMAEL, SA. Bruxelles ( Belgique) , année 1993 p 06.                     
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،أساسا، على  ميكن تعريفه على أنه تنظيم موحد يرتكز      ، بشكل عام   ، فالتنظيم البريوقراطي   
حبيث خيضع املوظّفون ذوو الرتـب األدىن إىل رقابـة    ) Autorité hiérarchique( مبدأ السلطة اهلرمية 

املوظّفني ذوي الرتب األعلى منها ،كما  أنّ  تعيني  و حتديد رواتـب املـوظّفني يكـون حـسب                      
  ).  1( تأهيالم 

  :ميكن تلخيصها فيما يلي  خصائص النموذج املثايل و اليت  "فيرب"كما وضع 
 توزيع السلطة على أساس التسلسل اهلرمي مع التحديد الدقيق لسلطة ومسؤوليات كل مستويات              1-

اإلدارة  حبيث خيضع املستوى اإلداري األدىن لسلطة املستوى اإلداري األعلى منه  و توجد على قمة                 
  الية تسند هلم مهمة القيادة ؛اهلرم طبقة اإلدارة اليت تتكون من خمتصني ذوي خربة ع

 تقسيم العمل تقسيما علميا يرتكز على التخصص الوظيفي داخل املنظّمة و توزيعه توزيعا دقيقـا                2-
  على العاملني حسب الوظائف املتواجدة و اليت تتوافق مع ختصصام ؛

حمددة مـسبقا    انتقاء العمال يكون على حسب ختصصات املنظّمة و على أساس شروط دقيقة و               – 3
  و يف ذلك ُيعتمد على قدرام و مؤهالم الفنية و العلمية للقيام بأعماهلم ؛

 ضمان التحكّم يف العمل و استمراره و هذا بغض النظر عن األشخاص القائمني و هذا بوضـع                  4- 
  قواعد تنظيمية و تعليمات أساسية تتميز بالثّبات و الشمول و العمومية ؛

قات املوضوعية بني أعضاء املنظّمة من جهة و بني أعضاء املنظّمة و اجلمهور من جهـة                 قيام العال  – 5
  ثانية ، وال يسمح بالعالقات الشخصية و هذا لضمان السري احلسن للعمل و لتفادي األخطاء ؛

 تدريب العمال وهذا لتحسني كفاءام و قدرم يف أداء مهامهم مع ضمان استقرارهم يف مهنهم                – 6
   ).2(ترقيتهم يف السلم اهلرمي كلما زادت أقدميتهم و خربمو

 يف شكلها العام تبـدو تـضمن        "فيرب"و إن كانت النظرية البريوقراطية و النموذج املثايل ل            
إالّ أنه قـد وجِّهـت      . التنظيم الفعال داخل املنظّمة و استمرارية العمل و أدائه بصورة فعالة و متقنة            

اصة يف األربعينات من القرن العشرين ، انتقادات عديدة تتلخص يف عـدم االهتمـام               ملؤسِّسها ، خ  
ببعض اجلوانب يف املنظّمة و اليت أنقصت من أمهية هذا النموذج و يف املبادئ اليت اعتمـدا و الـيت                    

  .ولّدت آثارا سلبية ظهرت مع املمارسات امليدانية هلذا النموذج 
  :هم هذه النقائص يف النقاط التالية و بشكل عام ميكن حتديد أ  

   االهتمام"فيرب"االهتمام بالتنظيم الرمسي وإمهال التنظيم غري الرمسي داخل املنظّمة ؛ فقد أوىل - 1
R  LE DUFF , J C  PAP : La gestion publique  , Vuibert gestion année 1988 , p 249 . )1(    

)2 ( نظيم و اإلدارة ، القاهرة مصر : اب أنظر علي حممد عبد الوهو علي   و مهدي زويلف12 و 11  ص 1998الفكر املعاصر يف الت
  Annie BARTOLI : Le management dans les administrations   و أنظر21 و 20السابق  ص  املرجع :العضايلية 

publiques , DUNOD, Paris , France année 1997  p 10   
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 العامة اليت تضمن حتقيق األهداف املسطّرة داخل اإلدارة دون أن يأخذ بعني االعتبـار               بوضع القواعد 
حميط اإلدارة اخلارجي و كل مؤثّرات البيئة مثل النقابات ، جتمعات العمال و غريها اليت هلا أمهية يف                  

  .سري العمل و تؤثّر عليه بصورة مباشرة و غري مباشرة 
مما يؤدي إىل إمهال األهداف الرئيسية فمن املبـادئ األساسـية للنمـوذج             التركيز على الرقابة    – 2

حيث أنّ املوظّف ذا املرتبة األعلـى لـه دور الرقابـة                    : البريوقراطي اعتماده على التسلسل اهلرمي      
.  صارم   و توجيه التعليمات ملن هم أدىن منه مرتبة و عليه رقابة مدى تطبيق القواعد التنظيمية بشكل               

وهذا ما يؤدي ، يف غالب األحيان ، إىل االهتمام بتطبيق القوانني و الرقابة أكثر من االهتمام بتحقيق                  
 .أهداف اإلدارة 

. حيث يعامل كآلة ، باإلضافة إىل تقييده فليس له حق التصرف و املبادرة              : عدم االهتمام بالفرد     – 3
،  ) Obéissance hiérarchique( ة على مبدأ الطاعة الرئاسية ،حسب منوذجه ،يف املنظّم"فيرب"فقد اعتمد 

. ويعترب بذلك املوظف اجليد هو الذي يلتزم بتطبيق األوامر و التوجيهات اليت تعطى له من قبل رئيسه                
  .حيث أنّ هذه الطّاعة هي اليت تضمن السري احلسن لإلدارة و حتقيق األهداف 

  :ب آثار سلبية أمهّها إال أنّ هذا املبدأ يؤدي إىل ترُت
حيث ال  :اهتمام العامل بطاعة األوامر و اخلوف من العقاب أكثر من اهتمامه ببلوغ  األهداف                 - أ

  . يهم إن كان ذلك سيؤدي إىل البطء و التأخري يف اإلجناز و الضعف يف كفاءة األداء 
الالّزمة و إبداء آرائه باعتباره      عدم إعطاء املوظّف فرصة اإلبداع و املشاركة يف اتخاذ القرارات            -ب  

  .حيث يلتزم املوظّف بتنفيذ التعليمات املوجهة له و ليس له احلق يف انتقادها :عضوا يف املنظّمة 
التزام املوظّف بطاعة األوامر مهما كانت حتى و لو كانت خاطئة و غري مشروعة حيث يلتـزم                 -ج

و هذا   ) 1(ة متس بصفة مباشرة و خطرية الصاحل العام         بتنفيذها إالّ يف حالة ما إذا كانت هذه األخري        
ما يؤدي ، من جهة ثانية ، إىل عدم مسؤولية املوظّف عن األضرار اليت قد تنتج من جراء تنفيذ هذه                    

  .األوامر اخلاطئة 
رمي فانطالقا من مبدأ التنظيم املعتمد على الّتسلسل اهل       :  اعتماد مبدأ الترقية على أساس األقدمية        –د  

فإنّ الترقية من رتبة إىل أخرى أعلى منها و من منصب إىل آخر يكون على أساس األقدمية ؛ لـذلك                    
  و هذا ما يؤدي إىل عدم التحفز و التشجيع. فإنّ الكفاءة و حسن األداء يأتيان يف الدرجة الثّانية 

الفنية العالية ، بينما يـسمح       و قتل روح اإلبداع و االبتكار يف املوظفني ذوي القدرات الفكرية و             
  .للموظفني الذين هلم أقدمية أكثر باحتالل املراكز العليا رغم عدم كفاءم 

   كان وما زال "ماكس فيرب" و رغم كل هذه االنتقادات ، فإن النموذج البريوقراطي ل   
   

 R  LE DUFF , J C  PAP : O. P. CIT  p 250 .  )1 (   
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جمال التنظيم و اإلدارة هذا ما إذا نظرنا إىل التطبيق الواسع هلذه املبـادئ علـى                حيتلّ مكانة مهمة يف     
  .  1)(مستوى اإلدارات سواء العامة أو اخلاصة يف خمتلف الدول 

الذي أدى بالعديد من الباحثني ، من خالل مناقشتهم و انتقـادهم             " فيرب" و بفضل منوذج      
و قـد أدى     " فيرب   " مبادئ هذا النموذج مع تبين بعض مبادئ         للبريوقراطية ، إىل إدخال تعديالت يف     

  .بباحثني آخرين إىل اقتراح مناذج أخرى تتناقض متاما مع هذا األخري 
  :  تطورات النظرية البريوقراطية : ثالثا 

كانت نقائص و عيوب البريوقراطية نقطة انطالق العديد من الدراسات يف جمال علم التنظيم                
 ما أدى إىل التفكري يف مناذج أخرى جديدة أخذت بعني االعتبار العنصر البشري و العوامـل                 ، وهذا 
و إن كانت هذه الدراسات قد أُْجِرَيت يف مؤسسات صناعية تم بالدرجة األوىل  بكيفيـة                . البيئية  

 اإلدارات العامـة    حتسني و رفع مستوى اإلنتاج إال أنها ، فيما بعد ، طُبِّق العديد من مبادئها علـى                
فاملدرسة الكالسيكية ظهرت يف هناية القرن التاسع عشر و بداية القرن العـشرين ، و مـن أشـهر                   

الذي حاول إعطاء فاعلية أكثر للنموذج البريوقراطي        " أنتوين دونز  " "فيرب " مفكريها ، باإلضافة إىل   
فردريك "العمالية داخل املنظّمة ؛ وكذلك   و ذلك عن طريق إعطاء أمهية للبيئة اخلارجية و للتنظيمات           

انتقد النظام اهلرمي يف البريوقراطية و اقترح ، يف املقابـل ، التنظـيم      الذي(F . THAYER    )" ثاير
منوذجـا    )W . BENNIS " ( وارنس بينس" كما اقترح مفكر آخر هو . املصفوف و إدارة الفريق 

رب أنّ هذه األخرية قد نشأت أثناء الثّورة الصناعية للوصـول إىل            آخرا بدال من البريوقراطية ؛ إذ اعت      
إالّ أنه مع تطور اجملتمع مل تعد هذه البريوقراطية قادرة على االسـتجابة  )  ( 2 النظام و الدقة يف العمل

ع    للحاجات و عدم استعاهبا للتطور التكنولوجي ، كما يفقد األفراد يف املنظّمة القدرة على اإلبـدا               
و عدم التمكن من معاجلة املشكالت الطّارئة بسبب التنظيم اهلرمي و قد اقترح ، بدال مـن منـوذج                   

و ذلك لالستجابة للحاجات املتغيِّرة للمنظّمة       " اهليكل العضوي املتأقلم  " ، منوذجا آخرا  مساه      " فيرب"
يف مناصب عملهم بـل تتـشكّل       عدم ثبوت العاملني    : ومن أهم ميزات منوذجه     . وفقا لتطور البيئة    

و بذلك فقد ألغى التسلسل اهلرمـي       . مجاعات من العمال حسب حاجات العمل و أهداف املنظّمة          
  .الذي يعترب أحد نقائص البريوقراطية 

 الذي اعتـرب أنّ      "شارلز بريو " و يف املقابل ، دافع مفكّرون آخرون عن البريوقراطية أمثال           
  .ة و إنما يف العجز عن تطبيقها يف امليدان اخللل ليس يف البريوقراطي

  
 املوضوع أنظر يف FORD ,  GENERAL ELECTRIC   لقد طُبق النموذج البريوقراطي يف املؤسسات الصناعية املعروفة مثل1)(

Annie BARTOLI : O. P. CIT p 10 .   
   .35و سلوك ص إدارة املنظّمة نظريات : أنظر مهدي زويلف  املرجع السابق  )  ( 2
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    و من جهة ثانية ، ظهرت مناذج أخرى غري البريوقراطية و اليت نكتفي باإلشـارة إليهـا ألننـا                   
  )F . TAYLOR "( لفردلريك تـايلور " "اإلدارة العلمية" سنتطرق إليها بالتفصيل يف املبحث الثاين ك

           باع األسلوب العلمـي يف حتليـل            الذي اعترب اإلدارة علم حقيقي له قواعده و مبادؤه لذلك جيب ات
        تائج و قد اهتمتايلور"و فهم العملية اإلدارية و ذلك بوضع الفرضيات مثّ اختبارها و حتقيقها وفق الن" 

باكتشاف أهم  األساليب ألداء  العمل يف  املنظّمة كدراسة الوقت و احلركـة و حتديـد ظـروف                           
  .و شروط العمل 

 اهتم بالعمل و أمهل العنصر البشري و العالقات اإلنسانية و التنظيمـات             إالّ أنّ هذا األخري   
غري الرمسية داخل املنظّمة و كذلك البيئة اخلارجية احمليطة هبا،كما أعطى أمهية للعمل اإلنتاجي و أمهل                

  .، بذلك ، األعمال اإلدارية 
 هنري فايول "و بالعكس اهتم )"H.  FAYOL (  تهقـسيمات   "من خالل نظرياملبادئ أو الت

الفنيـة ،   : و قد كان أول من قسم املنظّمات الصناعية إىل وظائف ستة هي              . 1916 عام    "اإلدارية
التجارية ، املالية ، الوقائية و الضمان ، احملاسبة و اإلدارية ، و يف هذا خص الوظيفة اإلدارية باهتمام                   

  . الوظائف األخرى كبري لكوهنا تلعب دورا أساسيا يف أداء
 هو عدم تركيزها على اجلوانب اإلنـسانية بـل          "فايول  " و الذي كان ُيَعاب على نظرية       

  .اكتفت بدراسة تعويض العاملني و املساواة بينهم و روح الفريق و االستقرار يف العمل 
و غريهم مـن املفكـرين املنـتمني        " فيرب  " و  " تايلور  " و  " فايول  " و كانت لدراسات    

 …فنتيجة الهتمامهم جبانب العمل و تقسيمه       . للمدرسة الكالسيكية دورا كبريا يف الدراسات املقبلة        
إخل فتح اجملال أمام مفكرين آخرين للبحث يف جوانب أخرى أمهلتها املدرسة الكالسـيكية الـذين                

  .شكّلوا مدرسة العالقات اإلنسانية 
و زمالؤه الفضل يف اكتـشاف دور   ) Elton  MAYO" ( إلتون مايو " لقد كانت لتجارب 

  )  X & y( باإلضافة إىل نظرية . اإلنسان و حالته النفسية و املعنوية يف حتقيق الكفاءة يف العمل 
اليت اعتمدت على صفات اإلنسان يف األداء   )Dougles MC GREGOR" ( دوجالس ماك جرجيور "ل 

  .اجليد للعمل 
  فقد  حاول  دراسة  سلوكيات  اإلنسان  )  Abraham MASLOW" ( أبراهام ماسلو " أما 

و على هذا األساس فقد دعا هذا األخري املنظّمـات إىل           . و دوافعه من خالل اقتراح سلّم احلاجات        
  .االعتراف باحلاجات العليا املتمثّلة يف حتقيق الذّات و االستفادة منها يف حتقيق أهداف املنظّمة 

 القرن العشرين ، ظهرت جمموعة من النظريات اهتمت بـسلوك           و يف مطلع الثّالثينات من    
اجلماعات باعتبارها هي اليت حتدد سلوك املنظّمة مع األخذ بعني االعتبار تـأثريات البيئـة كمتغيـر                 

  .أساسي ، باإلضافة إىل االهتمام بالتنظيمات غري الرمسية داخل املنظّمة 
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بربارد " يد و انطالقه إىل جمموعة من الباحثني أمثال         و يرجع الفضل يف ظهور هذا التيار اجلد       
  "هريبرت سيمون" و " وظائف املديرين "   من  خالل كتابه    1938عام   )B . CHISTER( " شيستر

 )Hebert  SIMON (  لوك اإلداري " يف كتابهالس."  
ا كبريا و هذا بالنظر     و قد عرف هذا التيار و االتجاه اجلديد يف علم اإلدارة و التنظيم رواج             

إىل النظريات العديدة اليت سامهت يف التفكري يف مناذج جديدة لتحسني التسيري داخل اإلدارة و ضمان                
  .كفاءا باستمرار 

  و يف مطلع الستينات ،  ظهر  اتجاه  آخر  يف  الفكر التنظيمي كنتيجة لتقدم البحث العلمي 
 الـيت   "نظرية النظام أو النسق   "ى مناذج رياضية يف اتخاذ القرار و         الذي يعتمد عل   "املنهج الكمي "ك  

َتعَترب اإلدارة أو املنظّمة جمموعة من األجزاء تتأثّر فيما بينها كما تتأثّر ببيئتها باعتبارها منظومة مفتوحة                
  نظرية و "اإلدارة باألهداف" باإلضافة  إىل  نظريات  أخرى  كنظرية . و ليست  مغلقة  على نفسها 

و غريها من النظريات اليت تكونت انطالقا من حماولة تصحيح أخطاء املـدارس             " اإلدارة باالستثناء   " 
  .الفكرية اليت سبقتها 

و رغم هذا التطور الّذي عرفه علم التنظيم ال زالت البريوقراطية حتتلّ مكانة مهمة و هـذا                   
  .نظرا ملمارساا الشاسعة 

  : ارسات البريوقراطية مم: الفرع الثّاين 
إذا كانت البريوقراطية شكل من أشكال التنظيم و نظرية كالسيكية يف علم اإلدارة كان هلا               
الفضل يف التطور العلمي يف هذا امليدان كما سبق و أن أشرنا  إىل ذلك إالّ أنّ هذه األخرية ، علـى                      

ود إىل اتساع جماالت استعماهلا و هذا       غرار غريها من النظريات األخرى ، قد عرفت جدال كبريا يع          
  .فقد ظهرت يف شأهنا تصورات عديدة و متناقضة لبعضها البعض . ما زاد من غموضها و تعقيدها 

  و إن كانت البريوقراطية  متواجدة  منذ  عهد بعيد باعتبارها  ظاهرة نشأت مع نشوء الدولة 
طية بالدراسة و البحث مل يكن إالّ يف هناية القرن الثّامن           إالّ أنّ التركيز على البريوقرا     ) 1( و السلطة   

 ميالدي من   1745عشر و بداية القرن التاسع عشر أين استعمل ألول مرة مصطلح البريوقراطية يف عام               
و قد تبعه ، يف ذلك ، خنبة من املفكّرين لإلشـارة  . "V . DE GOURNAY    " طرف املفكّر الفرنسي 

  كما تمت تسمية  فئة  العاملني  يف  املكاتب بالبريوقراطيني أمثال .اطية هي نظام حكم إىل أنّ البريوقر
  " روبرت  ميشلز " و ) MOSKA " ( موسكا " و ) J.S .  MILL" ( جون  ستيوارت  ميل" 
 )R. MICHELS) ( 2.(   
   .23املرجع السابق ص : أنظر علي سعيدان  ) 1 ( 
 ، دراسة بنائية تارخيية ، علم اإلجتماع ، 1963 -1979نشوء و تطور بريوقراطية الدولة يف اجلزائر : خنوفة أنظر عبد الوهاب بو ) 2( 

   .28- 27ص - ص1990 جامعة عني الشمس ، مصر 
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فقد اعتـرب   :  بنظرة معاكسة لألوىل   1921 سنة    "ماكس فيرب " و على عكس ذلك فقد جاء       
 بل ذهب إىل أبعد من ذلك حني اعترب البريوقراطية منوذجا           البريوقراطية كشكل من أشكال التنظيم ،     

  مثاليا للتنظيم يف اإلدارة سواء العامة أم اخلاصة تضمن التسيري الفعال  و التنظيم  احلسن داخل املنظمة 
ليت و قد تزامن هذا التصور مع األوضاع اجلديدة ا        . و هذا بتطبيق جمموعة من القواعد القانونية الثّابتة         

  . كانت تعيشها أوربا و نقصد بذلك قيام الثّورتني الصناعية و العلمية 
أنه ميكن التحكّم يف هذا التنظيم داخل املنظّمات و ضـمان اسـتقراره             " فيرب  " و قد اعتقد    

   )1" ( لالستجابة للتقسيم املتزايد للعمل اخلاص بالعامل الغريب "حيث اعترب أنّ البريوقراطية  جاءت  
و هذا من خالل الرقابة الصارمة على أعمال هذه األخرية لضمان عدم تأثريها على السلطة السياسية                
، كما يرى أنّ ارتباط البريوقراطية بالسياسة احنرافا و دليال أنّ هذه  البريوقراطية األخـرية ليـست                  

  .بريوقراطية باملعىن الكامل 
،زعيم الفكر االشتراكي ،  )K. MARX  "( ماركس كارل " و يف نفس الفترة الزمنية انتقد 

؛ فهو يعترب البريوقراطية أداة الطّبقة احلاكمة يف الدولـة الرأمساليـة             )2( بشدة البريوقراطية و الدولة   
  و هذا  يف  انتقاد  )  3( لتحقيق مصاحلها اخلاصة و فرض سلطتها على الطّبقات االجتماعية األخرى

   ).4(  الذي اعترب البريوقراطية مهزة وصل بني اجملتمع و الدولة  ) HEGEL"( هيجل " 
و يضيف ، بـذلك ، بـأن        .  و أكّدها     "ماركس" أفكار    )LININ" ( لنني  " و قد ساند    

لذلك يرى أنّ جناح الثّورة     . البريوقراطية هي يف خدمة البورجوازية الرأمسالية و سحق الطّبقة العاملة           
  .ىل حتطيم اجلهاز البريوقراطي للدولة الربولتارية سيؤدي إ

  اليت حركتها الطّبقة      1917إالّ أنه مع جناح الثّورة االشتراكية البلشفية ضد العائلة امللكية عام            
نبعت ، بعد الثّورة ،  " لنني" العاملة يف روسيا مل يتم القضاء على البريوقراطية ؛ فعلى عكس ما تنبأ به          

ية نفسها فئة ذات امتيازات خاصة و نفوذ نتيجة تقلّدها مناصب قيادية يف الدولة              من الطّبقة الربوليتار  
" الطّبقة الطّفيلية" ب )  Léon  TROTSKY"( ليون تروتسكي" و احلزب و هي ما مساها املفكّر الروسي

اف و يصفها بأنها على عكس الربجوازية ال متلك وسائل اإلنتاج بل تتحكّم يف توزيعهـا و اإلشـر                 
  " .التطفّل االجتماعي "عليها و مراقبة تشغيلها ؛ فهي بذلك ال متارس االستغالل الطّبقي و إنما 

  لقد  أدت  األزمات االقتصادية  املتعاقبة يف أوربا  نتيجة احلروب إىل  تدخل الدولة يف احلياة 
  Etat( أصبحت دولة متدخلة االقتصادية و االجتماعية كالصناعة ، الزراعة ، الصحة و غريها ، ف

   .43املرجع السابق ص : أنظر عبد الوهاب بوخنوفة  ) 1 ( 
 André BARILARI : La modernisation de l’administration p 14 , collection Système , Librairie   )2(   

  Générale de droit et de jurisprudence , Paris 1994 .   
  .31دان املرجع السابق صأنظر علي سعي ) 3( 

 ( 4 )  Annie BARTOLI : O. P . CIT p 11 .   



  19

providence (   بعد أن كانت يف املاضي حارسة ) Etat gendarme  ( احل العامبتأدية املهام ذات الص تم
ول ، ومنذ هذا التح. كاألمن و العدالة دون أن تتدخل يف امليادين األخرى اليت هي من مهام اخلواص               

  .أصبحت  للبريوقراطية تصورات أخرى 
فباعتبار الدولة هي رب العمل تكونت طبقة ذات امتيازات كبرية كاملرتبات العالية و احلياة              

  ).Bruno RIZZI " ( برينو ريزي " امليسورة أُسِنَدت هلا مهمة إدارة وسائل العمل على حد قول املفكّر
  "التقنوقراطية "طّبقة احلاكمة ؛ و  كثريا  ما ُوِصفَت بالطّبقة كما اعتربها البعض اآلخر هي ال

  .و هذا نتيجة التطور العلمي الذي عرفه العامل يف العشريات القليلة املاضية 
  فنتيجة  لتطور  امليدان  الصناعي  و التكنولوجي  زادت احلاجة إىل أفراد خمتصني يف اإلدارة 

    ). 1( ويات كاملؤسسات ، اإلدارات املركزية و الفرعية على حد سواءو التنظيم على خمتلف املست
و قد عرفت عشريتا اخلمسينات و الستينات بعشرييت االستقالل ، و هذا لكون العديد مـن               

فكان عليهـا   . الدول األسياوية و اإلفريقية حصلت على استقالهلا عن الدول االستعمارية األوروبية            
و بفعـل الظّـروف     . سها و هي ما تشكّل الدول النامية أو دول العامل الثّالـث             تسيري شؤوهنا بنف  

االقتصادية و االجتماعية الصعبة اليت ُوِجدت فيها هذه اجملتمعـات ، فقـد أدى ذلـك إىل تكـون             
  .بريوقراطية ذات نوع خاص باملقارنة مع بريوقراطيات دول أوربا 

ادية جعلت من هذه األخرية تنتهج سياسة التخطـيط         فضرورة التنمية االجتماعية و االقتص    
املركزي و هذا ما أدى بفئة حمدودة من اجملتمع إىل احتالل املناصب االستراتيجية و مناصـب أخـذ                  

إنّ هـذه   . القرار بينما تفتقد ، هذه األخرية ، اإلطارات الالّزمة و الكافية لتحريك عجلة التنميـة                  
باإلضافة إىل   )  2( ة كبرية من اجملتمعات اليت تعاين من اجلهل و الفقر           الوضعية نتج عنها إمهال شرحي    

  ).3 (حالة عدم االستقرار السياسي اليت عرفتها هذه البلدان مباشرة بعد االستقالل
كلّ هذه العوامل أدت إىل تكون طبقة من البريوقراطيني سامهت إىل حد بعيـد يف انتـشار                 

بطيء ، الفساد و الرشوة أثّرت سلبا يف هـذه اجملتمعـات و أعاقـت               مشاكل خطرية كالروتني ، ال    
  .تطورها 

هذه بصفة عامة معىن البريوقراطية و أهم مبادئها و خصائصها و كذلك أهم مراحل تطورها               
  .و خمتلف ممارساا و استعماالا املختلفة اليت تدلّ على كوهنا ظاهرة معقّدة و غامضة 

يدها من كلّ اجلوانب النظرية ، السياسية و التطبيقية أصبح مـن املمكـن              و بعد حماولة حتد     
  .التساؤل عن البريوقراطية يف اجلزائر 

  . و ما بعدها 59املرجع السابق ص : ملزيد من املعلومات راجع عبد الوهاب بوخنوفة   ) 1 ( 
  . و ما بعدها 74السابق ص املرجع : ملزيد من املعلومات راجع عبد الوهاب بوخنوفة  ) 2( 
   .38املرجع السابق ص : أنظر علي سعيدان )  3  (
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  .البريوقراطية يف اجلزائر حتمية تارخيية و ضرورة للتنمية  : املطلب الثّاين
البريوقراطية ، كما سبق اإلشارة إىل ذلك ، ظاهرة واسعة االنتشار ألنّ كـلّ إدارة مهمـا                 

جية البلد الذي تنتمي إليه تعاين من مساوئها و خماطرهـا و تـزداد              كانت طبيعة نشاطها و إيديولو    
وجود املركزية  الشديدة  و عدم  مرونة  القوانني           " آثارها  السلبية  حدة  يف  الدول النامية  بسبب               

     ع على انتشار الرا يشجوتني و مطابقتها للواقع ؛ باإلضافة إىل جانب ندرة اإلطارات اإلدارية الكفأة مم
و يف األخـري ، عـدم        ) 1"( اإلداري ، الرشوة ، الوساطة ، احملسوبية ،  و إساءة استعمال السلطة              

  .حتقيق الصاحل العام الذي هو اهلدف األساسي لتواجد املرافق العامة و بصفة أمشل اإلدارات العمومية 
زائرية ، ليس بـاملفهوم     و إذا حاولنا فهم أسباب و ظروف نشوء البريوقراطية يف اإلدارة اجل           

  بالدراسة باعتباره ، كما رأينا ، منوذجا  للتنظيم يتسم باملشروعية "  فيرب" العلمي  الذي  تعرض  إليه 
و الرشادة ، بل مبفهومها السليب الناتج عن التطبيق السيئ ملبادئها من جهة و عـدم مواكبـة اإلدارة                   

ه الفكر التنظيمي احلديث خاصة إذا تبين لنا أنّ السلطات اجلزائرية           اجلزائرية التطور العلمي الذي عرف    
قد عملت على التحذير من خطر البريوقراطية منذ حرب التحرير ؛ فقد كانت حماربة البريوقراطية من                

  . من خالل برنامج طرابلس 1962أحد األهداف األساسية منذ سنة 
دارة اجلزائرية على عكس اإلرادة السياسية لقواد الثّورة التحريرية ،          إنّ نشوء البريوقراطية و تطورها يف اإل      

كانت نتيجة ظروف تارخيية بالدرجة األول  كما سنبين ذلك من خالل دراسة تارخيية لتسيري اإلدارة يف اجلزائر ، مثّ                   
بعة بعد االستقالل وسيلة لتحقيق اختيارات اقتصادية و اجتماعية تتماشى و اإلديولوجية االشتراكية املت.  

نـشوء و تطـور ظـاهرة                       ( حملة تارخيية عن تسيري اإلدارة العموميـة يف اجلزائـر          :الفرع األول   
  :  ) البريوقراطية 

أغلب الباحثني يف ميدان التسيري و التنظيم اإلداري يف اجلزائر ُيرجعون نشوء البريوقراطية إىل              
اسية استعمارية ؛ حيث أنّ اجلزائر كانت مبوقعها االستراتيجي مقصد العديد من الـدول              أسباب سي 

بدءا من الدولة العثمانية الّيت طبعت ، بعد تدخلها ، نظام حكمها و تسيريها ملرافق اجلزائر عن بعـد                   
  .من طرف اإلدارة املركزية مثّ الدولة الفرنسية بعدها 

ني قد خصصوا جزءا من حبوثهم لدراسة تنظيم اإلدارة اجلزائرية          لذلك، فإنّ العديد من الباحث    
يف العهد العثماين مثّ الفرنسي فعهد االستقالل ؛ إالّ أننا لن نتنب هذا النهج يف حبثنا  ألنّ اهلدف مـن                     

  لتغلغل الدراسة  ليس  السرد التارخيي ملراحل تطور  اإلدارة اجلزائرية بل التحليل املوضوعي و املنطقي 
" عبد الوهاب بوخنوفـة     "و استقرار البريوقراطية يف اإلدارة اجلزائرية ، كما أشار إىل ذلك األستاذ             

  فإنّ حتليل التجربة االستعمارية عملية مهمة و ضرورية بالنظر إىل اآلثار املدمرة الّيت أحدثتها على بنية"
  
   .45املرجع السابق ص : أنظر علي سعيدان  ) 1( 
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   ).1"( تمع اجلزائري و استمر تأثريها يف فترة ما بعد االستعمار اجمل
لذلك سوف نكتفي باإلشارة إىل أهم خصائص اإلدارة إبان االحتالل الفرنـسي و بعـد                  

االستقالل باعتبارها فترة انتقال احلكم من الدولة الفرنسية إىل الدولة اجلزائرية و هي أهم فترة لتحليل                
  .بريوقراطية يف اإلدارة العمومية اجلزائرية الظّاهرة ال

   :   اإلدارة يف عهد االحتالل الفرنسي:أوال
كانت احلكومة الفرنسية تعرب اجلزائر والية من الواليات االستعمارية التابعة لدولتها و باعتبار          

  ا  من  الدولة األم أمهّيتها من الناحية اجلغرافية من حيث موقعها االستراتيجي و شساعة رقعتها و  قرهب
و يتجلى ذلك    ) 2( ، فقد حضيت اجلزائر باهتمام أكرب باملقارنة مع املستعمرات األخرى           ) فرنسا  ( 

من خالل التنظيم اإلداري الذي رمسته للجزائر و حرصا منها على استقرار املستعمرين األوربـيني يف                
تهم و حاجـام دون االهتمـام بالـسكّان         اجلزائر ، فقد جاء تنظيم اإلدارة متوافقا مع منط معيش         

الذين خصصت هلم  نظاما قمعيا نتيجة االضطرابات العديـدة مـن جـراء              ) املسلمني  ( األصليني  
الثّورات و املقاومات اليت عرفتها خمتلف املناطق ؛ أضف إىل ذلك التحوالت الكثرية الـيت عرفتـها                 

   ). 3(فرنسا 
 استنادا لوصف العديد من الباحثني يف ميـدان التنظـيم           لذلك ميكن القول ، باختصار ، و      

فإنه مل يكن أمام السلطة االستعمارية       ) 4( اإلداري و االجتماعي للجزائر خالل الفترة االستعمارية        
الكولونية ،لقيام أسس سيطرا االقتصادية و السياسية، سوى حتطيم أسس النظام االجتماعي السابق             

ستخدام اإلجراءات و اآلليات الكفيلة بتهدمي هذا النظام و إعادة بنائه من جديـد              لوجودها و ذلك با   
بالشكل الذي يكفل هلا حتقيق سيطرا املزدوجة على الصعيد االقتصادي ، االجتماعي و السياسي ،               

اسـتخدام   و من بينها اهلدم التدرجيي و املنظّم للنظام االقتصادي ، االجتماعي و القانون القبلي عرب                
  العنف  العسكري  املكثّف و  فرض  القوانني االقتصادية اجلديدة  لنظام  التملك ، مصادرة األراضي 

  ).5(و جري مالكيها من الفالّحني اجلزائريني و إقامة معسكرات إليوائهم و مراقبتهم
أوكلت له مهمة   )  Intendant civil(  وكيل مدين 1834ففي فترة احلكم امللكي متّ تعيني سنة 

تسيري الشؤون املدنية أما شؤون احلرب فقد أوكلت للقائد األعلى العسكري كما كانت هناك قيادة               
  يتبع ،إداريا ، ) 1834 جويليا 22األمر امللكي املؤرخ يف ( ثالثة هلا مهمة التنسيق هو احلاكم العام 

   .97املرجع السابق ص : أنظر عبد الوهاب بوخنوفة  ) 1( 
 Claude COLLOT : Les institutions de l’Algérie pendant la période coloniale ( 1830-1962), Paris, )2(   

 Editions CNRS, Alger , OPU, 1987 , p 05 .                                   
Claude COLLOT : O . P . CIT  p 05 . )3 (   

  .جلزائري أمحد حميو و الفرنسي كلود كولو نشري يف هذا الصدد إىل ا ) 4( 
   .99املرجع السابق ص : ملزيد من املعلومات يف هذا اجملال ، راجع عبد الوهاب بوخنوفة ) 5 (
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  .لوزارة احلرب 
 إىل ثـالث    1845  أفريـل     18 مبوجب األمر املـؤرخ يف       1845 كما متّ تقسيم اجلزائر سنة      

تشمل مناطق مدنية يقطنها املستوطنون الفرنسيون ختـضع        ) ة  اجلزائر ، وهران و قسنطين    (مقاطعات  
 و املناطق العربية اليت يقطنها السكّان األصليون املسلمون 1837  جويليا 18للقانون الفرنسي املؤرخ يف 

و كانت تضم على مستوى التنظيم احمللي املكاتب العربية          ).1( و هي مناطق ختضع للحكم العسكري     
 )Bureaux arabes   (  مو هي مكاتب كان  يقتصر دورها  على قمع العرب  املسلمني لتفادي  ثورا  

  . )2( و احملافظة على النظام العام ، العدالة و مجع الضرائب
 جدت حماوالت إدماج اجلزائر بفرنسا مبوجب  1848و مع قيام احلكومة الفرنسية املؤقّتة عام 

كما أنـه ،  .  حيث اعتربت اجلزائر جزءا من األراضي الفرنسية 1848 مارس  04املرسوم املؤرخ يف 
   ، اتخذت فرنسا سلسلة من  اإلجراءات كإتباع اإلدارات اخلاصة باألقاليم املدنية 1851ابتداء من سنة 

ملختلف الوزارات يف فرنسا بدل تبعيتها لوزارة احلرب ،كمـا متّ اسـتبدال             ) اخلاصة باملستوطنني   ( 
 . 1858 جوان   24مبوجب املرسوم املؤرخ يف     " نابليون الثّالث   " عام بوزير اجلزائر من طرف      احلاكم ال 

لكن، نتيجة الثّورات اليت قامت يف خمتلف املناطق يف اجلزائر فقد متّ مراجعة هـذا التنظـيم اإلداري                  
ولت اإلمرباطوريـة   خاصة و أنّ السياسة التنظيمية اجلديدة مل تأت بثمارها املرجوة ؛ لذلك فقد حا             

بسط سياسة جديدة دف إىل احلد من خطر مقاومات السكّان األصليني من جهة، و من جهة ثانية،                
 ميالدي و تعيني    1860كسب املستوطنني األوروبيني ؛ هلذا الغرض فقد متّ حذف وزير اجلزائر يف سنة              

 م عـن طريـق      1863ار يف أفريل    كما متّ حتديد مساحة أراضي املعمرين الكب      . حاكم عام من جديد     
لكـسب  ) املسلمني ( و يف املقابل فُِتَح اجملال لكلّ اجلزائريني ).   3  (حصر أراضي السكّان األصليني

   ).4( 1864اجلنسية الفرنسية و هذا ما أثار غضب املسلمني و مقاومتهم كمناطق القبائل يف عام 
كار اإلدارة من قبل العسكريني يف فرنسا، كمـا  و مع قيام اجلمهورية الثّالثة الّيت رفضت احت   

كانت ضد ممارسات األوروبيني يف اجلزائر الّذين كانوا ينتهجون سياسة اإلستغالل علـى الـسكّان               
و من هذا املنطلق، فقـد حـاول         .1881 جوان   28املؤرخ يف   "قانون األندجينا   "األصليني خاصة مع    

لة، إعادة النظر يف التنظيم اإلداري و هذا بإعادة كلّ صـالحيات            احلكّام الفرنسيون ،إبان هذه املرح    
احلاكم العام يف املناطق املدنية مع منح اجلزائر االستقالل يف اجملال املايل واملدين مـع وضـع جلنـة                   

   .1900 ديسمرب 19استشارية إىل جانب احلاكم العام مبوجب القانون املؤرخ يف 
  

 Ahmed MAHIOU : Cours d’institutions administratives p 81-82 . )1(   
   .15-16املرجع السابق ص : أنظر منصور بلرنب  ) 2( 
   .103املرجع السابق ص : أنظر عبد الوهاب بوخنوفة )   3  (

 Ahmed MAHIOU : O . P CIT p 82 . ) 4(   
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إىل "ديغول"نية وصعود اجلنرال      استمر هذا النمط من التنظيم إىل غاية هناية احلرب العاملية الثّا          
 الّيت عرفتها 1945 ماي  08احلكم، حيث أنّ هذا األخري حاول هنج سياسة جديدة خاصة بعد أحداث 

اجلزائر يف بعض مناطقها و حماولة كسب اجلزائريني، مرة ثانية، بعد اجملازر الشنيعة الّيت شهدا هـذه                
يدة من خالل النظام األساسي للجزائر الصادر عن القـانون          و قد جتلّت هذه السياسة اجلد     . املناطق  

 الّذي حيتوي على تنظيم إداري و سياسي جديدين يضمن، من جهـة،  1947 سبتمرب   20املؤرخ يف 
مثل الـسلطة    ) 1( إرضاء املعمرين الفرنسيني و هذا من خالل إعطاء صالحيات أكثر للحاكم العام             

ر النصوص التنظيمية عن طريق املراسيم يف جمال تفسري و تنفيذ القوانني            التنظيمية أي صالحيات إصدا   
الفرنسية و إصدار و تنفيذ قرارات اجمللس اجلزائري ؛ باإلضافة إىل إدارة كلّ املصاحل املدنية ماعـدا                  

 مسؤول عن   كما أنّ احلاكم العام   .اللّذان يتبعان مباشرة للوزارات املعنية يف فرنسا        )2( العدالة والتربية   
 ) Le Conseil du gouvernement( و يساعده ، يف ذلك، جملس حكومي )  3(الدفاع و األمن يف اجلزائر

  .مكون من ستة أعضاء أُسِندت هلم مهمة االستشارة 
 عـضوا   120إىل جانب احلاكم العام، أُسس اجمللس اجلزائري الّذي كان يتكون ، نظريا، من              

و قد أُسِنَد   . من املعمرين األوروبيني و النصف الثّاين من اجلزائريني املسلمني          يتشكّل نصف األعضاء    
هلذا اجمللس صالحية اتخاذ قرارات إدارية و هي اختصاصات تنظيمية ؛ حيث ليس هلذا األخري حـق                 

طـار  سن القوانني مثل الربملان الفرنسي بل اقتصر دوره على أخذ قرارات خاصة باجلزائر و هذا يف إ                
  .احترام تطبيق القوانني الفرنسية

 قد مشل تنظيم اإلدارات احمللّية؛ فباإلضافة إىل التقسيم         1947إنّ النظام األساسي للجزائر لسنة      
اجلزائر، قسنطينة و وهران ، فإنّ كلّ والية حيكمها         : اإلقليمي القدمي إىل ثالث مقاطعات أو واليات        

  : فقد متّ التمييز بني ثالثة أنواع أما البلديات. الوايل و جملس عام 
و هي تلك اليت يقطـن فيهـا    )Communes de pleine exercice(  البلديات ذات الصالحيات التامة 1-

 م يرأسها رئيس البلدية منتخب      1884األوروبيون ، و ختضع هذه البلديات إىل القانون الفرنسي لسنة           
  .و جملس بلدي 

جتدر اإلشارة إىل أنّ هذا النوع من البلـديات أُنـِشأ    )  Communes mixtes(  البلديات املختلطة -2
 م و هذا بعد حذف املكاتب العربية املتواجدة يف املناطق املدنية القريبـة مـن                1868 ماي   20بتاريخ  

  .املستوطنني 
  

Claude COLLOT : O .P . CIT p 12 . )1 (   
 أما فيمـا خيـص   110 املرجع السابق ص : دان التعليم أنظر شرح عبد الوهاب بوخنوفة لفهم أكثر خلفيات هذا القرار يف مي ) 2 ( 

   . Claude COLLOT : O . P CIT p 17العدالة أنظر 
 Ahmed MAHIOU : O . P CIT p 83 . )3 (   
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تشمل هذه البلديات ،باإلضافة إىل بعض املستوطنني األوروبيني، املنـاطق الـيت يقطنـها              
1884ون املسلمون، و ختضع يف تسيريها إىل تنظيم خاص بدل قانون البلدية الفرنسي لسنة               اجلزائري  ، 

ُمعين مـن  )  Administrateur( م حيث يرأسها موظّف مدين  1919 فيفري 08و هو املرسوم املؤرخ يف 
" الدواوير" ن  الّذين هلم مسؤولية إدارة شؤو    " قواد  " طرف اإلدارة املركزية و يساعده يف أداء مهامه         

مكاتب " املناطق اجلنوبية و هي املناطق الصحراوية اليت ختضع لإلدارة العسكرية و ذلك يف شكل                – 3
   ).Bureaux arabes" ( عربية

 م، أين اضطرت احلكومـة      1954و قد اعُتِمَد هذا التسيري إىل غاية قيام الثّورة اجلزائرية سنة            
جراءات االستعجالية مثل حلّ جملس اجلزائر و حتويل اختصاصاته إىل             الفرنسية إىل اتخاذ سلسلة من اإل     

  ) .Le Délégué général ( احلاكم العام الذي ُسمَي  ، فيما بعد، املُفَوَّض العام 
  أما على  املستوى اإلقليمي ،  فقد ُمِنَي  الوالّة  الثّالث و نواهبم يف مناطق اجلزائر ، قسنطينة 

جبهة و جيش التحريـر     " صاصات واسعة مدنية و عسكرية يف آن واحد يف مواجهة           و وهران باخت  
  ".الوطين 

و يف خالل فترة التحرير، عمدت احلكومة الفرنسية إىل اتخاذ إجراءات دف إىل إدمـاج               
ـ                 وانني اجلزائريني و هذا من خالل إلغاء كلّ القوانني اخلاصة املطبقة على اجلزائريني و متديد تطبيق الق

 م حمصورة 1956الفرنسية سواء يف اجملال االقتصادي ، االجتماعي و السياسي اليت كانت إىل غاية سنة  
باإلضافة إىل زيادة عدد الواليات فمن ثـالث إىل تـسع مثّ             ) 1( على املعمرين األوروبيني وحدهم     

  17سـوم املـؤرخ يف    م إىل مخس عشر والية مبوجب املر1958ثالث عشر والية حىت تصل يف سنة 
  . م و هذا حتى يتم التحكّم أكثر يف األوضاع 1958مارس 

املرسوم املؤرخ  (  م   1956أما على مستوى البلديات ، فقد متّ حذف البلديات املختلطة سنة            
أما املناطق الـيت    . لتصبح كالبلديات تامة الصالحيات اليت يقطنها األوروبيون         ) 1956  جوان    28يف  
  "األقسام اإلدارية املختصة" ،ما ُسميت ب 1956تحوذ عليها  الثّوار اجلزائريون فقد متّ إنشاء ، سنة اس
 ) Sections administratives spécialisées ( ة  " واألقسام اإلدارية احلـضري )"Sections  administratives 

urbaines ( نيختضع لسلطة العسكري.  
  ن تواجدها  يف اجلزائر ،  حاولت احلكومة الفرنسية استدراك األمور ففي املرحلة  األخرية  م

 م على املستوى القاعدي     1956و ذلك عن طريق حماولة اإلصالح اإلداري الذي شرعت فيه منذ عام             
  باإلضافة إىل ) .  2(  بلدية1484 م إىل 1956أي  البلدي كزيادة  عدد  البلديات  لريتفع  عددها عام 

  
 Claude COLLOT : O .P . CIT p 17 à 20 . )1(   
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 ) 1 ( 1959 جانفي   16يف  " ديغول  " مشروع قسنطينة اخلماسي على إثر التصريح السياسي للجنرال         
يف العمل على إصالح اإلدارة      " DESCHAMPSو جلنة    " DEMARETS" و قد شرعت جلان مثل جلنة       

إالّ أنّ أعمال كلّ هذه اللّجان باءت بالفشل نتيجة تصاعد العمليات الثّورية مـن قبـل                . يف اجلزائر   
  .جيش التحرير الوطين 

بصفة عامة و من خالل السرد التارخيي للتنظيم اإلداري إبان االحتالل الفرنـسي، ميكـن               
 عرفت استقرارا فـإنّ اإلدارات يف اجلزائـر         أنه باملقارنة مع اإلدارات الفرنسية اليت     : استنتاج ما يلي    

عرفت حتوالت عديدة و رهيبة يف آن واحد متيزت باالحنياز و التفضيل الواضحني للسكّان األوروبيني              
من خالل تطبيق نفس القوانني الفرنسية و منحهم امتيازات كثرية ومتعددة ، بينما كانـت ختـضع                 

  باإلضافة  إىل  ذلك  ،  فالتردد  يف وضع قانون واضح  ) .  2(املناطق اجلزائرية لتنظيم خاص و قمعي
 ) 3(وكامل للجزائر يعكس حرص  فرنسا على التمسك باجلزائر كمستعمرة ال ميكن االستغناء عنها               

رغم حماوالت االستقالل من طرف املعمرين األوروبيني و قد بدى ذلك واضحا من خالل املركزيـة        
هذا باإلضافة إىل االهتمام  بتسيري شؤون املستوطنني و جتاهـل شـؤون             .  م 1831الشديدة منذ عام    

السكّان األصليني و التعمد يف جتهيل اجلزائريني و ذلك بتبعية املنشآت التربوية مباشـرة للـوزارات                
مـع  الفرنسية و عدم إشراك اجلزائريني يف شغل املناصب و الوظائف اإلدارية اهلامة على قدم املساواة                

   ).  4(الفرنسيني إالّ بعض اجلزائريني الذين كانت هلم عالقات وطيدة مع السلطة االستعمارية
 فقد اقتصرت إدارة املناطق اجلزائرية على اجلانب األمين و حصر الضرائب كما أشـار إىل               

 ففرنسا ، بتنظيمها اإلداري ، قد قصدت حتقيـق أهـداف          " . كلود كولو   " و  " حميو   أمحد" ذلك  
اقتصادية ، سياسية و ثقافية عقائدية يف آن واحد بضغط من الطّبقة الربجوازية الكولونية و هذا مـا                  

اجملتمع الكولوين األورويب مبختلف فئاته و طبقاته و اجملتمع اجلزائري          :أدى إىل تكون جمتمعني َمَحلَّيني      
   ).5(املُسَتعَمر

اسق حبيث أُنشأ ، كما رأينا أعاله ، ليتالءم         و هكذا فقد ورثت اجلزائر جهازا إداريا غري متن        
  وما زاد من  تعقّد الوضعية نفور اجملتمع اجلزائري .مع حالة عدم  االستقرار اليت كانت  تعرفها البالد 

 
 

 Denis CLERC : Economie de l’Algérie p 09 et p 14 . Les cahiers de la formation admini- )1(   
Strative  . L'imprimerie Centrale de Annaba , Avril 1975 .  

 و استمرت يف تطبيقه عن طريق قوانني 1881 لقد انتهجت فرنسا سياسة اإلخضاع و هذا عن طريق قانون اإلندجينا يف عام  )  2 (
 Les( دارس اخلاصة  ، و قد جتلّى ذلك يف األحكام القضائية اخلاصة و التفرقة بني املدارس األوربية و امل1914 , 1920 , 1922

écoles spéciales  ( مييز إالّ يف سنة  . 1883منذ سنةوضيحات يف هـذا   . 1942و مل ُيحذَف هذا التملزيد من املعلومات و الت
   . Claude COLLOT : O . P . CIT p 17اجملال أنظر 

 Claude COLLOT : O. P. CIT. P 06 .)3 (   
   .62السابق ص املرجع : أنظر علي سعيدان  )  4(
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   .109املرجع السابق ص : أنظر عبد الوهاب بوخنوفة  ) 5(

من كلّ ما هو فرنسي ليخضع ، بعد ذلك ، لقيادة الثّوار اجلزائريني الذين كان يرى فيهم شعلة أمل                   
ملستقبل أفضل و هذا بالتحاق نسبة كبرية من الشباب اجلزائري بصفوف جيش التحرير الوطين سواء               

  .لفالّحني ، الطّلبة و عمال الورشات  و املصانع من ا
  و يف  هذا الصدد ، فإنّ  القيادة  اجلزائرية قد حرصت على وضع تنظيم ذي طابع عسكري 

و سياسي طارئ مواز للتنظيم اإلداري الفرنسي يهدف إىل طرد احملتلّ الفرنسي من كـلّ التـراب                 
 ، مركز القيادة اجلديد للجزائريني ، على إعادة تنظيم          اجلزائري ؛ لذلك عملت جبهة التحرير الوطين      

   ). 1(  م1962و تقسيم التراب الوطين لتسهيل تنفيذ العمليات العسكرية إىل غاية 
و جتدر اإلشارة إىل أنّ هذا التنظيم السياسي و العسكري قد طبع آثاره إىل جانب التنظـيم                 

  .  عد االستقالل اإلداري الفرنسي يف حتديد مالمح اإلدارة ب
   :اإلدارة العمومية اجلزائرية بعد االستقالل : ثانيا

  مما ال شك  فيه أنّ اإلدارة اجلزائرية قد اتصفت ، منذ االستقالل  ،  بكوهنا إدارة بريوقراطية   
أضف إىل ذلك التناقض الواضح بني بـرامج الـسلطة          . و هذا باتفاق أغلب الباحثني يف هذا امليدان         

  .اكمة و التصرحيات السياسية  مع واقع اإلدارة احل
فمنذ االستقالل و انطالقا من برنامج طرابلس ، حذّرت الـسلطة اجلزائريـة مـن خطـر                   

البريوقراطية و ركّزت ، من جهة ثانية ، على ضرورة إنشاء إدارة جزائرية مستقلّة من حيث األهداف            
  .ثناء االحتالل الفرنسي ، لتحقيق أهداف استعمارية فحسبو التنظيم لكون أنّ اإلدارة أُنِشأََت ، أ

إنّ دراسة تطور اإلدارة اجلزائرية بعد االستقالل ال ميكن أن يتم مبعزل عن اجملاالت األخرى                 
السياسية و االجتماعية حتى نتمكّن من فهم كيفية تكوين إدارة بريوقراطية ممركزة مشاهبة من حيث               

سية مع إضفاء طابع خاص يكمن يف ارتباط نشاط اإلدارة بالنشاط الـسياسي             تسيريها لإلدارة الفرن  
  .الذي كانت متارسه جبهة التحرير الوطين 

 ) 2( و ميكن التأكيد على أنّ اعتماد نظام التسيري اإلداري الفرنسي من قبل احلكومة املؤقّتة                 
  جبه  استمرارية  التشريع  الفرنسي ما عدا   الذي  َتقرر  مبو1962 ديسمرب  31له عالقة وطيدة بقانون 

  
. متّ تشكيل جلنة التنسيق و التنفيذ اليت كانت تعمل داخل و خارج الوطن و اليت تشكّلت منها ، فيما بعد ، احلكومة املؤقّتـة                          ) 1( 

، ) الوالية الثّانية   ( ، الشمال القسنطيين    )   الوالية األوىل ( األوراس  :  واليات   06كما متّ تقسيم التراب الوطين إىل ثالث مناطق مثّ إىل           
يف هـذا   ) . الوالية السادسة   ( و الصحراء   ) الوالية اخلمسة   ( ، وهران   ) الوالية الرابعة   ( ، الوسط اجلزائري    ) الوالية الثاّلثة   ( القبائل  

  . 28 و  27املرجع السابق ص : الصدد راجع منصور بلرنب 
ملؤقّتة بعد االستقالل مهمتني أساسيتني األوىل العمل على استمرارية املرافق العامة و الثّانية احملافظة على األمـن          كانت للحكومة ا   ) 2( 

العام يف انتظار إنشاء هيئات سياسية و إدارية ، وهذا ما كان مقررا يف اتفاقيات إيفيان ؛حيث تقـرر اإلبقـاء علـى البنـاء اإلداري                               
  . لفرنسي و القانوين ا
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   )   .1(  النصوص اليت تتناىف أحكامها مع مبادئ الثّورة 
  و على الرغم من أنّ  هذا  القانون قد لُِقَي جبدال كبري بني املؤيدين و املعارضني من الباحثني   

من خالل دراسـته لَتكـون    ) 2(  يف أحد مقاالته " اهلادي شليب" و السياسيني كما أشار إىل ذلك      
فقد اتفق أغلب الباحثني على أنّ استمرارية التشريع الفرنسي يف اجلزائر هي حتمية             . ون اجلزائري القان

حيث أنه ال ميكن لدولة فتية مثل اجلزائر إعادة تنظيم و إصالح كلّ األجهزة يف مثـل                 : ال بد منها    
 االستقرار النسيب لقواعـد     بأنّ التكون و  " أمحد حميو   " تلك الظّروف الصعبة ؛ و قد استدلّ يف ذلك          
    ).3( القانون اإلداري الفرنسي استغرق أكثر من قرن

و يف املقابل هناك من انتقد بشدة هذا القانون حيث أنه ليس من املعقول استبدال مـشرع                   
ليس من املعقول من أنّ اجلزائر الـيت  " الذي يرى أنه  )  J  C    VADIN" (فادان " دون التشريع ك 

تنكرت بشدة يف ميثاق اجلزائر اإلدارة االستعمارية مثّ جندها ترتدي ، بعد ذلك ، حذاءها بتعويض                اس
  ). 4 "(املوظّفني االستعماريني جبزائريني 

و قـد متّ    . و بذلك فإنه قد متّ ترك اإلدارات العمومية على حاهلا مبا يف ذلك جهاز العدالة                  
ثّف يف آن واحد يف خمتلف الوظائف اإلدارية لشغل املناصـب  التوظيف العشوائي و املك العمل على

الشاغرة على إثر مغادرة املعمرين  و ترقية ، من جهة ثانية ، املوظّفني العاملني يف األجهزة اإلداريـة                   
هذا باإلضافة إىل عمل    . إبان االستعمار إىل رتب أعلى ال تتوافق مع تكوينهم و ال مستواهم العلمي              

رنسية على الترقية السريعة للموظّفني اجلزائريني املوالني هلا قبيل تسليم السلطة للحكومـة             احلكومةالف
املؤقّتة حيث عملت هذه األخرية على تكوين  عدد كبري من املوظفني  ذوي  األصل اجلزائري و هذا                   

  ). LACOSTE) (   5" ( الكوست" ضمن خطّة 
من جهـة   : اجلزائرية نفسها يف وضعية حرجة      و أمام هذه احلتمية ، فقد وجدت احلكومة           

استحالة االستغناء عن التشريع و التنظيم اإلداري الفرنسيني و من جهة ثانية ضرورة التغيري مبا يتوافق                
و مبادئ الثّورة اجلزائرية و طموحات الشعب اجلزائري ، حيث أنّ القوانني الفرنـسية  و بالنتيجـة                  

فرغم الدور  .  إليديولوجية ليربالية جتعل الدولة مبرافقها تضمن الصاحل العام        اإلدارة الفرنسية هي ترمجة   
  التدخلي يف اجملال االقتصادي الذي أصبحت تلعبه خاصة بعد احلربني العامليتني األوىل والثّانية و األزمة 

  
ع تشريع يتالءم مع حاجيات البالد و مبـادئ         أنه نظرا للظّروف اليت مل تسمح بوض      " حيث جاء يف عرض أسباب هذا القانون         ) 1(  

   .01 ص 1963/01/11 املؤرخة يف 01أنظر اجلريدة الرمسية رقم . الثّورة ، ال ميكن ترك البالد بدون قانون 
El Hadi CHALABI : Droit , Etat et pouvoir de l’Algérie coloniale à l’Algérie indépendante p 36 ) 2 (   

La revue NAQD , 1992 .  
 Ahmed MAHIOU : O . P . CIT . p 07 . )3(   
El Hadi CHALABI : O . P . CIT . p 37 . ) 4 (  

   . 146 و ص 127 -126ص  -املرجع السابق ص: أنظر عبد الوهاب بوخنوفة )  5  (
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 اليت اعتنقتها    فإنّ دور القطاع اخلاص ما زال مهما بينما اإلديولوجية االشتراكية          1929االقتصادية لسنة   
  .الدولة اجلزائرية جاءت مناقضة متاما لألوىل 

و إن كانت هذه االستمرارية حتمية تارخيية و موضوعية ال ميكن االستغناء عنها و ال بديل                 
 1962 ديـسمرب  31فإنّ قانون " اهلادي شليب " هلا يف املرحلة األوىل من االستقالل ، إالّ أنه كما أشار  

ستمرارية  تطبيق  التشريع  الفرنسي  إىل  غاية سن تشريع جزائري حمض قد كان له                  املتضمن إقرار ا  
حيث أنّ التنظيم اإلداري الـذي كـان يف اجلزائـر  ،خـالل              : آثارا سلبية و خطرية يف آن واحد        

االستعمار يف جممله ، مناقضا للقوانني الفرنسية اليت كانت تدعو إىل دميقراطية ال اسـتعمارية و إىل                 
 و قد رأينا ، فيما سبق ، كيف أنّ التنظيم اإلداري يف اجلزائر أثناء االستعمار كان                 …لعدالة و احلرية  ا

تنظيما خاصا و هذا ما جعل العديد من الباحثني يستنتجون بأنّ اجلزائر ، بعـد االسـتقالل ، قـد                    
سي و هـذا رغـم      سامهت يف استمرارية تطبيق القانون الفرنسي االستعماري و ليس القانون الفرن          

  ) .1 ( حرصها على نبذ كلّ القيم االستعمارية 
إالّ أنه يف املقابل ال ميكن جتاهل اجملهودات يف ميدان التشريع اليت أتـت بقواعـد تنظيميـة                    

 1963جديدة يف اجملال اإلداري حيث كانت هناك سلسلة من التشريعات كإصالح جهاز العدالة سنة               
 ، إصـالح    1966ية و اجلزائية ، القانون األساسي للوظيف العمومي سـنة           ، قوانني اإلجراءات املدن   

إالّ ) . قانون الوالية    ( 1969و سنة   ) قانون البلدية     ( 1967التنظيم اإلداري على املستوى احمللي سنة       
 يف  و هذا مبوجب األمر املـؤرخ  1975 جويليا   05أنّ تطبيق القوانني الفرنسية استمرت إىل غاية تاريخ         

 الذي مبوجبه متّ تـشكيل  1962 ديسمرب   31  املتضمن إلغاء أحكام القانون املؤرخ يف1973 جويليا 05
  .جلنة وطنية للتشريع مهمتها مراجعة و جزأرة كلّ النصوص املوجودة و املطبقة 

خـذ مكـان   إالّ أنه و مع كلّ اجلهود املبذولة يف هذا الشأن مل تتمكّن القوانني اجلزائريـة أ            
حيث بقيت بعض امليادين تسري وفق التشريع الفرنسي و حىت القوانني اجلزائرية قد             : القوانني الفرنسية   

لقيت انتقادات عديدة أمهّها أنها مل ُتِجب على املطالب االجتماعية و االقتصادية للجزائريني و كوهنا               
  .غري شاملة و غري دقيقة 

يم اإلداري الفرنسي و حتميتها حتتلّ املكانة األوىل يف تفسري          و إن كانت وراثة أساليب التنظ       
بريوقراطية اإلدارة اجلزائرية فإنّ اجلانبني االجتماعي و السياسي ُيعتربان عاملني مهمـني يف تفـسري               
املركزية الشديدة ال ميكن جتاهلهما فحملة التجويع و التجهيل و التهميش اليت كان يعاين منها اجملتمع                

  جلزائري طيلة قرن و ثالثني عاما  و الذي أدى بشرحية اجتماعية ال يستهان هبا من  اهلجرة إىل أقطارا
  

  El Hadi CHALABI : O . CIT . P 39.)1(    
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كان دافعا أساسيا لقواد الثّورة اجلزائريـة       ) فرنسا، مصر ، الشام ، ليبيا ، تونس و املغرب           (  خمتلفة  
وحدة الوطنية و هذا من خالل كلّ اخلطابات السياسية و كذلك املساواة بني             للتركيز على ضرورة ال   

  األفراد يف اجملتمع اجلزائري بعد التفرقة و التهميش الذي كان يعاين منه خالل  فترة  احلكم  الفرنسي 
رابلس الذي  و الذي نبع منه نبذ اإلديولوجية اللّيربالية و اعتناق اإلديولوجية االشتراكية منذ برنامج ط             

و قد اعترب العديـد مـن       . حدد املالمح االقتصادية ، السياسية و االجتماعية للجزائر بعد االستقالل         
الباحثني هذا الربنامج نقطة بداية بريوقراطية اإلدارة العمومية اجلزائرية رغم التصرحيات الرمسية الـيت              

  .جاءت مناقضة و حماربة هلذه الفكرة 
اعتربت جبهة التحرير الوطين ، قائـدة ثـورة         ) الوحدة و املساواة    ( فني  فلبلوغ هذين اهلد    

 ) 1( اجلزائريني، الوريثة الشرعية لقيادة البالد بعد فرنسا و الوصية الرمسية على أبناء الشعب اجلزائري   
إىل غاية سنة    1962و هذا ما يفسر عملية التسيري املركزي لإلدارة اجلزائرية من سنة            . يف تقرير مصريه    

كما حاولت احلكومة اجلزائرية االنسالخ عن طابع التسيري اإلداري         ) . مرحلة احلزب الواحد      (1990
الفرنسي الكلونيايل إىل طابع آخر يتالءم مع اختياراا السياسية و اإلديولوجية و هـذا بالبحـث يف                 

و تقليدها  ) 2( ليوغوساليف و السوفيايت أمناط أخرى لتنظيم قطاعات الدولة املختلفة مثل النموذجني ا
  و هو تعبري واضح  عن عجز  احلكومة  اجلزائرية  عن إنشاء  إدارة جزائرية مستقلّة و معروفة املالمح 

   ).3( و اخلصائص تتالءم مع معطياا االجتماعية و االقتصادية
 مـستقلّة عـن كـلّ       فبعد االستقالل ، و على عكس اإلدارة الفرنسية اليت بقيت حمايدة و             

االتجاهات احلزبية حبيث تشكّل سلطة مستقلّة ذات طبيعة بريوقراطية يف مواجهة األحزاب السياسية             
احلاكمة ، فإنّ اإلدارة اجلزائرية و ككلّ اإلدارات يف العامل الثّالث عرفت تطورا يف موازاة احلـزب ؛                  

بل أبعـد   . تماء للحزب أو العمل يف اإلدارة       لإلطارات حرية االن  " أمحد حميو   " فكما أشار إىل ذلك     
من ذلك كان كلّ من حزب جبهة التحرير الوطين و اإلدارة يتنافسان على جذب هذه اإلطـارات                 
مبنح امتيازات أكثر من الثّاين ، و هذا نتيجة النقص احلاد يف اإلطارات الكفأة ، حبيث كان بإمكـان                   

  وأبعد من ذلك ،  فإنّ  التنظيم اإلداري . دارة  أو العكس اإلطارات  االنتداب  من  احلزب إىل  اإل
   
و قد كان تدعيم و تأييد اجلبهة من        . خصوصا بعد الصراعات و اإلنشقاقات اليت عرفتها قيادة الثّورة اجلزائرية غداة االستقالل              ) 1( 

يف هذا الـشأن    " . بومدين"مة املؤقتة و قيادة األركان بقيادة       قبل الشعب اجلزائري بعد املشادات العنيفة اليت عرفتها اجلزائر بني احلكو          
القيادة اإلدارية و دورهـا يف تطـوير   : و بومجعة بولقريعات  . 146إىل  136املرجع السابق ص : أنظر كتاب  عبد الوهاب بوخنوفة

   .114  إىل 112اإلدارة اجلزائرية ص 
 Ahmed MAHIOU : O.P.CIT. p 35. )2 (   

لقد عاشت هذا املشكل معظم الدول املستقلّة حديثا و اليت عانت من احلكم االستعماري ، و هي تشكّل حاليـا دول العـامل                        ) 3( 
  .الثّالث و الدول املتخلّفة 
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  و احلزيب متشاهبان إىل  حد كبري ؛  فعلى  مستوى كلّ  بلدية  توجد القسمة و على مستوى الدوائر
  ).  1 (لوطنية على مستوى الوالياتالفيدراليات و احملافظات ا

و جتدر اإلشارة إىل أنّ هذه التقسيمات متعمدة وإرادية و هذا ما ميكن استنتاجه من برنامج                  
.  اليت حددت دور و مهام كل من احلزب و اإلدارة          1964  و ميثاق اجلزائر لسنة        1962طرابلس لسنة     

يف إطار إعداد الـربامج و احملـاور األساسـية     ) La  conception( حيث أُرِجع لألول مهمة التصور 
  ).2(و مراقبة اإلدارة عند تنفيذ تصورات و برامج احلزب ) L’animation( التنموية للبالد و التنشيط

و أمام هذا التقسيم النظري ملهام كلّ من احلزب و اإلدارة ظهرت عوائق عديدة تكمـن يف                   
. ورب اإلدارة من حتقيق تصورات احلزب و براجمه من جهة ثانية ) 3 (تداخل الصالحيات من جهة 

  أضف إىل ذلك ) 4(حيث كانت اإلدارة  تم  باألمور السياسية أكثر  من  اهتمامها  بالصاحل  العام 
األزمات احلادة اليت عرفها احلزب و الذي أبعدته أكثر فأكثر عن األهداف املسطّرة سابقا مبا يف ذلك                 

  .لتنمية االقتصادية اليت أعطيت هلا أمهّية كبرية بكوهنا الوسيلة األساسية يف تطور اجملتمع اجلزائري ا
إنّ صعوبة حتديد صالحيات كلّ من احلزب و اإلدارة و بالتايل طبيعة العالقة اليت كان جيب                  

هذا ما بدا واضحا مبكّرا     أن تسود بني هتني اهليئتني كان هلا أثرا واضحا يف تصاعد الصراع بينهما و               
و بذلك تقرر   .على احلزب   ) اإلدارة  ( من خالل برنامج طرابلس أين بدا التخوف من سيطرة الدولة           

االنفصال و التمييز بينهما مع إعطاء األولوية للحزب باعتباره هو الذي يرسـم احملـاور األساسـية                 
أما ميثاق  . ة للدولة من طرف أعضاء احلزب       لسياسة الوطن و هذا من خالل احتالل املناصب القيادي        

 ، فقد أقر هو اآلخر أولوية احلزب على الدولة ، كما أبدى ختوفه من مؤسـسات                 1964اجلزائر لسنة   
لذلك جيب إخضاع اإلدارة لرقابة شديدة مـن        . الدولة اليت يعتربها من خملّفات االستعمار الفرنسي        

. رية لطبيعة العالقة اليت جيب أن تكون بـني احلـزب و اإلدارة              كما أبدى أمهية كب   . طرف احلزب   
  .حيث   اعترب أنّ  عدم  حتديد هذه  العالقة أدى إىل  انتقال سلطة احلزب السياسية إىل جهاز الدولة 

و بذلك ينص ميثاق اجلزائر أنه باإلضافة إىل وجوب احتالل املناصب العليا للدولة من طرف مناضلي                
  .ىل ضرورة خضوع تعيني اإلطارات يف اإلدارة إىل تقدير احلزب احلزب إ
 ، أمهية كبرية ؛ فقد      1965و على عكس ميثاق اجلزائر ، أصبحت ألجهزة الدولة ، منذ سنة               

 مـن   1986 و   1976كما حذّر امليثاق الوطين ِلسنيت      . متّ إعطاء األولوية لألجهزة اإلدارية على احلزب        
و رغم  إقرار هذين امليثاقني لدور احلـزب         . بني مهام كلّ من اإلدارة و احلزب         االختالط و التداخل  

  يف
  

Ahmed MAHIOU : O.P.CIT. p 41 et suite .)( 1   
  .  Ahmed MAHIOU : O.P.CIT. p 41 à 49 و 75 إىل 72املرجع السابق ص : أنظر علي سعيدان ) 2 (
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  . 42املرجع السابق ص : أنظر علي سعيدان ) 3 (
   .240املرجع السابق ص : أنظر عبد الوهاب بوخنوفة  ) 4(

وميدانيا لوحظ عجز احلزب و ضعفه يف       ). 1(رقابة و توجيه هيئات الدولة إالّ أنه مل يركّز على ذلك          
  ). 2(حيث اعتربه العديد من الباحثني جمرد أداة يف يد اإلدارة و تابعا هلا: أداء مهامه 

إلدارة بعد االستقالل و قد كانت وراثة القوانني الفرنسية و التنظـيم            تلك هي أهم مميزات ا      
اإلداري ، باإلضافة إىل اإلرادة القوية للحكومة يف وحدة الشعب اجلزائري عن طريق وحدوية القيادة               

ء لكلّ شؤونه و مركزيتها أهم أسباب بريوقراطيتها على الرغم من التنديد املستمر هلا و حماولة القضا               
  .  عليها مبكّرا 

   :التنديد بالبريوقراطية:  الفرع الثّاين 
  بعد  دراسة  مراحل  تطور اإلدارة  العمومية  اجلزائرية  و  الظّروف السياسية ، االقتصادية   

و االجتماعية احمليطة هبا ، قد بدا واضحا أنّ هذه األخرية فشلت يف أداء مهامها  بل أخطر من ذلك ،       
ا البعض السبب الرئيسي يف ختلّف اجلزائر اقتصاديا و اجتماعيا نتيجة مركزيتها الـشديدة                فقد اعتربه 

  .و بطء إجراءاا و مساوئ أخرى سنتطرق هلا الحقا 
و إن كانت أسباب بريوقراطية اإلدارة العمومية ، بعد االستقالل، أُرِجعت ، كمـا سـبق                  

 1964اري الفرنسي ، كما أشار إىل ذلك ميثاق اجلزائر لـسنة            اإلشارة إىل ذلك، إىل وراثة النظام اإلد      
و ملّا كانت هذه البريوقراطية اإلدارية و االقتصادية قد لعبت دورا اقتصاديا يف إطـار اهلياكـل                 ..…"

اإلدارية االستعمارية ، فإنها قد تظهر أخطر بكثري من أية قوة اجتماعية أخرى حاليا يف البالد بالنسبة                 
طوولة اجلزائرية احتفظت باهلياكل اإلدارية               للتذلك أنّ الد ميقراطي للثّورة ، و مردر االشتراكي و الد

اليت أقامها االستعمار من حيث أنها كانت مدعوة حبكم تطورها التارخيي للثّـورة للقيـام بـدور                 
املركزية للحكومة اجلزائرية يف    إالّ أنّ إرادة اهليئات     ). 3"(اقتصادي ال تتالءم معه هذه األجهزة اإلدارية      

التحكّم يف كلّ األمور و التسيري عن بعد لكلّ اهلياكل واملرافق يف امليدان االقتـصادي واالجتمـاعي           
كان سببا آخرا ال يقلّ أمهّية عن األول ، وذلك إدراكا منها قلّة جتربة املؤسسات و اإلدارات الفنيـة                    

 كان له أثرا واضحا يف تكون تلك البريوقراطية اليت طاملا ُحـذِّر  و هذا ما. و نقص اإلطارات الكفأة    
ينبغي أالّ يؤدي متركز اإلمكانيات اليت تريد القيادة الثّورية أن          ..…"من الوقوع يف خماطرها و شراكها       

حتصل عليها هبدف إعطاء املؤسسات  االشتراكية  احلجم  الضروري   للنجـاح  يف  مهمتـها  إىل                      
  ).4." (…  معرقلة  و بريوقراطية خانقة مركزية

  و رغم  اإلشارات العديدة  يف خمتلف املواثيق لظاهرة البريوقراطية إالّ أنّ هذه األخرية مل ُيعط   
ية معهد العلوم السياسية و العالقات الدول . 1990-1992اإلصالحات اإلدارية و التعددية السياسية يف اجلزائر :أنظر أعتامنة جياد ) 1 (

   .112إىل  102ص –، ص 1996 ، اجلزائر سنة 
   .117املرجع السابق ص : أنظر أعتامنة جياد  ) 2(
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   .35 ص 1964أنظر ميثاق اجلزائر سنة  ) 3(
   .140 إىل 139ص - ص1976أنظر امليثاق الوطين سنة  ) 4(

  طاء املهام اجلديدة  لإلدارة،فقد اهنمكت  القيادة  اجلزائرية يف إع) 1(هلا االهتمام الالّزم و الضروري 
و وضع املخطّطات االقتصادية و التنموية دون االهتمام ما إذا كانت هذه األخرية مهيأة و جـاهزة                 

  .من حيث اإلطارات و الوسائل املادية) 2(الستالم مهامها اجلديدة 
داد مشروع امليثاق   و مل ُتؤخذ ظاهرة البريوقراطية بعني االعتبار إالّ بعد النقاشات احلادة إلع             

أين أبدى املواطنون، بصفة واضحة ، تذمرهم و عدم رضاهم عن اخلـدمات             ) 3 (1976الوطين لسنة   
اليت تقدمها مرافق الدولة و إىل املساوئ اليت متيزت هبا اإلدارات العمومية ، و هـذا مـا دفـع ، يف                 

ذ ذ لك الوقـت ، كانـت هنـاك          و من ). 4(األخري، السلطات إىل إجراء حتقيق حول هذه الظاهرة         
" البريوقراطية مظاهر و رهانات     " حماوالت لتفسري و توضيح الرؤية حول البريوقراطية كامللف املعنون          

  ). 5 (1987 نوفمرب 25الذي قُدم يف اجتماع جملس الوزراء بتاريخ 
ىل أسباب عديدة ،    و ُيرِجع الكثري من الباحثني و الكتاب بريوقراطية اإلدارة ، يف اجلزائر ، إ             

كما رأينا سابقا ، أمهّها استيالء مجاعة من األفراد املكونني لإلدارة على السلطة و احتكـار جهـاز                  
شلّ " الدولة مع ميش كلّ اهليئات و التنظيمات الوسطية كاألحزاب و اجلمعيات و هذا ما نتج عنه                 

اجملموعات االجتماعية فتصبح الناطق الوحيد بني      كلّ القنوات العادية لالتصال و احلوار بني الدولة و          
  ).6 "(الدولة و اجملتمع و املعبر الوحيد عن الصلح العام 

و قد أدى احتكار السلطة و متركز اتخاذ القرار يف أيدي قليلة ،من جهة، و انعدام اإلطارات                   
رى، إىل انتشار أمراض عديدة     الكفأة على مستوى اإلدارات الفرعية القريبة من املواطن ،من جهة أخ          

و سوء معاملة املواطنني و عدم تلبية حاجام مما أدى يف النهاية إىل             ) 7(كالروتني اإلداري ، اإلمهال     
اليت ما زالت اإلدارة اجلزائرية تعاين منها إىل غاية يومنـا هـذا             ) 8(تنمية ظاهريت الوساطة و الرشوة      

  مع اإلدارة  و أساليب  موازية  حللّ  املشاكل  بالنسبة  للمواطنني باعتبارها  وسائل أخرى  لالتصال 
 و لعلّ هذا ما كان سببا يف إحداث) . 9(و وسيلة لالغتناء و الترقية بالنسبة لبعض موظّفي اإلدارات

 Messaoud   MENTRI : L’administration en question  . Reflexion sur les relations administration- )1(   
administrés  . Alger , OPU 1988 p 37  

   .46 ص 02-1995املرفق العام يف اجلزائر، ترمجة أعمر و موالي إدريس رحال، ديوان املطبوعات اجلامعية  ،  اجلزائر  سنة : أنظر بومساح حممد أمني  ) 2(
38 . Messaoud MENTRI : O.P.CIT p) 3(   

   .44 إىل 43رجع السابق ص امل: أنظر بومساح حممد أمني ) 4(
   .45املرجع السابق ص : أنظر بومساح حممد أمني ) 5 (

   .45املرجع السابق ص : أنظر بومساح حممد أمني ) 6  (

Messaoud MENTRI : O.P.CIT p 39 à 41 . ) 7 (   
   .56 إىل 48ابق ص املرجع الس: ملزيد من املعلومات عن هذه األمراض اإلدارية راجع كتاب علي سعيدان  ) 8( 
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 Essaid TAIB: Approche clientélaire de la relation     و    75املرجـع الـسابق ص   : أنظر علـي سـعيدان   ) 9 (
fonctionnaire –citoyen en Algérie p 308-309.La revue algérienne des sciences juridiques ,                      

                     économiques et politiques . Volume 28, numéro 02 , année 1990 .OPU , Alger.           
                  

          باعد بني اإلدارة و املواطنني إىل حدكره املواطن جتاه اإلدارة اليت هي يف نظره داء         …" االنشقاق و الت
 قلق املواطن و تشكّكه فتزرع يف نفـسه         فاإللتواءات البريوقراطية و احلواجز اإلدارية تثري     . ضروري  

  ).1"(نوعا من العداوة جتاه اإلدارة 
 من حدة   1989و قد زادت االضطرابات السياسية و تغيري اإلديولوجية مبوجب دستور فرباير              

   الثّمانينات  خاصة(  األزمة  يف اإلدارة  هذا  و  إن كان  التركيز  أكثر   يف  العشريتني   األخريتني 
و اإلجراءات العديدة للعمل على إصالح اإلدارة لوضع        ) 2(على ظاهرة البريوقراطية    ) و التسعينات   

حد لتلك املساوئ و املظاهر اليت تشوه مسعة اإلدارة يف داخل الوطن و خارجه خاصة و أنّ الدولـة                   
ار ذلك شـرطا أساسـيا      اجلزائرية دف إىل تكوين جمتمع متفتح و متعاون مع العامل اخلارجي باعتب           

  . للدخول يف اقتصاد السوق و لتحقيق التنمية الشاملة 
   : الدور اإلستراتيجي لإلدارة يف التنمية:الفرع الثّالث 

إذا كانت اجلزائر قد ورثت ، عند استقالهلا ، جهازا إداريا بريوقراطيا كولونياليا ليرباليا كان                 
دة ، يف استمرارية تسيري شؤون اجلزائريني ، فإنّ احلكومة اجلزائرية           له الدور ، رغم االنتقادات الشدي     

بإرادا القوية يف االنسالخ عن كلّ ما هو فرنسي استعماري اختارت مسارا آخرا لتحقيق أهـدافها                
فقد قررت ، من خالل برنامج طرابلس و ميثاق اجلزائـر ،            ). 3(متناقضا شكال و مضمونا عن األول     

اكي باعتباره الوسيلة الوحيدة لتحقيق وحدة الشعب اجلزائري و املساواة بـني أفـراده              املسار االشتر 
إالّ أنها  وجدت نفـسها      . لبلوغ اهلدف املنشود أال و هو التنمية        ) 4(بعيدا عن االستغالل و التمييز      

 الشديدة  هبذه السياسة قد وقعت يف مشكل البريوقراطية ذات وجه و مالمح جديدة و هذا باملركزية              
  .اليت عانت منها اجلزائر نتيجة اختيار هذا النموذج من التسيري 

فإدراكا من  احلكومة بأنّ املعطيات االجتماعية و االقتصادية يف اجلزائر حديثة االستقالل ال                
 تسمح بانتهاج املسار اللّيربايل لتحقيق التنمية الشاملة ، حيث كان يتميز الشعب اجلزائري ، بغـض               
النظر عن الطّبقة الربجوازية الصغرية اليت نشأت إىل جانب الفرنسيني ، بفقر شديد و بدخل حمـدود                 

فقد تفطّن قواد الثّورة إىل عدم إمكانية االعتماد عليه يف بنـاء و متويـل               . جدا و استهالك ضعيف     
اجـة إىل رؤوس األمـوال      االقتصاد الوطين و إمناء الثّروة الوطنية باعتبار مسامهتهم ضئيلة بينمـا احل           

  ضخمة هذا من جهة ؛ و من جهة أخرى ، كان حرص أعضاء القيادة شديدا للعمل على عدم تكون 
  
   .47املرجع السابق ص : أنظر بومساح حممد أمني  ) 1(
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اليت تعاين منها اجلزائر خاصة     لقد كان لنشوء األحزاب السياسية دورا فعاال يف طرح العديد من املشاكل االقتصادية و االجتماعية                 ) 2(
   .151املرجع السابق ص : ملزيد من املعلومات راجع أعتامنة جياد . مشكل البريوقراطية يف اإلدارة 

 Ahmed MAHIOU : O.P.CIT. p 44-45 .)3 (   
    .1964أنظر ميثاق اجلزائر سنة )  4   (

إلنتاج داخل اجملتمع اجلزائري باعتبار هذه      فئة من الربجوازيني و األغنياء لتجنب احتكارهم لوسائل ا        
  و من  جانب  آخر ، فقد كانت. الظّاهرة كانت احملرك األساسي لقيام  الثّورة  التحريرية  اجلزائرية 

 السياسة االقتصادية املتبعة إبان االستعمار عامال آخرا الختيار االشـتراكية بـدال مـن اللّيرباليـة                
بالدرجة األوىل يتحكّم فيـه كبـار       ) 1(االقتصاد اجلزائري زراعيا إقطاعيا     فقد كان   ، االستعمارية  

وكانت أهم النشاطات ، إىل جانب الفالحـة ،         . املزارعني الكولون الذين حيتلّون أخصب األراضي       
  باإلضافة  إىل بعض الورشات )  احلمضيات  خاصة  و اخلمور ( تصدير  خمتلف اخلضر  و  الفواكه  

   ).2(ع الصغرية املتمركزة يف املدن الكبرية و اليت مل يكن هلا وزنا كبريا يف ميدان الصناعة و املصان
  لقد بدا  اختالل االقتصاد اجلزائري مباشرة  بعد االستقالل  بعد ذهاب  املعمرين  الفرنسيني   

  جود يد عاملة كفأة و قد نتج  عن هذه  السياسة االقتصادية عدم و. و ريب  أمواهلم خارج اجلزائر 
الذين كانوا  " اخلماسني" و متخصصة يف امليدان الصناعي و حتى الزراعي سوى طبقة من الفالّحني             

يعتمدون على الوسائل التقليدية ، ومن جهة أخرى، انعدام وسائل اإلنتاج الكفيلة بتحقيـق هنـضة                
   لكلّ اهليئات و املنشآت إبان احلرب ، أضف إىل ذلك التخريب الشامل)3(اقتصادية شاملة و حقيقية

فلكلّ هذه األسباب و ألسباب أخرى ال جمال لذكرها يف دراسـتنا بـل نتركهـا ألهـل                    
فلم يكن للحكومة اجلزائرية سوى خيار واحد هو انتهاج سياسة اقتصادية تعتمد على             . االختصاص  

    املشاريع  االقتصادية  و  االجتماعية خمطّطات طويلة األمد ، حبيث تتكفّل ميزانية الدولة بتمويل كلّ
و قد مت إنشاء عدة شركات و مؤسسات اشتراكية         ) السكن ، املستشفيات ، اجلامعات و املدارس      ( 

  . هلذا الغرض 
فوعيا . و إىل جانب ذلك ، تفطّنت احلكومة مبكّرا إىل دور اإلدارة يف حتقيق هذه األهداف                  

التخطيط ، التنـسيق ،     ( لف مستوياا هي الوحيدة بوظائفها املعروفة       منها من أنّ اإلدارة ، على خمت      
و هذا ما أدى ، يف      ) 4(اليت ميكنها لعب الدور ا ألساسي يف حتريك عجلة التنمية           ) التنفيذ و املراقبة    

 عن طريق إنشاء هيئات إدارية أخرى و التوظيف   ) 5(خالل فترة وجيزة ، من تعاظم األجهزة اإلدارية         
  .املكثّف و العشوائي 

  و  إن كانت اإلدارة ، نظريا ، هي  وسيلة  حتقيق  و  تنفيذ خمطّطات التنمية  مبعناها الواسع 
  
القيادة اإلدارية و دورها يف تطوير اإلدارة اجلزائرية ، رسالة ماجستري ، معهد احلقوق و العلوم اإلدارية : أنظر بومجعة بولقريعات  ) 1(

 Denis CLERC : Economie de l'Algérie Les cahiers de la و 117 إىل 115ص - ص1982ئر سنة ، جامعة اجلزا
réforme administrative . L'imprimerie Centrale de Annaba , Avril 1975 , p  9 et p 14 .  
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Denis CLERC : O.P.CIT. p 14 et suite , p 20 et suite . ) 2  (   
 Ahmed MAHIOU :O.P.CIT. p 45 .et Denis CLERC :O.P.CIT. p 47 et 48 . )3 (   

  .177 – 176املرجع السابق ص : أنظر عبد الوهاب بوخنوفة  ) 4(
Ahmed MAHIOU :O.P.CIT. p 45 . ) 5 (  

فإنّ اهلياكل القاعدية اليت كانت هلا مهمة التنفيذ احلقيقي تعـاين    ) 1 ) (…االقتصادي ، االجتماعي    ( 
  اإلجراءات و  بطئ  اتخاذ  القرارات  بسبب  املسار الطّويل  الذي  تأخذه  هذه  األوامر من تعقيد  

  ).2(و التوجيهات للوصول إليهم
باإلضافة إىل ذلك ، فقد كان لتنظيم األجهزة اإلدارية أثرا واضحا على عرقلة تنفيذ هـذه                  

  قطاعات  سواء  الصناعية  ،  التجارية املخطّطات  و  ذلك  نتيجة  الحتكار أجهزة  الدولة  لكلّ  ال
و تعـدد   ) اإلدارات املركزيـة    ( و االجتماعية  و هذا ما خلق مركزية شديدة على مستوى القمة             

و نفس هذه النتيجة قد أدت إىل نتيجة أخرى تكمن يف التشويه الذي عرفته تلك               . السلطات الوصية   
الشركات ،  (  جيب أن متر هبا للوصول إىل اهليئات املنفّذة          األهداف بسبب املراحل العديدة اليت كان     

و قد كان لنقص اإلطارات الكفأة لتنفيذ هذه املخطّطـات أثـرا            ) . املؤسسات و املرافق العمومية     
  . واضحا على انعدام الوسائل العملية مثل اإلستراتيجية و طرق التنفيذ 

لجزائر من املوارد الطّبيعية أمهّها الغاز و البترول ، قد          و مما ال شك فيه أنّ االحتياطي الوفري ل          
ساعد على حتقيق هذا اخليار االقتصادي ، حبيث أصبحت هذه الثّروات الطّبيعيـة املمـول الوحيـد           

  .ملشاريع التنمية 
و بعكس النتائج اليت كانت منتظرة من قبل املخطّطني على رأس احلكومة اجلزائرية ، فقـد                   

باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتحقيق التنمية     ) 3(ر انتهاج سياسة استثمارية تقوم على الصناعة        أدى اختيا 
فيمكن القول من أنه رغـم املنجـزات        ) 4(االقتصادية و هو االختيار املستلهم من التجربة السوفيتية         

جتماعي ، حيث أنه مل     العديدة مثل املنشآت و اهلياكل كانت هلذا اخليار آثارا سلبية على الصعيد اال            
َتَر الطّبقة املتوسطة خريات هذا النهج االقتصادي املعتمد على تنمية قطاع الصناعة مع إمهال اجلانب               
االجتماعي ، بل بقيت حمصورة يف طبقة حمدودة من اجملتمع و هم الفئة العاملة يف األجهزة املختلفـة                  

  يف  مراكز اتخاذ)  6(لذين استفادوا  من  الترقية  ا)  5(كاحلزب  ،  اإلدارات  و رؤساء  الشركات 
   
  67ص)التنمية االقتصادية يف الدول النامية ( ضرورة اإلصالح اإلداري   يف  الدول  النامية  :  أنظر مقال كيمب رونالد هوب ) 1 (

   , Guy BRAIBANT : Réflexion و  ربية السعودية ، الرياض ، اململكة الع1988 ، ديسمرب 60جملّة اإلدارة العامة العدد  . 68و 
méthodes et prospectives .   Administration publique et  développement   p 532-533 .La revue 
administrative numéro 287 , 48 ème année , Septembre- Octobre 1995 .  

   . Messaoud MENTRI : O.P.CIT .P 40 و 141املرجع السابق ص : أنظر بومجعة بولقريعات  ) 2(
   .178املرجع السابق ص : أنظر عبد الوهاب بوخنوفة  ) 3(
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الذي أعطى تفسريا اقتصاديا للبريوقراطيـة باعتبـار       " TROTSKY" رغم االنتقادات العديدة اليت عرفها املنهج السوفيايت مثل          ) 4(
 و ملزيـد مـن    . اسطة ملكية الدولة هلا  و قد حذّر من خماطر انتـهاج هـذه الـسياسة                 أجهزة الدولة تسيطر على وسائل اإلنتاج بو      

   .65 - 63ص -املرجع السابق ص: التوضيحات راجع كتاب علي سعيدان 
  .  Ahmed MAHIOU : O.P.CIT.p 46 و 70املرجع السابق ص : أنظر علي سعيدان ) 5 (

 Messaoud MENTRI : O. P. CIT pp 13-14 .)6  (  

دون أن يكونوا يتمتعون بالتأهيالت الفكرية و التقنية املناسبة         )اإلدارية،السياسية و العسكرية    (  القرار
و هذا ما أدى ، بالنتيجة ، إىل َتكوُّن فئة بريوقراطية تـتحكّم يف كـلّ                 . نظرا لشغور هذه املناصب     

مليات االقتصادية كالتخطيط ، التنـسيق   مشاريع التنمية الوطنية حبيث متركزت على مستواها كلّ الع       
  ).1(و اتخاذ القرارات

و إن كانت خمتلف امليادين قد عرفت تطورا ملحوظا ال ميكن جتاهله مثل املنشآت الصحية ،                
 إالّ أنّ هذه النتـائج ال ميكـن         …التعليمية ، السكنية و إعمار املناطق اليت كانت معزولة عن املدن            

املتوقّعة يف خمطّطات التنمية خاصة يف امليدانني الزراعي و الـصناعي و هـذا رغـم                مقارنتها بتلك   
االستثمارات الضخمة يف هذين امليدانيني ، إالّ أنه نتيجة إسناد مهمة التنميـة إىل إدارة بريوقراطيـة                 

  .عاجزة عن القيام بدورها فقد كانت النتائج بعيدة عن تلك املتوقّعة 
 السياسيني يف تغيري إيديولوجية اجلزائر يف هناية الثّمانينات بالـشيء املفـاجئ ،              مل يكن قرار    

حيث كان منتظرا بل متأخرا حسب رأي البعض  فقد كان لفشل االشتراكية على الصعيد العـاملي                   
ة أثـرا   و تراجع معظم البلدان عن تلك اإليديولوجية خاصة امليدان االقتصادي و جناح البلدان اللّيربالي             

  .واضحا يف إعادة النظر يف أهم مبادئها أي االشتراكية 
و نتيجة هلذا و رغبة يف تدارك األخطاء املرتكبة يف السابق ، فقد أدرك السياسيون ضـرورة                   

فكـثريا مـا ُوِصـفت اإلدارة العموميـة         . إصالح اإلدارة و يأا لتتالءم مع املعطيات اجلديـدة          
أنواع مرادفات الفساد سواء على مستوى القمة أم القاعدة  حيث أنه مل ختـل               بالبريوقراطية و بكلّ    

التصرحيات السياسية و التجمعات من اإلشارة و التنديد بالبريوقراطية و املطالبة بتحسني اإلدارة نتيجة              
                 همت و ما زالت بالفشل و عدم القدرة علىوق لذلك فقد اتخول يف مرحلة اقتصاد السيـأت  الد

  . الظّروف و الوسائل املناسبة للتعايش مع املعطيات االقتصادية و السياسية اجلديدة 
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   .226-227املرجع السابق ص : أنظر عبد الوهاب بوخنوفة  ) 1(

  .معاجلة اآلثار السلبية للبريوقراطية باإلصالح اإلداري  : املطلب الثّالث
 للتسيري و التنظيم اإلداري كما نظر إليها العديد من املفكّرين           إذا كانت البريوقراطية منوذجا     

فإنّ العمل امليداين يبين عكس ذلك بـالنظر إىل املـساوئ           " ماكس فيرب   " الذين دافعوا عنها بزعامة     
كالروتني و اجلمـود و عـدم  حتفيـز          )  1( العديدة اليت نتجت عند تطبيق البريوقراطية يف اإلدارة         

باعتبارهم خيضعون للسلطة الرئاسية و توجيه األوامر هلم بصفة مستمرة مما يقتل فيهم روح              املوظّفني  
  . املبادرة و اإلبداع 

و لعلّ أهم من يتضرر من هذه املساوئ املواطنون الذين ُيعتربون املتعاملون مع اإلدارة بصفة                 
لذلك  فقد كان  مـن  الـضروري           . مباشرة  و مستمرة  و املستفيدون  الرئيسيون  من  خدماا            

أي اهلياكل ، املـوارد البـشرية و النـصوص    : تطوير و إصالح هذه اإلدارات على كلّ املستويات       
التنظيمية لتتكيف مع املعطيات االقتصادية ، االجتماعية ، الثّقافية اجلديـدة لتتجنـب الوقـوع يف                

  .األمراض اإلدارية املعروفة 
وقراطية قد تغلغلت يف كلّ اإلدارات بدون استثناء باعتبارها حتمية ال مفـر             و ملّا كانت البري     

منها سواء يف البلدان املتطورة أو املتخلّفة مع اختالف درجتها و حدا و حتى يف التنظيمات الدولية                 
سيني فقد كان اإلصالح اإلداري موضوع دراسات عديدة من قبل الباحثني و املسؤولني السيا             )  2( 

  .و اإلداريني يف كلّ الدول باعتباره الوسيلة الوحيدة ملعاجلة اآلثار السلبية للبريوقراطية 
قبل احلديث عن خطوات اإلصالح اإلداري يف اجلزائر ، جوهر حبثنا يف هذا املطلب ، ينبغي                  

ج باستنتاجات  تعريف ، أوال ، اإلصالح اإلداري من منظور علمي حتى نتمكّن ، يف األخري ، اخلرو               
  .حول مدى فعالية و جناح سلسلة اإلصالحات املتبعة يف اجلزائر إىل يومنا هذا 

   :  اإلصالح اإلداري حلّ وقائي للتخفيف من مساوئ البريوقراطية:الفرع األول 
اإلدارة العمومية جهاز أو تنظيم أوكلت له مهمة تسري خمتلف مصاحل الدولة و هذا خلدمـة                  
لعامة للمجتمع ؛ و ما دامت االحتياجات العامة يف تغير و تطور دائم فإنه يتوجـب علـى        املصلحة ا 

اإلدارة أن تساير هذا التحول حىت تكون قادرة على أداء مهامها ، و يف احلالة العكسية ُتتهم بالبطء ،                   
  . اجلمود و عدم الصالحية 
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نتشار أمراضها يف معظم الدول سببا رئيسيا       و قد كانت ظاهرة البريوقراطية يف اإلدارات و ا          
يف البحث املستمر و املكثّف يف استراتيجيات اإلصالح و التحديث كما سنبيَّنه الحقا و هذا بعـد                 

  .حماولة إعطاء مفهوم شامل لإلصالح اإلداري 
  

André BARILARI : La modernisation de l’administration p 14-15 . Collection Système , Librairie  )1  (  
Générale  de droit et de jurisprudence , Paris 1994 .  

 Messaoud MENTRI : O.P.CIT.p 30 . )2(   

   :مفهوم اإلصالح اإلداري : أوال
  إنّ  فكرة  اإلصالح ليست وليدة  العصر احلديث  بل  ورد منذ  القدم  يف الدول اإلسالمية   

و هذا من خالل مفاهيم و أفكار خمتلفة تدور جمملها حول تنظـيم و تطـوير                و الغربية على السواء     
إالّ ). 1(العمل اإلداري و حتسينه و بشكل خاص تطوير القدرات اإلدارية إىل جانب العمل احلكومي             

و قد كان القـرن     . أنّ هذه األخرية مل تكن منظّمة و جممعة يف شكل نظريات بل بقيت جمرد أفكار                
ال بالدراسات يف هذا امليدان و هذا نظرا لألفكار و النظريات العديدة و املختلفة الـيت                العشرين حاف 

  .  جاءت يف شأن العمل اإلداري و حتسينه 
التنمية ، التطوير   : لقد استعملت مصطلحات عديدة لإلشارة إىل حتسني العمل اإلداري مثل             

         غيري ، الثّورة و التحديث ، التي إىل معىن واحد هو  ) 2(خطيط  ، اإلصالح ، التو هي مصطلحات تؤد
  حتسني  العمل  اإلداري  و فعاليته ، و  هذا مع  األخذ  بعني  االعتبار أنّ  بعضها ذات مدلول شامل 

و تعترب بعض هذه املصطلحات مكملة ملصطلحات أخـرى         . و كامل و أخرى ذات مدلول جزئي        
  . ملصطلحات أخرى كالتنمية و التطوير كالتخطيط ، مثال ، الذي يعترب مكمال 

فالتنمية اإلدارية هو مصطلح استعمل أكثر يف الواليات املتحدة األمريكية و هذا أثنـاء اإلصـالح                -
اإلداري اليت قامت به هذه األخرية يف مطلع هذا القرن ؛ و يعين هذا املصطلح ، بصفة عامة ، حتسني                    

 مورد كاف و منتظم من املديرين األكفّاء لتحقيق احتياجـات           القدرات اإلدارية و العمل على توفري     
  ).3(املستقبل

و ُيقصد من التخطيط جمموع السياسات أو األهداف أو األغراض املرغوب حتقيقها ، و بصفة عامة                -
  .يعين العملية اإلدارية اليت ميارسها رجل القيادة 

 و  عدم  الدقّة  و الوضوح   ،  فهو  يعـين تلـك                   أما التحديث فإنه  مصطلح  يتميز  بالشمولية          -
  الذي حيدث يف " التحول " العملية  املنظّمة  اليت تشمل تغيريات متكاملة يف كلّ اجملاالت ، كما يعين 

  .بعدها  و ما 30املرجع السابق ص : ملزيد من املعلومات حول أهم رواد هذا الفكر أنظر رسالة ماجستري ألعتامنة جياد  ) 1( 
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النمـاذج  :  و كمـال جعفـر املفـيت         25املرجع السابق ص    :  و أعتامنة جياد     38املرجع السابق ص    : أنظر منصور بلرنب     ) 2( 
و كيمب  .  ، الرياض ، اململكة العربية السعودية        1983 ، جويليا    38جملّة اإلدارة  ، العدد       . 181البريوقراطية و اإلصالح اإلداري ص    

، الرياض ، اململكة العربيـة    1988 ، ديسمرب    60جملة اإلدارة العامة العدد     . ضرورة اإلصالح اإلداري يف الدول النامية       : رونالد هوب   
   .67السعودية ص 

   .26املرجع السابق ص : أنظر أعتامنة جياد  ) 3(

عـن ميـزات    الظّواهر اليت متيز النظم السياسية ، االقتـصادية و االجتماعيـة املتداخلـة و يعبـر                 
كما يعترب التحديث أكثر املصطلحات استعماال بعد اإلصالح اإلداري بل أصـبح أكثـر    ).1(احلاضر

  ).2(املصطلحات استعماال من غريه من املصطلحات على اإلطالق

  .أما التطوير فيعين تنمية النظم و اإلجراءات و القوانني و قدرات العنصر البشري -

 عام ُيقصد منه استبدال األساليب القائمة بأساليب أخرى جديدة و هو مفهوم            أما التغيري فهو مفهوم   -
يقترب من الثّورة اليت تعين اإلصالح اجلذري للتنظيم اإلداري و التغـيري الـشامل ، و هـي أقـلّ                    

  .املصطلحات استعماال 

 اتفـق علـى     اإلصالح اإلداري هو أكثر املصطلحات استعماال يف كلّ الدول بدون استثناء حبيث           -
 ؛ حيث أُعِطي لـه      1956استعماله يف املؤمتر الدويل العاشر للعلوم اإلدارية الذي انعقد يف إسبانيا عام             

جمموعة التحسينات و تبسيط اإلجراءات و إعادة تنظـيم هياكـل           " تعريفا عاما فقد ُعرِّف بكونه      
  " . اإلدارة احلكومية باملصاحل و الوزارات 

 شامل و عام لكونه مل حيدد مفهوما دقيقا لإلصالح اإلداري نتيجة الصعوبة              إنّ هذا التعريف  
إىل التوصل إىل معىن موحد و دقيق هلذا املصطلح ،و هذا ما يتبين لنا من خالل احملاوالت الكـثرية و                    

  ).3(العديدة ملختلف املفكّرين الغربيني و العرب على السواء لتعريفه
  ن نستخلص من أنّ هناك مفهومني لإلصالح اإلداري مفهوم جزئي تقليدي إالّ  أنه  ميكننا  أ  

فاألول  يهتم  باجلوانب التنظيمية اهليكلية و باملشكالت الطّارئة          . و مفهوم  حديث  شامل أو كلّي         
و املعىن  ، أما الثّاين فيهتم بكلّ جوانب اإلدارة التنظيمية اهليكلية و دور الفرد يف اإلدارة و حميطها و ه                 

  .احلقيقي لإلصالح اإلداري 
اجلهود املنظّمة و بـشكل مقـصود       " ميكن تعريف اإلصالح اإلداري ، بشكل عام ، بأنه            

إلحداث تغيريات جوهرية يف بنية البريوقراطية العامة و إجراءاا و يف اتجاهات و سلوك اإلداريـني                
قيق أهداف التنمية الوطنية ، إنها عمليـة منظّمـة          العاملني هبا من أجل زيادة الفاعلية التنظيمية و حت        
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و قد ُعرف ، أيضا ، على أنـه         ) . 4" (لتعديل العالقة بني البريوقراطية و العناصر األخرى يف اجملتمع          
  اجلهود  اليت  تبذل لتطوير اجلهاز اإلداري  من خالل وضع اهلياكل التنظيمية املالئمة و تبسيط " تلك 

   .28املرجع السابق ص : تامنة جياد أنظر أع ) 1(
 Walid LAGOUNE : Les réformes administratives : un état des problématiques p 186 . La revue)2(  

Idara , volume 09 , numéro 01 , année 1999 .ENA .  
 و ما 30املرجع السابق ص :  و أعتامنة جيلد 41املرجع السباق ص : أنظر يف هذا املوضوع إىل رساليت ماجستري بلرنب منصور) 3 (

  .بعدها 
   . 68الرجع لسابق ص : أنظر كيمب رونالد هوب  ) 4(

نظم العمل و إجراءاته و تطوير مهارات القوى العاملة و حتسني بيئة العمل لتحقيق أهداف خطـط                 
جهـود مـصممة   "ض اآلخر بأنه وقد عرفه البع  " .التنمية  االقتصادية  بكفاية عالية و بأقلّ  التكاليف         

خصيصا  إلدخال  تغيريات جوهرية  يف  نظم  اإلدارة العامة من خالل إصالح شامل للنظـام اإلداري أو  علـى                        
األقل  من خالل  إجراءات  لتطوير واحد أو أكثر من عناصره الرئيسية كالتركيب التنظيمي و الوظيفي و اإلجرائي                    

التغيري املوجه للمعامل الرئيسية  للنظام اإلداري و هو عمل قد يستغرق وقتا طـويال               "  أنه     ؛   و ُعرف ، أيضا ،       " 
   ).1(   ُتَتابع خالله اجملموعات العاملة على الوظائف العامة حسب الدور املطلوب من كلّ منها أداؤه 

 مـن النظـام اإلداري                  قد يسعى برنامج اإلصالح اإلداري لتحقيق مجلة من التطـورات سـواء لكـلّ               
  .و اإلجراءات و املنهج و األداء اإلداري أو أحد منها 

جمموعة اإلجـراءات   "  فهو كما يلي     1983أما التعريف الذي أعطته األمم املتحدة اإلصالح اإلداري عام            
إما النظـام اإلداري بأكملـه           اليت أُنِشأت خصيصا إلحداث تغيري أو تغيريات يف اإلدارة ، و هي إجراءات تشمل               

مع كـون    ) …إعادة هيكلة التنظيمات ، التغيري يف نظام تسيري املستخدمني        : مثال  ( أو عنصر أو عدة عناصر منه       
    ) .2     " ( هذه التغيريات ُتحِدثُ آثارا أكثر أمهية من اإلجراءات اليت ُتتخذ عادة لتحسني التسيري العمومي 

 عام ، فإنّ اإلصالح اإلداري مبختلف طرقه و تقنياته هو عامل أساسي للتخفيـف مـن حـدة         و بشكل   
  .البريوقراطية يف اإلدارة 

   : البريوقراطية و اإلصالح اإلداري: ثانيا 
إنّ البريوقراطية مبختلف أشكاهلا و استعماالا سواء يف البلدان اللّيرباليـة ، االشـتراكية أم                 

آنذاك بكوهنا تنظيما و منوذجا مثاليـا يـضمن    " فيرب"مل تبق على الشكل الذي تصورها     الدول النامية   
الفعالية و حسن األداء من جهة و الشرعية و العقالنية من جهة ثانية ؛ فالتقدم العلمي و التكنولوجي                  

طيـة نظريـة    الذي عرفه العامل خاصة يف اخلمسني سنة األخرية من القرن العشرين جعل من البريوقرا             
و يعترب اإلصالح اإلداري أهـم      . قدمية جتاوزا األحداث و خطرا يهدد اإلدارات جيب القضاء عليه           

  .  وسيلة ملواجهة البريوقراطية 
فاإلصالح اإلداري بأهدافه ووسائله يضمن لإلدارة التطور املـستمر و التكيـف الـدائم                

أم السياسية و هذا ما جيعلها يف تأقلم تـام مـع بيئتـها              للمستجدات سواء االجتماعية ، االقتصادية      
اخلارجية و يف اتباع مستمر الحتياجات املواطنني ، باإلضافة إىل اعتبـاره وقايـة مـن األمـراض                  
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فاإلدارة باعتبارها تنظيم خيضع يف     . كما أنه عالج فعال من أعراض هذا املرض اخلطري          . البريوقراطية  
  ة من  القواعد و اإلجراءات  القانونية  و ذات  تنظيم  هيكلي مبين على أساسسريه  و عمله  جملموع

  
   .182املرجع السابق ص : أنظر كمال جعفر املفيت  ) 1 (

 Michel BELLAVANCE : Seminaire d’information / sensibilisation à la réforme administrative et à ) 2(  
l’évaluation des besoins de formation  des  fonctionnaires – cadres  algériens  en date  du  10 au       
17 / 07/1998 p 02 .  

إالّ . األهداف املنوطة هبا و يشارك يف حتقيقها جمموعة من املوظّفني خيضعون لنظام التسلسل اهلرمـي       
لإلدارة اليت هي بدورها ختضع لتطـور  أنه يف حالة ما إذا مل يتأقلم التنظيم اهليكلي باألهداف اجلديدة         

احتياجات املواطنني ؛ و كذلك إن مل تم اإلدارة بطبيعة عالقتها مع األفراد املكونني هلا و سلوكا م   
اليت هي األخرى جيب أن تتطور مع تطور األهداف العامة لإلدارة إىل جانب  عدم تغيري اإلجراءات                 

ن مرونة كافية هلا فإنّ ذلك سيؤدي ، ال حمالة ، إىل أخطاء عديـدة               و القواعد القانونية و عدم ضما     
  .كالبطء ، الروتني ، الفساد و اإلمهال 

و باعتبـار اإلدارة العموميــة يف اجلزائـر إدارة موروثــة عـن االســتعمار   الفرنــسي               
             ا و باعتبارها ، من جهة أخرى ، احملرنمية فـإنّ     مبساوئها و نقائصها و كذلك إجيابياك األساسي للت

التفكري يف إصالحها و حتسني أساليب العمل فيها ليست فكرة جديدة بل متّ التخطـيط هلـا منـذ                   
لذلك جيب اتباع موضوع اإلصالح عن قرب ملعرفة مراحله و  خطواته            .استقالل اجلزائر عن فرنسا     

 كانت تلك اخلطوات ناجحة أم هي جمرد        و ما هي االستراتيجية اليت متّ اتباعها يف هذا اجملال ؟ و هل            
  حماوالت فاشلة ؟

   : خطوات اإلصالح اإلداري يف اجلزائر: الفرع الثّاين 
لقد كان اإلصالح اإلداري من أهم اهتمامات احلكومة يف اجلزائر منذ االسـتقالل و هـذا                  

فكان علـى   . املطلب الثّاين    إدراكا منها للدور الذي تلعبه اإلدارة يف عملية التنمية كما رأينا ذلك يف            
احلكومة ضمان التحديث و التطوير بصفة مستمرة  على مستوى اإلدارات   أيـا   كـان نوعهـا                            

الصناعي،الزراعي،الصحة، التعليم ، البحث    ( و أيا كان القطاع الذي متارس فيه      ) مركزية أو حملية    ( 
راطية و خمتلف أعراضها كاجلمود ، الروتني ، الفـساد                 و هذا لتفادي انتشار مرض البريوق     )   إخل    …

  .و الرشوة 
و إن كانت اإلرادة السياسية يف اإلصالح و تطوير اإلدارة واضحة ، كما سنبين ذلك الحقا إالّ أنّ هذه                     

  .األخرية مل تعرف تطبيقا شامال و كامال حيث بقيت أكثرها خطابات ال غري 
ات املتخذة يف سبيل إصالح اإلدارة اجلزائرية جيدر بنا  ،أوال ، معرفة اهتمام احلكومة               و ملعرفة أكثر اخلطو     

هبذه العملية من خالل اهليئات اليت أسندت هلا هذه املهمة و ما هي الوسائل اليت ُخصصت هلا لتحقيق هذه الغاية ،                     
  .سبيل إ صالح اإلدارة مثّ معرفة أهم العمليات و اخلطوات اليت قامت هبا هذه اهليئات يف 
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   :هيئات اإلصالح اإلداري: أوال 
لقد بدا اهتمام السلطات بعملية تطوير اإلدارة منذ االستقالل و هذا بعد إنشاء مديرية عامة                 

  حيث أُسِنَدت هلذه ) 1 ( 18 / 09 / 1962مكلّفة  باإلصالح  اإلداري و  الوظيف  العمومي  بتاريخ  
  
  . املتضمن إنشاء املديرية العامة للوظيف العمومي 1962/09/18مرسوم  ) 1(  
  

و رغـم إدراك     ). 1( األخرية مهمة دراسة اإلجراءات الكفيلة بتحسني تنظيم وتسيري املرافق العامـة          
ضرورة إنشاء إدارات عمومية جزائرية حمضة و ضرورة التخلي عن طرق تسيري اإلدارة  االستعمارية               

ي لإلطارات و املوظّفني الفرنسيني ، إالّ أنّ كلّ هذه األسباب كانت دافعا قويـا               و الذّهاب شبه الكلّ   
   ). 2( لضرورة وضع برنامج شامل لإلصالح اجلذري

إالّ أنّ املديرية العامة للوظيف العمومي اليت كانت منهمكة يف عملية التوظيف الواسعة مللء              
بِد اهتماما لعملية اإلصالح اإلداري إالّ يف صـائفة         املناصب الشاغرة على مستوى كلّ اإلدارات مل تُ       

 Bureau central(  أين أُنِشأ على مستواها املكتـب املركـزي للتنظـيم و أسـاليب العمـل      1964

d'organisation et méthodes  (  نظيم و أساليب العمل على مستوىرا إنشاء مكاتب للت؛ كما كان مقر
ا ، انطالق أشغاله يف شهر أكتوبر من نفس الـسنة ؛ إالّ أنّ هـذا                كلّ وزارة ، و كان مقررا ، أيض       

اإلجراء مل يعرف تطبيقا بسبب نقل مهام املديرية إىل الوزارة اجلديدة لإلصالح اإلداري و الوظيـف                
 و فيما بعد متّ إلغاء  هذه الوزارة و أُِحلقَت هياكلها إىل  وزارة الداخلية 1964ديسمرب  02العمومي يف 

حيث  متّ إنشاء  املديرية  العامة للتنظيم و اإلصالح اإلداري و الشؤون العامـة      )  3 ( 1965وت  يف أ 
  .و املديرية العامة للوظيف العمومي 

  أُنِشأ من جديد املكتب املركزي للتنظيم و أساليب العمل تـابع للمديريـة               1966و يف سنة    
حيث أُسـنَدت هلـذا      ) 4 ( 1966/05/17ار املؤرخ يف    الفرعية للتنظيم و أساليب العمل مبوجب القر      

املكتب مهام ترقية تقنيات التنظيم يف اإلدارات و املصاحل العمومية و تنشيط كلّ الدراسات اخلاصـة                
لتسهيل اإلجراءات اإلدارية و متابعة تطبيق وسائل و طرق التسيري اإلداري و هذا هبـدف حتـسني                 

   ).5( كما أُسندت له مهمة تكوين املوظّفنيمردودية املصاحل اإلدارية ،
و قد كان من املفروض أن يكون هذا  املكتب  املركزي  مكونا من مخسة فروع  أو أقسام                    

ُيشرف عليها موظّفون خمتصون     ) التوثيق ، التدخالت ، التدريبات ، الدراسات و الورشات          : هي( 
  األقسام يف  أعماهلا ، حبيث  بقي املكتب املركزي ُمسيرا من قبل إالّ أنه ، يف الواقع ، مل تنطلق  هذه  

 Missoum SBIH : L’administration publique algérienne , Paris, Hachette 1973  p 07 . )1 (  

Missoum SBIH : O.P.CIT . P 83 .   )  2 (  
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 املؤرخـة يف    71اجلريـدة الرمسيـة رقـم       . م وزارة الداخلية     املتضمن تنظي  1965/08/11 املؤرخ يف    65-201املرسوم رقم    ) 3 ( 
1965/08/23.   

  . و هذا إىل جانب نيابة مديرية اهلياكل اإلدارية و نيابة مديرية البحث اإلداري 1019 ص 90اجلريدة الرمسية رقم  ) 4(  

 Missoum SBIH : O.P.CIT . P 80 . ) 5(   

وبذلك فقد احنصرت مهـام     ). 1(ض املوظّفني غري املختصني      متصرف إداري يساعده يف مهامه بع     
على مـستوى   ( هذا املكتب يف إنشاء مكاتب أساليب العمل و التنظيم على مستوى تسع وزارات              

و قد أُسِنَدت هلذا املكتب  دراسة و حتليل مهام          .اليت عرفت انطالق أشغاهلا     ) مديريات اإلدارة العامة    
اجلانب النظري أما من اجلانب التطبيقي فقد عرفت هذه املكاتب مـشاكل            هذا من   . مصاحل اإلدارة   

فـسوء  تـسيري اإلدارات  و غيـاب ا ملـوظّفني األكفّـاء و   قلّـة                              : عديدة يف تسيري عملـها      
الوسائل و اإلمكانيات قد أعاقت هذه األخرية عن القيام مبهامها ، اإلضافة إىل عدم اهتمام الوزارات                

 هذه املكاتب حيث اعتربوها ذات مهمة علميـة بعيـدة كـلّ    البعـد عـن  اهتمامـات                بدور
بذلك أُرِجعت مسؤولية عدم جناح هذه املكاتب ملسؤوليها الذين يف          ). 2(اإلدارات و مشاكلها اليومية   

  .كثري من األحيان يقترحون مناذج و حلول بعيدة عن املشاكل املطروحة 
 ، بينما بقيت مديرية اإلصالح اإلداري و التكوين حتت وصـاية وزارة             )3 (1978و يف سنة      

  .الداخلية أُحلقَت نيابة مديرية الوظيف العمومي لرئاسة اجلمهورية 
 ، أُنِشأت كتابة الدولة للوظيف العمومي و اإلصـالح اإلداري تابعـة             1982و يف بدابة عام       

حيث فُصلت الوظيفة   ) 5 (1983ة لإلصالح اإلداري عام     تشكّلت منها اللّجنة الوطني   ) 4(للوزير األول 
 أين ُحِذت كتابة الدولة لإلصالح اإلداري 1984 العمومية عن رئاسة اجلمهورية و هذا إىل غاية سنة 

 Commission à la réforme et à( و الوظيف العمومي لُتعوض مبحافظة اإلصالح و التجديـد اإلداري  

l'innovation administrative  (  1984سنة) 6.(  
 متّ إنشاء اللّجنة الوطنية لإلصالح اإلداري اليت نـصبها رئـيس احلكومـة              1989و يف سنة      

 ؛ حيث كان ُيستهَدف من إنشائها التغـيري اجلـذري لـإلدارة             1989/07/31يوم  " قاصدي مرباح   "
مولود "  على إثر تنصيب حكومة      العمومية و العالقات بني اإلدارة و املواطن ؛ إالّ أنّ أشغاهلا توقّفت           

مثّ ُحِذفَت هذه احملافظـة و انفجـر        . مثّ أُنِشأت احملافظة لإلبداع و اإلصالح اإلداريني        " . محروش  
 إىل أن متّ إحلـاق      1994اإلصالح إلداري و متّ توزيع أشغال هذه األخرية على خمتلف الوزارات سنة             

لداخلية ، اجلماعات احملليـة ، البيئـة و اإلصـالح           بوزارة ا ) يف شكل مديرية    ( اإلصالح اإلداري     
   أُسِند اإلصالح  اإلداري  إىل الوزارة  املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلّفة 1996و  يف سنة . اإلداري 

   .225-226املرجع السابق ص : أنظر بلرنب منصور  ) 1(
 Missoum SBIH : O.P.CIT. p 81.) 2(  
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  . املتضمن تنظيم وزارة الداخلية 1978/06/10ملؤرخ يف  ا78-136األمر رقم  ) 3(
 املتضمن صالحيات كتابة الدولة للوظيف العمـومي و اإلصـالح اإلداري ،             1982/01/23  املؤرخ  يف      82-42املرسوم رقم      ) 4(

  .ولة لإلصالح اإلداري  اخلاصة بأمانة الد1982/03/02 املؤرخة يف 63 و التعليمة رقم 1982/01/26 بتاريخ 04العدد 
  . املتضمن إنشاء اللّجنة الوطنية لإلصالح اإلداري 11/05//1983 املؤرخ يف 83-641أنظر املرسوم رقم  ) 5(
  . املتضمن حمافظة لإلصالح و التجديد اإلداري 1984/05/12 املؤرخ يف 84-104أنظر املرسوم رقم ) 6(

  ).1(باإلصالح اإلداري و الوظيف العمومي
أما يف الوقت الراهن ، و مع التغيري احلكومي األخري فإنه مل ُتسند مهام اإلصالح اإلداري إىل                 

 Le"( جلنة إصالح اهليئات و مهام الدولة "  أُنِشأت جلنة جديدة 2000أية جهة ، و يف نوفمرب من عام 

 Comité de la réforme des structures et des missions de l'Etat  (وجب مرسوم رئاسي تابعة لـرئيس  مب
النظر يف مهام ، هيئات ، و تسيري اإلدارات املركزيـة           " و قد كُلِّفَت هذه األخرية ب       ) 2(اجلمهورية  

  .للدولة و ميكانزمات التنسيق ، االستشارة ، التنظيم والرقابة 
و املصاحل غـري املمركـزة       دراسة تنظيم ، صالحيات و تسيري اجلماعات احمللية و اإلدارات احمللية             -

  . للدولة 
النظر يف طبيعة ، مهام و القوانني األساسية للمؤسسات العامة و التنظيمات اليت هلا مهـام تـسيري                  -

املرافق العامة ؛ و كذلك النظر يف مدى انسجامها و تناسقها مع اإلدارات املركزية و املـصاحل غـري        
  املمركزة للدولة ؛

  وع القوانني األساسية اخلاصة بأعوان الدولة ؛دراسة إعادة جمم -
و أخريا ، النظر يف االلتزامات القانونية و املؤسساتية لإلصالحات اليت تقترحها اللّجنة باإلضافة إىل               -

  ؛ ) 3"( حتديد العناصر األساسية لسياسة التقنني
تعرف عن مدى فعاليتها يف     مل تنطلق أشغال هذه اللّجنة يف الوقت الراهن ، لذلك ال ميكننا ال            

  .ميدان اإلصالح اإلداري 
إنّ حالة عدم االستقرار اليت عرفتها هيئات اإلصالح اإلداري جتعلنا حنكم ، منذ البدايـة ،                

  .على عدم فعالية اإلصالحات اليت اتُِّخذَت و هذا ما سيتبين لنا يف النقطة التالية 
   : خطوات اإلصالح اإلداري: ثانيا 

حيح أنّ اإلصالح كان ذات أمهية كبرية يف برامج احلكومة و قد ظهر ذلك من خـالل                 ص  
يف الستينات و السبعينات ؛ إالّ أنّ الشعور خبطر البريوقراطية و بانعكاساا السلبية علـى               ) 4(اإلصالحات املَُتخذة   

لـذلك   . 1976 اجلمهورية عام    ته رئاسة سري اإلدارات العمومية و على املواطنني قد زاد منذ التحقيق الذي أجر           
اإلصالحات مل تكن دف ، فحسب ،       فقد عرفت اإلدارة منذ الثّمانينات إىل غاية يومنا سلسلة من           

  و قد زاد  التركيز على ضرورة  اإلصالح يف منتصف. إىل إصالح اإلدارة بل إىل إصالح الدولة بشكل عام 
   

Mohamed CHERNOUN : Extraits sélectifs d’un mémoire sur la conception et le pilotage de la )  1(  
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réforme administrative ( La Diréction Générale de la Fonction Publique ) p 27 .  
ة الرمسية اجلريد. املتضمن إنشاء جلنة إصالح هيئات و مهام الدولة 2000/11/22  املؤرخ يف 2000-372املرسوم الرئاسي رقم  ) 2(

   .2000/11/26املؤرخة يف 71 رقم 
   .2000/11/22 املؤرخ يف 2000-372 من املرسوم الرئاسي رقم 02أنظر املادة  ) 3( 
  . و غريها …كسلسلة النصوص القانونية املتعلّقة بالبلدية و الوالية و قانون الوظيف العمومي  ) 4(

عرفته اجلزائر نتيجة التقليص يف إيرادات الدولة        دي الذي الثّمانينات  خصوصا  بعد التدهور االقتصا      
 مما تطلّب إعادة النظـر ، بـصفة شـاملة ، يف    1985بعد األزمة البترولية اليت اندلعت ابتداء من سنة  

  .السياسة العامة للبالد لتخطي هذه األزمة 
لدولة علـى كـلّ      لذلك ، فقد كان من الضروري التركيز على إصالح اجلهاز اإلداري ل           

البريوقراطية مظاهر  "  املعنون   1987/11/25و قد كان للملف املقدم جمللس الوزراء بتاريخ         . املستويات  
لـذلك  . دورا كبريا يف حتديد أعراض مرض البريوقراطية يف اإلدارة العمومية اجلزائرية            " و رهانات   

كان هلا أثرا كبريا على السياسة االقتصادية       فقد أعقبت هذا امللف سلسلة من اإلجراءات اهلامة و اليت           
  .و االجتماعية يف اجلزائر 

 و التصويت على    1988و قد زاد التركيز على ضرورة اإلصالح اإلداري بعد حوادث أكتوبر              
 الذي جاء بتغيريات عميقة و إصالح سياسي جذري علـى كـلّ      1989الدستور اجلديد  لفرباير عام      

د أنّ كلّ الربامج السياسية لكلّ احلكومات املتعاقبة قـد مشلـت اإلصـالح              لذلك جن ) 1(املستويات  
  .اإلداري و لو بدرجة متفاوتة من األمهية كما سنبين ذلك الحقا 

 و هـذا    1980إنّ أهم إصالح إداري انتهجته مديرية اإلصالح اإلداري و التكوين كان عام               
حتـسني       (   بدراسة شـاملة  لعمليـة  اإلصـالح             لكوهنا   تطرقت إىل عدة نقاط مهمة و قامت         

و قد عملت فيما بعد ، كتابـة        . و يف مقدمتها مكافحة البريوقراطية      ) 2) (التنظيم و هيئات اإلدارة     
ففـي  . على اعتماد نفس الـنهج   1982الدولة للوظيف العمومي و اإلصالح اإلداري ابتداء من سنة 

ِخذَت سلسلة من التدابري العامة اليت كانت دف ، أساسا ، إىل تبسيط             إطار مكافحة البريوقراطية اتُّ   
اإلجراءات اإلدارية و هذا ليتأقلم اجلهاز اإلداري مع تطور حاجات املواطنني فلن يكون ذلك إالّ عن                

  .طريق حتسني تسيري اإلدارات 
 الـصادرة  يف     63مبوجب التعليمة رقم    ففي بداية الثّمانينات ، أصدرت كتابة الدولة جمموعة من التدابري             

  كالربيد و املواصالت ، املستشفيات هلا  عالقة مباشرة مع املواطنني  و هي  ختص  اإلدارات اليت  1982/03/02
  .  و  هذا  لتحسني خدماا و استعادة مسعتها اليت ُشوهت شيئا فشيئا …و البلديات ، الواليات و الدوائر 

ذه التدابري ،بصفة ملخصة،حول تبسيط اإلجراءات و امللفّـات للحـصول        و قد متحورت ه     
  اإلدارية و كذلك تقليص مدة تسليم هذه الوثائق باإلضافة إىل الشفافية يف التعامل مع ) 3(على الوثائق

و مـا   126 ص 1990-1992زائـر  اإلصالحات اإلدارية و التعددية السياسية يف اجل: ملزيد من التوضيحات أنظر أعتامنة جياد ) 1 (
  .بعدها
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 Hocine CHERHABIL : Evolution institutionnelle et adaptation de l’administration algérienne à la )2(   
mondialisation p 136. La revue Idara , volume 08 , numéro 01 , année 1998 . ENA . Et Essaid TAIB : La   figure 
de l'administré dans le discours administratif  p 11 . La revue Idara , volume 02 , numéro 02 , année 1992 . ENA   

 إخل و هي إجراءات ُتسهل من جهة أخرى عمل األعوان ، ملزيد من التوضـيحات أنظـر                  …مثل جواز السفر و الدفتر العائلي        ) 3(
   . Messaoud  MENTRI : O.P.CIT .PP  118- 122كتاب 

املواطنني و هذا بتمكينهم من املشاركة يف تسيري هذه اهلياكل عن طريق إبداء آرائهم حـول تـسيري                  
املكاتب و توجيه االقتراحات واملالحظات يف إطار حتسني نوعية اخلدمات و هذا بتخصيص سـجل                

ني العاملني وراء الشة األعوان اإلداريكاوي و الكشف عن هويبابيك خاص بالش.  
و يف إطار كسر ختوف املواطن من اإلدارة فإنّ االستدعاءات لن تكون مبهمة فقد تقرر تغيري                  

مناذج االستدعاءات املوجهة للمواطنني و هذا بتحديد اهليئة الُمرِسلة هلذه األخرية و هوية املـسؤول               
. على املـواطن إحـضارها      باإلضافة إىل سبب االستدعاء ، وإن اقتضى األمر الوثائق اليت يتوجب            

باإلضافة إىل ذلك، فقد تقرر وضع لوحات إعالمية و إنشاء مكاتب التوجيـه و اإلعـالم لترشـيد                  
كما تقرر، مبوجب نفس التعليمة ، إجبار اإلدارات على الـرد           . املواطنني و الرد على استفسارام      

  ).1(على شكاوي و طلبات املواطنني الكتابية
   إجراًءا آخرا على مستوى البلديات1985لك ، فقد اتخذت وزارة الداخلية سنة و أبعد من ذ  

و الواليات يتضمن تأخري ساعات غلق مكاتبهم إىل السابعة و النصف مساٍءا و هذا يف إطار مكافحة                 
  ).2(ظاهرة التغيب يف أماكن العمل

مزايا عديدة هدفت ، يف     و إن كانت هذه اإلجراءات ، كما تبدو ، سهلة و بسيطة و ذات                 
آن واحد ، حتسني العالقة بني اإلدارة و املواطن و إرضاء حاجاته ؛ و من جهة أخرى ، حتسني العمل                  
اإلداري عن طريق حذف بعض اإلجراءات التعقيدية و ضمان سرعة أكثر يف عمل األعوان ؛ إالّ أنّ                 

ي املواطنني و عدم رضـاهم مثـل        بعض هذه اإلجراءات مل تعرف التطبيق و هذا ما زاد من شكاو           
  ).3(التباطؤ يف اتخاذ اإلجراءات الالّزمة لطلبات و شكاوي املواطنني

و من جهة أخرى ، فقد كان  سوء تكوين و تدريب  املوظّفني  العاملني  يف  هذه  املصاحل                        
 التدابري سـهلة    فإن كانت بعض  . و عدم توفري اإلمكانيات الالّزمة أثّر على عدم جناح هذه التدابري            

يف مرجعه السابق ، فإنّ " مسعود منتري " حبيث ال تشكّل أي عائق يف تطبيقها ، كما أشار إىل ذلك         
البعض اآلخر منها حيتاج إىل التكوين و التدريب خاصة لألعوان و هذا نتيجة تعودهم على طريقـة                 

ولعلّ ذلك كان   . إلجراءات اجلديدة   عمل معينة ، فقد كان من الصعب عليهم فهم و استيعاب هذه ا            
 املؤرخ 66-133من أهم األسباب اليت جعلت الوظيف العمومي يعيد النظر يف القانون العام للعمال رقم 

   .1985 سنة 1966/06/02يف 
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ح اإلداري و التعليمـة      الصادرة عن كتابة الدولة للوظيف العمومي و اإلصال        1982/03/02 املؤرخة يف    363أنظر التعليمة رقم     ) 1(
  . الصادرة عن كتابة الدولة لإلصالح اإلداري و وزارة الداخلية 1983/03/20 املؤرخة يف 252املشتركة رقم 

   . Messaoud MENTRI : O.P.CIT pp 109 à 115 و 59املرجع السابق ص : أنظر بومساح حممد أمني ) 2 (
   الصادرة عن كتابة الدولة للوظيف العمومي و اإلصالح اإلداري 1983/03/20املؤرخة يف  252أنظر التعليمة  املشتركة رقم  ) 3(

  .و وزارة الداخلية 

و نتيجة لكلّ األسباب املذكورة آنفا ، مل تعرف اإلدارات اجلزائرية إالّ حتسنا طفيفا و هـذا                   
 فقد انبثق سـنة  . ابقا املذكور س"البريوقراطية مظاهر و رهانات "ما كان واضحا من خالل ملف 

 عن هذه الدراسة مجلة من التدابري الواجب تطبيقها يف أقرب اآلجال املمكنة ، و تدابري أخـرى                  1988
  .على املدى القصري و ثالثة على املدى املتوسط 

و ما ميكن القول عن هذه التدابري أنها شاملة مست جوانب عديدة كاألساليب و اإلجراءات             
  . النصوص و اهلياكل و كذلك املناهج و الرجال اإلدارية ،

   :  فيما خيص التدابري الفورية أو العاجلة - 1
 الصادرة 1982/03/02 املؤرخة يف  63فهي يف جمملها مشاهبة لتلك التدابري اليت نصت عليها التعليمة رقم 

د عليها و إضافة إجراءات     عن كتابة الدولة للوظيف العمومي و اإلصالح اإلداري ؛ فقد جاءت تؤكّ           
أخرى خصت تبسيط بعض الوثائق كإلغاء شهادة العطلة عند التنقّل إىل خارج الـوطن ، إرسـال                 
الوثائق اإلدارية عرب الربيد و تقليص مدة دراسة و إصدار الوثائق اإلدارية مثـل بطاقـة التعريـف ،                   

ائق اليت تتطلّب حتقيقا مثل جـواز الـسفر    إخل اليت ال تستوجب التحقيق ؛ أما الوث   …رخصة السياقة   
فيسلّم يف آجال ال تتعدى الشهر ، و استقبال املواطنني و توجيههم و إعالمهم مع التركيـز علـى                   
ضرورة تعميم لوحات اإلعالم و دفاتر الشكاوي و االحتجاجات و تفويض اإلمضاء على مـستوى               

 احملررة  للمواطن كبطاقة التعريف الوطنيـة ، جـواز           البلديات  و الواليات  و الدوائر لكلّ الوثائق          
السفر و هذا بتقليص مدة تسليمها و اليت كانت ، يف السابق ، متضى من طرف مسؤول واحد ممـا                    

  .يسبب بطئا كبريا و تذمر املواطنني 
   :أما على املدى القصري – 2

  :فقد اتخذ جملس الوزراء مجلة من القرارات أمهّها 
اء وسيط وطين ينظر يف كلّ مشاكل املواطنني و طعوهنم غري القضائية حبيث يكون تابعا لـوزير                 إنش*

  .الداخلية و يساعده يف أداء مهامه ،على املستوى احمللّي ، وسطاء حمليون يعينون على مستوى الوالية 
تها اجلزائـر إىل    إالّ أنّ هذا اإلجراء مل يعرف أي تطبيق نتيجة التعديالت احلكومية اليت عرف            

إالّ أنّ هذه اهليئة املهمة     . 1996/03/23 املؤرخ يف    96-113 مبوجب املرسوم الرئاسي رقم      1996غاية عام   
؛ و هذا رغم الدور املهم الذي       1999قد ُحِذفَت بعد تولّي الرئيس احلايل منصب رئيس اجلمهورية سنة           
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عديدة و الطّعون اليت كانت تقدم هلـا باعتبارهـا          كان بإمكان هذه اهليئة أن تلعبه نظرا للمشاكل ال        
  .متواجدة يف معظم البلدان املتقدمة كفرنسا ، أملانيا و السويد 

و لقد أثبتت هذه اهليئة فعاليتها باعتبارها قريبة من رئيس اجلمهورية فهي الوحيدة القـادرة               
  ذا رغم االنتقادات العديدة اليت على إعطاء  صورة  صحيحة للواقع  املعاش  من طرف املواطنني و  ه

  
   ).1(  ُوجهت هلذه اهليئة كمحدودية جمال تدخلها و تبعيتها لرئيس اجلمهورية

تطوير احلياة االجتماعية للمواطنني و ضمان مشاركتهم يف تسيري شؤوهنم عن طريق التجمعـات              * 
تأكيد على ضرورة تنظـيم اإلدارات ،        باإلضافة إىل ذلك متّ ال     …املنظّمة اخلاصة باملدارس و األحياء      

  ).2(بصفة دورية ، أبوابا مفتوحة لتعريف املواطنني عن نشاطاا و صالحياا
  حيث  أنّ  املواطن  اجلزائري يعاين كثريا من جهله بأهم التعليمات : الشفافية  يف  النشاط اإلداري * 

و بـذلك ،    . اإلدارة هلذه الوثائق و عدم إعالهنا      و اإلجراءات اليت ختصه مباشرة وهذا نتيجة عدم نشر        
فقد أصبح من الضروري االهتمام بإعالم املواطنني عن طريق نشر كلّ التعليمات اليت تصدرها اإلدارة               

  .و اليت متس املواطن بصفة مباشرة و كذلك األحكام القضائية بالنسبة ألجهزة العدالة 
ليت تعرف متاطال و تباطئا حادين و هذا مـا زاد مـن تـذمر               العمل على تنفيذ األحكام القضائية ا     *

إنّ السهر على تنفيذ األحكام القضائية ميكّن اجلهاز القـضائي مـن            . املواطنني و تعطيل مصاحلهم     
  ).3(استرجاع مكانته و ثقة املواطنني فيه

: متعددة االسـتعماالت    كما تقرر من مجلة التدابري على املدى القصري إنشاء بطاقة وطنية للتعريف             *
و كان مقررا الـشروع يف تطبيـق هـذا    . لإلقامة ، للتعريف عن اهلوية و إلثبات اجلنسية اجلزائرية     

  .إالّ أنّ هذا األخري مل يعرف التطبيق إىل غاية يومنا هذا ) 4 (1988اإلجراء يف مطلع سنة 
   :التدابري املتوسطة املدى – 3

  : و هي تتلخص كما يلي 
إعادة نظر شاملة يف خمتلف القوانني و هذا يف إطار تطوير قواعدها ملسايرة التغيريات العديدة الـيت                 *

عرفها اجملتمع  و هذا ما متّ بالفعل  ؛ فقد صوت اجمللس الشعيب الوطين على مجلة من القوانني اهلامـة                     
  .وين البلدية و الوالية كالقانون االنتخايب ، القانون النقايب ، القانون التجاري و قان

و يف  .العمل على جتديد قواعد تسيري اإلدارات العمومية مبا يتالءم مع االحتياجات اجلديدة للمواطن              *
) 5 (1988/07/04 املؤرخ يف    88-131 إصدار املرسوم التنفيذي رقم      1988/07/04هذا اإلطار فقد متّ بتاريخ      

 حيدد حقوق هؤالء و واجبام كحق اإلطّالع على الوثائق          ينظّم العالقات بني  اإلدارة  و املواطن و        
  و املعلومات اإلدارية و توجيههم  يف  كلّ اإلجراءات و حق  الطّعن غري  القضائي يف قرارات اإلدارة 

  



  49

 Rachid KHELLOUFI : Le médiateur de la République p 12 . La revue Idara , volume 08 ,  )1 (   
Numéro 01 , année 1998 . ENA .  

Messaoud MENTRI : O.P.CIT. p 125 .)   2(  
  .65املرجع السابق ص : أنظر بومساح حممد أمني  ) 3(

 Messaoud MENTRI : O.P.CIT. p 125 .   )4 (   

   .1988/07/06 املؤرخة يف 27اجلريدة الرمسية رقم ) 5 (
  ).1(م مع اإلدارة باإلضافة إىل مساواة مجيع املواطنني يف عالقته

و يف نفس اإلطار ، فقد كانت  من  التدابري  املزعم تطبيقها إنشاء مركز للبحث للرأي العام                   
  )Centre de recherche sur l'opinion publique  (   هذا األخري بدراسة و معرفـة ، بطريقـة حيث يهتم

اعد املـسؤولني علـى اتخـاذ       علمية ، تطورات و توجهات احتجاجات املواطنني ، و هذا ما يس           
القرارات باإلضافة إىل إنشاء هيئة للبحث  خمتصة يف العلوم اإلدارية يهـتم مبـشاكل الالّمركزيـة                         

  )2(و البريوقراطية 
كمرسـوم  ( مراجعة شروط توظيف و تقييم املواطنني و هذا مبراجعة القوانني املطبقة يف هذا امليدان              *

 املتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال اإلدارات و املؤسسات         1985/03/23  املؤرخ يف  59-85رقم  
  ) .العمومية 

هذا فيما خيص التدابري العامة اليت مشلت اإلدارات العمومية و خاصة اليت هلا عالقة مباشرة مع املواطنني ؛                  
عتبارهم أهم مورد لتحقيق  إصالح و تطـوير         فقد كانت ، إىل جانب األوىل ، تدابري خاصة باألعوان العموميني با           

  .و قد مشلت هذه التدابري هدفني أساسيني مها التكوين و مراجعة القانون األساسي للموظّفني . اإلدارة  يف اجلزائر 

ففي جمال التكوين ، أوىل جملس الوزراء أمهية للتكوين املختص ألعوان اإلدارات سواء قبـل                 
 و قد أُسِنَدت هذه املهمة إىل جمموعة من املؤسسات املختـصة يف التكـوين يف                .التوظيف أو بعده    

التسيري اإلداري كاملدرسة الوطنية لإلدارة اليت هلا مهمة تكوين إطارات خمتصة يف التـسيري اإلداري                
و مراكـز    ) … الصحة ، اجملموعات احمللية ، امليزانية و املالية ، اجلمارك ، اجلامعـات            ( بكلّ فروعه   

  .التكوين املهين اليت أوكلت هلا مهمة تكوين أعوان خمتصني يف العمل اإلداري 
أما فيما خيص املوظّفني ، فإنه من الضروري تدريبهم و تكوينهم املستمر و غـري املنقطـع                   

ـ                       ة لتقنيـات الترات املـستمرطـوسيري          هبدف حتسني  مستوى  أدائهم  و  هذا  لتكييفهم  مع  الت
  .و أساليب  العمل و تغيرات اجملتمع 

و من جهة ثانية ، فقد كانت من التدابري اخلاصة باألعوان مراجعة القانون األساسي للعمال                 
فقد متّت اإلشارة فيما سبق إىل إصـدار القـانون          . املستخَدمني يف املؤسسات و اإلدارات العمومية       

 59-85التابعني للمؤسسات و اإلدارات العمومية مبوجب املرسوم رقـم          األساسي النموذجي للعمال    
 املؤرخ  66-133 الذي كان حسب العديد من الباحثني نقال كامال للقانون رقم            1985/03/23املؤرخ يف   
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و بذلك فإنه من الضروري حتديث هذا القانون خاصة إذا علمنا أنه قانون يتـصف                . 1966/06/02يف  
  .ية و عدم الدقّة يف كثري من األحيان مما يشكّل صعوبات يف تطبيقه بالشمول

 Cherif BENNADJI : Les rapports entre l’administration et les administrés en droit algérien :  )1 (   
l’impérative codification p 26 . La revue Idara , volume 10 , numéro 01 , année 2000 . ENA . Et  
Essaid TAIB : La figure de l'administré dans le discours administatif pp 17-18  . La revue Idara ,  
Volume 02 , numéro 02 , année 1992 . ENA .  

   .72املرجع السابق ص : أنظر بومساح حممد أمني ) 2 (

ادين و هذا من خالل القوانني الكثرية       كانت بداية التسعينات تتميز بالتعديالت يف أغلب املي         
اليت متّ التصويت عليها من طرف اجمللس الشعيب الوطين و اليت هلا عالقة مباشـرة أو غـري مباشـرة                    

إالّ أنّ هذا التطور و اإلصالح مل يعرف اسـتمرارية بـسبب التـوترات              . بإصالح اإلدارة العمومية    
حيث اقتصر نشاط احلكومة ميدانيا على احلفـاظ         .1991 من سنة    السياسية اليت عرفتها  البالد  ابتداءً      

  .على األمن ، و هذا على الرغم من إدراج اإلصالح اإلداري يف أغلب برامج احلكومات املتعاقبة 
، فقـد  1988 الذي ُعين يف الشهر املوايل ألحداث أكتوبر " قاصدي مرباح " بدًءا حبكومة 

     برنامج احلكومة برد االعتبار لإلدارة و املصاحل احلكومية كالقضاء على البريوقراطية ، تـشجيع           اهتم
روح املبادرة على مستوى املؤسسات اإلدارية، حتديد صالحيات و مسؤوليات اهلياكل واألجهـزة             
اإلدارية ، العمل على إقرار المركزية حقيقية و تقريب املواطن من اإلدارة و توسيع احلوار االجتماعي                

  .باإلضافة إىل إعطاء اإلدارة املركزية كامل صالحياا ) 1(ل  على حتسني أداء اجلهاز اإلداري و العم
إالّ أنّ هذا الربنامج مل يعرف تطبيقا يف امليدان نظرا لقصر عمر احلكومة حيث أُِقيل رئيسها يف سبتمرب                  

  " .مولود محروش "  لُيَعين حملّه 1989
كومة اجلديدة هو اإلصالح االقتصادي أكثـر ، بينمـا اقتـصر            إنّ أهم ما مييز برنامج احل     

اإلصالح اإلداري على إصدار قانوين البلدية و الوالية و هذا يف إطار مشاركة املـواطنني يف تـسيري                  
  .شؤوهنم و حلّ مشاكلهم ، باإلضافة إىل تدعيم الالّمركزية 

 ، فقد كانـت     1991ُعين يف جوان    الذي  " أمحد غزايل   " أما يف ظلّ احلكومة املوالية برئاسة       
املهمة األساسية هلذه احلكومة حتضري االنتخابات التشريعية ، باإلضافة إىل ذلك فقـد أوىل برنـامج                

وبذلك فـإنّ   . احلكومة أمهية أكثر لإلصالح االقتصادي ملعاجلة مشكل املديونية و األزمة االقتصادية            
  ).2(قمشكل اإلصالح اإلداري مل يرد على اإلطال

   سببا من 1991باإلضافة إىل ذلك ، فقد كانت األحداث الدامية اليت عرفتها اجلزائر يف جوان 
األسباب  العديدة  اليت  أدت  إىل عدم االهتمام باإلصالح اإلداري خاصـة بعـد مقتـل رئـيس                     

 جويليا مـن  08 مما  أدى إىل استقالة رئيس احلكومة يف     1992يف جوان   " حممد بوضياف   " اجلمهورية  
  .نفس السنة 
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الذي ُعين من طرف اجمللس     "بلعيد عبد السالم  " أعقبت هذه احلكومة حكومة جديدة برئاسة     
و على خالف احلكومتني السابقتني ، فقد اهتم برنامج احلكومة بإنشاء جهـاز إداري               .األعلى للدولة 

  ساد اإلداري ، الرشوة، احملسوبية ، اجلهوية فعال و رشيد و هذا يف إطار حماربة األمراض اإلدارية كالف
  

   .151املرجع السابق ص : أنظر أعتامنة جياد  ) 1(
   . 153املرجع السابق ص :  و أعتامنة جياد 86املرجع السابق ص : أنظر بومساح حممد أمني ) 2 (

وحيادي و تنصيب موظّفني     اخل و بالنتيجة ضرورة قيام جهاز إداري متطور          …الالمباالة ، التسيب ،     
. أكفّاء قادرين على تسيري اإلدارة باإلضافة إىل إعادة الثّقة للمواطنني يف اإلدارة و مؤسسات الدولة                

  .كما أشار الربنامج إىل أنّ اإلصالح اإلداري هدفه املواطن و اجملتمع 
ح هلا تنفيـذ برناجمهـا      مما مل يسم  ) مدا سنة واحدة    ( مل تدم هذه احلكومة إالّ فترة قصرية        

  " .رضا مالك " و خلفه  1993/08/21استقالته بتاريخ " بلعيد عبد السالم " حيث قدم 
لقد طغى على برنامج هذه احلكومة األخرية اإلصالح و التنمية االقتصادية و مل يرد اإلصالح          

لى تطوير اجلهاز اإلداري    اإلداري بل اكتف بالتأكيد على ضرورة حماربة األمراض املكتبية و العمل ع           
  .و إعادة ثقة املواطن يف اإلدارة و حماربة كلّ العراقيل اليت تواجه عمل اإلدارة العمومية 

رئيـسا  " مقداد سيفي   "  متّ تعيني    1994رئيسا للجمهورية سنة    " ملني زروال   " و بعد تعيني    
 بل اهتم ، يف املقابل ، بالتنمية        جديدا للحكومة الذي بدوره مل يولّ اهتماما كبريا لإلصالح اإلداري         

االقتصادية و كيفيات اخلروج من األزمة و اقتصر الربنامج ، بذلك ، على اإلشارة إىل ضرورة حماربة                 
األمراض املكتبية و االحنرافات ، كما أكّد على ضرورة حياد اإلدارة يف أداء مهامها خاصة مع تعدد                 

  .التيارات و االتجاهات السياسية 
الذي أوىل اهتماما كبريا لألزمة االقتصادية      " أمحد أوحيي   " نفس املالحظات بالنسبة لربنامج     

كما أصدر رئـيس     .1996و إعادة بناء اهليئات السياسية للدولة خاصة بعد التعديل الدستوري لسنة            
خاذها لتحسني عالقـة    تتعلّق مبجموعة من التدابري الواجب ات      ) 1( اجلمهورية يف نفس السنة تعليمة      

اإلدارة باملواطن و هذا بعد النتائج السيئة يف هذا اجملال اليت تضمنها تقرير وسيط اجلمهوريـة لـسنة                  
حتسني استقبال املواطنني ، األخذ بعني االعتبار و بأكثر جدية طعون           :  ؛ و من بني أهم التدابري        1996

نة وزارية مشتركة برئاسة الوزير املنتـدب املكلّـف         املواطنني ؛ و هبدف حتقيق ذلك تقرر إنشاء جل        
باإلصالح اإلداري و الوظيف العمومي حبيث تتكفّل هذه األخرية بتحديد دفتر الشروط الذي جيـب               

: و تتكون هذه اللّجنة من رؤساء دواوين وزارات          ). 2( أن تفي به اإلدارة يف عالقتها مع املواطنني       
ت  احمللية  و  البيئة ،  الصحة و السكّان ، العمل  و  احلماية االجتماعية                   العدل ، الداخلية و اجلماعا    
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و التكوين املهين ، الربيد و املواصالت و الوزارة املنتدبة املكلّفة بامليزانية و املمثّل الشخصي لوسـيط                 
  .اجلمهورية الذي يعينه هذا ألخري 

  الية  ملتابعة  أعمال كلّ  قطاع وزاري علىو  قد متّ إنشاء جلان  حملية على  مستوى كلّ  و
  
  
   .1996/12/23 املؤرخة يف 10التعليمة الرئاسية رقم  ) 1( 
  . املذكورة أعاله  10 املتضمِّن تطبيق أحكام التعليمة الرِّئاسية رقم 1997/01/06 املؤرخ يف 01مقرر رئيس احلكومة رقم  ) 2( 

  ).1(القتهم مع املواطننيمستوى كلّ والية يف ميدان حتسني ع
فإنـه قـد   2000/09/21  الذي قدمه بتاريخ " علي بن فليس " أما برنامج احلكومة احلالية ل 

  :احتوى موضوع إصالح اإلدارة و ذلك عن طريق 
حتديث اإلدارة العمومية و هذا بالعمل على تكوين إطارات و أعوان اإلدارات العمومية ، حتديث                "* 

، ختفيف اإلجراءات و آجال حتقيق املهام ، دعم قـدرات           ) عالم اآليل و األنترنيت     اإل( طرق العمل   
اإلدارة  على مجع  املعلومات االقتصادية أو االجتماعية  الالّزمة إلعداد  السياسة  الوطنية و تنفيذها                  

  و تطوير الشفافية و االتصال داخل املرافق العمومية ؛
م التناسق بني خمتلف اإلدارات املركزية و إسناد املهام للجماعات احمللية           ترشيد اإلدارة العمومية بدع   * 

باإلضافة إىل  اللّجوء إىل  اخلربات  و العقود و منح  االمتياز للتحكّم  يف تكاليف  اإلدارة  العمومية                      
  و تقليصها ؛

 العام للوظيف العمومي ،     رد االعتبار لإلدارة العمومية بالتكفّل باستكمال مراجعة القانون األساسي        *
                ة باإلضافة إىل ردولة مبا يف ذلك اإلدارة احملليفكري يف إعداد القوانني األساسية لألسالك الكربى للدالت
االعتبار لإلدارة العمومية يف نظر املواطنني من خالل كلّ أشكال السلوكات الالّأخالقية و الطّفيلية يف               

   ).2"(حه القانون من قوةصفوف املرفق العام بكلّ ما يتي
 إنّ اإلرادة السياسية للحكومات املتتالية فيما خيص اإلصالح اإلداري متـوفَّرة هـذا  و إن                  

كانت بدرجات خمتلفة من حيث األمهّية من حكومة إىل أخرى ، إالّ أنها ، يف الواقع ، بقيت معظم                   
ى ورق فلم تعرف معظمهـا أي تطبيـق         األهداف اإلصالحية املسطّرة يف برامج احلكومات حربا عل       

و األزمة السياسية احلادة اليت عرفتها اجلزائر يف عشرية التسعينات ما           ) 3(نتيجة قصر عمر احلكومات     
عدا بعض اإلصالحات كتلك املتعلّقة بالتكوين و حتسني املستوى يف إطار تسيري املوارد البشرية و هذا   

 اخلاص باإلجراءات املتعلّقة بالتكوين 1996 مارس  03 املؤرخ يف 96-92مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
املتواصل ، حتسني املستوى و جتديد معلومات املوظّفني و الذي تقرر مبوجبه إعادة تأهيـل قـدرات                 
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إالّ أنّ أحكـام                . املوظّفني بصفة دائمة لتتأقلم اإلدارة أكثـر مـع متغيـرات حميطهـا اخلـارجي                
   و  هذا بعد إصدار التعليمة  اليت جاءت تفسر 1998,  املرسوم  بقيت  دون تطبيق  إىل  غاية سنةهذا 

   
 الصادر عن الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلّـف باإلصـالح   1997/02/06 املؤرخ يف  06املقرر رقم ) 1 (

   .املذكورة أعاله 10 رقم أحكام التعليمة العمومي املتضمن إنشاء جلان حملية لتطبيقاإلداري و الوظيف 

   .21 إىل 19 ص 2000/09/21بتاريخ " علي بن فليس " أنظر برنامج حكومة  ) 2(
   .157املرجع السابق ص : أنظر أعتامنة جياد  ) 3(

  
   ).1( اإلجراءات الواجب اتباعها من طرف اإلدارات

 
   :  فشل حماوالت اإلصالح اإلداري:الفرع الثّالث 

إنّ عدم رضا املواطنني من اخلـدمات الـيت تقـدمها اإلدارة مـن خـالل الـشكاوي                                    
                   ر قـويض هلا كلّ مواطن بصفة دائمة لدليل قاطع و مؤشا و يتعرو االحتجاجات اليت نسمعها يومي

معرفـة       لذلك ، فإنه بات من الـضروري        . و صادق،رغم بساطته، عن فشل اإلصالحات اإلدارية        
  .و حتديد األسباب الرئيسية اليت أدت إىل عدم جناح هذه اإلصالحات 

  .سياسية ، اقتصادية و إدارية :   ميكن حصر أسباب الفشل يف ثالث نقاط رئيسية   
   :األسباب السياسية: أوال 

دارة العمومية  إنّ حالة عدم االستقرار السياسي و انعدام األمن أثّرت سلبا ليس فقط على اإل               
دخلت  1988بل على كلّ امليادين األخرى كاالقتصاد و احلياة االجتماعية للمواطنني ؛ فمنذ أكتوبر               

يف أزمة سياسية حادة أدت إىل شلّل شبه كلّي ملعظم األجهزة و املرافق من جهة و انـشغال                   اجلزائر
حبلّ مشكل األمن و اإلرهـاب      ) 2 (خمتلف  احلكومات  اليت  متيزت  هي  األخرى بعدم االستقرار              

من جهة ثانية  و هذا ما جعل مشكل اإلصالح اإلداري ثانويا و غري عاجل باملقارنة مع الوضع األمين 
  .اخلطري الذي كانت تعيشه اجلزائر 

 و حلّ اجمللـس الـشعيب       1992باإلضافة إىل ذلك ، فقد كان حللّ اجملالس الشعبية البلدية و الوالئية سنة                
الوطين املمثّلني الشرعيني للمواطنني و املعبرين احلقيقيني عن مشاكلهم و احتجاجام أثرا سلبيا على تصعيد أزمـة                 

  .الثّقة يف أجهزة الدولة و مرافقها 

أضف إىل ذلك كون التعددية السياسية جتربة جديدة على اجملتمع اجلزائري ، ممـا أدى إىل                  
اخل اجملتمع و تصاعد الصراعات و التشابكات  و هذا ما بدا واضحا ابتداء              نشوء تيارات متعارضة د   

   ) .3(  من خالل سلسلة األحداث السياسية اليت عرفتها اجلزائر 1991من جوان 



  54

إنّ الوضع غري املستقر الذي عاشته اجلزائر أدى إىل تراجع السلطة السياسية املدنية و هيمنـة                  
اليت أُوِكلت هلا مهمة استرجاع األمن و حماربة اإلرهاب ، بينمـا اهتمـت               ) 4( السلطة العسكرية   

  .احلكومات املتعاقبة حبلّ األزمة االقتصادية و معاجلة مشكلة املديونية 
 D . KHARCHI : La formation dans la fonction publique p 77 . La revue Idara , volume 07 ,  )1 (   

Numéro 01 , année 1997 . ENA .  
 املتضمنة املخطّطات القطاعية السنوية و املتعددة الـسنوات للتكـوين و حتـسني              1998/06/06 املؤرخة يف    01و انظر التعليمة رقم     

  .املستوى و جتديد املعلومات 
   .58املرجع السابق ص : أنظر أعتامنة جياد  ) 2( 
 Hocine CHERHABIL : La réstauration des capacités    و          193 املرجع السابق ص: أنظر أعتامنة جياد  ) 3( 

de l'administration après un conflits interne , l'exemple de l'Algérie p 12 . La revue Idara , volume 09      
    numéro 02 , année 1999 .ENA .  

   .  196املرجع السابق ص : أنظر أعتامنة جياد  ) 4( 

و رغم استرداد األمن نسبيا ، يف الوقت الرهن ، و إعادة تشكيل كلّ املؤسسات الـسياسة                 
 كالربملان ، اجملالس الشعبية الوالئية و البلدية اليت متثّل خمتلف التيـارات الـسياسية               1997للبالد منذ   

دان اإلصالح اإلداري ، لذلك ُينتظَر للشعب اجلزائري ، إالّ أنّ هذه األخرية تعاين من قلّة خربا يف مي  
من اهليئات اليت أُوِكلَت هلا مهمة اإلصالح اإلداري يف السابق و خاصة وزارة الداخلية اليت هلا خربة                 
واسعة  يف  هذا  امليدان  أن  تساهم يف  البعث من  جديد  عمليات  اإلصالح اإلداري  مبا  يتوافق                          

  . امليدان التكنولوجي ، االجتماعي ، السياسي أو االقتصادي و التطورات اجلديدة سواء يف 
   :األسباب االقتصادية: ثانيا 

إنّ االستراتيجية االقتصادية االشتراكية املعتمدة على الصناعة الثّقيلة بالدرجة األوىل مل تعرف              
و قـد زاد    . تصادية  جناحا ليس فقط يف اجلزائر بل يف معظم البلدان اليت اختارت نفس السياسة االق             

تدهور سعر البترول ، املمول األساسي لالقتصاد الوطين ، من حدة الوضع ،مما أدى إىل نشوب أزمة                 
  .اقتصادية و مالية متيزت بزيادة املديونية اخلارجية للجزائر 

و قد أدى هذا الوضع إىل دق ناقوس اخلطر واتخاذ إجراءات عاجلة أمهّها خفض ميزانيـة                  
  .دارات العمومية ، استقاللية املؤسسات العمومية االقتصادية و إعالن إفالس العديد منها اإل

نتيجة لكلّ هذه األسباب ، اهتمت معظم احلكومات و حتى األحزاب السياسية باملـشكلة                
تـدهور  ( االقتصادية بالدرجة األوىل باعتبارها ذات أثر واضح على احلياة االجتماعية للمـواطنني             

دون االهتمام باإلدارة اليت ُتعَتَبر، يف األصل ،         ) لقدرة الشرائية لشرحية  كبرية من  اجملتمع اجلزائري          ا
األداة املخطّطة و املنفّذة للربامج االقتصادية ؛ إذ أنه كيف ميكن إحداث إصـالح اقتـصادي دون                 

 فمن اقتصاد يعتمـد علـى   :إصالح إداري ؟ فإذا  كانت  األهداف االقتصادية  للجزائر قد تغيرت  
                       ولة معظم  اجملاالت إىل  اقتصاد  حـرنفيذ و احتكار الدخطيط و  التة  التولة على  مركزيمتويل الد
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فبالنتيجة فإنّ اإلصالح اإلداري كان جيب أن يكـون         . يعتمد على املنافسة ورؤوس األموال اخلاصة       
  .متزامنا مع هذه اإلصالحات االقتصادية 

املقابل ،فقد كانت هناك بعض حماوالت اإلصالح اإلداري مثل تلك اليت اتِخذَت على             و يف     
مستوى اإلدارات املركزية حيث انبثقت جمموعة من االقتراحات من تقرير صادق عليه جملس الوزراء              

قريـر  و هو ت  " تقرير متعلّق بتكييف املهام و تنظيم اإلدارة املركزية         " حتت عنوان    1988/09/27بتاريخ  
 املتعلّقة باسـتقاللية    1988/01/12جاء للتفكري يف طرق تنظيم اإلدارة املركزية و هذا بعد إصدار قوانني             

إالّ  ). 1( املؤسسات العمومية االقتصادية اليت كانت خاضعة يف السابق ، إىل وصاية خمتلف الوزارات            
  .و هذا ما قلِّل من فعاليتها و جناعتها أنها ، يف األخري ، كانت حماوالت قليلة و جزئية غري شاملة 

  
  . و ما بعدها 74املرجع السابق ص : ملزيد من املعلومات و التوضيحات ، راجع كتاب بومساح حممد أمني  ) 1( 

   :األسباب اإلدارية : ثالثا
  :نقصد باألسباب اإلدارية املشاكل ذات الطّابع اإلداري احملض و هي كما يلي   

ة اإلصالحات اليت متّ عرضها يف النقاط السابقة هي كما تبدو إصـالحات جزئيـة ،                  إنّ سلسل   1-
 أُصِدر مرسوم ينظّم عالقة اإلدارة باملواطن مع        1988يف عام   : فعلى سبيل املثال    : متقطّعة و عشوائية    

لـيت  توضيح حقوق و واجبات هذا األخري ، بينما مل تصدر اإلصالحات اخلاصة باجلماعات احمللية ا              
و هذا مبوجـب     ) 1990سنة  ( تعترب أقرب اإلدارات  للمواطن  إالّ بعد  عامني  من إصدار  األول                  

هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإذا متّ حتديد واجبات و حقوق املـواطن   . قانوين الوالية و البلدية     
عمومية املتـضمن حقـوق         إالّ أنّ القانون األساسي و النموذجي للعمال يف اإلدارات و املؤسسات ال           

 رغم التصريح بتعديله حبث أنّ البعض من        1985و واجبات األعوان العموميني بقي كما هو منذ عام          
  .أحكامه متجاوزة باملقارنة مع التغيريات احلالية 

 بالتـايل   باإلضافة إىل ذلك ، فإنّ عدم استقرار املقررين الذي نتج عن التعديالت احلكومية املستمرة   و                  
فكـثريا مـن الـربامج      : التعديالت الوزارية أدت إىل بقاء العديد من برامج اإلصالح اإلداري يف املرحلة النظرية              

  .كذلك التقارير املصوت عليها يف جملس الوزراء ) خاصة يف التسعينات ( احلكومية مل تعرف التطبيق 

ح اإلداري ، كما بينا ذلك سابقا ، له أثر سـليب علـى              إنّ عدم استقرار اهليئات املكلّفة باإلصال      2-
خمتلف اإلدارات و على برامج اإلصالح يف حد ذاته فهي تارة جمرد مديرية تابعة لـوزارة الداخليـة                      

و تارة أخرى تابعة ملديرية الوظيف العمومي و هذا ما جيعلها هيئة غري مـستقرة و غـري معروفـة                    
 عدم استقرار العاملني فيها مما ُينِقص من جتربتها امليدانية يف عملية اإلصالح             األهداف ، باإلضافة إىل   

  . اإلداري 
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إنّ اهليئة املكلّفة باإلصالح اإلداري جيب أن تكون هيئة علمية بالدرجة األوىل و مستقلّة عن                 
             ياسية ، حبيث ال تكون أعماهلا و حبوثها رهينة اإلدارات و اهليئات السياسية بل جيـب أن     اهليئات الس

  .تكون هيئة عليا كاملة الصالحيات و حتظى بالوسائل اليت تسمح هلا أداء عملها على أكمل وجه 
وعلى  ) 1(  إنّ برامج اإلصالح اإلداري مل تكن يف أي وقت من األوقات تعكس مشاكل اإلدارة                3-

و فرنسية خاصـة مثـل      فكثريا ما كانت إصالحات مستلهمة من مناذج أخرى         . خمتلف املستويات   
و هذا مـا أدى إىل  . 1985  و 1966القانون األساسي لعمال اإلدارات و املؤسسات العمومية لسنيت 

عدم جناعتها و عدم تقبلها يف كثري من األحيان من طرف املوظّفني لكوهنـا غريبـة عـن بيئتـهم                    
  .االجتماعية و الثّقافية 

داري من طرف اجلميع و على كلّ املستويات مـن القيـادة إىل              إنّ االستهانة بعملية اإلصالح اإل     4-
  القاعدة يف اهلرم اإلداري يبدو واضحا و ملموسا من خالل عمليات تأجيل وضع استراتيجيات 

   .207املرجع السابق ص : أنظر أعتامنة جياد  ) 1( 

انب النظري و العلمي لتحسني أسـاليب        اإلصالح اإلداري و تضييع الوقت يف املسائل الروتينية بدل االهتمام باجل          
  .و نسجل يف ذلك ، الغياب الشبه كلّي للمنظّمات اإلدارية و اجلمعيات . العمل 

و من جانب آخر ، فقد اقتصرت خطوات اإلصالح اإلداري على اإلصالحات اهليكلية بالدرجة األوىل و  ذلـك                   *
احمللية كالتغيري املستمر يف عدد املديريات واملهام املنوطة هبا و زيـادة  بالتغيريات املستمرة لتنظيم اإلدارات املركزية و   

   ).  1(  خاصة يف الستينات و السبعينات …عدد الدوائر 
       أما يف ميدان تطوير أساليب العمل اإلداري و دراسة سلوك املوظّفني داخل اإلدارة و دراسة كيفيات توجيـه            

ات شبه معدومة و ربما يعود السبب يف ذلك إىل عدم إشراك املوظّفني يف طرح املشاكل                العمل اإلداري فهي دراس   
و من جهةأخرى ، عدم إشراك الباحثني اجلامعيني املختصني         .اليت تعترضهم أثناء أداء مهامهم و علىكلّ املستويات       

    يف وضـع خطّـة لإلصـالح         )2    (يف هذا امليدان من خالل إنشاء مراكز للبحوث و الدراسات اإلداريـة  
كالواليـات  ( إنّ معظم الدول املتقدمـة      . اإلداري     و السهر على تنفيذها يف امليدان ؛ كإعطاء أمهية للتدريب              

تعطي أمهية كبرية للتدريب و ذلك للدور الذي ميكن أن يلعبه هذا األخري يف إعـادة توجيـه                  ) املتحدة األمريكية   
اء البريوقراطي و هذا على عكس الدول النامية اليت ال يوجد لديها سياسات أو خطـط للتـدريب                          السلوك و األد  

  ) . من موظّفيها يف كلّ سنة % 25احلكومات األمريكية و اليابانية توفّران فرصا تدريبية ل ( 

ب احلد أو إلغـاء     إذ جي : كما أنّ إستراتيجيات اإلصالح اإلداري ال بد أن تم بالالّمركزية             
املركزية املفرطة لألجهزة اإلدارية يف الدول النامية من أجل ختفيض العبء الزائد و التكدس و مـن                 

باإلضـافة   ) 3(أجل حتسني قنوات االتصال و مستوى التنسيق داخل اإلدارات و بني بعضها البعض              
ض املوارد و املسؤوليات اإلداريـة مـن   و ذلك بنقل بع )  Déconcentration( إىل توزيع النشاطات 

املركز إىل الفروع و إعادة توزيع السلطة اإلدارية يف نطاق احلكومة املركزية و ذلك بـالتخلي عـن                  
املستقلّة  و التفويض و ذلك بنقل املسؤولية اإلداريـة و اتخـاذ             ) العمومية  ( بعض املهام للحكومية    

   ).4(عض املنظّماتالقرارات اخلاصة مبهام حمددة إىل ب
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نظرا لكلّ النقاط اليت أوردناها و اليت هي ، حسب رأينا ، تعترب أهم األسباب الـيت جتعلنـا       
حنكم على خطوات اإلصالح اإلداري بأنها جمرد حماوالت لإلصالح نتيجة غياب إستراتيجية واضحة             

يف اجلزائر حباجة إىل أسلوب أكثـر       و بذلك فإنّ اإلدارة العمومية      . املعامل ومستمرة من حيث الزمان      
جناعة من  عمليات اإلصالح ، حبيث تشمل  كلّ جوانب   اإلدارة و تركيباا و  مستوياا املختلفة                    

لتجعل منها إدارة باألهداف و لـيس        ) 5(، كما تراعي حميطها   الداخلي و اخلارجي على السواء            
  . إدارة باألزمات 

Mohamed CHERNOUNE : Extraits sélectifs d’un mémoire sur la conception et le pilotage de la )1 (   
   réforme administrative p 40 à 42   

  .و مقره يف املدرسة الوطنية لإلدارة  ) CDRA( نشري يف هذا الصدد إىل وجود مركز التطوير و البحوث اإلدارية  ) 2( 
   .81ابق ص املرجع الس: كيمب رونالد هوب   ) 3(

   .82املرجع السابق ص : كيمب رونالد هوب  ) 4( 
   .1983، جويليا  38 جملّة اإلدارة العامة  ، العدد  . 181النماذج البريوقراطية و اإلصالح اإلداري ص : كمال جعفر املفيت )  5 (

  :خالصة املبحث األول 

ة أو املـسؤولني علـى رأس       انطالقا من إدراك اجلميع سواء املختصني يف علـم اإلدار           
اإلدارات العمومية أو السياسيني و حىت املواطنني بالدور الذي جيب أن تلعبه اإلدارة يف تنظـيم                   

  .و ترقية اتمع اجلزائري فإنّ هذه األخرية أُصيبت كغريها مبرض البريوقراطية 
 التخلّص منها لكوا من و رغم اإلرادة السياسية للقادة اجلزائريني ، منذ االستقالل ، من          

خملّفات االستعمار الفرنسي ، إالّ أنّ ضرورة استمرار املرافق العمومية و الفراغ القانوين الـذي               
كلّها أسـباب أدت إىل   ) …الفقر ، اجلهل ، املرض   ( كانت تعرفه اجلزائر و املشاكل االجتماعية       

ب اختيار املسار االشتراكي املعتمد علـى       إبقاء النمط اإلداري  البريوقراطي الفرنسي  إىل  جان         
هذا اخليار أدى ، بالنتيجـة ، إىل نـشوء و           . التخطيط املركزي و طويل املدى يف ميدان التنمية         

  .تطور بريوقراطية من نوع آخر كغريها من البلدان النامية حديثة االستقالل
لة من جهـة و يـثري تـذمر         و للقضاء على هذا اخلطر الذي ما فتئ  يهدد  أجهزة الدو              

املواطنني و عدم ثقتهم يف اإلدارة العمومية ، وِضعت برامج عديـدة لإلصـالح اإلداري منـذ                 
الستينات ، لكن االهتمام بعملية اإلصالحات بدا أكثر يف عشرية الثّمانينات نظـرا للخطـوات               

  .اهلامة اليت اتخذ يف هذا اال 
اجلذرية لسياسة و إيديولوجية اجلزائر و كذلك التعددية الـسياسية ،                     و نتيجة للتغيرات    

كان مقررا االنطالق يف عملية اإلصالحات اإلدارية و االقتصادية لـوال األحـداث الـسياسية               
اخلطرية اليت عرفتها البالد يف عشرية التسعينات باإلضافة إىل األزمة االقتصادية اليت اسـتنفذت              

  .ات املتعاقبة كلّ جهود احلكوم
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زد على ذلك ، فإنّ اإلصالحات اإلدارية القليلة املتخذة اليت يف حد ذاهتا تشوهبا عيوب                 
  .كثرية كجزئيتها و عشوائيتها و عدم إعطاء أمهية هلذه العملية من قبل املعنيني باألمر 

منها جمـرد   كلّ هذه األسباب أدت إىل إخفاق اإلصالحات اإلدارية يف اجلزائر مما جعل               
  .حماوالت فاشلة 

إنّ الوضعية املزرية اليت وصلت إليها إداراتنا و مرافقنا العمومية تـدفعنا إىل الـتفكري يف             
               .أساليب أخرى لتسيريها أكثر حداثة و فعالية إلنقاذها من اخلطر الذي يهددها 

  
  

 
  

  اإلدارة العمومية اجلزائريةضرورة املنامجنت يف حتديث و تطوير :املبحث الثّاين 
لقد أثبتت البحوث العلمية و التجارب امليدانية أنّ البريوقراطية هي منط تقليدي يف التـسيري                   

و هذا نتيجة املساوئ العديدة هلا كما رأينا سابقا  لذلك ، فقد عمل العديد من الباحثني على اجيـاد                    
ع التطور التكنولوجي ، االقتصادي و االجتمـاعي        طرق أخرى للتسيري أكثر حداثة و أكثر مالءمة م        

فمنذ القرن العشرين ، اقترح العديد من الباحثني و رجال األعمال منطا حديثا يف              . الّذي يعرفه العامل    
  .التسيري هو املنامجنت 

عمومية و نظرا للنتائج املبهرة اليت توصلت إليها املؤسسات يف ميدان التسيري ، فإنّ اإلدارات ال       
  .قد سارعت للبحث يف إمكانية إدخال تقنيات املنامجنت يف ممارسة أعماهلا و نشاطاا 

إالّ أنّ اخلصائص املميِّزة لإلدارة العمومية اليت ترتكز أساسا على مبادئ القانون اإلداري قد                
 معرفة عن قـرب     لذلك ، جيب  ) املطلب األول   ( ُتصعِّب عملية تطبيق املنامجنت يف اإلدارة العمومية        

  ) .املطلب الثّاين ( الوسائل احلديثة اليت يقترحها املنامجنت و اليت متّ إدخاهلا يف اإلدارة العمومية 
و للتعرف أكثر عن أمهية املنامجنت و ضرورة تطبيقه يف اإلدارة العمومية جيب دراسة عـن                  

 اهتمام املنامجنت بالعناصر األساسية     قرب اجملاالت اليت اهتم هبا هذا األخري  لذلك جيب توضيح مدى           
و هم األفراد ، احمليط الداخلي و اخلارجي هلا و املـواطنني باعتبـارهم              ) اإلدارة  ( املكوِّنة للمنظّمة   

  ) .املطلب الثّالث (املستفيدين الرئيسييني من خدمات اإلدارة  
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  .قاته يف اإلدارة العمومية مفهوم املنامجنت العمومي و تطبي: املطلب األول 

عامة أم خاصـة ، صـناعية ، جتاريـة                 ( كلّ املؤسسات و اإلدارات مهما كانت طبيعتها          
دف و تتطلّع إىل إدخال تقنيات املنامجنت و الرغبة يف االستفادة من جتارب ، حبـوث                   ) أو إدارية   

 الكبري  الذي ُحِضَي  به هذا األخري يف القـرن            و دراسات العديد من الباحثني و هذا نتيجة  الرواج         
  .احلايل 

قد كـان هلـا األولويـة              ) العامة و اخلاصة    ( و إن كانت املؤسسات الصناعية و التجارية          
و األسبقية يف تطبيق هذه التقنيات باعتبارها نشأت و تطورت يف داخلها حيث أنّ أغلب التجـارب                 

لى مستواها ، لذلك جيب التساؤل عن مدى تطبيقه يف اإلدارات العمومية جـوهر              امليدانية أُجِريت ع  
  .حبثنا و دراستنا 

و قبل حماولة اإلجابة على هذا التساؤل املهم جيب ، أوال، تعريفـه و البحـث يف نـشأته                            
يفيـات  إدخالـه يف   و تطوره يف املؤسسات اخلاصة الصناعية و التجارية و هذا للتمكّن من معرفة ك 

  .اإلدارات العمومية و بشكل خاص يف املرافق العمومية 
و يف هذا الصدد ، جيب البحث يف الصعوبات و العراقيل اليت واجهت عملية التطبيق هذه ،                   

هذا إذا ما عرفنا أنّ خصائص اإلدارة العمومية و بصفة عامة املرافق العمومية متناقضة إىل حد كـبري                  
  . و خصائص املنامجنت ، باإلضافة إىل قواعد و خصائص القانون اإلداري مع مبادئ
و ال شك أنّ هذه الوضعية قد كانت سببا يف ظهور جدال و نقاش حادين يف وسط الباحثني         

و املدافعني عن املرفق العام و الدولة لتخوفهم الشديد من اتساع رقعة القطاع اخلاص على حـساب                 
  .ليت دف إىل حتقيق املصلحة العامة هيئات الدولة ا
   :تعريف املنامجنت العمومي: الفرع األول 
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صعب التحديد لدى الباحثني الغربيين و هذا نتيجة ألسـباب  " العمومي" إن كان املنامجنت     
عديدة أمهّها كون املنامجنت علم حديث النشأة تطور يف القرن العشرين مـيالدي يف املؤسـسات                

و يظهر ذلك   . فهذا األخري يزيد تعقيدا بالنسبة للدول العربية بصفة عامة مبا فيها اجلزائر             . ية  الصناع
  " .منامجنت " من خالل صعوبة إجياد كلمة مرادفة و دقيقة تعوض كلمة 

للداللـة علـى كلمـة      " التسيري احلديث " كثريا من الدارسني للمنامجنت يستعملون عبارة         
 ذلك ، يف احلقيقة ، خاطئ نظرا لإلختالف الواضح بني معىن املنامجنت و التـسيري                منامجنت إالّ أنّ  

  .كما سنرى ذلك الحقا 
فلتعريف املنامجنت ،بصفة دقيقة ، ال بد من البحث يف نشأة هذه العبارة و حماولة مقارنتـها                   

لتمكّن من إعطـاء  مع العبارات األخرى اليت تقترب منها أو تشترك معها يف بعض اخلصائص و هذا ل      
  .تعريف علمي دقيق 

   :التعريف اللّغوي للمنامجنت : أوال
حديثة يف علم التنظيم لذلك فقد اختلف الباحثون يف إعطاء تعريـف            " منامجنت"إنّ كلمة     

فهناك فئة من الباحثني يف هذا امليدان من اعتربها         : حمدد هلا كما اختلف هؤالء يف أصل هذه الكلمة          
فريدريك "  من قبل1909لوسكسونية اسُتعِملت ألول مرة يف الواليات املتحدة األمريكية سنة        عبارة أجن 
الـذي   )  Scientific managementاإلدارة العلمية " يف كتابه املشهور )  Frederick TAYLOR" ( تايلور

قد أُدِخلت ، فيما بعد، إىل و  ) . Géstion scientifique ( 1921ُترِجم فبما بعد إىل اللّغة الفرنسية سنة 
"  اإلدارة الصناعية و العلمية " يف كتابه  ) Henri FAYOL" ( هانري فايول " فرنسا من قبل الباحث 

 )Administration industrielle et générale  ( 1916الذي صدر عام ) 1. (   
  ي ُتعادل كلميت و ه " To manage" و كلمة منامجنت جتد مصدرها يف الكلمة اإلنكليزية   

 "Manier و diriger " ة مبعىنة ،   )2 (1865و هذا منذ سنة " تسيري " بالفرنسيو قد تعين ، بصفة عام  
  " .اإلدارة " 

"  يد  " و هناك فئة أخرى من الباحثني الذين اعتربوا أصل كلمة منامجنت التينيا و هي تعين                  
 )Manus = Main ( طالية و هناك من يعتربها كلمة إي )Manegiare = Manœuvrer  ( مبعىن تسيري و قيادة  
 )3.(   

يف فرنسا ، ظهر جدال حاد حول هذه العبارة و ذلك يف حماولة إعطائها الطّابع الفرنـسي                   
ففي  ذلك عبـر     . احملض ، لذلك فقد كانت هناك حماوالت عديدة إلجياد كلمة مرادفة للمنامجنت             

" التجديد "بعبارات أخرى هلا نفس مدلول األول ك   " املنامجنت  "  عن   العديد من الباحثني و الدارسني    
 )Renouveau  ( حديث اإلداري"أوالت ) "Modernisation administrative. (   
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بكلمة فرنسية هي    " Management" كما كانت هناك حماوالت الستبدال الكلمة اإلنكليزية          
 " Ménagement " ابع عشر ميالدي تعين و هي كلمة فرنسية قدميةتـسيري  " ظهرت يف القرن الس فن

 , Disposer" ( التسوية أو احللّ بعناية " أو   )Art de conduire et de diriger sa maison ) ( 4" ( املرتل 

régler avec soin  ) (5.(   
  

Voir  AMMIEL , BONNET et JACOBS : O. P. CIT p 04. )1(   
Voir  AMMIEL , BONNET et JACOBS : O. P. CIT p 14.  )2(   
Voir  AMMIEL , BONNET et JACOBS : O. P. CIT p 05  et  Annie BARTOLI : O.P.CIT p 17. ) 3(   
Voir Caroline VAYROU :Le management public, discours et fonction ,Université PANTHEAN ) 4(   

ASSAS , Paris LGJAEJA, année 1995, p 03    
 Voir Philippe HERMEL : le management participatif sens , réalité , actions p 70 . Les éditions  )5(   

d’Organisation , 1988 p 70 .  
  

و ذلك  " املنامجنت  " إالّ أنه جتدر اإلشارة أنّ كلّ هذه العبارات مل تستطع أخذ مكان عبارة                
لذلك فضل الكثري من الباحثني     . نظرا للنقص الكبري الذي تتميز به باملقارنة مع هذه الكلمة األخرية            

وذلـك  . و دراسـام    الفرنسيني التمسك هبذه العبارة و يظهر ذلك يف استعماهلا يف كلّ حبـوثهم              
باعتقادهم أنه ليس من املهم فرنسة هذه العبارة بل األهم من ذلك هو العمـل علـى البحـث يف                    

وذلك باعتبار املنامجنت وليـد      ) 1( املنامجنت إلجياد طرق أخرى فرنسية حمضة يف التسيري اإلداري          
ستعملت كلمة منامجنت بصفة رمسية يف      لذلك فقد ا  . الفكر و الثّقافة األمريكية املُستنبطة من بيئتهم        
   ).2 ( 1973فرنسا من طرف األكادميية الفرنسية منذ سنة 

"     التـسيري احلـديث     " يف اجلزائر، مل تكن هناك حماوالت كثرية إلجياد مرادفة عربية ما عدا               
نامجنـت العمـومي     للداللة على امل   ) 3" (جتديد املرافق العمومية    " و  " حتديث املرافق العمومية    " و  

اليت هي يف حد ذاا ترمجة حرفية للمرادفات  ) Art de conduire et de diriger" ( فن التسيري " وحتى 
   ).4"( التدبري" و حتى " اإلدارة " كما اسُتعِملت كلمة . الفرنسية 

 األصل، كلمة   إنّ الصعوبة اليت تتولّد من جراء إعطاء مفهوم دقيق للمنامجنت الذي هو ، يف             
نشأت  و تطورت يف املؤسسات اخلاصة الصناعية و التجارية ، لذلك فقد اتفق معظم الباحثني على                 

جمموعة تقنيات تنظـيم      " فقد عرفه العديد على أنه      . تعريف املنامجنت من خالل مضمونه أو حمتواه        
 ) L’ensemble des techniques d’organisation et de gestion d’une entreprise ) ( 5" ( و تسيري املؤسسة 

و أبعد من ذلك فقد اعتربه البعض اآلخر أكثر من جمموعة تقنيات فهو جمموعة من الطّرق و األنظمة                  
ذلك الفعل أو القدرة على قيادة منظّمة مهما كان حجمها و طبيعتها            " كما ُعرف أيضا بأنه      ). 6( 

و قـد ذهـب     "  مراقبتها مع األخذ بعني االعتبار خصائصها و بيئتها          ، تسيريها ، ختطيط تطورها و     
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فن ألنه يستند على اخلربة و القـدرات        : فن و علم    " الباحثون املعاصرون إىل تعريف املنامجنت بأنه       
   ). 7"( الشخصية لألفراد و علم من حيث أنه ُيطبق املعارف العلمية املُستنتجة من النظريات العلمية 

  
 Voir Caroline VAYROU : OP.CIT P 3-4 . )1(   

  Voir Annie BARTOLI : OP CIT P 17 . )2(   
 Voir La revue IDARA , colloque sur le renouveau du service public , volume 2 , numéro 1 , 1992 .)3 (   

الرياض ، اململكـة     . 1986 سبتمرب   51جملّة اإلدارة العامة ، العدد       . 81-84اإلدارة و التدبري ص     : أنظر حممد إبراهيم املبارك      ) 4(  
  .العربية السعودية 

  Voir Le petit ROBERT , tiré de l’ouvrage de AMMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT P 04 . )5(   
  Voir Philippe HERMEL : O.P. CIT p 71 . )6(   

 Voir AMMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT P 05 et Raymond Alain THIETART : Le  )7(   
Management . 7 ème édition ( Edition DAHLEB) Fevrier 1995, Collection «Que-sais-je » p 05.   

  
   ). 1"( النشاط الذي يتضمن توجيه و تسيري مصلحة ، هيئة أو مؤسسة " كما ُعرف بأنه ذلك 

  ) La gestion( األكادميية للمنامجنت فإنه ال ميكن تعريفه بالتسيريومن خالل هذه التعاريف 
ألنه يف احلالة العكسية فإنّ ذلك سيؤدي إىل اإلنقاص من أمهّية املنامجنت باعتباره فنا و علما يف                  ) 2( 

ديـة          فالتسيري عبارة قدمية االستعمال و ذلك للتعبري عن قيادة و توجيـه الوسـائل املا              :  آن واحد   
إالّ أنّ التطور الـذي عرفتـه اجملتمعـات               . و البشرية لتحقيق أهداف اجملموعة أو املنظّمة أو اإلدارة          

و تعقيدها باإلضافة إىل التطورات العلمية العديدة أدت إىل تعدد األدوار و الوظائف داخل املؤسـسة                 
فية التسيري لكن بطرق أكثر جناعة و علمية للتحكّم أكثر يف           و هذا ما أدى بالنتيجة إىل البحث يف كي        

سري املؤسسات و هذا ما جعل التسيري ال يعتمد ، فقط ، على القواعد التنظيمية فحسب بل يبحـث                   
لـذلك  . يف طرق جديدة جلعل هذا التسيري فعاال حيقّق األهداف املسطّرة مـع تفـادي املخـاطر                 

أو بعبارة أخرى التسيري الناجح اإلجيـايب ،        " فن التسيري " يف حد ذاته بل هو       فاملنامجنت لبس التسيري  
بينما التسيري قد يكون إجيابيا أو ناجحا و قد يكون رديئا و فاشال فمثال املؤسسات اخلاصة كانـت                  

هـداف مل   دف يف السابق إىل حتقيق الربح و املردودية عن طريق زيادة اإلنتاج و إن كانت هذه األ                
تتغير حبد ذاا إالّ أنّ التطور العلمي و االجتماعي أديا إىل البحث يف كيفية استغالل اجلانب النفسي                 
و املعنوي يف األفراد للوصول إىل هذه األهداف حبيث ال ميكن التوصل إىل ذلك عن طريق القواعـد                  

تتعلّـق   ) Méthodes subjectives( ذاتيـة  التنظيمية أو العلمية وحدها بل جيب االعتماد على طـرق  
بشخصية األفراد الذين هلم مهمة التسيري و القيادة و التوجيه و قدرم على تنشيط األفراد الذين هلم                 

  .مهمة التنفيذ 
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فاملنامجنت ، بذلك ، يعين اإلرادة يف حتقيق هذه األهداف لكن بطرق خمتلفـة عـن تلـك                    
   ).3( املستعملة يف السابق

   :   نشأة و تطور  املنامجنت :ثانيا 
إنّ احلديث عن تطبيق املنامجنت على اإلدارات العمومية ال ميكن أن يكـون واضـحا و ال                   

منطقيا إالّ إذا متّ ، أوال ، البحث يف نشأة و تطور املنامجنت بصفة عامة و ذلك لكونه طُبق ألول ما                     
م إدخال وسائله و طرقه على اإلدارات العمومية و بصفة خاصـة            ظهر يف املؤسسات اخلاصة و مل يت      

املنامجنـت  " و  " املنامجنت  "املرافق العامة إالّ يف بداية السينات و هذا ما أدى إىل ضرورة التفرقة بني               
  .لكوهنما كلمتني ذات مدلولني خمتلفني " العمومي 

  
 Voir Serge ALECIAN , Dominique FOUCHER : Guide du management dans le service public ,    )1(   

  Collection service public, LES EDITIONS D’ORGANISATION, année 1994  p 17   
 Voir Caroline VAYROU : OP CIT P 28. )2(   
 Voir Caroline VAYROU : OP CIT P 31 .  )3(   

ظيمي ، و إن كان املنامجنت حديث النشأة ،         يعود الفضل يف ظهور املنامجنت إىل الفكر التن         
  .كما رأينا ذلك سابقا ، لكونه وليد القرن العشرين إالّ أنّ علم التنظيم قدمي قدم اإلنسانية 

فالتطور العلمي الذي عرفته البلدان املتقدمة يف هناية القرن التاسع عـشر و بدايـة القـرن                   
السابق بامليدان الصناعي عن طريق إدخال و تطبيق األفكـار            العشرين قد أدى إىل االهتمام أكثر من        

و التجارب العلمية احلديثة و هذا بعد إنشاء املؤسسات الصناعية الكربى يف هناية القرن التاسع عشر                
   ).1( و بداية القرن العشرين

كّـرين و الـذين     و لتحقيق التطور الصناعي و زيادة إنتاج املصانع فقد أدى بالعديد من املف            
  .أغلبهم كانوا خمتصني يف امليدان الصناعي إىل التفكري يف تنظيم العمل و دقّته 

) مFréderick Winslow TAYLOR )( 1915-1856" ( فريدريك وينسلو تايلور "ُيعَترب األمريكي   
نـت  مؤسـسا املنامج ) م Henri FAYOL  ) (1925-1841" ( هانري فـايول  " و من بعده الفرنسي 

  ).2 ( الكالسيكي
لقد اهتم هذان العاملان ، يف بداية األمر، بكيفيات حتسني اإلنتاج و زيـادة املردوديـة دون                   

الذي كان مهندسا   " تايلور" ف. احلاجة إىل زيادة ساعات العمل و ذلك بإجياد طرق علمية حديثة            
 بصفة علمية و مثالية ، حيث أكّـد         صناعيا هو أول من فكّر يف الوسيلة اليت تؤدي إىل تنظيم العمل           

على أنّ اإلدارة هي علم حقيقي يقوم على قواعد و مبادئ حمددة ، لذلك فقد عمـل مـن خـالل                     
م على حتسني اإلنتاجية انطالقا مـن       1909سنة  " التسيري العلمي أو احلركة العلمية      " نظريته اليت مساها    

 دراسة الوقت و احلركة لتحديد الطّريقة املثلـى يف          تقسيم املهام داخل املؤسسة حسب التخصص ،      
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أداء العمل ، توحيد الوظائف التنظيمية و منع االزدواجية يف العمل و االستعمال األقصى للوسائل و                
فالعامل الـذي   ) ( 3( احلوافز املادية للعمال و تشجيعهم على أداء العمل بفعالية لضمان مردوديتهم            

كما يرجع له الفضل يف حتديد معيـار قيـاس          ) . ا عليه إالّ زيادة مردوديته      يرغب يف زيادة أجره م    
" تـايلور " لذلك فقد وضع  ). 4( لكلّ مهمة ) Le temps standard( املردودية بتحديد الوقت النسيب 

  :أربعة قواعد أساسية لإلدارة العلمية هي 
  الوصول إىل الطّريقة املثلى يف أداء األعمال ؛- 1  

  Voir AMMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT P 04 . )1(   
 Voir AMMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT P 04 . ) 2  (  

 Voir  Annieأول منظّري املنامجنت العمومي و  لو مل  ُتستعمل هذه  العبارة  على  اإلطالق  " ماكس فيرب "و  هناك  من اعترب 
BARTOLI : O. P. CIT  p 10 .                                                                                                                          

 Raymond Alain THIETART : OP CIT P 11. )3(  
 Kamel HAMDI : L’art d’être  chef . Les expériences des grands hommes , les résultats des  )4(   

Grands chefs . Editions ROUIBAH , Algérie 1998, p 25.  
  يكون اختيار العمال بطريقة علمية و موضوعية و تدريبهم ؛-2
توزيع املهام على العمال حسب اختصاصام و تأهيال م و قدرام اجلسدية و هـذا لـضمان                 – 3

  مردودية قصوى ؛ 
أمـا  التعاون بني اإلدارة و العمال ، حبث تتولّى اإلدارة التخطيط ، التنظيم ، الرقابة و التوجيـه                  -4

  .العمال فلهم مهمة التنفيذ 
إنّ هذه النظرية أصبحت ، منذ تأسيسها ، رائجة جدا يف الواليات املتحدة األمريكية فقـد                  

شهدت تطبيقا واسعا يف معظم املؤسسات الصناعية إىل غاية الثّالثينات و ذلك للمزايا الكـثرية هلـا                 
  .جور دون احلاجة إىل زيادة أوقات العمل كزيادة اإلنتاج ، اخنفاض األعباء و زيادة األ

إالّ أنّ هذه األخرية قد لُِقَيت بالنقد باعتبارها قد أمهلت اجلانب اإلنساين حبيث اعتربته كاآللة                 
    1" ( ملحق آللة   " أو بعبارة أدق (     ال و بسلوكهم بل ركّز       " تايلور" ، فلم يهتمجبوانب حتفيز العم

إىل جانـب   ) 2( ذا مبنح العمال عالوات حسب مردودية كلّ فرد منـهم             على التحفيز املادي و ه    
اعتبار املنظّمة مغلقة على نفسها ، فقد أمهل بذلك املؤثّرات البيئية مثل العادات السائدة يف اجملتمـع ،             
التنافس الذي تلقاه املؤسسة مع مؤسسات أخرى تزاول نفس النشاط ، و التنظيمات غـري الرمسيـة                 

كما أنه ُيَعاب على هذه النظرية اهتمامها بتنظيم العمل اليدوي املتكـرر و كيفيـة               . داخل املنظّمة   
   ).3( تنفيذه دون اهتمامه باإلدارة و اتخاذ القرار اليت ُتعَترب وظيفة هامة جدا

ارة اإلد" على نشر نظريتـه يف كتابـه املعنـون          " فايول  " و يف نفس الفترة الزمنية ، عمل          
 Théorie de" ( نظرية املبـادئ أو التقـسيمات اإلداريـة    "  م و هي 1916سنة " الصناعية و العامة 
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l’administration  ( ةلة لنظرية مكمفايول " ، إالّ أنّ " تايلور" اليت ُتعترب يف جمملها نظري "  ، قد اهـتم
نظّمة  فقد ذهب إىل تقـسيم الوظـائف         ، باجلانب التنظيمي و اإلداري يف امل      " تايلور  " على عكس   

  :داخل املؤسسة الصناعية إىل ست رئيسية هي 
   الوظيفة التقنية و ُيقَصد هبا اإلنتاج ،– 1
   الوظيفة التجارية و ُيقصد هبا البيع و الشراء ،– 2
  الوظيفة املالية و ُيقصد هبا تسيري رؤوس أموال املؤسسة ،– 3
   ُيقَصد هبا وقاية و أمن األمالك و األشخاص داخل املؤسسة ،الوظيفة الوقائية و– 4
  الوظيفة احملاسبية ،– 5
  . الوظيفة اإلدارية – 6

 Voir Raymond Alain THIETART : OP CIT P 12 . )1(   
   Voir AMMIEL , BONNET , JACOBS : OP CIT P 05. )2(   

   )Voir K . HAMDI : OP CIT pp 25-26  )3 و 41 ات و سلوك ص إدارة املنظّمة نظري: علي العضايلية ، مهدي زويلف 

قسطا كبريا من دراسته إىل الوظيفة اإلدارية حيث اعتربها أنها وظيفة           " فايول  " و قد كرس    
            رين أكثر من املنفّـذين       " فايول  " تدخل يف عالقة مع باقي الوظائف األخرى ؛ لذلك فقد اهتمباملسي

و لتحقيق هذه الوظائف أُسندت للوظيفة اإلدارية مخـسة         " . تايلور" على عكس   و هذا   ) العمال  ( 
أي وضـع األهـداف                )  La prévision( التقـدير أو التخطـيط   : عناصر أو مبادئ أساسية هـي  

ألوامر ، إصدار ا  ) تنظيم العمل داخل املصاحل      ) ( L’organisation( و االستراتيجية ، التنظيم الداخلي      
أي إعطاء التوجيهات لضمان التنفيذ السريع و الـدقيق للمهـام ،    ) Le commandement( أو القيادة 

       )Le contrôle( أي توجيه اجلهود حنو نفس اهلدف ، و أخريا الرقابة )  La coordination( التنسيق 

  .صحيحها و ذلك هبدف تقدير األخطاء و البحث يف األخطاء املُرتكبة لت 
،ألول مرة ، املبادئ اليت تسري عليها املنظّمة و قـد           " فايول"باإلضافة إىل ذلك ، فقد حدد         

) .  L’unité de commandement( خلّصها يف أربعة عشر مبدءا تتمحور ،أساسا، حول وحدة القيـادة  
مـوذج البريوقراطـي   يف النM. WEBER ( " ( ماكس فيرب" كما اعتمد التنظيم اهلرمي الذي جاء به 

إمكانية التعامل املباشر بني املصاحل املختلفة دون       " فيرب" يرى عكس   " فايول  " داخل املنظّمة ؛ إالّ أنّ      
احلاجة إىل اللّجوء إىل املسؤولني الرئيسيني باعتبار أنّ هؤالء قد أعطوا تسرحيا مسبقا للقيـام هبـذه                 

علـى  " فايول" كما ركّز   . اعدين مع حتديد مسؤوليام     العملية باإلضافة إىل تفويض السلطة للمس     
ضرورة و أمهّية حتديد عدد العمال الذين خيضعون لسلطة املسؤولني املباشرين على العمل دون جتاوز               

  .أربعة أو مخسة عمال فقط 
  :و تتمثّل هذه املبادئ يف   
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ختصص العمال حبيث ُتسند لكلّ ُيقسم العمل حسب ): Spécialisation du travail(ختصيص العمل  -1
  عضو يف املؤسسة وظيفة وحيدة و هذا لضمان زيادة اإلنتاجية و خفض الكلفة ؛

للرئيس سلطة التوجيه و إصدار التعليمـات     ) : Autorité et responsabilité ( السلطة و املسؤولية – 2
  ة له ؛    و يف املقابل يلتزم بتحمل املسؤولية بقدر السلطة املعطا

تشجيع العمال على املبادرة و اإلبداع لتحقيق األهداف املـسطّرة باعتبـاره              ): Initiative( املبادرة  
  .عنصرا حمفّزا 

إعطاء األوامر يكون من قبل رئيس واحـد و هـذا   ):  Unité de commandement ( وحدة األمر -4
  وامر قد يقع اخللط عند تنفيذها ؛  لضمان السري احلسن للعمل ألنه إذا تعددت مصادر األ

جيب جتميع كلّ املهام املتشاهبة و تنسيقها من قبل رئـيس   ) : Unité de direction( وحدة التوجيه – 5
  واحد وهذا لتحقيق هدف ُمعين ؛

تفويض السلطة و توزيع الصالحيات يكون من أعلـى   ) : Echelle hiérarchique ( التدرج اهلرمي– 6
  ى يف اهلرم إىل املستوى األدىن منه ؛مستو

  احترام النظم و اللّوائح املتفق عليها اخلاصة بالطّاعة و العمل و املواظبة؛ ): Discipline( الطّاعة – 7
 Subordination de l’intérêt particulier à l’intérêt ( تبعية األهداف الشخصية ألهداف الصاحل العام – 8

général : ( ة               جيبسة اليت هلا األسبقيأن تكون أهداف الفرد يف املنظّمة يف نطاق حتقيق أهداف املؤس 
  حبث ال ُيسَمح للعامل يف املنظّمة حتقيق أهدافه الشخصية دون أهداف املؤسسة؛

  يتلقّى العامل أجرا على قدر اخلدمات اليت ُيقدمها للمؤسسة ؛ ) : Rémunération( تعويض العاملني – 9
تركيز الصالحيات يف يد املدير و درجة تفـويض سـلطته علـى    ) :  Centralisation ( املركزية– 10

  مساعديه تكون على حسب أهداف املنظّمة و ظروف العمل و قدرة املرؤوسني؛
أن يكون لكلّ شيء و لكلّ عامل مكانا خاصا به يشغله و هـذا لتفـادي                 ): Ordre ( النظام – 11

  الفوضى؛
توفري العدالة بني أعضاء املنظّمة و مساوام يف تقسيم العمـل و املكافـأة               ): Equité ( ساواةامل – 12

  و العقاب و هذا لضمان إخالصهم و وفائهم ؛
استقرار تشغيل العمال كشرط السـتقرار العمـل        ) : Stabilité du personnel ( استقرار العمال – 13

سيب عند احلاجة ؛و حتقيق األمن الوظيفي مع التبديل الن  
جيب توفري روح التعاون بني العمال و تنمية شعور االنتمـاء   ): Esprit de corps ( روح الفريق – 14

  ؛ )1( لضمان انسجام األهداف 
كاعتباره املؤسـسة   " فايول  " قد ُوجَهت يف جمملها إىل      " تايلور  " نفس االنتقادات اليت ُوجهت إىل      

قة ال تتأثّر و ال ُتؤثّر يف بيئتها كما اهتم باجلانب الرمسي يف املنظّمة و أمهل اجلانب غـري                   منظومة مغل 
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الرمسي كتجمعات العمال و العالقات اإلنسانية اليت قد تنشأ داخل املنظّمة و هذا على الـرغم مـن                  
  .اهتمامه بضرورة املساواة و تنمية روح الفريق يف داخل املنظّمة 

    فـايول   " أفكار ) 2( غم من هذه االنتقادات ، فقد ساند العديد من الباحثني           و على الر " ،
  .فقد أصبحت اإلدارة ، بفضل دراسته، حتتلّ مكانة كبرية يف التنظيمات أيا كان حجمها أو أهدافها 

قد عمال، بفضل جهودمها ، على وضع أسس جديدة و حديثـة يف             " فايول"و  " تايلور" إنّ    
 العمل  و  التنظيم  داخل  املؤسسات  الصناعية  و  مسامهتهما  الفعالة  يف تنظيم العمل                      ميدان تسيري 

  .  و التطور الصناعي 
 

 
 Voir K . HAMDI : OP CIT P 29 . )1(   

   .44-45املرجع السابق ص : و مهدي زويلف ، علي العضايلية  
   .46-48املرجع السابق ص : تاب مهدي زويلف و علي العضايلية ملزيد من املعلومات يف هذا امليدان راجع ك ) 2( 

  
و قد كان للعوامل االجتماعية و النهضة العلمية ، يف تلك الفترة ، دورا كبريا يف ظهور هذه                  

و هذا ما أدى هبذين      ) 1( النظريات ، فقد كان العمل يف املؤسسات الصناعية يدويا بالدرجة األوىل            
ىل التفكري يف نظريات علمية لرفع اإلنتاج إىل درجة قصوى إالّ أنهما أمهال ، يف ذلـك ،                  املهندسني إ 

جانب السلوكات و العالقات اإلنسانية اليت قد تنشأ بني العمال و التجمعـات داخـل املنظّمـات                       
قد اعتـربا التحفيـز     و كذلك مؤثّرات البيئة اخلارجية لذلك فلم ُيبدياَ اهتماما لطرق حتفيز العمال ف            

  .املادي هو الوسيلة الوحيدة جلعل العمال يزيدون من طاقة إنتاجهم 
كان للتطور التكنولوجي و العلمي و لتطور اجملتمعـات الغربيـة دورا يف زيـادة عـدد                 

لبلدان التخصصات وتعقّدها باإلضافة إىل األزمة االقتصادية اليت عرفتها الواليات املتحدة األمريكية و ا            
 و زيادة قوة اتحادات العمال داخل املؤسسات و حتسني أوضاع العمال املاديـة                 1929األوروبية عام 

و الثّقافية مما ساعدهم على املطالبة بإدارة أفضل و على القدرة على املشاركة و االستجابة يف التعامل                 
اسة ، منذ الثّالثينات، إىل أشخاص ذوي       فلكلّ هذه املستجدات أصبحت احلاجة م      ). 2( مع اإلدارة   

اخلربة الكافية يف قيادة هذه املؤسسات فقد متّ التفكري يف طرق أخرى غري التحفيز املـادي للعمـال                  
  .هبدف زيادة و حتسني مستوى اإلنتاج 

و زمالئـه        ) Elton MAYO ) ( 1949-1880" ( إلتون مـايو  " لقد كانت لبحوث األسترايل   
 ) HAWTHORN. WESTER . ELECTRIC"( هاوثورن وسترن إلكتريك" ارهبم املطبقة يف مصانع و جت

دورا يف إحداث منعـرج هـام يف   1927 األمريكية أبتداء من عام )  CHICAGO" ( شيكاغو" بوالية 
و فريقـه يف    " مـايو   " ، فقد أُسِنَدت ل     " املنامجنت احلديث   " ميدان تسيري املؤسسات و يف ميالد       
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البحث العلمي مهمة إجياد الطّرق الكفيلة لتحفيز العمال على زيادة اإلنتاج و ذلك بعـد املـشاكل                 
فقد توصل هذا األخري من خالل جتاربـه علـى عمـال                . العديدة اليت كان يعاين منها هذا املصنع        

انطلقـوا يف جتـارهبم        و فريقه قد    " مايو  " هذه املصانع إىل نتيجة مل تكن متوقّعة على اإلطالق ألنّ           
اليت تتمحور حول توفري كلّ الظّـروف املاديـة األساسـية للعمـال لـضمان                      " تايلور" من فكرة   

زيادة مستوى اإلنتاج و حتقيق مردودية قصوى ، و بعد جتارب عديدة استغرقت مخـس سـنوات                 
             نت تغيري اإلضاءة     مثّ أوقات العمل فاألجور جملموعة من العمجربة بينما بقيت     تضمال اخلاضعني للت
أنّ حتـسني ظـروف           " مـايو " جمموعة أخرى  تعمل     يف ظروف عمل مستقرة الحظ فريـق                

  العمل املادية و التحفيز املادي  للعمال  ال عالقة له بتحفيز العمال على زيادة معدل اإلنتاج ، حبيث
   

 Voir AMMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT p 06. )1(   
   .50املرجع السابق ص : أنظر مهدي زويلف ، علي العضايلية  ) 2( 

  

بقي مستوى اإلنتاج يف اجملموعتني متقارب ، فتوصل ، من خالل هذه التجارب، إىل نتيجـة غـري                  
حيث لوحظ زيادة اإلنتاج لدى اجملموعة اخلاضعة للتجربة رغم ختفيض األجور           : منتظرة و ال متوقّعة     

أنّ " مايو" مع إنقاص معدل اإلضاءة يف ورشات العمل و زيادة أوقات العمل ، فقد استنتج بذلك                و  
حتفيز العمال هو نتيجة شعورهم باهتمام اإلدارة مبشاكلهم و هذا على حد تعبريهم بعد اسـتجواهبم                

   ).1"( مايو" من طرف 
املشاكل اإلنـسانية يف العمـل      و زمالؤه إىل التأكيد على أنّ حلّ        " مايو" بذلك فقد ذهب      

حيتاج إىل دراسة السلوك اإلنساين و معرفته عن طريق االهتمام بالعنصر البشري و هذا على عكـس                 
و قد حثَّ   . الذي اعترب املشاكل اإلنسانية عائقا أمام زيادة اإلنتاج بذلك جيب القضاء عليها             " تايلور"
ال  و عالقة رؤساء العمل املباشرين مـع العمـال                على ضرورة حتسني  عالقة اإلدارة بالعم      " مايو" 

  .و عالقة اإلدارة مع هؤالء و ضرورة تنظيم مقابالت دورية ملعرفة مشاكلهم و انشغاالم 
إىل أواخر الستينات ، ظهرت دراسات عديدة شكّلت        " مايو"فمنذ الثّالثينات و بدءا بنظرية        

سـلّم  "أمثـال نظريـة     " العالقات اإلنسانية "  هي مدرسة    مدرسة جديدة غري املدرسة الكالسيكية    
دوجالس "ل  " Y و X"  ، نظرية 1954عام ) Abraham MASLOW" ( أبراهام ماسلو " ل " احلاجات 

فهؤالء املفكّرون أعطوا أمهّية لسلوك األفـراد   . 1960عام )  MC GREGOR Douglas" ( ماك جرجيور
 ذلك انطالقا من افتراضات عديدة حول الطّبيعة املُكونة لإلنـسان              و) املؤسسات  ( داخل املنظّمات   

فقد اتفق مفكّرو هذه املدرسة على أنّ لإلنسان العامل حاجات تكمـن يف الرغبـة يف                . و حاجاته   
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حتقيق الذّات و االنتماء االجتماعي عرب اعتراف اجملتمع به و تقييم عمله و هي ُتعَترب حمفّزات أكثـر                   
   ).2( يف السابق" تايلور"  من احملفّزات املادية اليت ركّز عليها فعالية

و يف نفس الفترة الزمنية ، ابتداء من الثّالثينات ، امتـدت البحـوث إىل دراسـة سـلوك                     
و يف  " الـسلوكات اإلنـسانية     " اجلماعات العمالية داخل املنظّمة و اليت شكّلت فبما بعد مدرسة           

الذي تـأثّر كـثريا بتجـارب مـصانع                 ) Chister BARNARD" ( ر برنارد شست" مقدمتهم حبث 
حيث أكّد هذا األخري ، مـن       . و بالنتائج القيمة اليت توصل إليها       " مايو" اليت قام هبا    " هاورورث" 

كونني هلـا    على أنّ التنظيم أو املؤسسة يقوم على نظام التعاون بني األفراد امل            1938خالل أحباثه  عام     
من جهة و على قبول السلطة اليت ميارسها بعض األفراد الذين هلم القدرة على التوجيه و القيادة على                  

  .اآلخرين من جهة ثانية 
  

 Voir AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT P 6-7 et K . HAMDI : OP CIT P 30. )1(   
  . و ما بعدها 51 ص املرجع السابق: و علي العضايلية ، مهدي زويلف 

 Voir K . HAMDI : OP CIT P 32. )2(   
   .65-70ص  -املرجع السابق ص: و علي العضايلية ، مهدي زويلف 

لقد كان لقيام احلرب العاملية الثّانية أثر واضح على تباطؤ تطور العديـد مـن النظريـات                          
م اندفاع املنامجنت احلديث و ذلك بعد إدخال        و التطبيقات إىل غاية اخلمسينات أين عرف علم التنظي        

دراسات عديدة و أحباث متخصصة يف علم النفس و علم االجتماع اليت أعطت اهتماما كبريا لدراسة                
العالقات اإلنسانية داخل املؤسسة وأثرها على حتقيق األهداف و حتسني املردودية مثل دراسة عـامل               

   الذي اهتم بديناميكية الفريق و كذلك الدراسة اليت قام هبا )Kurt LEWIN" ( كورث لوين" النفس 
 La direction" ( اإلدارة باألهداف" و اليت انبثقت عنها نظرية  ) Peter DRUEKER" ( بيتر دروكر" 

par objectifs (  تيناتلوكية اليت ازدهرت أكثر يف السظريات اليت تشكّل املدرسة السو غريها من الن.  
خاصة يف امليدان التكنولوجي    ) أوربا و أمريكا    ( ة االستقرار الذي عرفته البلدان الغربية       نتيج  

و قد كان الرتفـاع أسـعار       . و الصناعي فقد ساهم ذلك يف رفع املستوى املعيشي هلذه اجملتمعات            
نـهما خاصـة يف   البترول يف السبعينات و ظهور قوى اقتصادية أسياوية كاليابان إىل زيادة املنافسة بي 

،كلّ هذه املستجدات سامهت يف تغيري عقلية أفراد هـذه           ) 1( امليدان التكنولوجي و نظم املعلومات    
فقد أصبح العمال يفرضون أكثر وجودهم و مسامهتهم يف تسيري املؤسسات اليت ينتمون             : اجملتمعات  

 اليت عرفتها أوربا و أمريكا يف هناية القـرن         الناتج عن اللّيربالية املتوحشة   ( إليها و يرفضون االستغالل     
و من جهة أخرى ، أصبح ميدان العالقات اإلنسانية و علـم     ) . التاسع عشر و بداية القرن العشرين       

النفس مرجع العديد من الباحثني و مسيري املؤسسات ، حبيث أصبح ُيعطى أمهّية أكرب لتحفيز األفراد                
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ديرهم و متكينهم من املشاركة يف اتخاذ القرارات و ذلـك يف سـبيل      عن طريق رفع معناويام و تق     
   ).2( حتقيق أهداف املؤسسات كما أصبحت بيئة املؤسسة اليت تعيش فيها عنصرا مهما ال يستهان به

بذلك نستنتج أنّ للتطور االجتماعي واالقتصادي و حتى السياسي أثر واضح يف تطور علم                
و ما دامت االكتشافات العلمية يف تزايد مستمر و كذلك التقدم التكنولوجي فإنّ              . التنظيم و اإلدارة  

  .النظريات العلمية و التطبيقية يف تطور و تزايد مستمرين 
لذلك، فإنّ أهم ما ُيميز املنامجنت احلديث هو تعدد طرق تطبيقه و تشعبها و هذا بالنظر إىل                   

هلذا فإنّ أهم ما مييز     . لتجارب اليت أُِقيمت إلجياد طرق حديثة يف ميدان التسيري          الدراسات العديدة و ا   
املنامجنت هو اعتماده أكثر على جتارب ميدانية تطبيقية تستند على خربات املسيرين خاصة و علـى                

ـ     . نظريات علمية ُمستنتجة من علوم خمتلفة كعلم النفس و علم االجتماع             ه فنـا        و هذا ما جعل من
  و لعلّ  هذا  ما  زاد  من  فعاليته  و جناعته  و كذلك ما جعل العديد من  ) 3( و علما يف آن واحد 

  
 Voir AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT P P 8-9 . )1(   
 Voir Caroline VAYROU : OP CIT P 30 . )2(   
 Voir Romon LAUFER , Alain BURLAUD : Les paradoxes du management public. La revue  )3(   

 française d'administration publique . N° 24 OCT-DEC 1982 , p 41.   
الدارسني الفضوليني ينجذبون حنوه حتى أصبح اليوم واسع التطبيق و حيتلّ الصدارة يف علم التنظـيم                   

ع مبادئه رغم اختالف مبادئها و قواعـدها        و اإلدارة حتى غدت خمتلف اإلدارات حتاول أن تتأقلم م         
و كأحسن مثال على ذلك اإلدارات العمومية بصفة عامة مبا فيها املرافق العامة اليت تستند               . التنظيمية  

  .        أساسا على القانون العام القائم على مبدأ الشرعية 
   : تطبيق املنامجنت يف اإلدارة العمومية: الفرع الثّاين 

ا كان املنامجنت قد عرف نشأته و تطوره يف املؤسسات الصناعية و القطاع اخلاص بصفة               إذ  
، كما بينا ذلك سابقا ، فإنّ تطبيقه يف اإلدارات   ) مبا يف ذلك املؤسسات التجارية و اخلدمات        ( عامة  

إذا ما أخذنا بعـني     العمومية و املرافق العامة بشكل خاص مل يكن بالشيء السهل أو املنطقي و ذلك               
االعتبار اجلدل احلاد و املقاومة اليت عرفتها هذه الفكرة يف الدول ليت حيتلّ فبها القانون العام مكانـة                  

فلقد ظهرت دراسات عديدة منتقدة هلذه الفكرة لكون هـذه العمليـة                . مهمة و على رأسها فرنسا      
املساس بامتيازات السلطة العامة و بفكرة املرفـق     سيؤدي ال حمال إىل     ) أي تطبيق مبادئ املنامجنت     ( 

   ).1( العام و بصفة أدق خوصصة املرافق العامة
و يف املقابل، ظهرت دراسات عديدة مساندة لفكرة تطبيق املنامجنت يف اإلدارات العمومية               

   ).2( مع العمل على تأقلم هذه الطّرق و الوسائل مع خصائص اإلدارة العمومية
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در اإلشارة إليه أنّ التفكري يف تطبيق املنامجنت يف اإلدارة العمومية كان نتيجة النجاح              و ما جي    
  .الكبري الذي عرفه هذا األخري يف املؤسسات الصناعية و التجارية و يف القطاع اخلاص بصفة عامة 

واليات املتحدة  و إن كان هذا التطبيق مل ُيشكِّل أي مشكل بالنسبة لإلدارات العمومية يف ال               
األمريكية باعتبار املنامجنت قد نشأ و تطور يف هذه البيئة و باعتبار القطاع اخلـاص هـو األسـاس                         

  و القطاع العام هو االستثناء باإلضافة إىل عدم وجود فرق كبري بني النظامني القانونيني العام و اخلاص
   ).4( ها على اإلدارات العامة يف هذه البالدفما كان إالّ تطبيق هذه املبادئ حبد افر ). 3( 

أما يف فرنسا ، فلقد متثّلت اإلرادة يف إدخال طرق و وسائل املنامجنت إشكالية حادة سامهت                  
  .إىل حد كبري يف إعادة النظر يف مبادئ املرفق العام التقليدية 

  دارات العمومية يف الوقت احلاضر لقد كانت هلذه اجلدلية اليت هلا أمهّية كبرية يف تطور اإل  
  

  Voir Caroline VAYROU : OP CIT P 04 et Viriato –Manuel SANTO et Pierre Eric VERRIER :  )1(   
Le management public. Collection «Que sais-je ». Presse universitaire de France, année 1993,  p 03. 

 Voir Jacques CHEVALLIER et Danièle LOSCHAK : Rationalité juridique et rationalité   )2(   
Managériale dans l'administration francaise p 53  . La revue francaise d'administration publique N° 24  
OCT-DEC 1982.  

 Voir Annie BARTOLI : O. P. CIT p 21. )3(   
 Viriato Manuel SANTO et Pierre Eric VERRIER : OP CIT pp 8-9 . )4(   

الذي خيتلف عـن    " املنامجنت العمومي   " و يف املستقبل الفضل يف ظهور اختصاص مستقلّ بذاته هو           
  .املنامجنت املطبق يف املنظّمات و املؤسسات اخلاصة 

إنّ الصعوبة يف تطبيق املنامجنت ال ميكن فهمها و ال حصر أسباهبا إالّ من خـالل دراسـة                  
عمومية اليت جتعلها خمتلفة عن املؤسسات اخلاصة و اليت يكرسـها           اخلصائص العامة لتسيري اإلدارات ال    

  .القانون اإلداري و اليت تعترب حبد ذاا الدافع الرئيسي للتفكري مبنامجنت خاص باإلدارات العمومية 
  : خصائص تسيري اإلدارة العمومية: أوال 

املرفق العام و املستنبطة من قواعد القانون إنّ اخلصائص اليت تتميز هبا اإلدارة العمومية مبا فيها 
جتعلنا نستوعب فكرة صعوبة تطبيق املنامجنت و تظهر أكثر هذه الـصعوبة            ) القانون العام   ( اإلداري  

  :من خالل مقارنة هذه األخرية خبصائص املؤسسات الصناعية و التجارية اخلاصة 
 هو حتقيق املصلحة العامة و اليت تعترب يف حد ذاا           إنّ هدف اإلدارة العمومية    :من حيث األهداف   -1

الدفاع الوطين ، التربية ، العالقات اخلارجية و الدبلوماسـية ، احلالـة املدنيـة ،                ( مهمة غري عادية    
لذلك فقد ُمنيت بامتيازات غري مألوفة هي امتيازات الـسلطة          )  إخل   …السجون ، الصحة ، العدالة ،     

  . إخل …و لتمكينها من حتقيق هذا اهلدف كاتخاذ القرارات الفردية ، حق التنفيذ املباشر  ) 1( العامة 
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فهي ال ـدف إىل     ) 2( العمومية هلا هدف حتقيق املصلحة العامة        إذا كانت اإلدارة  :عدم الرحبية   – 2
 إن كان املستفيدون مـن  حتقيق الربح عند مزاولة نشاطها اليت هي يف حد ذاا نشاطات غري مرحبة و    

و هذا لقاء بعـض اخلـدمات كـالطّوابع    )    Tarifالتعريفة( خدماا يدفعون مبالغ رمزية يف املقابل 
  .إخل .. الربيدية ، الرسوم اخلاصة بالتسجيالت املدرسية أو اجلامعية

ات الدولة عكس   لذلك ، فإنّ إيرادات ميزانية اإلدارة العمومية تتشكّل بنسبة كبرية من إعان           
املؤسسات اخلاصة اليت دف إىل الربح فأسعار منتجاا أو خدماا تكون حسب التكلفة و أسـعار                

  .السوق و ختضع لقانون العرض و الطّلب 
إنّ املهام اليت ُتسَند لإلدارة العامة هي مهام منظّمة بنصوص قانونية و تنظيميـة               : انعدام املنافسة  – 3

ملواصالت ، الشرطة، األمن ، العدالة و الدفاع و كذلك بعض الصناعات االسـتراتيجية                 كالربيد و ا  
  .و األعمال التجارية و هذا ما جيعلها حتتكر هذه امليادين لذلك فاملنافسة منعدمة متاما

إنّ هذه اخلاصية كانت أحد األسباب املهمة اليت ساعدت يف بريوقراطية اإلدارة العموميـة              
  .ة بطئها يف أداء مهامها و مركزيتها الشديدة نتيج

  
 Voir Association services publics : Le service public demain . Colloque du 27 et 28 Nov  )1(   

1987. Textes réunis par Robert FRAISSE .Editions ECONOMICA, Paris, année 1989, p 29.  
 Voir Jacques CHEVALLIER et Danièle LOSHAK : OP CIT P 54. )2(   

  

و بالعكس ، فإنّ املؤسسات اخلاصة تدخل يف منافسة مـستمرة ، حـادة و شرسـة مـع            
املؤسسات األخرى اليت تزاول نفس النشاط ، لذلك فهي جمربة على إجياد الطّرق الفعالـة لتحـسني                 

  .  الس منتوجها  أو خدماا باستمرار و إالّ فإنها ستتعرض لإلف
: إنّ اإلدارة العمومية ال تتمتع باستقاللية كافية يف أداء مهامهـا                 : الرقابة و اخلضوع للقانون   – 4

فليس لإلدارة العمومية ، مثال، احلق يف تغيري هيئاا حسب املستجدات و املتغيرات مما يصعب مـن                 
 املثال، مصادق عليه من طرف عدة هيئات        فاهليكل التنظيمي ،على سبيل   ( مهمتها يف حتقيق أهدافها     

و كذلك يف حتديد أهدافها بل ختضع ، يف ذلك ، للقوانني اجلارية و إىل األهـداف العامـة                   ) وصية  
كـالوظيف  ( رقابة الوصاية   : املسطّرة يف السياسة العامة للحكومة لذلك فهي ختضع لرقابة مزدوجة           

و من قبل السلطات الرئاسية  )  إخل   …العامة للمالية ،جملس احملاسبة     العمومي ، املراقب املايل ، املفتشية       
األعلى منها و هي متعددة و الرقابة السياسية ، من جهة ثانية ، مـن قبـل الربملـان و اجلمعيـات                               

 و األحزاب السياسية ويزيد ذلك حدة على مستوى اجلماعات احمللّية من طرف اهليئات املنتخبـة يف               
   ).1( البلديات والواليات
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إنّ هذا ال يعين أنّ املؤسسات اخلاصة و حتى املرافق العامة ذات الطّابع الصناعي و التجاري                
تتمتع باستقاللية مطلقة و بانعدام الرقابة على أعماهلا و نشاطاا بل هي ختضع لرقابـة املـسامهني                        

كقـانون  (  ملزمة باحترام القوانني الداخلية و قـوانني الدولـة   و رقابة مديرية الضرائب ، كما أنها 
إالّ أنّ درجة استقالليتها يف اتخاذ القرارات       ) إخل  …الضرائب ، اجلمارك ، املنافسة ، قوانني احملاسبة ،        

 ة أكرب و أهمجاريوظيف، يف عمليات اإلنتاج و العمليات التيف الت ، .  
و هي نتيجة حتمية لتطبيق مبدأي الرقابـة الوصـائية                :دارات العمومية مركزية شديدة داخل اإل   – 5

فاحلرص على تطبيق القوانني من طرف اإلدارة و شرعية أعماهلا حني مزاولة نـشاطها              . و الشرعية   
داخل اإلدارة  تتطلّب الرقابة املستمرة ، فهذا أدى إىل مركزية اتخاذ القـرارات و التـسيري داخـل           

دارة العمومية واستثنائية التفويضات من جهة و املركزية الشديدة من قبل اإلدارات العليـا الـيت                اإل
حني إعـداد   ( خاصة يف اجملال املايل     ) القبلية و الَبعدية    ( متارس الرقابة الوصائية على أعمال اإلدارة       
 و الترقيـة و كـذلك يف جمـال              و يف جمال التوظيـف    ) مشروع امليزانية و عند تطبيقها أو تنفيذها        

حتضري الدورات التكوينية و هذا ما يتطلّب إجراءات معقّدة و مطولة يف تنفيذ أعماهلا و هـذا مـا                    
عكس  املؤسسات  أين  يكون التفويض         )  2( يؤدي يف غالب األحيان إىل تضييع الوقت  و اجلهود           

  .  ثناء و املشاركة مها القاعدة و املركزية هي االست
        

Voir Viriato Manuel SANTO et Pierre Eric VERRIER : OP CIT pp 6-8 et Jean  Francois AUBY: ) 1(   
management public, introduction générale . Editions DALLOZ, , Paris , France,  année1996  p 01.  

Voir AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT p 12 . )2(  
 Système( تكون تسيري املوظّفني على أساس نظام السرية املهنية : التوظيف و تسري املوارد البشرية – 6

de carrière (   ع املوظّف حبقوق قانونيـةة ، كما يتمترقية على أساس األقدميحيث تكون ، فيه ، الت
مثل حق االمتثـال أمـام   ) فاع النقايب باإلضافة إىل احلماية و الد( حتميه من تعسف السلطة اإلدارية  

  .إخل …اللّجنة املتساوية األعضاء يف احلاالت التأديبية 
و إن كانت هذه اإلجراءات تضمن محاية كافية للموظّف يف اإلدارات العموميـة إالّ أنهـا                

عـضاء غـري    ُتعترب إجراءات تعقيدية تقف يف وجه املسيرين ، إذ أنه ليس من السهل التخلّص من األ               
و هذا بعكس اإلدارة اخلاصة اليت تكون فيها الترقية على أساس الكفاءة ، الفعالية                        . الفعالة يف اإلدارة    

كما أنّ للمسير احلق يف توظيـف و تـسريح          . و املردودية و ليس على أساس األقدمية رغم أمهّيتها          
         ة بل له احلقة قيود تعجيزيوظيف كلّما استلزم األمر ذلك و هذا يف إطار احترام           العاملني دون أييف الت

 .لوائح القانون الداخلي املنبثق عن االتفاقيات اجلماعية 
و هذا نتيجة الضمانات اليت متنحها القوانني اجلاري   : غياب عامل املردودية يف اإلدارات العمومية       – 7

االستقرار يف مناصب عملهم سواء يف ميدان الترقية        العمل هبا للموظّفني العموميني و اليت تضمن هلم         
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فمهما يكن مردود العامل فإنّ األجر القاعدي هو نفسه بالنسبة لكلّ املوظّفني الـذين              . أم املرتبات   
يشغلون نفس الرتبة أو الوظيفة و ليس حسب مردوديتهم بعكس املؤسسات اخلاصة اليت يتحدد فيها               

هـذا  .  و جمهوده و هذا ما يؤدي ، إىل حد بعيد ، إىل نقص املنافـسة                 أجر العامل حسب مردوديته   
  .باإلضافة إىل انعدام وسائل التحفيز األخرى اليت سنتطرق إليها الحقا 

كلّ هذه اخلصائص اإلجيابية منها و السلبية جتعلنا حنكم ، يف البداية ، على استحالة تطبيـق                 
 العمومية إالّ أنّ الواقع أثبت عكس ذلك ، فقـد متّ إدخاهلـا              مبادئ و تقنيات املنامجنت يف اإلدارة     

بالفعل يف اإلدارات العمومية و إن مل يكن باألمر السهل يف البداية إالّ أ نّ النتائج اإلجيابيـة احملـصل                    
  .عليها من جراء التجارب املتعددة أعطت نظرة جديدة لألشياء و رغبة أكثر لالهتمام هبذا املوضوع 

  
   :"العمومي"  نشوء و تطور املنامجنت :نيا ثا

إنّ نشوء و تطور املنامجنت العمومي جاء نتيجة التطور التدرجيي ألساليب التسيري العمـومي          
خاصة يف الفترة ما بني احلربني العامليتني األوىل و الثّانية يف بداية القرن العـشرين و اضـطرار                    ) 1( 

ظيم و تنشيط امليادين االقتصادية و االجتماعية اليت كانت يف السابق منوطة            تدخل هياكل الدولة يف تن    
ظهرت مع فكرة الدولة الرعويـة   " العمومي" إنّ املالمح األوىل للمنامجنت  ). 1 (باملؤسسات اخلاصة

)Etat providence  ( ولة منظّمة كغريها من املنظّ" فايول " و هذا بفضل أفكارمات  الذي اعترب الد 
  

( 1) Voir Jean François AUBY:O. P. CIT p 01.  
( 2)Voir Jacques CHEVALLIER et Danièle LOSCHAK : OP CIT  54-55   

   ).Industrialisation de l’Etat) ( 1"( تصنيع الدولة " اخلاصة و قد ناقش فكرة 
 عاتقهـا تنـشيط القطـاع       فبعد احلرب العاملية األوىل ، أخذت الدولة ،عرب هيئاا ، على          

و كذلك االجتماعي و هذا بعد التدمري الشامل الـذي عرفتـه            ) الصناعي و التجاري  ( االقتصادي  
البلدان األوروبية و عجز اخلواص عن بناء االقتصاد و حتمل أعباء الصناعة الثّقيلـة و االسـتراتيجية                 

لقانون اإلداري الفرنسي القائم على التفرقة بـني        فهذا التدخل أدى ،بالنتيجة ، إىل املساس مببادئ ا        .
ففي . خاصة بعد احلرب العاملية الثّانية ) 2 (املصاحل اخلاصة و املصلحة العامة و يكرس السلطة العامة 

فكثريا من مبادئ   . هذه الفترة عرفت الواليات املتحدة األمريكية تطورا كبريا يف ميدان علم التنظيم             
اليت كانت مشهورة و واسعة التطبيق يف املؤسسات الصناعية األمريكيـة قـد انتـشرت يف                  التنظيم  
  .أوروبا 

) اإلدارات  ( لقد بدا تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي إىل تصاعد انتقاد هيئات الدولـة              
قانونية أكثـر مـن     اليت ُتعَرف ببريوقراطيتها و مركزيتها الشديدة و اهتمامها باحترام اإلجراءات ال          

  .اهتمامها بتحقيق األهداف 
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و نتيجة هلذه البريوقراطية عرب تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية عرب مرافقها و مؤسـساا               
العامة و احتكار شبه كلّي جملاالت احلياة االجتماعية فقد أدى يف آخر املطاف إىل نشوء أزمة املرافق                 

يف فرنسا ابتداء من فترة ما بني احلربني و الـيت زادت حـدا يف أواخـر                 العامة و الدولة الرعوية     
و قد بدأت هذه األزمة خاصة بعد تزايد الـضغوط االقتـصادية                  ) 3(الستينات و بداية السبعينات     

و املالية الناجتة عن نقص تدخل الدولة نتيجة اخنفاض إيراداا و ضغوط ذات طابع  صناعي  نتيجـة                   
إخل …لتطور التكنولوجي يف الستينات خاصة يف ميادين االتصال ، التسلّح ، اإلعالم اآليل املواصالت               ا

نتيجة مقارنتهم املستمرة بني نوعية اخلدمات الـيت تقـدمها   )  Usagers( و أخريا ضغوط املستفيدين 
          ة كاملدارس ، املستشفيات ، اجلامعات ، البنوك ، مؤسو هـذا    ) 4(إخل  …سات البنـاء    املرافق العام

نتيجة املشاكل العديدة الناجتة عن خصائص تسيريها و اليت تطرقنا إىل دراسة أمهّها مثل احتكار املرافق     
العمومية لبعض اخلدمات و اليت تعترب ، يف غالب األحيان ، غري متوافقة مع احتياجـات املـواطنني                       

  ء ، فاإلدارة تدخل معهم يف عالقة قانونية جمردة و ما  و انعدام مشاركة هؤال) املستفيدين ( 
  

Voir C . VAYROU : OP CIT p 16 Jacques CHEVALLIER , Danièle LOSCHAK :                         )1 (   
 OP CIT P 54 .  

 Voir C . VAYROU : OP CIT p 17. )  2 (  
 Voir Jacques HARDY : Le service public en question p 47 . La revue politiques )3 (   

  et management public .Volume 17 , N° 03 , Septembre 1996 ( pp 45-66) .    
Voir V.M . SANTO et P .E . VERRIER : OP CIT P 13. J.F.AUBY : OP CIT p 04  )4 (   

 Et Association services publics : OP CIT P 28 et J CHEVALLIER et D LOSCHAK :  
OP CIT P 55 .    

و هذا على عكس املؤسسات اخلاصة اليت ) 1(املستفيدين إالّ اخلضوع و اإلذعان لقراراا و تنظيماا          
لذلك نرى نشوء اختصاص مستقلّ يف حد ذاتـه يف          . أولت اهتماما خاصا لرغبات و ميول زبائنها        

  .نتجات الذي ُيعَنى بدراسة نوعية امل ) Marketing( املؤسسات اخلاصة و هو التسويق 
إنّ هذه األزمة و الضغوطات املتعددة اجلوانب و اليت كانت ُتسلّط على اإلدارات العموميـة              
قد أدت ، بالفعل ، إىل إعادة بعث و انتعاش اإلدارة العمومية و ذلك بالقضاء على املـساوئ الـيت                    

  ).2 (ُتعَرف هبا هذه األخرية
املتحدة األمريكية و اتساع نطاق استعماهلا      و قد كان لنجاح مبادئ املنامجنت يف الواليات         

خاصة مع ظهور مدارس العالقات و السلوكات اإلنسانية اليت أتت بنظريات عديدة دف إىل حتسني               
و لقد كان تطبيقها يف املؤسـسات الـصناعية األمريكيـة يف اخلمـسينات             . التسيري يف املؤسسات  

ة أهبرت اجلميع و أدت إىل تطبيقه الواسع يف كلّ البلدان األوربية سواء             و الستينات  أتت بنتائج كبري     
هذا و إن كان تطبيقه يف املؤسسات اخلاصة بشكل عام مل يطرح )  3 (يف املؤسسات اخلاصة أم العامة
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ض بـني   مل يكن سهال نتيجة التناق    ) املرافق العامة   ( أي مشكل إالّ أنّ تطبيقه يف اإلدارات العمومية         
  .مبادئ املنامجنت و خصائص اإلدارة العمومية 

إنّ  هذا االختالف قد  شكّل  جدال حادا  و نقاشا مطوال و معقّدا بـني الرافـضني للمنامجنـت                              
   ).4( و املؤيدين له بعد إدخال التغيريات الالّزمة لُيصبح متأقلما مع خصائص اإلدارة العمومية

  
  :قه يف اإلدارة العمومية و اجلدل احلاد الذي أثاره املنامجنت يف فرنساصعوبة تطبي: ثالثا 

إنّ التفكري يف إدخال و تطبيق مبادئ املنامجنت يف اإلدارة العموميـة الفرنـسية ، يف فتـرة                    
الستينات ، كان له الفضل يف نشوء مثّ تبلور منامجنت خاص باإلدارة العمومية له ميزاته اخلاصة بـه                  

كما جتدر اإلشـارة إالّ أنّ مـيالد        . ته خمتلفا عن املنامجنت املطبق يف املؤسسات اخلاصة         حبيث جعل 
املنامجنت العمومي جاء نتيجة اجلدل احلاد الذي أُثري يف وسط الباحثني و املهتمني سواء بعلم التنظيم                

  ) . 5 (و املرافق العامة و القانون اإلداري 
  

Voir C.VAYROU : OP CIT p 22 . )1(   
 Voir Serge ALECIAN et Dominique FOUCHER : OP CIT pp 35-36 . ) 2(  

 J .CHEVALLIER et D .LOSCHAK : OP CIT p 55.   
 Voir R . LAUFER et A .BURLAU : Les paradoxes du management public pp 44-45 .) 3 (  

 La revue française d’administration publique OCT-DEC 1982 N° 24 .     
J.CHEVALLIER et D .LOSCHAK : OP CiT p 55. ) 4(   
J.CHEVALLIER et D .LOSCHAK : OP CiT p 57. )  5 ( 

و ضرورة احتفاظه بامتيازات الـسلطة العامـة         ) 1( فهناك من يتمسك بفكرة املرفق العام       
و القانون اخلاص أو العادي فقد اعترب       ) و منه القانون اإلداري     ( الناجتة عن التفرقة بني القانون العام       

 أنّ هذه العملية قد تؤدي إىل       العديد من الباحثني و املدافعني عن فكرة السلطة العامة و املرافق العامة           
حيث اعتربوا أنّ املنامجنت هو أسلوب من التـسيري  )   2  (خوصصة املرافق العامة و فقدان شرعيتها 

" موضة  " كما اعتربه البعض اآلخر     . اخلاص باملؤسسات اخلاصة فهو غري مالئم باإلدارات العمومية         
  ).  3  (ن ، أن يؤثّر على مبادئ املرافق العامة التقليديةزائلة ال مبادئ له و ال أركان ، فال جيب إذ

و من جهة ثانية ، ظهر فريق آخر من الباحثني و املسيرين الذين أيدوا و ساندوا فكرة إدخال     
يف اإلدارات و املرافق العمومية و هذا       ) املنامجنت  ( تقنيات التسيري املستخدمة يف املؤسسات اخلاصة       

.  اخلدمات اليت تقدمها هذه األخرية خاصة مع تصاعد أزمة املرافق العامة يف الستينات               لتحسني نوعية 
" هانري فايول " الفئة األوىل و على رأسها  :و حىت هذا الفريق املؤيد هلذه الفكرة قد انقسم إىل فئتني            

ادئ التقليدية للدولة و يف     يف بداية القرن العشرين الذي ُيعترب أول من فكّر يف إدخال تغيريات على املب             
و بصفة عامة ، تؤيد هذه الفئة بـشدة تطبيـق   " . تصنيع الدولة " دورها و ذلك حينما ساند فكرة   
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تقنيات و وسائل املنامجنت مع إدخال بعض التغيريات اليت تتوافق مع خـصائص اإلدارة العموميـة                     
كما متّ ذلك يف الواليات املتحدة األمريكيـة           ) 4(و ذلك دون احلاجة إىل إحداث تغيري جذري فيها          

  ). 5 (و البلدان األجنلوسكسونية
إالّ أنّ هذه الفكرة قد لقيت انتقادا شديدا لكوهنا تقلّل من شأن الدولة و هيئاا اليت ُمنَحت                 

  .هلا من خالل تشكّل مبادئ القانون اإلداري 
ة مستلهمة من املنامجنت املطبـق يف       لذلك فقد ذهب فريق آخر يف البحث عن طرق جديد           

املؤسسات اخلاصة اليت هي األخرى تعرف طرق تسيري متطورة و متأقلمة مع املعطيات اجلديدة مـن                
جهة و متطابقة مع حمتوى أهداف و خصائص اإلدارة العمومية من جهة ثانية و هذا هبدف حتـسني                  

   ) Etat gendarme- régalien( على الدولة من حارسةخاصة مع التطور الذي طرأ)  6 (التسيري العمومي 
دون املساس                                 )  7 (متدخلة يف احلياة االقتصادية و االجتماعية  ) Etat providence( إىل رعوية 

       Voir Association services publics : OPCIT p 06 et suite . )1(   
 R .LAUFER , A . BURLAUD : OP CIT p 42.            

   Voir J.F. AUBY : OP CIT p 05 et Association services publics : OP CIT p 08 et   )2(   
R .LAUFER , A . BURLAUD : OP CIT P 44 .    

 Voir S . ALECIAN et D .FOUCHER : OP CIT PP 28-29 . )3 (    
Voir Association services publics : OP CIT pp 12,13 ,32,59. )4 (   
 V.M. SANTO et P.E. VERRIER : OP CIT pp 8-9 . 5 )(   
 Voir J.F. AUBY : OP CIT p 01 . )  6(  
Voir J.F. AUBY : OP CIT p 03 . )7(   

  

   ).1( خبصائصها
إنّ هذه الفكرة اليت حضيت بتأييد أكرب من سابقتها و اليت تتجلّى من خـالل الـشروع يف                    

  ). 2 ) (ابتداء من أواخر الستينات ( تطبيق تقنياته منذ أكثر من عشرين سنة 
إنّ هذا اجلدل الناشئ يف فرنسا قد كان له الفضل يف التفكري يف طرق تطـوير و حتـديث                     
هو املنامجنت )  3 (ب التسيري العمومي إىل حد االعتراف بتكون اختصاص علمي مستقلّ بذاته أسالي

إالّ أنّ هذا االختصاص ،كما سبق اإلشارة إىل ذلك ، هو حديث التكوين و النشأة فلـم                 . العمومي  
 كـلّ اإلدارات    يصل إىل حد اعتباره نظرية معروفة املبادئ و األركان اليت ميكن توحيد تطبيقها على             

لذلك  جند  أغلبية الباحثني  ُيعرفون  املنامجنت  العمومي من خالل حمتواه  أي  عرب طرقه                       . العمومية 
باحثني و الدارسـني  فأغلب ال. املستنبطة من املنامجنت املطبق يف املؤسسات اخلاصة )  4 (و وسائله 

تلك العملية اليت دف وفـق اسـتراتيجية معينـة إىل    "ملوضوع املنامجنت العمومي يعرفون على أنه   
إحداث تغيري يف طرق التسيري التقليدية للوصول إىل أهداف اإلدارة العموميـة و ذلـك باسـتخدام                 

  " .احلديثة " جمموعة من الوسائل و الطّرق 
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ذلك ، فإنّ إدخال طرق و وسائل املنامجنت ال ميكن أن يتم بصورة تلقائية ، بل      باإلضافة إىل     
جيب األخذ بعني االعتبار خصائص تسيري اإلدارة العمومية اليت تنفرد هبا هذه األخـرية دون سـواها      

بالنتيجـة  كامتيازات السلطة العامة ، املصلحة العامة ، عدم الرحبية و احترام قواعد القانون العـام و               
أهدافها اليت ختتلف جذريا عن املؤسسات اخلاصة و حىت املرافق العامة اليت متارس النشاط التجـاري                 

  .أو الصناعي 
لذلك فإنه يف الواقع ، ليست هذه العملية بالسهلة و هذا ما يشكّل عرقلة و صعوبة يف عملية                    

رة العمومية و هذا رغم الضرورة امللحة لـإلدارة         تأقلم مبادئ التسيري للمنامجنت مع خصائص اإلدا      
  .على التأقلم مع حميطها و بيئتها اليت تعيش تغيرات و تطورات عديدة و سريعة يف آن واحد 

لذلك جند أنّ أغلب الدارسني ملوضوع املنامجنت يف اإلدارة العمومية يؤكّدون على ضرورة               
 يأيت هبا هذا األخري و طرق التسيري التقليدية املستندة على الـشرعية             املوافقة بني التغيرات امليدانية اليت    

و على حلّ املشاكل املطروحة و اآلنية دون وجود إستراتيجية علميـة             ) 5( القانونية قبل كلّ شيء     
  .وفنية حمكمة 

  
Voir C. VAYROU : OP CIT p 36 ) 1(    

 Voir J. CHEVALLIER et D . LOSCHAK : OP CIT p 55 ) 2 (  
 Voir J.F. AUBY : OP CIT p 06  ) 3(  
 Voir C. VAYROU : OP CIT pp 34-37 et pp 40-41 . ) 4(  
Voir S. ALECIAN et D . FOUCHER : OP CIT p 29 .  )5  (   

إنّ إدخال قواعد التسيري للمنامجنت العمومي يف املرافق العامـة و بـشكل عـام يف اإلدارة            
عين نبذ كلّ طرق التسيري التقليدية بل جيب أن يعمل يف حنـو يـضمن تطـوير هـذه                   العمومية ال ي  

  .اخلصائص لتتالءم مع املعطيات اجلديدة سواء االقتصادية أم االجتماعية 
يف أوربا ، بشكل عام ،قد حضي هذا املوضوع باهتمام شديد هذا ما إذا اتبعنـا سلـسلة                    

اصة باجملموعة االقتصادية األوربية و الـيت تتـضمن يف جمملـها            اإلجراءات و النصوص التنظيمية اخل    
التأكيد على مبدأي املردودية واملنافسة دون األخذ بعني االعتبار طبيعة اهليئات اليت تزاول هذا النشاط               
خاصة كانت أم عامة و بذلك فهي ختضع لنفس قواعد املنافسة و ال حتض اإلدارات العمومية بأيـة                  

  .ات كانت امتياز
إنّ هذه القواعد اجلديدة أثارت موجة كبرية يف التحركات الرامية إىل إحداث التغيري املناسب               

يف اإلدارات العمومية مثلما حدث يف فرنسا لتهيئة إداراا لتكون أكثر مردودية و منافسة لغريها من                
  . (1)وروبية األخرى املؤسسات اخلاصة اليت هلا مهمة املرفق العام يف البلدان األ
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Voir C . VAYROU : OP CIT pp 12-16 . )1(   

                                   .     وسائل التسيري احلديثة للمنامجنت العمومي  : املطلب الثّاين
 ، كما   تواجهه مشاكل عديدة  ) املرفق العام   ( إذا كان تطبيق املنامجنت يف اإلدارة العمومية          

بينا ذلك يف املطلب األول ، باملقارنة مع املؤسسات اخلاصة و املرافق العامة ذات الطّـابع الـصناعي                     
و التجاري إالّ أنّ ذلك مل مينع من إمكانية إدخال الوسائل احلديثة اليت جاء هبا املنامجنت و الـيت متّ                    

   ).1( تأقلمها مع خصائص اإلدارة العمومية 
قد برهنت على جناعتـها يف القطـاع   )  Outils( أو األدوات )  Moyens( هذه الوسائل إنّ   

الصناعي و التجاري و هذا من خالل النتائج املذهلة اليت توصلت إليها هذه األخـرية مـن جـراء                   
عامـة ،   لعلّ هذا من أهم األسباب اليت دفعت الكثري من املسيرين و املهتمني بـاملرافق ال              . استعماهلا  

بالتسيري بشكل عام و باملنامجنت  ، بشكل خاص ، إىل التفكري يف االستعانة هبذه الوسائل و إجيـاد                   
الطّرق الكفيلة إلدخاهلا يف التسيري اإلداري العمومي و هذا هبدف حتديث اإلدارة العمومية و جناعـة                

يئتها االجتماعيـة ، االقتـصادية ،       أعماهلا و بصفة عامة للعمل على تأقلمها مع املعطيات اجلديدة لب          
  .إخل …الثّقافية و السياسية 
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إنّ وسائل املنامجنت العمومي كثرية و متعددة و متداخلة يف بعضها الـبعض باإلضـافة إىل                  
لذلك لن نتعرض إىل دراستها كلّها بل سنركّز حبثنا علـى أهـم             . تطورها املستمر حسب احلاجة     

  .و دورا كبريا يف إحداث التطور و التحديث داخل اإلدارة العمومية األدوات اليت هلا أمهّية 
ميكن تصنيف وسائل التسيري احلديث يف ثالث جمموعات رئيسية و هذا حسب اهلدف الذي                

، وسـائل الرقابـة       )  Outils de finalisation( وسائل حتديد األهداف : ترمي إليه هذه األخرية و هي 
 )Outils de contrôle (  نشيطو وسائل الت )Outils d’animation ) ( 2.(   

و جتدر اإلشارة إىل أنّ التصنيف ما هو إالّ شكليا ألنّ هذه الوسائل ، يف الواقع ، متداخلة يف                     
بعضها البعض حبيث ال ميكن استعمال وسيلة من هذه الوسائل دون األخرى و هذا راجـع لتـرابط                  

  .العمل اإلداري 
   :وسائل حتديد األهداف: ول الفرع األ
لذلك ، فإنـه    . كلّ منظّمة خاصة كانت أم عامة هلا هدف أساسي أُنِشأت من أجل حتقيقه                

لبلوغ هذا اهلدف الرئيسي أو العام فإنّ املؤسسة اخلاصة أو اإلدارة العامة مبا فيها املرافق العامة أهداف                 
  و حسب طبيعة الوظائف )  متوسطة و طويلة املدى أهداف قصرية ،( فرعية تتحدد حسب املدة 

  
  

Voir V.M. SANTO et P.E. VERRIER : OP CIT P 20. )1(   
 Voir V.M. SANTO et P.E. VERRIER : OP CIT P 19 . )2(   

   ).1( و هذا على كلّ مستويات اإلدارة) إخل …امليزانية و املالية ، االجتماعية ، املوارد البشرية ، ( 
لّما كانت أهداف املنظّمة دقيقة و معروفة كلّما كان التسيري فعاال و ناجعـا و سـهال                 و ك 

لذلك فإنه ال ميكن االعتماد على الطّرق التقليدية لتحديد أهداف اإلدارة العمومية            . للمتابعة و املراقبة    
رات العمومية إىل االعتماد    إنّ هذا من أهم األسباب اليت دفعت العديد من اإلدا         . اليت تنقصها الفعالية    

و هذا ما قد يساهم ، إىل حد بعيد ، يف           . على وسائل التسيري احلديثة اليت جاء هبا املنامجنت العمومي          
وضع أهداف دقيقة و مستقبلية تتماشى مع تغيرات البيئة احمليطة باإلدارة املتوقّعة منها و غري املتوقّعـة                 

و بصفة عامة ، ميكن التمييز بني        ). 2( ياا أيضا من جهة أخرى    من جهة و مع تطلّعاا و مع إمكان       
و هي تلك األهـداف الـيت تتميـز     ) Objectifs généraux( األهداف العامة : نوعني من األهداف 

و هي تلك الـيت تـساهم يف    ) Objectifs opérationnels( بشموليتها و عموميتها و األهداف العملية 
   ).3( امةحتقيق األهداف الع

إنّ أهم الوسائل اليت جاء هبا املنامجنت العمومي و اليت ميكن لإلدارة العموميـة اسـتعماهلا                  
، اإلدارة )  La stratégie( اإلسـتراتيجية  : للوصول إىل هذه الغاية ميكن تلخيصها يف ثـالث هـي   
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 Le budget base( زانية إىل الصفر و املي)  La direction participative par objectifs( املشاركة باألهداف 

zéro. (   
   :اإلستراتيجية: أوال 

، و إذا كانت هـذه األخـرية         ) 4( إنّ املنامجنت العمومي يرتكز أساسا على اإلستراتيجية        
وسيلة ال ُيستغن عنها يف املؤسسات اخلاصة و ذلك لضمان اإلنتاجية و الرحبية و بقاء املؤسـسة إالّ                  

ن حتى إىل عهد قريب معروفة و حمبذة يف اإلدارات العامة و ذلك ألسباب سنتعرف عليها                أنها مل تك  
لكن قبل ذلك ، ينبغي معرفة ملاذا متّ اعتبار اإلسـتراتيجية كـأداة مـن األدوات احلديثـة                  . الحقا  

  .للمنامجنت لتحديد أهداف املنظّمات سواء اخلاصة أم العامة ؟ 
فنـون  " و هي تعـين   )  Stratégos" ( إستراتيجوس"  يونانية األصل إنّ اإلستراتيجية كلمة  

و قد استمر احتكـار      ). 5( احلرب و إدارة املعارك مبا يف ذلك ختطيط و توجيه العمليات العسكرية           
  امليدان العسكري لإلستراتيجية إىل غاية القرن التاسع عشر إىل أن أصبح هلذه الكلمة ، يف وقتنا الراهن

  
   

Voir V.M. SANTO et P.E. VERRIER : OP CIT P 20 .  )1(   
Voir AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT PP 32-33. )2(   
Voir AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT PP 33-34 .   )3(   
 Voir C . VAYROU : OP CIT P 34 . )4(   

   .17-18ص -ية ملواجهة حتديات القرن احلادي و العشرين صاإلدارة االستراتيج: أنظر عبد احلميد عبد الفتاح  ) 5(  

  .خاصة ابتداء من الستينات ، معىن خمتلف و استعملت كوسيلة مفضلة يف التسيري احلديث 
و ذلك بتركيـز بعـضهم علـى دور     ) 1( لقد تعددت التعاريف حول معىن اإلستراتيجية         

 و ختصيص املوارد املطلوبة ، بينما اهتم آخرون بعالقـات           املنظّمة و حتديد أهدافها على املدى البعيد      
املنظّمة املتوقّعة مستقبال مع بيئتها ، وقد اعتربها البعض اآلخر أنها عملية اتخاذ القرارات اإلستراتيجية               

، و قد ُعرفت أيضا على       )  2( الرامية إىل توجيه ، على املدى الطّويل ، نشاطات و هياكل املنظّمة             
خذة للوصول إىل األهدافأنات و االلتزامات املت3( ها جمموعة من االختيارات أو األولوي.(   

و مهما اختلفت هذه التعاريف ، فإنّ اإلستراتيجية ، بشكل عام ، تتطلّب توفّر شروط أمهّها                  
ن يـضع  فال ميكن للمـسير أ  ) . Une marge de manœuvre( قوة املنافسة و توفّر جمال كاف للعمل 

إستراتيجية فعالة لتحقيق أهداف املنظّمة دون أن يتمتع مبجال كاف مـن االسـتقاللية يف اتخـاذ                 
و نعتقد أنّ اإلدارة العمومية ال يتوفر فيها هذا الشرط نظرا لكون عملية اتخـاذ               . القرارات املناسبة   

لذلك ، فاملـسير ،  ) …لوصية على مستوى اإلدارات املركزية و اإلدارات ا ( القرارات عملية ممركزة    
يف اإلدارات العمومية ، ال يتمتع حبرية كافية يف اتخاذ اإلجراءات املالئمـة و يف الوقـت املناسـب                         
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و حسب املعطيات اجلديدة مبا أنه مقيد بالنصوص التنظيمية اليت يف غالب األحيان تكون قد جتاوزا                
ال ، فإنّ املسير مقيد ألنّ جمال حتركه ضيق جدا مبا أنّ التخصيصات             ففي اجملال املايل ، مث    . األحداث  

املالية موزعة مسبقا و ال ميكن الرجوع فيها أو تغيريها وفق التغيرات و املستجدات إالّ بعد موافقـة                  
 مـصلحة   اهليئة أو اهليئات الوصية و هو إجراء بريوقراطي بطيء يستغرق وقتا كبريا و هذا ما ال خيدم                

  .اإلدارة 
لذلك ، فإنّ االهتمام    . باإلضافة إىل ذلك ، فإنّ اإلستراتيجية ترتكز أساسا على قوة املنافسة              

مبحيط و بيئة املنظّمة شيء أساسي و ضروري لضمان بقائها و هذا لتحقيق الربح و جتنب املخاطر يف                 
رة دقيقة جدا حبيث تسهل عملية اتباع       لذلك جيب أن تكون نظم املعلومات يف اإلدا       . الوقت املناسب   

تغيرات البيئة و العمل على التأقلم معها ، باإلضافة إىل اتخاذ القرارات املناسبة و توقّـع العمليـات                  
  .املستقبلية اخلاصة بنشاطات و هياكل املنظّمة 

ق العامـة ذات    معروف أنّ املنافسة بني املؤسسات اخلاصة و حتى بني هذه األخرية و املراف              
الطّابع الصناعي و التجاري اليت تزاول نفس النشاط مثل توفري بعض اخلدمات كالصحف ، النقـل ،       

  ،  بينما  )  4( ،  الصحة  و  التأمني  ) …يف بعض الدول مثل بلجيكا و إيطاليا ( الكهرباء و الغاز 
  
   .32-33ص –املرجع السابق ص : ب عبد احلميد عبد الفتاح ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع راجع كتا ) 1(  

 Voir V.M. SANTO et P.E . VERRIER : OPCIT P 22 .  )2(   
 R .A . THIETART : OP CIT P 06 . )3(   
 Voir V.M. SANTO et P.E . VERRIER : OPCIT PP 24-25 .  )4(   

اليت دف إىل حتقيق املصلحة العامة و الـيت تتمتـع      املنافسة يف املرافق العمومية ذات الطّابع اإلداري        
باحتكار تام يف بعض اجملاالت مثل الشرطة ، الدفاع الوطين ، احلالة املدنية ، احلماية االجتماعيـة ،                  

إخل فإنّ املنافسة فيها شبه معدومة إالّ يف بعض احلاالت          …العدالة ، مجع القمامات و تنظيف الشوارع        
ى اجلماعات احمللية كاملنافسة بني الواليـات أو البلـديات حـول االعتمـادات              خاصة على مستو  

  .إخل …املالية
لذلك ميكن االستنتاج أنه بفعل مركزية القرار اليت ُتقلّص من جمـال حتـرك املـسيرين يف                   

لة الفعاليـة يف    اإلدارات العمومية ، و نتيجة النعدام املنافسة فإنّ االستراتيجية ، هبذا املعىن ، تكون قلي              
   ) .1( حتديد أهداف اإلدارة و حتقيقها على أرض الواقع 

و أزمـة   ) Etat providence( إالّ أنه مع التطورات اجلديدة كنشوب أزمة الدولة الرعويـة    
املرافق العامة أدى ذلك إىل ضرورة التقليص من ميزانية اإلدارات العمومية ، و مع تصاعد شـكاوي                 

ني و املطالبة بتحسني خدمات املرافق فإنّ هذه األخرية ، أمام ضرورة حتديثها و تأقلمها  مـع                  املواطن
املعطيات اجلديدة و حتمية وضع استراتيجية فعالة على املدى البعيد ملواجهة التحـديات و لـضمان                
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ات احلاضر و تلك    بقائها و استمرارها ، تعمل على حتديد مهامها و أهدافها املستقبلية بناءا على معطي             
  .املتوقّعة مستقبليا 

         :      اإلدارة املشاركة باألهداف: ثانيا 
إذا كانت اإلستراتيجية تم بتحديد أهداف املنظّمة ، بصفة عامة ، بناء علـى التوقّعـات                  

و هذا   ) 2( دى  املستقبلية ، فإنّ اإلدارة املشاركة باألهداف هلا غاية حتديد األهداف العملية قصرية امل            
  .تطبيقا لألهداف العامة لإلدارة 

كما جتدر اإلشارة ، إىل أنّ اإلدارة املشاركة باألهداف هي وسيلة التسيري احلديث ظهـرت                 
 Management by(  يف الواليات املتحدة األمريكية حتت اسم اإلدارة باألهـداف  1973ألول مرة عام 

objectives  (     و تعتـرب هـذه     . الوزارات الفيدرالية باعتبارها وسيلة مالية جديدة       اليت اسُتخِدمت يف
الوسيلة ذات حماسن عديدة ألنها تضمن مشاركة اجلميع يف حتديد األهداف و الوسـائل املناسـبة                

 ) 3( لتحقيقها و على كلّ املستويات اإلدارية بدءا من املصاحل القاعدية مثّ املديريات فاإلدارات العامة               
ما يضمن ، يف األخري ، التحديد الصحيح و الدقيق لألهداف بعد جتميعها و توحيدها علـى                 و هذا   

  و يف مرحلة ثانية ، ُتعترب طريقة لتحفيز األعوان على بذل كلّ جهودهم. مستوى قمة اهلرم اإلداري 
   

 Voir V.M. SANTO et P.E. VERRIER : OP CIT P 23 . )1(   
 Voir V.M. SANTO et P.E. VERRIER : OP CIT P 29 . )2(   
 Voir J.F  AUBY : OP CIT P 13 et S .ALECIAN et D. FOUCHER : OP CIT P 298.  ) 3(   

و يف مرحلة ثالثـة ،      . لتحقيق و تنفيذ هذه األهداف مبا أنهم شاركوا يف السابق يف عملية حتديدها              
هداف املسطّرة و استخراج الفارق بني األهداف       تعترب هذه الوسيلة أداة لتقييم و حتليل مدى حتقيق األ         

و النتائج و التفكري يف اإلجراءات الواجب اتخاذها يف تقليص هذا الفارق ، باإلضافة إىل الـتفكري يف          
   ).1( حتديد األهداف اجلديدة للمرحلة الالّحقة

ل اإلدارة حبيـث    ال مركزية التسيري داخ   : إنّ تطبيق هذه الوسيلة تتطلّب حتقيق شروط هي           
يتولّى الرؤساء و أعواهنم ، على مستوى املصاحل ، تنفيذ األهداف اليت شاركوا يف حتديدها ، باإلضافة                 

لذلك ، فإنّ اتخاذ القرارات الالّزمة لتحقيـق هـذه          ) املادية ، البشرية و املالية      ( إىل تسيري الوسائل    
  ) .إخل ..احل ، املديريات الفرعية ، املديريات املص( األهداف تكون حسب اهليئة املخول هلا ذلك 

إذا كانت هذه الوسيلة اجلديدة للتسيري قد حقّقت جناحا كبريا يف املؤسسات اخلاصة املنتجة                
و كذلك املرافق العامة ذات الطّابع الصناعي و التجاري و يف اإلدارات العمومية األمريكية هل ميكن                

  .لتسيري يف اإلدارات العمومية اليت ُتطبق قواعد القانون اإلداري اعتبارها وسيلة فعالة ل
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إنّ التجربة الفرنسية أكّدت عدم جناحها الكامل يف املرافق العمومية ذات الطّابع اإلداري اليت                
تتكفّل بتحقيق خدمات ذات املصلحة العامة ، فهي وسيلة مل يتم تطويرهـا يف اإلدارات العموميـة                     

  :ا لسببني رئيسيني و هذ
أوهلما كون هذه الوسيلة تتالءم أكثر مع القطاع اإلنتاجي اليت يسهل فيها اتباع املنـهج الكمـي                 -

  .لألهداف ، بينما اإلدارة العمومية ُتقدم خدمات غري ملموسة صعبة التقييم 
يـان عبـارة عـن      ثانيهما عدم وضوح األهداف العامة لإلدارة العمومية اليت هي يف غالب األح           -

مدى مطابقة النشاطات مع النصوص القانونيـة          (توجيهات عامة ترتكز على مبدأ شرعية اإلجراءات        
. بينما ، اإلدارة باألهداف تعتمد على فعالية األعمال و القدرة على حتقيق األهـداف               ) و التنظيمية   

لوسائل و استقرار اهلياكـل بينمـا اإلدارة        باإلضافة إىل أنّ اإلدارات العمومية تعطي األولوية أكثر ل        
املشاركة باألهداف ُتعطي أولوية أكثر لألهداف لذلك ، فإنّ أهداف اإلدارة العمومية  يصعب  تقييم                 

   ).2( نتائجها
و مهما يكن ، فإنّ هذه الوسيلة هلا حماسنها إذا ما طُبقت يف اإلدارات العمومية و من أمهّها تطـوير                    

 اهلرمية السائدة إىل نظام املشاركة على كلّ  املستويات  يف اهلرم  اإلداري باإلضافة إىل      نظام العالقات 
  . حتديد مسؤولية كلّ عضو من أعضاء اإلدارة 

  
Voir S . ALECIAN et D . FOUCHER : OP CIT P 298. )1(   
 Voir V.M.SANTO et   P.E . VERRIER : OP CIT  PP 30-31. )2(   

       -  J.F. AUBY : OP CIT P 14.   
- S . ALECIAN et D . FOUCHER : OP CIT P 298                 

  
  

   )1) " ( اإلدارة ( الطّريقة العلمية لتحديد أهداف املنظّمة " 
  
  
  
  
  

  
  
  

 )5(  
تعديل و حتكيم األهداف على مستوى 

  املنظّمة

 )1(   
( السياسة العامة للمنظّمة 
مشروع إداري ، تعريف

 )4(  
  تعديل و حتكيم األهداف
ا امل ل

)2(  
تقيـيم و   ( سياسة املديريات   
ل اف األ اقشة
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   :طريقة امليزانية إىل الصفر: ثالثا 
حسب األولوية و ذلـك بتحديـد املهـام         تعتمد هذه الطّريقة على ترتيب أهداف املنظّمة        

األساسية  ، يف مرحلة أوىل ، على كلّ مستوى إداري مثّ ، يف مرحلة ثانية ، اقتراح الوسائل الالّزمة                    
لتحقيق مهامها مع تربير ، يف مرحلة ثالثة ، طلبات النفقات املتوقّعة حسب أولوية هـذه األهـداف                       

   ) 2(و النتائج املتوقّعة
   من 1969  هذه  الوسيلة  لتسيري امليزانية ألول مرة يف الواليات املتحدة األمريكية عام ظهرت  

  
    . J.F. AUBY : OP CIT P 15نقال عن كتاب  ) 1( 

 Voir V .M . SANTO et P. E . VERRIER : OP CIT P 31. )2 (   

"        التكـساس  " إلعـالم اآليل يف  ، و قد طُبقت ألول مرة يف شـركة ا  ) P . PHYRR" ( هبري" قبل 
 )TEXAS- INSTRUMENTS (  قت ابتداء من عام1976مثّ اعُتِمَدت من قبل احلكومة األمريكية و طُب 

   ).1( على اإلدارات الفيدرالية للواليات املتحدة األمريكية
ن جـراء   و منذ ذلك احلني ، ذاع صيت هذه الطّريقة نتيجة حلّها للمشاكل اليت ظهرت م                

تطبيق األنظمة املالية التقليدية ، حيث مكّنت هذه الوسيلة اجلديدة للتسيري املايل من التركيـز علـى                 
مدى فعالية مهام املنظّمات مما أدى بالنتيجة ، إىل التحديد الدقيق ألهداف املنظّمـة باإلضـافة إىل                 

املهام دون الوقوع يف مشكل تضخم االعتمادات       ختصيص املوارد املالية الالّزمة و الكافية لتحقيق هذه         
  .املالية و تبذير األموال مثلما نالحظ يف اإلدارات العمومية اليت تعتمد على نظام امليزانية التقليدي 

أما يف فرنسا ، فإنّ هذه الطّريقة يف حتديد أهداف اإلدارات العمومية بقيت غري معروفة لدى                  
 مل ُيعمم تطبيقها بعد بل هي يف طور التجربة يف بعـض اإلدارات مثـل   الكثري من املسيرين حيث أنّ  

   ).2( مديرية امليزانية و بعض املستشفيات
بصفة عامة ، إنّ املنامجنت العمومي يقترح جمموعة من الوسائل احلديثة يف حتديد أهـداف                 

فإن كانت اإلسـتراتيجية    : ى  اإلدارة ، إالّ أنّ درجة استعماهلا و تطبيقها تتفاوت من وسيلة إىل أخر            

)3(  
التعبري عن املشاكل املعاشة يف ( لكلّ وحدة عمل  ) Plans d'action( األهداف و خطط التنفيذ 

  )و التوجيهات العامة ، إعداد خطط العمل  هداف السنوية استنادا على األولويات السابق ، حتديد األ
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قد حضيت بالقبول الشديد ، إالّ أنّ الوسيلتني الباقيتني مل تعرف التطبيق الواسع و هذا نتيجة الطّبيعة                 
ينبغي األخذ بعني االعتبار و إعطاء كلّ األمهّية اليت تستحقّها          . القانونية لإلدارات العمومية الفرنسية     

ا ما إذا اتبعنا جبدية النتائج اإلجيابية اليت حتصلت عليهـا املؤسـسات             هذه الوسائل نتيجة فعاليتها هذ    
  .اخلاصة و اإلدارات العمومية األمريكية 

  
   :   أدوات الرقابة الداخلية:الفرع الثّاين 

املنامجنت كغريه من طرق التسيري التقليدية يعتمد على الرقابة ، إالّ أنّ الطّرق اليت يستعملها                 
 )        Efficacité( امجنت غري تلك املستعملة يف السابق ألنّ اهلدف من الرقابة هـو حتقيـق الفعاليـة                 املن

و هذا عن طريق البحث يف نقاط الضعف و القـوة يف             )3( بصفة مستمرة    ) Efficience( و الكفاءة   
ائج احملقّقـة و األهـداف   نشاط املؤسسة مع حماولة تصحيح األخطاء و كذلك معرفة الفارق بني النت       

فالرقابة ال تعين ، حسب الطّرق التقليدية ،رقابة املشروعية أي مدى مطابقة أعمال اإلدارة              . املسطّرة  
  مع القواعد القانونية و التنظيمية السارية فحسب ، وبصفة عامة  السهر  على  احترام  القواعد  القانونية بينما

   
 

 Voir V.M. SANTO et P.E. VERRIER : OP CIT P 32 . )1(   
Voir V.M. SANTO et P.E. VERRIER : OP CIT PP 32-33 .  )2(   
 Voir S.ALECIAN et D.FOUCHER : OP CIT P 333 . )3(   

دف الرقابة احلديثة إىل متابعة مدى مطابقة النتائج احملقّقة  مع األهداف  املسطّرة  بصفة مسبقة مع                  
   ).1( ح األخطاء و هذا بتقليص الفارق بني النتائج و األهدافالعمل على تصحي

لذلك فقد أحدث مفكّرو علم التنظيم و املنامجنت أدوات عديدة للرقابة الداخلية لنـشاط                
 La( احملاسـبة التحليليـة   : املؤسسات و من أمهّها اليت أُدِخلَت حديثا علـى اإلدارات العموميـة   

comptabilité analytique(  لوحة  القيادة ، )Les tableaux de bord (    اخليـدقيق الـدو الت )L’audit 

interne . (   
   ) .Les systèmes de comptabilité analytique : ( نظم احملاسبة التحليلية: أوال 

ـ                  . ة  إنّ أي نظام للرقابة يرتكز ، أساسا ، على جمموعة من املعلومات الدقيقة املتعلّقة باملنظّم
فاحملاسبة التحليلية تعين نظام املعلومات املالية اليت دف إىل حتديد تكاليف و أعباء نشاطات املنظّمـة              

   ).2( أو منتجاا على مستوى املصاحل 
ظهرت نظم احملاسبة التحليلية يف القطاع الصناعي يف هناية القرن العشرين و نتيجة لالستعمال            

ائيات املتعلّقة بتكاليف النشاطات الرئيسية سواء األعباء الـيت تـدخل           الدقيق للمعلومات و اإلحص   
  .مباشرة يف حتقيقها أو تلك اليت تدخل بصفة غري مباشرة 



  87

إنّ هذه الطّريقة ذات أمهّية كبرية لكوهنا تتطلّب حتكّما كبريا يف نشاطات املنظّمة و بكـلّ                  
املنظّمة بصفة حمكمة لتحديد مدى فعاليـة و كفـاءة        التكاليف املتعلّقة هبا و هي بذلك وسيلة ملراقبة         

  .نشاطاا و عماهلا 
و نتيجة للمحاسن العديدة هلذه الوسيلة فقد عرفت هناية القرن العـشرين و بدايـة القـرن               

أو قطـاع   ) الصناعي و التجـاري     ( الواحد و العشرين تطبيقا واسعا هلا سواء يف القطاع اإلنتاجي           
م أم اخلاص ، فقد اُدِخلت هذه الوسيلة حىت يف اإلدارة العمومية مثل اجلماعـات               اخلدمات سواء العا  

احمللّية و املستشفيات يف فرنسا  و هذا على رغم العراقيل العديدة املتمثّلة يف صعوبة حتديد األعباء غري                  
ضافة إىل  ، باإل  ) 3( املباشرة يف اإلدارات العمومية لكون هذه األخرية تقدم خدمات يصعب حساهبا            

الصعوبات النامجة عن تطبيق اإلدارات العمومية لقواعد احملاسبة العامة اليت متنع ختصيص اإليـرادات              
  .حسب أصناف اخلدمات اليت هي يف حد ذاا قاعدة مهمة يف احملاسبة التحليلية 

  
  
  

 Voir R .A . THIETART : OP CIT PP 103-104 . )1(   
Voir V .M . SANTO et P.E. VERRIER : OP CIT P 34 .  )2(   
 Voir J .F . AUBY : OP CIT P 94  . )3(   

   ) .Les tableaux de bord : ( )جدول املتابعة و التوجيه(لوحة القيادة : ثانيا 
. باإلضافة إىل احملاسبة التحليلية ، ُتستعمل وسيلة أخرى مكملة لألوىل هي لوحات القيـادة              

عة من املعلومات اليت تسمح للمسير عن طريق املراقبة ، متابعـة    و حتديـد                  وهي عبارة عن جممو   
الفوارق املالحظة بني األهداف املتبعة و النتائج احملقّقة ، فهي ، إذن ، وسيلة للقيـاس ، املراقبـة و                    

   ).1( التصحيح
ت اليت تـساعد  و بذلك جداول املتابعة و التوجيه تعتمد على جمموعة من املقاييس و املؤشرا      

املسير على املتابعة املستمرة و الرقابة الذاتية للنشاطات عن طريق قياس مدى فعالية إدارته أو العكس                
و هذا مبقارنة النتائج احملصل عليها باملؤشرات احملددة بصفة دورية و مستمرة و استخراج الفـوارق                

   ).2( ) املؤشرات ( النتائج و التوقّعات ( بينها 
إنّ هذه اجلداول تعترب أهم وسيلة للرقابة الداخلية للتسيري إىل جانب احملاسبة التحليلية مبا أنها               
تساعد ، إىل حد كبري ، على حتديد أخطاء التسيري يف الوقت املناسـب و حتـى التنبـؤ حبـدوثها                     

  .ودية املنظّمة و من جهة ، هي طريقة لقياس نسبة حتسن أو تدهور مرد. لتصحيحها 
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تستعمل هذه الوسيلة احلديثة بكثرة يف املؤسسات اخلاصة لكوهنا أداة فعالة و بـسيطة يف آن          
و قد أثبتت جناعتها على أرض الواقع و هذا ما جعلها           . و تسيري املنظّمات     ) Pilotage( واحد لقيادة   

تتطلّب تغيريا كبريا يف اإلجراءات ، بل       تنتشر يف كلّ املؤسسات و حتى اإلدارات العمومية لكوهنا ال           
تتطلّب ، أكثر ، التحكّم يف نظام املعلومات و لعلّ هذه العملية قد تكون سهلة خاصة مـع تواجـد                

  .أنظمة اإلعالم اآليل 
   ) .Système d’audit interne : ( نظام التدقيق الداخلي: ثالثا 

و البحث يف النشاط الداخلي للمصاحل املختلفة سواء        ُيعترب التدقيق نظاما للدراسة و التحليل         
 Critères de( املايل أو أي نشاط آخر خاص باملنظّمة و تقييمها و هذا باملقارنة مع معـايري اجلـودة   

qualité ) ( 3 (               مة و حتليلها مع تقدميموذج على دراسة و متحيص املعلومات املقدكما يعتمد هذا الن
   ).4(تصحيح أخطاء التسيرياحللول املناسبة ل

إنّ هذه الوسيلة قد أصبحت يف أيامنا هذه واسعة االستعمال و االنتشار إىل حد اعتبارهـا                  
  لذلك. أجنع وسائل الرقابة الداخلية على اإلطالق و يف ميادين خمتلفة سواء يف القطاع اخلاص أم العام 

   
 Voir AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT P 149 . )1(   
 Voir V.M.SANTO et P.E. VERRIER : OP CIT P 36 . )2(   

         S. ALECIAN et D. FOUCHER : OP CIT P 335.    
  Voir V.M.SANTO et P.E. VERRIER : OP CIT P 38 .  )3(   

 Voir J .F. AUBY : OP CIT P 97 .)4 (   

قابة الفعا فقد اُدِخلَت يف أغلب الوزارات لضمان الرالة لنشاطا.  
املعنية أو من طرف    ) اإلدارة  ( ُيمارس نظام التدقيق سواء من قبل هيئة داخلية تابعة للمنظّمة           

   ).1( هيئات خارجية متخصصة مثل املفتشية العامة للمالية أو مكاتب التدقيق املختصة
 القطاع اخلـاص أثبتـت      و بصفة عامة ، فإن كانت أدوات الرقابة الناشئة و املُستخَدمة يف             

و خاصة   ) 2( جناعتها و فعاليتها فإنّ هذه األخرية مل تعرف نفس النسبة من النجاح يف القطاع العام                
يف اإلدارة العمومية اليت ال تزاول النشاط الصناعي و التجاري ، بل تقتصر نـشاطاا علـى تـوفري                   

ذا ما يشكّل ، بالفعل ، عائقا حقيقيـا يف تطـور            و ه . اخلدمات و بصفة عامة ضمان الصاحل العام        
  .تقنيات تسيري و مراقبة اإلدارات العمومية 

  
   :  أدوات التنشيط:الفرع الثّالث 

ُتعترب هذه الوسائل من أهم التقنيات اليت توصل إليها علم التنظيم و من أهم أدوات املنامجنت                  
يت هلا غاية حتديد األهداف و الرقابة و الـيت سـبق و أن              بصفة عامة حبيث تعترب مكملة لألدوات ال      
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فقد أثبتت التجارب و كذلك التطبيق امليداين لوسائل حتديد األهداف و الرقابة أنه             . تطرقنا إىل أمهّها    
ال ميكن التوصل إىل نتائج فعالة إالّ باالستعانة بوسائل تأخذ بعني االعتبار األشـخاص العـاملني يف                 

مة و يف سبيل حتفيزهم  وهذا عن طريق ضمان مشاركة العمال يف كلّ مراحل العمل بدءا مـن                   املنظّ
  .حتديد األهداف إىل تقييم النشاطات و األعمال 

فمنذ الثّمانينات ، أصبحت هذه الوسائل تكتسي أمهّية أكرب سواء يف الواليـات املتحـدة                 
ه ال قيمة لوسائل حتديد األهداف و الرقابة بدون وسـائل           فقد متّ التوصل إىل أن    . األمريكية أو فرنسا    

حتفيز و تنشيط العاملني يف املنظّمة باعتبارهم يتأثّرون و يؤثّرون يف املنظّمة لكوهنم جزءا من اجملتمـع                   
  .الذي يعيشون فيه ) احمليط ( 

ماعـات احملليـة    لقد متّ حماولة إدخال وسائل التنشيط و التحفيز يف اإلدارات العمومية و اجل              
الفرنسية و ذلك يف حماولة تغيري العالقات التقليدية السائدة و اليت كانـت قائمـة علـى الـسلطة                             

و التسلسل اهلرميني ، إذ أنه بات من الضروري ، يف الوقت احلاضر ، العمل على مشاركة العمـال                     
لضمان تأييدهم و مشاركتهم يف تنفيذها على أحـسن         أو املوظّفني يف حتديد األهداف العامة لإلدارة        

  .وجه 
  و حلقات اجلودة ) projets de service Les( املشاريع املصلحية : من بني أهم وسائل التنشيط   

  
 Voir J . F . AUBY : OP CIT P 97.  )1(   
 Voir V.M . SANTO et P .E . VERRIER : OP CIT P 39 . )  2(  

 )Les cercles de qualité (  اليت عرفت تطبيقا واسعا يف اإلدارات العمومية ال سيما يف فرنسا.  
    (Les projets de services ) : املشاريع املصلحية : أوال

  " مشروع املؤسسة " اسُتعِملَت  هذه الوسيلة  احلديثة  يف  املؤسسات  اخلاصة  حتت تسمية 
 )Le projet d'entreprise ( بارة عن ميثاق مشترك و هو ع )Une charte commune (  يشترك يف وضعه

و هو حيتوي على املبادئ العامة اليت جيب أن يـسري            ) 1( كلّ العاملني على كلّ املستويات اإلدارية       
املـستوى القيـادي ، مـستوى       ( وفقها و حيترمها كلّ أعضاء املنظّمة مهما كان املستوى اإلداري           

و كـذلك    ) 2( الذي يعمل فيه هؤالء و مهما كانت املهمة اليت ُيكلّـف هبـا               ) املباشرة و التنفيذ  
تطور املنظّمة مـن  )  Prévision( السياسة العامة املستقبلية للمنظّمة اليت دف إىل تطويرها مثل تقدير 
 مشروع  و بذلك فإنّ   ). 3(  إخل …حيث مهامها ، هياكلها ، العاملني فيها و كفاءام و ختصصام            

  .املصلحة يعتمد أساسا على العالقات االجتماعية و ثقافة املنظّمة 
و من أهم احلاالت اليت يتوجب فيها وضع مشروع املصلحة هو جتنيد املوارد البشرية و ذلك                  

لتحقيق انضمام العمال و تقبلهم لألهداف العامة للمنظّمة و كذلك يف حالة إعادة تنظيم هيكلة جزء                
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لذلك ، فإنّ هذا املشروع يشرح آليات و أهـداف إعـادة اهليكلـة                    . نظّمة أو املنظّمة ككلّ     من امل 
كما يهدف هذا املشروع املصلحي إىل تغـيري مهمـة          . و النتائج اليت ستتحقّق من جراء هذا التغيري         

اف  اليت ختص كلّ منظّمة      املنظّمة مبا يتوافق مع املعطيات اجلديدة حمليط املنظّمة و  غريها  من  األهد              
على حدا كإعادة التذكري مبهام املصاحل و القيم املشتركة بني األعوان ، وضع االستراتيجية ، خمطّـط                 

   ). 4( اخل…التنفيذ و املتابعة ، خمطّط االتصال 
إنّ هذه الوسيلة قد أُدِخلت منذ الثّمانينات على اإلدارات العمومية الفرنـسية مثـل وزارة                 

و قد زاد استعماهلا أكثر ابتداء مـن التـسعينات كاخلزينـة    ) 1983 ابتداء من عام  ) ( 5( تجهيز ال
   املعلن عنها من قبل الوزير1989العمومية الفرنسية و هذا يف إطار سياسة جتديد املرافق العامة سنة 

   
Voir Robert FRAISSE : Modérnisation ou renouveau du service public ? l’expérience française   )1(   

       actuelle d’adaptation de l’administration p 49 . La revue Idara , numéro spécial : renouveau  du       
      service public , volume 02 , N° 01 , année 1992 .     

       - Martine GUERIN : Les projets de service au centre des questions du management public  
      P 317 . La revue française d’administration publique Avril –Juin 1990 N° 54 .      

 Voir V.M. SANTO et P.E .VERRIER : OP CIT P 41 . )2(   
        - S. ALECIAN et D. FOUCHER : OP CIT P 144 .      
       - Martine GUERIN : OP CIT P 320 .   

 Voir J.F. AUBY : OPCIT P 11.  3 )(   
         -Association services publics : OP CIT PP 45-46 .   

 Voir Martine GUERIN : OP CIT PP 317-318 . )4(   
 Voir Association services publics : OP CIT P 46 . )5(   

و قد عم استخدام هذه الوسيلة يف املرافق  ) . Michel ROCARD " (ميشال روكار" األول الفرنسي 
 حيث متّ تقريرها يف برنامج إصالح الدولة و هذا بعد التقرير الذي قُدم إىل               1996العامة الفرنسية سنة    

   .1994عام " عملية مشاريع املصاحل " احلكومة الفرنسية اخلاص بتقييم 
  سيلة تتالءم إىل حد بعيد مع معطيات و مشاكل اإلدارة العمومية  و بصفة عامة ، فإنّ هذه الو

و بذلك ، فإنّ مـشروع       ). 1( اليت تعاين من نقص العالقات االجتماعية اليت تزيد من سوء تسيريها          
هذا  ) 2( املصلحة هو عبارة عن وسيلة للتغيري و التأقلم مع املعطيات اجلديدة حمليط اإلدارة العمومية               

للـتمكني مـن    ) اهلياكل و الوظائف    (  أُعطَي هلذه املشاريع األمهّية الكافية و الوسائل املادية          إذا ما 
تنفيذها كتفويض السلطات ، استقاللية التسيري ، حتديد الوظائف اجلديدة ، إعادة تنظـيم العمـل ،                 

ا ما تبقى نظرية خاصـة      إالّ أنّ هذه األخرية كثري     ). 3( مشاركة املوظّفني يف عملية اتخاذ القرارات     
   ).4( بالنسبة لإلدارات العمومية اليت ال تعرف املنافسة احلادة

  (Les cercles de qualité ) :  حلقات اجلودة:ثانيا 
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إذا كان مشروع املصلحة يهدف إىل تنظيم املنظّمة ، بصفة عامة ، فهناك وسـائل أخـرى                 
حل ملهامها وأعماهلا و كذلك هبدف حتسني عالقتها مع         دف إىل حتسني و حتقيق اجلودة يف أداء املصا        

  .املتعاملني معها عن طريق حتسني نوعية اخلدمات اليت تقدمها 
 مثّ متّ تطبيقها يف الواليات املتحدة األمريكية ابتداء         1950أُنِشأت هذه الطّريقة يف اليابان عام       

 أوروبـا أيـن أصـبحت رائجـة و واسـعة                من السبعينات ، مثّ أُدِخلت يف بداية الثّمانينات إىل        
   ).5( االستعمال 

فمنذ الثّمانينات ، أُسَست يف فرنسا جمموعة من احللقات املكوَنة من العمال علـى خمتلـف                
و اليت هلا مهمة دراسة و اقتراح التدابري        )  إخل   …املديريات ، املديريات الفرعية ، املصاحل       ( مستويام  

سني خدمات مصاحل اإلدارة العمومية و هذا بعد النجاح الكبري الذي عرفته هذه الوسيلة              الرامية إىل حت  
  .يف امليدان الصناعي و التجاري و بصفة عامة يف القطاع اخلاص 

إنّ هذه الوسيلة ترتكز ، أساسا، على مبدأ املشاركة احلرة للعمال مهما كانت املـستويات               
فبدال من السلطة اهلرمية يلجأ     .  هذا دون االهتمام مببدأ التسلسل اهلرمي        اإلدارية اليت ينتمون إليها و    

  إىل مبدأ )   أشخاص 08 إىل 03 اليت عادة يتراوح عدد املشاركني فيها من( املسؤولون يف احللقات 
  

 Voir J.F. AUBY : OP CIT pp 11-13 .  )1 (   
  Voir J.F. AUBY : OP CIT p 12 et Associaton services publics  OP CITp 14-15  .  )2(   

Voir Martine GUERIN : OP CIT  318 . )3(   
 Voir J.F.AUBY :OP CIT pp 12-13 et V.M. SANTO et P.E. VERRIER : OP CIT p 47.  )4(   
Voir AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT pp 129-130 . )5(   

شاكل اليت تعرقل السري احلسن للعمل و التفكري يف احللول          تنشيط أعضاء احللقة و هذا هبدف طرح امل       
   ).1( املناسبة و إبداء اآلراء 

تعترب حلقات اجلودة من أحدث الطّرق اليت تضمن املراقبة الذّاتية ألعمال املصاحل اإلداريـة                 
اجلودة و العمل على حتسني خدماا و العمل على تقدمي خدمات ذات جودة عالية و من بني حلقات                  

حترير وثائق  " ،  " طلبات رخص البناء    " ،  " توجيه و استقبال املواطنني   " يف اجلماعات احمللية الفرنسية     
   ).2"( احلالة املدنية 

و بصفة عامة ، فإنّ عشرية الثّمانينات ، يف فرنسا ، قد أعطى فيها املسيرون أمهّيـة كـبرية                   
نامجنت عمومي أكثر حداثة و هو املنامجنت الذي يعتمـد    لوسائل التنشيط و هذا ما أدى إىل تطور م        

و هذا هبدف حتديث تسيري و إدارة اهليئات العموميـة   )  Le management participatif( على املشاركة 
  .اليت كانت إىل عهد غري بعيد تسيري وفق طرق تقليدية بريوقراطية حمدودة 
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ا اإلدارات العمومية اليت شرعت يف إدخـال        و مهما كانت النتائج احلسنة اليت توصلت إليه       
   ).3( هذه الوسائل احلديثة للتنشيط فإنها ال تكفي وحدها لتحقيق الفعالية و اجلودة

إنّ أدوات املنامجنت العمومي ، كما سبق اإلشارة إىل ذلك ، متعددة و كثرية ، و قد أشرنا                  
  .العمومية الفرنسية إىل أمهّها باعتبارها كانت موضوع جتربة يف املرافق 

إنّ هذه األدوات قد كانت ذات تأثري كبري يف حتسني مستوى األداء يف اإلدارات العموميـة                
فكما سامهت يف حتديث بعض املرافق العمومية عرفت الفشل يف          . إالّ أننا ال ميكن تعميم هذا النجاح        

ألخرية مثل هذه األدوات و مـدى       و هذا بالنظر إىل درجة تقبل هذه ا        ) 4( إدارات عمومية أخرى    
  .يئتها لذلك 

  
  
  
  
  
  
  

Voir AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT p 129 .  ) 1(   
 Voir V.M. SANTO et P.E. VERRIER : OP CIT pp 44-45 . )2(   
 Voir V.M. SANTO et P.E. VERRIER : OP CIT pp 45-46 .  )3(   

47-48 . Voir V.M. SANTO et P.E. VERRIER : OP CIT pp  )4(   
  .اهتمام املنامجنت بكلّ العناصر املكونة لإلدارة : املطلب الثّالث

خالفا لكلّ الربامج اإلصالحية اليت أُوِجدت يف سبيل جتديد و حتديث التسيري اإلداري و اليت                 
رة حيث أنّ النتـائج     كثريا ما ُعِرفت جبزئيتها و اهتمامها بعنصر واحد أو أكثر للعناصر املكونة لإلدا            

امليدانية أثبتت أنّ هذه الطّريقة يف حتديث التسيري ليست ناجحة ، لذلك فإنه من اخلصائص األساسية                
للمنامجنت اهتمامه بكلّ العناصر املكونة لإلدارة و بيئتها و العمل على تفاعلها فيما بينها يف سـبيل                 

        بأفراد املنظّمة مهما كان املستوى الذي يعملون فيه         حتقيق األهداف املسطّرة ، فهو يف آن واحد يهتم 
هذا باإلضافة إىل اهتمامـه     . ابتداء من اإلطارات السامية ، إىل اإلطارات املتوسطة و العمال املنفّذين            

باحمليط الداخلي للمنظّمة و بالعناصر املؤثّرة يف أداء األعمال و االتصال فيما بني األفـراد ، بعالقـة                  
  .ة مبحيطها اخلارجي و أخريا عالقتها مع املستفيدين من خدماا املنظّم
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و لعلّ ألمهية اليت أعطاها املنامجنت ، باعتباره فنا للتسيري لكلّ العناصر املكونة لإلدارة هـي                  
أحد األسباب اليت جعلته حيتلّ املكانة األوىل يف علم التنظيم و التسيري ، و يصبح رائجا إىل درجة ترك                   
كلّ املسيرين للوسائل التقليدية و إرادم يف التعلّم و التحكّم يف التقنيات اجلديدة سواء يف التنظيم ،                 

  .التسيري و حتى االتصال 
و ما جيدر اإلشارة إليه ، إىل أنه إذا بلغ املنامجنت هذه الدرجة من الشهرة و الفاعلية فذلك                    

و ما زاد من جناعة هذه التقنيـات هـو          . ة الباحثني يف هذا امليدان      راجع إىل تعدد الدراسات و كثر     
  .إخل …علم االجتماع ، علم النفس ، االقتصاد ، التسيري ، القانون ، :اختالف اختصاص هؤالء 

  ) . des hommes La gestion : (إدارة األفراد : الفرع األول
" هـاوثورن   " من خالل جتاربه يف مصانع    " وإلتون ماي " لقد كانت النتائج اليت توصل إليها         

. بالواليات املتحدة األمريكية يف الثّالثينات نقطة حتول هامة يف تسيري املنظّمات            " شيكاغو  " بوالية  
فالتسيري الناجح و الفعال هو الذي يعتمد على حتسني مـستوى أداء العمـال و علـى حتفيـزهم                             

قيق أهداف املنظّمة ، ألنه إذا كان من السهل توفري الوسـائل املاديـة                    و إدماجهم للمشاركة يف حت    
، إالّ أنّ التجارب أثبتت صعوبة إقناع أفراد املنظّمة و توجيه جهودهم حنو             ) املالية ، املواد األساسية     ( 

 و املهتمني هبذا    فقد أقر العديد من املسيرين و الباحثني       ). 1( نفس االتجاه و لتحقيق أهداف مشتركة     
  امليدان أنه ال سبيل لنجاح منظّمة ال تأخذ بعني االعتبار جانب العالقات اإلنسانية و اليت ال ُتعري أمهية

   
  

 Voir N.AUBERT , G.AMOUREUX , N. HOFFMAN, HERVE et autres : diriger et motiver  )1(   
        Secrets et pratiques . Les Editions d4organisations, année 1997 p 01 .    

    
   ).1( لألفراد املكونني هلا

فمنذ بداية الستينات ، اهتم عدد كبري من الباحثني يف علـم التنظـيم جبانـب العالقـات                           
و املنامجنت بدوره ، قد اهتم بالفرد باعتباره اللّبنة األساسـية           . و السلوكات اإلنسانية داخل املنظّمة      

 تكوين املنظّمة من جهة و بالعالقات اإلنسانية اليت تنشأ ، من جهة ثانية ، بني األفراد املكونني هلا                   يف
سواء الرمسية منها أو غري الرمسية كالتجمعات و التكتالت اليت تنشأ داخل املنظّمة نتيجـة عوامـل                      

  . طرق استخلصت من جتارهبم امليدانيةو يف ذلك اقترح باحثون عديدون مناذج و . و مؤثّرات عديدة 
و يف هذا الصدد ، جيب اإلشارة إىل أن ميدان تسيري األفراد يف املنظّمات ، بشكل عام ، قد                     

عرف تطورا ملحوظا بدءا بالطّرق  التقليدية  املعروفة يف هناية القرن التاسع عشر املستلهمة من منوذج                 
 ملحقني لآللة حيث ليس هلم القدرة على اإلبداع و ال حيملـون             الذي اعترب العاملني جمرد   " تايلور" 
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املسؤوليات ، فيقتصر دور هؤالء على تنفيذ األوامر اليت ُتوجه هلم من قبل الرئيس الذي لـه سـلطة                  
إالّ أنّ هذا النموذج قد عرف تطورا ملحوظا ابتداء من الثّالثينات و ذلـك       . املراقبة و توجيه األوامر     

حيث أكّد على ضرورة    " العالقات اإلنسانية   " الذي اقترح منوذجا آخرا و هو       " لتون مايو إ" بفضل  
األخذ بعني االعتبار احتياجات األفراد اليت جيب حتقيقها لتأمني اإلدمـاج و األمـن و االعتـراف                 

ية الضروريني و هذا عن طريق إشراكهم يف اتخاذ القرارات الالّزمة و حتقيق درجة مـن االسـتقالل                
  .لغرض مشاركة العمال يف حتقيق أهداف املنظّمة 

و مع بداية الستينات ظهرت نظرة جديدة ألفراد املنظّمة ، فلم يعد هؤالء جمرد أيد منفّذة ،                   
بل مورد و مصدر حقيقي لطاقة مبتكرة قادرة على تسيري العمل و على حتقيق األهداف مـن تلقـاء     

   ).2( نفسهم
 قد نشأت و اكتملت يف قطاع إنتاجي صـناعي بالدرجـة األوىل             و إن كانت هذه الطّرق    

و بصفة عامة يف القطاع اخلاص ، فإنّ القواعد العامة اليت يقترحها املنامجنت هي قواعـد فعالـة ال                   
تشكّل أي عائق حني تطبيقها يف القطاع العام خاصة  يف اإلدارات العمومية الـيت هلـا خـصائص                   

نة مع املرافق العامة ذات الطّابع الصناعي و التجاري اليت يقترب منط تـسيريها مـن                استثنائية باملقار 
  .النمط املطبق يف القطاع اخلاص 

إنّ الطّرق اليت يقترحها املنامجنت ختتلف حسب املستوى الـذي يعمـل فيـه الفـرد يف                   
لطة اتخاذ القرار و طرق خاصة فهناك طرق خاصة باإلطارات السامية أو القادة  الذين  هلم س           :املنظّمة

  . باألعوان الذين ، يف غالب األحيان ، ُتسَنُد هلم مهام تنفيذ القرارات 
  

 Voir K . HAMDI : OP CIT p 133 . )1(   
 Voir K . HAMDI : OP CIT pp 69-73 .  )2(   

  ) . Les managers : ( القادة: أوال 
ورا كبريا يف تسيري اجملتمعات ، اإلدارات ، املنظّمات         إنّ القادة قد لعبوا ، منذ عهد بعيد ، د         

و بشكل عام كلّ أشكال التنظيمات سواء السياسية ، االجتماعيـة ، االقتـصادية ، العـسكرية أم                  
وقد كان شائعا أن يكون القائد يتحلّى بصفات متيزه عن غريه من أفـراد املنظّمـة                . إخل  …اإلدارية  

 املبادرة ، السلطة ، توجيه و تدريب األفراد ، القدرة على أخذ القرارات              كالتحلي بروح املسؤولية ،   
  .إىل غريها من الصفات …املناسبة و يف الوقت املناسب 

 إنّ األمناط التقليدية للتسيري اليت أولت أمهّية كبرية يف حتديد و تعداد صـالحيات القـادة                  
 و التأديب أمهلت جانبا أصبح ، يف أيامنـا هـذه            كإصدار األوامر ، اتخاذ القرارات ،سلطة العقاب      

بفضل املنامجنت ، ذات أمهّية أكرب من حتديد الصالحيات أال و هو اجلانب الفنـي يف القيـادة و يف                    
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تسيري املنظّمة بشكل عام سواء مواردها البشرية ، املالية أو املادية و ذلك هبدف حتقيق غاية املنظّمـة                  
  .و األخطاء الفادحة اليت قد تقضي على املنظّمة مع جتنب الصعوبات 

إنّ املنامجنت قد اهتم بفئة اإلطارات أو األشخاص الذين توكل هلم مهمة قيادة املنظّمة نظرا                 
وإن كانت ، يف السابق ، عالقة القائد أو اإلطار مع باقي األفراد املكونني              . للمكانة اليت حيتلّها هؤالء     

مة على سلطة األول و خضوع باقي األفراد ،فإنّ النظرة املناجريية خمالفـة متامـا               للمنظّمة عالقة قائ  
حيث أصبح القائد ال يلعب دور السيد الذي ال جيرؤ أحد على مناقشة أوامـره و قراراتـه                     . لألوىل  

  .مة ملختلف األدوار اليت يلعبها أساسا أفراد املنظّ ) Animateur( بل عبارة عن منشط …أو نقدها 
إنّ هذا النمط اجلديد يف طبيعة العالقات بني القائد و باقي األفراد مل متُس يف شيء  سـلطة                     

القائد و مكانته بل على العكس أثبتت التجارب ، كما سنبين ذلك الحقا ، أنّ سلطته أكرب هذا مـا     
   االتجاه و حتقيق  األهداف إذا قسناها بدرجة إدماج و حتفيز العاملني يف املنظّمة على التوجه إىل نفس

لذلك ، فإنّ القدرة على القيادة تعتمد على الصفات األساسية للشخص الذي يتولّى مهـام                 
القيادة بالدرجة األوىل مثّ على معطيات حميط املنظّمة الذي تعمل فيه و كذلك األشـخاص الـذين                 

  .يشتركون مع القائد يف حتقيق األهداف 
أمناط القيادة اليت أُوِجَدت يف علم املنامجنت و املـستنتجة مـن نتـائج              و قبل التطرق إىل       

التجارب اليت قام هبا خمتلف الباحثون اجلامعيون و املسيرون ، فإنه ينبغي ، أوال ، تعريـف الـسلطة                   
فال قيادة بدون سلطة مثّ توضـيح ، بعـد ذلـك ،              ) 1( باعتبارها من املكونات األساسية للقيادة      

  .يات القيادة مستو
  

 Voir K . HAMDI : OP CIT p 45 . )1(   

 
  ) .Définition du pouvoir et du leadership  : ( تعريف السلطة و القيادة – 1

احلق الذي ميارسه شخص يف قيادة ، توجيه و إصدار األوامر و العقوبـات              " نعين بالسلطة     
   القيادة " يدان املنامجنت ظهرت عبارة أخرى هيو يف م" . على أشخاص آخرين أوكوا له هذه احلق "

 )Le leadership (  لطة مع ظهور بعض االختالفات بينهمافهي عبارة تعـين     . يقترب معناها من الس
ذلك الفن أو القدرة على التأثري و اإلقناع لبعض األشخاص على باقي األفراد يف املنظّمة و العمـل                  " 

   ).1"(  معينة على إدماجهم لتحقيق أهداف
بينما تعين السلطة يف املنظّمات اجلانب الرمسي لتلك القدرة على قيادة و توجيـه و مراقبـة                   

فممارسـة  " السلطة الوظيفية   " األفراد اآلخرين املرتبطة بالوظيفة اليت ُتسند لذلك الشخص و تسمى           
صدار األوامر ،  املكافئة أو العقـاب ،         وظيفة معينة أو احتالل مكان معين يف اجملتمع يعطي له حق إ           
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القدرة اخلفيـة علـى التـأثري               " بينما القيادة فهي ختص ، أساسا، اجلانب غري الرمسي للسلطة فهي            
و اليت  ) Le charisme" ( يتحلّى هبا هذا األخري ) 2( و اإلقناع الناجتة عن الصفات غري العادية للقائد 

   ) .Un don( هنا موهبة ُيعبُر عنها بكو
، اعُتِبـَرت  ) القائد ( باعتبارها أحد الوظائف املهمة لإلطار  ) Le commandement( القيادة   

إىل عهد قريب وظيفة منوطة بامليدان احلريب و السياسي ، إالّ أنها أصبحت ، مع تطور علم التنظـيم                     
الذي اهتم بالقيادة عند حتديـد      " هانري فايول   " و املنامجنت عبارة كثرية االستعمال و هذا بفضل         

لتصبح ، فيما بعد ، عبارة حديثة شائعة االستعمال سواء يف            ) 3( مهام الوظيفة اإلدارية يف املؤسسة      
  .القطاع اخلاص أو العام 

تلك الوظيفة اليت تتضمن التسيري الفعال للمنظّمـة    " ) Le commandement( و نعين بالقيادة    
كما جتدر اإلشارة إىل أنـه   ). 4"( ذلك عن طريق توجيه األعوان حنو حتقيق أهداف حمددة مسبقا          و  

  و التسيري فبينما يهتم املسير بأداء األعمال و مواجهة التعقيدات) Leadership( هناك فرق بني القيادة 
   
  

 Voir AMIEL , BONNET ET JACOBS : OP CIT p 21 . )1(   
   - K . HAMDI : OP CIT p 44   

                - Michel CROZIER : Le management aujourd’hui , théories et pratiques p 70-71 . 
Les Editions DEMOS ,   Ressources humaines , Paris, France année  1999 .            

Voir AMIEL , BONNET ET JACOBS : OP CIT pp 21-22 .  )2(   
         - K .HAMDI :OP CIT p 47 .   

   .11-12ص –املرجع السابق ص : بومجعة بولقريعات  
Voir K . HAMDI : OP CIT pp 41-44 .  )3(   

 Voir K . HAMDI : OP CIT p 44 . )4(  

  
فإنّ القائد يقرر األعمال اليت جيب القيام هبا و الطّريق الواجب اتباعه يف ذلك كما يقـوم مبواجهـة                   

   ).1( التغيريات
جد تعريف دقيق للقيادة و ذلك ألنها ترتكز ، أساسا ، على مجلـة مـن                يف احلقيقة ، ال يو    

و يف ذلك ، ُيعَتَمد يف تعريـف   ) . Identitaire( العوامل و املكونات الثّقافية ، اإليديولوجية و الذّاتية  
   ).2( إخل …القيادة على مجلة من اخلصائص الذّاتية ، حرية الشخص ، اإلطار القانوين املرن 

  ما جتدر اإلشارة  إىل  أنّ  علم التنظيم قد اهتم ، أساسا ، بالسلطة مبعىن القيادة أو الزعامة ك  
 )Le leadership (  قليديسيري التلطة اليت تعترب منطا للتو يرجع الفضل يف انتشار هـذا  . أكثر من الس

واليات املتحدة األمريكية مـوطن     املصطلح اجلديد ، الذي جيد أصله يف امليدان احلريب ، إىل باحثي ال            
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املنامجنت احلديث و هذا خبالف باحثي أوروبا الذين ركّزوا جلّ حبوثهم و دراسام للسلطة علـى                
   ).3( القائد و ليس على الفريق كما حدث ذلك يف الواليات املتحدة األمريكية

  
   ) .Les qualités fondamentales du leader (  :الصفات األساسية للقائد – 2

تعددت الدراسات حول حتديد الصفات العامة اليت متيز األشخاص الذين ُتوكل هلم مهمـة                
"       اوردواي  " القيادة و تسيري اآلخرين لتحقيق األهداف ،لذلك فقد ركّز هؤالء البـاحثون أمثـال               

 )ORDWAY (   تيد" و ) "TEAD (     ة القائدعلى دراسة شخصي )اعتماد جمموعة مـن     فقد متّ  ) . 4 
الصفات كالطّاقة اجلسدية و العصبية غري العادية ، القدرة على حتديد األهداف اليت يـشاركها مـع                 
أعوانه ، التفاؤل على حلّ كلّ املشاكل مهما كانت درجة صعوبتها ، الكـرم و حمبـة اآلخـرين ،         

تكن صحيحة فقد أثبتت التجـارب أنّ  إالّ أنّ هذه النظرية مل  ).  5(  االندماج لكسب ثقة اآلخرين
. هناك أشخاص عاديني يكتسبون كلّ الصفات اليت متيز القادة يف حني مل يشغلوا أي منصب قيادي                 

  .وبالعكس ، هناك قادة بارعني ال يتصفون بأي صفة من الصفات املُعتَمَدة من قبل النظرية 
  

    
 Voir Michael KEATING : perspectives sur la gestion publique : un leadership en vue du  )1(   

 Renouvellement de la fonction publique. La série DEWAR Exploration N° 10 ,  
 

Centre canadien de géstion 1996 p 59.  
 Voir Michel CROZIER , Phillipe BERNOUX , Pierre ROMELAER , Echard   )2(   

  FIEDBERG , Guy PALLETIER , Michel ALBERT , Renaud SAINSAULIEU ,   
 Bertrand MOINGEON , Nobert ACTER : OP CIT  pp 68-69 .    

   .04-10ص -املرجع السابق ص: و بومجعة بولقريعات 
 Voir K . HAMDI : OP CIT P 48 . )3(   

   .54-55ص –املرجع السابق ص : أنظر بومجعة بولقريعات  )  4( 
 Voir K . HAMDI : OP CIT P 53. )5 (   

ل نتيجة لذلك ، فقد صرف الكثري من الباحثني ، ابتداء من اخلمسينات ، اهتمـامهم حـو                
املتكررة للقادة بدال ) comportement ( شخصية القائد لتتحول أنظارهم إىل التصرفات أو السلوكات 

نانـسي  " و  ) Thomas PETERS" ( توماس بيتـرس  " و بفضل الباحثني . من االهتمام بشخصيتهم 
وعـة مـن   فقد متّ ، بعد حتقيق طويل و دراسة شـاقّة ، حـصر جمم   ) Nancy AUSTIN" ( أوستان 

   ).1( السلوكات اليت يشترك فيها أغلب القادة 
إنّ حتديد طبيعة سلوكات القادة تكتسي أمهّية كبرية لدى اإلدارات و املنظّمات بصفة عامة              

خاصة يف حالة تعيني اإلطارات يف املناصب اإلستراتيجية و القيادية و كـذلك يف حالـة تـدريب                         
قد  ) Le principe de Peters" ( بيتر" لشغل املناصب العليا ، فحسب نبدأ و تكوين اإلطارات و يأم 
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يكون شخص فعاال و ذا مردودية كبرية يف منصب معين إالّ أنه قد يفقد هذه القدرة يف حالة شـغله                    
   ).2( منصبا أكثر أمهّية و هذا راجع لعدم اكتسابه الصفات األساسية لشغل املنصب القيادي  

ة املنامجنت للقادة و املسيرين ، بصفة عامة ، قد تطورت شيئا فشيئا ، كمـا سـبق                  إنّ نظر   
اإلشارة إىل ذلك ، بدءا من النظرة التقليدية إىل نظرة السلوكات اإلنسانية اليت تأخذ بعني االعتبـار                 

  . تصرفاته احمليط و البيئة اليت ميارس فيها هذا األخري وظائفه و اليت تؤثّر حتما على سلوكاته و
  
   ).          Les fonctions des leaders :()املسيرين( وظائف القادة  – 3

  :عموما ، متكن تصنيف القادة يف ثالث مستويات  
أما املستوى األول فيكون اإلطار مسؤوال عن فريق واحد من األعوان الذين ُتسَند هلم وظيفة تنفيـذ                 

إلطارات فُتسَند هلم مهمة تسيري عدة فرق عمل ، و ذلك بتوجيـه             أما املستوى الثّاين من ا    . األعمال  
  .أما املستوى الثّالث فتسند له مهمة تسيري إطارات املستوى الثّاين . إطارات املستوى األول 

و بذلك ، فإنّ وظائف هذه املستويات الثّالثة من القادة ختتلف ، بال سك ، من مستوى إىل                    
ف املهام اليت قد ُتسَند إىل هؤالء القادة و مستوى األفراد الّـذين يهتمـون               آخر و ذلك نتيجة اختال    

  .بتسيريهم 
قد اهتم بدراسة الوظائف األساسية للقـادة بـصفة عامـة سـواء يف              " هانري فايول " إنّ    

  ، فقد خلّصها يف مخس وظائف ) 3( إخل …املؤسسات الصناعية ، إدارة املستشفيات ، اجلامعات ، 
   
  
   .    K . HAMDI : OP CIT pp 56-59ملزيد من املعلومات حول صفات القائد أنظر  ) 1( 

  Voir AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT pp 16-17 . )2(   
 Voir K .HAMDI : OP CIT p 44 .  )3(   

  .التنظيم ، التخطيط ، التنسيق ، القيادة و الرقابة : أساسية هي 
نّ الوظائف األساسية لإلطارات تكون بالشكل التايل و ذلـك حـسب            و مهما يكن ، فإ      

  :مستويات اإلطارات 
  :تتلخص أمهّها فيما يلي  :وظائف إطارات املستوى األول) أَ
على أداء مهامهم ، حلّ املشاكل اليت قد تنشأ بينهم          ) العاملني  ( نشيط الفريق و ذلك بتحفيز أفراده       *

  .إخل …و تنظيم اجتماعات الفريق ، ، التنسيق بني العاملني 



  99

تنظيم و مراقبة األداء احلسن للعمل ، و ذلك عن طريق تقسيم املهام بني العاملني ، وضع برنـامج                   *
فاألساس أنّ اإلطار ليس له مهمة تنفيذ األعمـال بـل توجيـه             . عمل ، حتديد طرق تقييم عملهم       

   ).Faire faire le travail ) ( 1( اآلخرين للقيام باألعمال 

  .أخذ القرارات املناسبة لضمان السري احلسن للعمل و لكلّ املشاكل غري املتوقّعة * 
التفاوض و تسيري النزاعات اليت قد تنشأ داخل الفريق و كذلك بني اإلطار و زمالئه و حىت مـع                   * 

   ).2( املسؤولني األعلى منه
تسيري وقته ، برنامج عمله اخلاص و عالقتـه مـع           االهتمام بفعالية اإلطار نفسه و ذلك باالعتناء ب       * 

  .اآلخرين ، حترير املقررات و املذكّرات 
  
إنّ الوظائف األساسية اليت تتولّى أخذها اإلطار على املـستوى          :وظائف إطارات املستوى الثّاين   ) َب

  : الثّاين هي 
يق العمل الذي يتولّى قيادا     توجيه اإلستراتيجية احملددة مسبقا على شكل أهداف عملية خاصة بفر         *

  .و تسيريها 
بذلك ، فإنـه    . تقسيم املهام بني إطارات املستوى األول الّذين يتبعونه و العمل على التنسيق بينهم              *

يتوجب عليه وضع نظام خاص بأخذ القرارات املناسبة و التفويض و هذا لـضمان الـسري احلـسن            
  .للهياكل التابعة له 

و هذا لتسهيل اتباع مدى  ) Les tableaux de bord(  للقيادة و جداول املتابعة و التوجيه تصور نظام* 
  .تنفيذ املهام و مدى حتقيق األهداف املسطّرة و جتنب األخطاء 

  الّذي يتولّى توجيههم و الّذين ميارسون حتت ) املستوى األول ( تقييم مدى فعالية كلّ اإلطارات * 
  

 Voir J . CHEVALLIER et D. LOSCHAK : OP CIT p 74 . )1(   
 Voir S. ALECIAN et D.FOUCHER : OP CITp 69 . )2(   

  
  .إخل …مسؤوليته ، توجيه جهودهم و حتديد احتياجات تكوينهم 

السهر على أداء دور متثيل املؤسسة سواء يف الداخل أم يف اخلارج و حتقيق االتصال بني وحـدات                  *
   ).1( ولّى قياداالعمل اليت يت

  
إنّ الوظائف األساسية اليت ُتوكل إىل لفئة الثّالثة من اإلطارات           : وظائف إطارات املستوى الثّالث   ) َج

  :أو القادة ميكن تلخيصها فيما يلي 
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إعطاء معىن لكلّ ملهام و األنشطة و ذلك بتحديد املفاهيم األساسـية لإلطـارات العـاملني معـه                     *
حتى يتسنى هلـم    ) إطارات املستوى الثّاين    ( داف األساسية لإلدارة و تبليغها ألعوانه       و كذلك األه  

  .فهم األدوار اليت جيب أن يلعبوها 
  .إعادة هيكلة املصاحل كلّما تطلّب األمر ذلك حبيث يتماشى مع أهداف املنظّمة * 
بني خمتلف وحدات العمل لتسهيا     حتديد سياسة االتصال الداخلي و ذلك لتحقيق التنسيق و التعاون           *

  .تنفيذ مهام كلّ واحد من أفراد اهليئة 
مثل ( متثيل اهليئة اليت هو مسؤول عنها سواء يف داخل أم خارج املنظّمة و ذلك يف حالة التفاوض                  * 

  ) .إخل …مناقشة امليزانية 
 الوظيفة تعترب ذات أمهيـة  إنّ هذه. تشكيل و تنشيط فريق إدارته املكون من اإلطارات املعاونني له    * 

فتشكيل فريق من اإلطارات الّذين يتـسمون بالفعاليـة             . كبرية خاصة على املدى املتوسط و البعيد        
و كذلك القدرة على تنشيطهم عن طريق حتفيزهم ، توجيههم ، وضع كلّ إطار يف املكان املناسـب               

   ).2( رة سابقاله هي الوسيلة الناجعة لضمان حتقيق األهداف املسطّ
  
   . )Les styles de commandement : ( أمناط القيادة -4

فقد توصل  . لقد أثبتت التجارب أنّ القيادة ختتلف من منظّمة إىل أخرى و من قائد إىل آخر                  
الباحثون من خالل اخلمسني ستة املاضية إىل نتيجة هامة تتلخص يف جمموعة من املـؤثّرات ميكـن                 

الفكرة اليت يكوهنا القائد عن أعوانه و مالمح شخصيته أي          :  ثالث نقاط أساسية هي      حتديدها يف يف  
  النجاح االجتماعي ، حتسني( و  طموحاته  )  مبا فيها مبادئه و قيمه )  ( 3( تركيبته السسيونفسية 

   
  

 Voir S. ALECIAN et D. FOUCHER : OP CIT pp 76-77 . )1(   
 Voir S. ALECIAN et D. FOUCHER : OP CIT pp 85-86 . )2(   
 Voir AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT p 23 . )3(   

و ثانيا ما ينتظر منـه      )  إخل   …وضعيته املالية ، االعتراف مبواهبه ، حب السلطة ، الشعور بالواجب            
 La situation , les( املنظّمة ، و ثالثا الظّروف احمليطة و ثقافة  ) Les attentes des subordonnés( أعوانه 

circonstances . (                 بعـهكلّ هذه املؤثّرات هي اليت تلعب دورا حامسا يف حتديد منط القيادة الذي قد يت
و قد حبث العديد من الدارسني و املهتمني هبذا املوضوع حول ما هو أجنع أمناط                ). 1( أحد اإلطارات 

 )         La méthode douce( أم الـنمط اللّـين    )  La méthode autoritaire( القيادة هل النمط التـسلّطي  
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و جتدر اإلشارة إىل أنّ بني هذين النمطني املتطرفني توجد أمناط وسطية كما يبينه الرسـم التـايل ل                   
   ) .TANNENBAUM et SCHMIDT" ( تانانبوم و مشيد"
  
  

  لقيادة مركّز على القائد  منط ا          منط القيادة مركّز على األعوان 
  
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ).2"( شكل يبين اختالف أمناط التسيري حسب تغير سلطة القائد و حرية األعوان " 
  

 Voir K. HAMDI : OP CIT p 63 et suite.    )1(   
     .62-63ص –املرجع السابق ص : و بومجعة بولقريعات 

  . K . HAMDI : OP CIT p 65 و 248املرجع السابق ص : العضايلية أنظر مهدي زويلف ، علي  ) 2( 

: و يف هذا املوضوع ، اقترح عدد كبري من الباحثني و الدارسني أمناطا للقيـادة و أبرزهـا                   
   ) R . LIKERT" ( ليكارت" و أمناط  ) Douglas MC GREGOR" ( دوجالس ماك جرجيور" أمناط 

و آخـرين ،   ) REDDIN" ( ريدان " و أمناط  ) BLAKE et MOUTON" ( بالك و موتون " و أمناط 
  .إالّ أننا سنقتصر، يف دراستنا ، على ذكر أمهّها 

   :"ماك جرجيور"  ل Y و Xنظرية ) أَ

  

                                  
  سلطة القائد

  
  
  
  

  حرية  املرؤوسني                  

)1)                   ( 2)                 (3)                     ( 4 )                ( 5 )               ( 6 )                (  7(  
د القائد           يعرض املدير             يعرض املدير          يناقش القرار        املدير ُيَرغِّب         املدير يتخذ يسمح املدير           حيد  

  . للمرؤوسني           اإلطار العام          املشكلة ليتحصل          القرار للمناقشة       مع املرؤوسني       املرؤوسني         القرار ويصدره 
  .  بقراراتهبعد أن يتخذه      .            اتخاذ القرارات       للقرار و يترك       على اقتراحات             و التعديل

  ضمن حدود         مسألة اتخاذه       املرؤوسني و يتخذ                                و جييب على 
  .استفسارام .                             فعال للمرؤوسني    قراره على ضوء ذلك.                معينة 
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اليت نـشرها يف كتابـه      " دوجالس ماك جرجيور    " تعتمد نظرية عامل االجتماع األمريكي        
على نظرة املسيِّر ملعاونيه و هذا لتحديد منط         ) 1" ( ملؤسسة  العامل اإلنساين يف ا    " 1960الشهري عام   

   ".Y" و  " X" فحسب هذا األخري ، فإنّ العمال أو املعاونني ميكن تصنيفهم يف فئتني إثنتني . القيادة 
فهي جتمع العمال الذّين برى فيهم املَسيِّر أنهم جمموعة من العمـال الـذّين               " X" أما الفئة     
كالكسل ، انعدام التحفيز و املبادرة ، عدم االهتمـام بأهـداف            : ن بصفات قبيحة و سلبية      يتصفو

. املنظّمة ، فهم يفرون من املسؤولية و ال حيبُّون العمل ، كما ينقصهم الطّموح و يقاومون التغـيري                   
عمـال و تغـيري     ،يتوجب عليه توجيه و حتفيز و مراقبة ال        " X" لذلك ، فإنّ املسير ، حسب نظرية        

فإنّ املسير يعمل على الرقابة املـستمرة لعمالـه         . تصرفام حبيث تكون مناسبة الحتياجات املنظّمة       
   ) .2( حبيث يكافئهم حني حيسنون العمل و يعاقبهم حني خيطئون 

رة حول تنظيم العمل ، و قد رأينا أنّ هذه النظ         " تايلور  " هذه حتمل أفكار     " X" إنّ نظرية     
                    بذور الفشل يف تسيري املنظّمة أو املنظّمة على حـد ، ها حتمل ، بال شكخاطئة إىل أبعد احلدود ألن

  .سواء 
يعَتِبـر   " Y" و على عكس النظرية األوىل اليت ُتعترب تقليدية ، فإنّ املسير ، حسب نظريـة                  

سل و يقاومون أي تغيري و إن فعلـوا   فليس صحيحا أنهم حيبون الك    . العمال أفرادا أذكياء يف األصل      
بل على عكس ذلك ، ميكـن       . ذلك فإنّ املسيرين هم الّذين أنشئوا فيهم ذلك نتيجة سوء معاملتهم            

حتفيزهم على األداء اجليد للعمل و تنمية قدرام على حتمل ملسؤولية و توجيه تصرفام و إرادم حنو         
ير إالّ يأت الظّروف املناسبة و الشروط الضرورية ألداء العمل          فما على املس  . حتقيق أهداف املنظّمة    

مـاك  " فحـسب   . بصفة جيدة و العمل على انصهار األهداف الفردية للعمال يف أهداف املنظّمة             
هو اإلدماج بإنشاء الشروط الضرورية الكفيلة بعمـل         " Y" املبدأ األساسي لنظرية    " فإنّ  " جرجيور  

   ).3"( مة على حتقيق أهدافهم الشخصية و ذلك بتوجيه جهودهم حنو جناح املنظّمة أعضاء املنظّ
  

   Le facteur humain dans l’entreprise ou «  humain side of entreprise >> )1(   
 Voir R.A. THIETART : OP CIT p 91 . )2(   

   .   K. HAMDI : OP CIT p 87نقال عن كتاب  ) 3(  

شارة إىل أنّ هذه النظرية قد حضيت باملساندة الكـبرية مـن قبـل البـاحثني                          و جتدر اإل  
  ) . Chris ARGYRIS" ( كريس أرغريس " و الدارسني أمثال 

قد لقيت بالنقد الشديد و ذلك باعتبارها متطرفة حبيث ُتصنِّف األفراد            " Y و   X" إنّ نظرية     
 ، يف حني ، جند أنّ بعض األفراد حيملون صفات تنتمي إىل الفئتني يف                )1( إىل فئتني اثنتني منفصلتني     

اليت أخذت بعني   " Y" تقليدية جتاوزا األحداث ، إالّ أنّ نظرية         " X" و إن كانت نظرية     . آن واحد   
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نـه  لذلك ، فإ  . االعتبار طبيعة األفراد و سلوكهم ُتعترب نظرية مثالية ال ميكن تطبيقها يف أرض الواقع               
  .يرجع للمسير الدور يف إجياد النمط املناسب و ذلك حسب العمال الّذين يعملون حتت قيادته 

  
   ) . La grille de BLAKE et MOUTON : ( "بالك و موتون " جدول ) َب

حول تصرفات القادة أهم " بالك و موتون " ُتعترب نظرية " ماك جرجيور" و يف نفس سياق   
  . أقرب للواقع باملقارنة مع األمناط األخرى األمناط ألنها

درجـة االهتمـام باملهـام             : فدراسة هذين الباحثني اليت تعتمد على عاملني أساسيني مها            
و قد قسَما كـلّ      ). 2) ( العالقات اإلنسانية   ( و درجة االهتمام بالعاملني     ) األهداف  ( أو باإلنتاج   

و استنتج هذان العاملان أنّ تفاعل هذين العـاملَْين أعطـى واحـدا                   . من العاملَْين إىل تسع درجات      
و ميكن . و مثانني منطا للقيادة ؛ و الستحالة دراستهم كلِّهم  ركّزا على مخسة أمناط اْعَتَبراهم أساسية          

  :تلخيصها يف 
   ) . anémique" ou " le laisser faire "Le style" : ( الضعيف1-1منط  -1َ

 هذا النمط من القيادة فإنّ املسير ال ُيعِط أي اهتمام ال لألهداف أو املهام و ال حتى                  حسب  
للعالقات اإلنسانية و كيفيات حتفيز العاملني ، فال يهتم هذا النوع من املسيرين بطبيعة عالقتـه مـع              

  .العاملني معه حبيث ال حياسبهم و يترك هلم مطلق احلرية 
القيادة قد خيص بعض املسيرين الّذين استفادوا مـن الترقيـة باألقدميـة                    إنّ هذا النمط من       

  .فهم أشخاص غري متحمسني للعمل إلظهار قدرام . و الذّين يقترب أعمارهم من سن التقاعد 
  ) . Le style coopératif ou social :( التعاوين أو االجتماعي1  -9منط  -َ 2

القيادة يعطي املسير كلّ اهتمامه للعالقات اإلنسانية و درجـة التفـاهم                 يف هذا النمط من       
  .و العمل على جعل ظروف العمل جيدة دون االهتمام باألهداف أو املهام 

  
  

 Voir K. HAMDI :OP CIT pp 82-90 . )1(   
        AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT pp 65-66 .      

 Voir A.R. THIETART : OP CIT p 92 . )2(   

   ) . autocratique–Le style autoritaire  : (  التسلّطي9-1منط  -3َ
فحسب هذا النمط من القيادة فإنّ املـسير ال         . و هو عكس النمط التعاوين أو االجتماعي          

مامه بتحقيق األهداف   يهتم بالعالقات اإلنسانية الناّشئة داخل املنظّمة إالّ بدرجة قليلة بل يعري كلّ اهت            
  .و يف ذلك يلجأ املسير إىل إعطاء األوامر و إىل مركزية اتخاذ القرارات . و نسبة عالية من اإلنتاج 
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يعترب هذا النمط تقليديا و قد أثبتت التجارب أنه منط غري حمبذ و قد رفضه أغلب الباحثني ،                    
  .الدارسني و املسيرين 

   ) .Le style participatif ( : االشتراكي9-9منط  -4َ
حسب هذا النمط ، فإنّ املسير يهتم بنفس الدرجة باألهداف و بالعالقات اإلنسانية حبيـث                 

يعترب املسيرون املنتمون إىل هذا النمط من القيادة أنه ال ميكن حتقيق األهداف املسطّرة إالّ بعد يـأة                  
  .ظروف العمل املناسبة جو مالئم للعمال و العمل على توفّر كلّ 

  .إنّ هذا النمط مثايلّ لكونه صعب التحقيق   
   ) .Le style médian ou intérmédiaire : ( الوسطي5 -5منط  -َ 5

يهتم املسير بتحقيق درجة متوسطة من األهداف و يف املقابل يعري نفس الدرجة من االهتمام                 
   ).1( ب العمال و تذمرهم و ال حتى رؤساءهمبالعالقات اإلنسانية و هذا حىت ال تثري غض

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                     
                              

  1       2         3         4          5         6         7          8        9   
   .أو املهام) اإلنتاج ( درجة االهتمام باألهداف           

   "La grille de BLAKE et MOUTON: شبكة بالك و موتون             " 
 Voir K. HAMDI :OP CIT PP 78-81 . AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT PP 24-26 )1(   

، و يف ذلك     " MOUTON و   BLAKE" شبكة   ) REDDIN" ( ريدان  " و قد درس الباحث     
كم على هذه األمناط بكوهنا جيدة أو رديئة فقد بين ، من خالل          فقد عكف على تبيان أنه ال ميكن احل       

: دراسته ، أنه لكلّ منط إجيابياته و سلبياته و هذا باألخذ بعني االعتبار طرق استعمال هذه األمنـاط                   
فالنمط الضعيف ، مثال ، قد يكون فعاال و هذا يف حالة ما إذا كان املرؤوسون ذوي درجة عالية من                    

         
                                                                               

  النمط االشتراكي                                                النمط التعاوين
Style participatif                                       Style coopératif

        
  
  
  

  النمط الوسطي
Style médian  

  
        النمط الضعيف        النمط التسلّطي   

Style autoritaire                                        Style anémique  
  
  

9-9 1-9  

5-5 

9-1 1-1  

9 
 
8 
 
 
7 
 
6 
 
 
5 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
2
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باإلضافة إىل ذلك ، فإنّ املسيرين الّذين يطبقون هذا النمط من القيادة ميتـازون              . ة و الفعالية    الكفاء
  .باخلربة املهنية و بالتحكّم بالقوانني و اإلجراءات 

أما النمط التعاوين أو االجتماعي فإنه يساهم يف حتسني جو العمل داخل املنظّمة ، و هو قد                   
إالّ أنّ تطبيقـه بـصفة      . رية يف بعض احلاالت مثل مرور املنظّمة بظروف صـعبة           يكون ذا أمهية كب   

أما النمط االشتراكي فهو أكثـر      .مستمرة قد يؤدي إىل عواقب وخيمة كعدم حتقيق أهداف املنظّمة           
ـ                   ن األمناط حتفيزا و ديناميكية إالّ أنه يتطلّب صرامة كبرية ، كثريا من الطّاقة و تكريس وقت كبري م

  .قبل املسير 
أما النمط التسلّطي فهو قد يكون منطا مناسبا يف حالة ما إذا كان العمال ذوي إرادة ناقصة                 

إالّ أنّ  . كما أنه قد يكون فعاال يف احلاالت اإلستعجالية اليت تتطلّب نتائج عاجلـة              . و فعالية قليلة    
نها زيادة النزاعات داخل الفريـق ، نقـص         تطبيقه يف غري هذه احلاالت املذكورة أعاله قد ينجر ع         

  . التحفيز و قتل روح املبادرة و االبتكار لدى األعوان 
   ).1( أما النمط الوسطي فيمتاز باملرونة إالّ أنه تنقص فيه الصرامة  لدى املسيرين

نظّمـات  كما جتدر اإلشارة إالّ أنه ال ميكن تطبيق نفس النمط على كلّ األفراد و يف نفس امل         
بل يتحدد النمط حسب متغيرات أخرى كاملتعاونني ، الظّـروف          " بالك و موتون    " كما أقر ذلك    

لذلك يرجع لكلّ مسير دور حتديد النمط املناسب كما ميكن استعمال أمناط عديـدة و يف                . احمليطة  
   ).2( منظّمة واحدة 

  
   ) .Les systèmes de LIKERT : ( "ليكارت" نظم ) َج

على حتديد أربعة نظم للتسيري فقد أعطى مثل         ) LIKERT" ( ليكارت"  ، عمل    1961 سنة   يف
و األفـراد      ) اإلنتاج أو األهداف  (أمهّية كبرية لعاملْين أساسيني مها املهمة       " دوجالس ماك جرجيور  " 

  " .بالك و موتون " و قد تبعهما ، يف ذلك ، 
  

Voir AMIEL , BONNET et JACOBS :OP CIT PP 26-27 . ) 1(   
   . 81املرجع السابق ص : و بومجعة بولقريعات 

 Voir AMIEL , BONNET et JACOBS :OP CIT P 28 . )2(   

حسب دراسته أنّ التسيري الناجح هو ذلك الذي يرتكز على يأة جـو             " ليكارت" و يرى   
 حتديد أهداف املنظّمة و عمليـة       مالئم يعتمد على التعاون و ذلك عن طريق إشراك العمال يف عملية           

كما أنه يرفض العالقات اهلرمية العمودية من القمة إىل القاعدة بل يـرى أنّ التـسيري               . اتخاذ القرار   
الفعال هو الّذي يعتمد على االتصال القائم بصفة عمودية من األعلى إىل األسفل و العكـس أي أنّ                  
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 من املَسيِّرين و من املَُسيَّرين ؛ كما جيب أن تكـون أفقيـة      املعلومات جيب أن تكون من اجلهتني أي      
  .على كلّ مستويات املنظّمة 

إىل حتديد أربعة أنواع من األنظمة      " ليكارت  " و يف دراسة حول نظم التسيري ، فقد توصل          
  :هي 

   ).Système autoritaire exploiteur( نظام تسلّطي مستِغل – 1
   ) .Système autoritarisme bienveillant ou patérnalyste) ( ويأب( نظام تسلّطي راعي -2
   ) .Système consultatif( نظام تشاوري -3
   ) .Système participatif( نظام مشارك -4

  :و قد خلّص يف ذلك اخلصائص األساسية لكلّ نظام و هذا حسب اجلدول املبين أدناه   
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  مشارك
Participatif  

  تشاوري
Consultatif  

  تسلّطي راعي
Autoritarisme 
bienveillant  

  تسلّطي مستغل
Autoritarisme 
bienveillant  

النظم 
  اخلصائص

مساندة   مساندة  كبرية
  دورية 

 مساندة العمال   منعدمة  مساندة أبوية

عالقات مؤسسة 
على الثّقة املطلقة 

  املتبادلة

عالقات 
  جيدة 

عالقات حمدودة أو 
  )ةحتفّظي( بعدية 

عالقات مؤسسة 
  على انعدام الثّقة

  العالقات
 مرؤوس- رئيس 

حرية إبداء  -
  .اآلراء 

االتصال من  -
   .الطّرفني

مشاركة 
حمدودة يف 
  اتخاذ القرار
و مشاورة 
  حمدودة

اتصال ضئيل صاعد 
من األسفل إىل األعلى 
عن طريق االقتراحات 

  .و إبداء اآلراء 

أخذ القرار يعود 
  للرئيس

   املشاركة

املكافأة مؤسسة 
على درجة 

  املشاركة 

  املكافأة -
العقاب عند -

عند ( احلاجة 
  )الضرورة 

  نظام املكافأة-
  عقاب ضئيل-

  اخلوف-

  العقاب-
املكافأة تكون -

  عند احلاجة

  نظام التحفيز

  روح الفريق  منعدم  ضعيف كبري نوعا ما   كبري جدا

   )1( " ليكارت" جدول يلخص جدول 
    

ختتلف من منظّمة إىل أخرى     " ليكارت" تطبيق نظم التسيري احملددة من قبل الباحث        إنّ درجة   
إالّ أنه ، ميكن القول أنّ النمط األول من التسيري أي النمط التسلّطي             . و هذا راجع إىل معايري عديدة       

ابـل جنـد أنّ النظـام       و يف املق  . املستِغل مل يعد نظاما حمبذا بل أصبح ، يف أيامنا هذه، شبه منعدم              
و النظام التشاوري مها النمطان األكثر استعماال بينما يبقى النظام الرابع           ) األبوي  ( التسلّطي الرعوي   

نظامـا مثاليـا بعيـدا عـن            "ماك جرجيور " ل   " Y" أي املشارك أقلّ استعماال باعتباره مثل نظرية        
   ).2( الواقع

  
 Tableau de LIKERT , voir K . HAMDI : OP CIT P 91 . )1(   
 Voir K . HAMDI : OP CIT P 93 . )2(  
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   .La prise de décision : أخذ القرار) 5

إنّ أخذ القرارات عملية مرتبطة باإلنسان تظهر يف احلياة اليومية لألفراد و ذلك عند تـسيري                  
 من احلاجات و ما إىل ذلـك مـن          شؤوهنم اخلاصة كأخذ قرار عند شراء بيت أو عند اقتناء حاجة          

األمثلة اليت ُتبيِّن أنّ اإلنسان دائما يف وضعية تتطلّب منه أخذ القرارات و هذا نتيجة ظهور مشاكل  و             
  .طرحها بصفة مستمرة و اليت تتطلّب اإلسراع يف إجياد احللول هلا 

يف اإلدارات و املنظّمـات     إنّ عملية اتخاذ القرارات تزيد حدة وأمهية أكثر بالنسبة للقـادة              
بشكل عام و ذلك باعتبارها من الوظائف األساسية اليت تسند هلم إن مل نقل أمهّها علـى اإلطـالق                       

و ذلك لضرورة ممارستها على كلّ األصعدة أي يف حتديد األهـداف األساسـية ، عنـد وضـع                   
ة مقارنة النتائج احملـصل عليهـا             أي يف مرحل  (اإلستراتيجية ، عند تنفيذها و حتى يف عملية التقييم          

   ).1) ( و األهداف 
لقد أعطى الباحثون أمهية كبرية لعملية أخذ القرار و ذلك هبدف إجياد طريقة علمية ترتكـز                  

على أسس صحيحة و هذا نظرا للمخاطر و اآلثار السلبية اليت قد تسببها عملية أخذ القرار خاصة يف                  
  . للحلول حالة االختيار اخلاطئ

 Prévoir( أذن ، فإنّ أمهية أخذ القرار راجعة أساسا و متعلّقة بالدرجة األوىل بتوقّع املخاطر   

les risques ) ( 2 (  أكّدو نسبة عدم الت )La marge d’incertitude (  خذة اإلجراء الّذي اتمن صح.  
التخاذه جيـب أول إعطـاء      قبل احلديث عن عناصر القرار و مراحله و اخلطوات األساسية             

  :تعريف شامل له 
   :تعريف القرار  ) أ

اختيار أحسن البدائل املتاحة ،بعد دراسة النتائج املتوقّعة مـن كـلّ            " ُيعرف القرار على أنه     
االختيار احلـذر و الـدقيق      " كما ميكن تعريفه على أنه      " بديل و أثرها يف حتقيق األهداف املطلوبة          

   ).3"( بني إثنني أو أكثر من جمموع البدائل السلوكية ألحد البدائل من 
ذلك االختيار احلذر و النهـائي ألحـد البـدائل                 " كما ُعرِّف ، أيضا ، على أنه          

   ).4"( أو احللول وتنفيذها يف الواقع 
  
   . 33-34ص –املرجع السابق ص : أنظر بومجعة بولقريعات  ) 1(  

 Voir S .ALECIAN et D . FOUCHER : OP CIT P 279 . )2(   
املرجع السابق : بومجعة بولقريعات   و  256-257ص –املرجع السابق ص : أنظر مهدي زويلف ، علي العضايلية  ) 3(  

   .34ص 
 Voir AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT P 37 . )4 (   

 S .ALECIAN et D . FOUCHER : OP CIT P 280 .      
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   : القرارعناصر )ب 
  : للقرار ، بصفة عامة ، مخسة عناصر هي

  إذ أنّ اتخاذ القرار ال ميكن أن يتم إالّ عند تواجد مشكلة جيب حلّها ؛) : Le problème( املشكلة -1َ
أو حلول خمتلفة تتوفّر للقائد الختيار احللّ الذي ): Solution ou alternative ( أن يكون هناك بدائل-2َ

ففي حالة عدم توفّر عدة بدائل فالقائد يكون ملزما على اتباع ذلك احللّ دون سواه فال                . يراه األجنع   
  يعترب قد اتخذ قرارا؛ 

  أن يكون لقائد هدفا من وراء اتخاذ القرار ؛ ) :Le but( اهلدف -َ 3
  يف اتخاذ البديل ؛توفّر الوعي و اإلدراك -4َ
   ).1( يطة دورا كبريا يف توجيه عملية اتخاذ القرارحيث أنّ للظّروف احمل :املناخ أو البيئة-5َ

  
   :خطوات أو مراحل اتخاذ القرار) ج

  :هناك مخس خطوات التخاذ القرار 
إنّ طرح و تشخيص املشكلة هـي اخلطـوة األوىل        ) :Définition du problème ( تعريف املشكلة-1َ

فمن حتديد املشكلة يتحدد    . ذا ُعِرفت املشكلة و عناصرها      إذ  ال ميكن اتخاذ القرار إالّ إ       : و الرئيسية   
  .اهلدف 

يف هـذه املرحلـة    ) : Collecte de l'information et analyse de la situation ( مجع احلقائق و حتليلها-2َ
يتعين على املسير مجع كلّ املعلومات املتعلّقة باملشكلة و ذلك بطرح كلّ األسئلة املمكنـة و الـيت                  
تساعد يف التعرف أكثر على املشكلة أي تفكيكها إىل أجزاء و حتليلها و تركيبها و هذا للـتفكري يف                   

فإذا مل ُيحِسن املسيِّر طـرح      . و من خالهلا يتم التوفيق أو الفشل يف اتخاذ القرار           . البدائل و احللول    
  .تيار البديل األنسب األسئلة املناسبة فإنه سيخطئ ال حمال يف حتديد البدائل و يف اخ

يف هذه املرحلـة حيـدِّد   ) :  Confrontation des solutions ( مرحلة تطوير احللول و التنبؤ بنتائجها-3َ
املسيِّر كلّ البدائل و احللول املمكنة للمشكلة املطروحة و يعمل على مقارنتها و دراسة جوانبـها ،                 

  .إجيابياا و سلبياا 
يف هذه املرحلة يتوجب علـى  ) : Le choix d'une solution ( يل األمثلمرحلة اختيار البد-4َ

املسيِّر اختيار بديل واحد من جمموع البدائل و هو البديل أو احللّ األنسب للمشكلة ، و لذلك جيب                  
احتماالت النجاح و العالقة بني املخـاطر و االمتيـازات   : األخذ بعني االعتبار عاملني أساسيني مها   

  .رة  أو املتوقّعة املنتظ
  
   .258املرجع السابق ص : أنظر مهدي زويلف ، علي العضايلية  ) 1( 
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يف هذه املرحلة ُيتخـذ القـرار و    ) : La mise en œuvre ( مرحلة اتخاذ القرار ، تنفيذه و متابعته-5َ
قرار و صحته ألنـه يف      يعمل املسيِّر على تنفيذه ، كما جيب متابعة التنفيذ للتحقّق من مدى سالمة ال             

احلالة العكسية جيب الرجوع إىل حتديد أسباب عدم مالئمة القرار املُتخذ مع املشكلة كمـا جيـب                 
   ).1( التحقّق من بلوغ اهلدف املسطّر عند اتخاذ القرار

   ) :  Les types de décision ( أنواع القرارات) د
  :طراف اليت سامهت يف اتخاذه هناك أنواع عديدة من القرارات و هذا حسب األ

و هي القرارات اليت يتخذها  ) :Décision unilatérale ou solitaire ( القرارات األحادية أو االنفرادية-1َ
  .القائد لوحده 

لوحده القرار ) املسيِّر( حيث يتخذ القائد ) : La persuasion ( القرارات الناجتة عن إقناع اآلخرين-2َ
  .اآلخرين بنجاعته مثّ ُيقنع 

حيث يطلب القائد من اآلخرين آرائهـم مثّ   ) :La consultation ( القرارات الناجتة عن االستشارة-3َ
  .يأخذ القرار 

حيث يبحث القائد مع أعوانه  ) : La concertation ou négociation ( القرارات الناجتة عن املفاوضة -4َ
 .طراف عن احللّ املناسب و املرضي لكلّ األ

و هي تلك الناجتة عن تفويض القائـد ألحـد    ) :La délégation ( القرارات الناجتة عن التفويض -5َ
   ).2( األعوان أو جملموعة من األعوان سلطة اتخاذ القرار

إنّ عملية اتخاذ القرار عرفت نفس التطور الذي عرفته إدارة األفراد بشكل عام و العالقات               
 خاص بدءا من املدرسة الكالسيكية إىل املدرسة احلديثة اليت تعتمد ، أساسا ، علـى                اإلنسانية بشكل 

  .مبدأ املشاركة و التعاون 
لقد أثبت العديد من الباحثني مالئمة و صحة القرارات كلّما كان إشراك األفراد فيها أكـرب            

دوجـالس مـاك   " و  ) W.H . SCHMIDT  و R. TANNENBAUM(   ."تاننبوم و مشيـد : " أمثال 
و غريهـم مـن    ) MOUTON و BLAKE" ( بالك و موتـون  " و  ) D. MC GREGOR" ( جرجيور

فكلّما كانت حرية أفـراد اإلدارة أكـرب يف املـشاركة                  . الباحثني الّذين اعتنوا بعملية اتخاذ القرار       
"  ، و هذا ما ُيبيِّنه خمطّط   و املسامهة كلّما كانت سلطة القائد يف اتخاذ القرار أقلّ و العكس صحيح        

   ):3( املبين أدناه"تاننبوم و مشيد 
  
   . 273-278ص -املرجع السابق ص: أنظر مهدي زويلف ، علي العضايلية  ) 1( 

AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT  PP 41-43 .  
 Voir  AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT  P 38 . )2 (   
 Voir  AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT  PP 38-39 .  )3(   
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                """"""
       )  1( "خمطط تاننبوم و مشيد يبني تغري سلطة اختاذ القرار "       
    

جد داخل املنظّمة و مدى تأثريهـا       كما ركّز هذان الباحثان على العوامل أو القوى اليت تتوا         
قوة املسير ، قوة األعوان ، و القـوة      : على منط القيادة و هي حسب رأيهما ثالث قوى أساسية هي            

   ) .2( املكونة حسب احلالة أو الظّروف 
و يف الواقع ، إنّ القرارات املتخذة جيب أن حتض بتأييد أكرب من قبل األعوان و هذا لضمان                    
 السليم و تنفيذها احملكم على أرض الواقع و هذا لن يكن إالّ بالعمل على مشاركتهم يف كلّ                  تطبيقها

مراحل اتخاذ القرار إذ أنهم مصدر املعلومات اليت جيب أن تتوفّر للمسيِّر و اليت على أساسها ُيتخـذ                  
  .القرار السليم 

  
اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية ، . من نظم االقتراحات إىل التسيري الذّايتاملشاركة يف اإلدارة : أنظر بشري حممد اخلضر  )   1(  

   .237ص ، معهد احلقوق و العلوم اإلدارية جامعة اجلزائر 1987  مارس 01رقم 24 اإلقتصادية و السياسية ، جملد 
AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT P 39 et K . HAMDI :OP CIT P 65  .-  

   .237املرجع السابق ص : ظر بشري حممد اخلضر أن ) 2( 
K . HAMDI : OP CIT PP 119-121 .-  
 R. A. THIETART : OP CIT P 91.-  

 حرية تصرف األعوان
Liberté d'action des collaborateurs  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     سلطة املسيِّر
Autorité du gestionnaire 

متركز منط التسيري علـى     
 Style de( األعـوان  

direction centré sur 
les subordonnés(   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

متركز منط التسيري علـى     
ــد   Style de( القائ

direction centré sur 
le chef(   

تفويض
 كامل

تفويض
 حمدود

 االستشارة

 اإلقناع

 قرار
 انفرادي

يترك القائد ألعوانه  
احلرية الكاملة 

  لالختيار 

يضع القائد حدود 
  التفويض و يطلب من

 هم اتخاذ القرار 

يقدم القائد أفكاره و 
يطلب من كلّ واحد  

  رأيه اخلاص 

  لقائد قراره يتخذ ا
 و يعلنه على أعوانه

يأخذ القائد قراره 
  بصفة فردية 
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ُيعتَبر القادة من أهم العناصر املكونة للمنظّمة لذلك فإنّ املنامجنت ،عرب نتـائج البحـوث ،                  
ادة النظر يف أمناط التسيري القدمية و ذلـك         الدراسات و التجارب امليدانية العديدة ، قد عِملَ على إع         

باقتراح أمناط حديثة تعتمد أكثر على مشاركة األعوان و على إدماجهم التام يف حتقيق أهداف املنظّمة                
ويف سبيل ذلك ، فقد اهتم املنامجنت بالبحث يف أجنع األمناط و أقومها و هـذا بدراسـة سـلوك            . 

كما اهتم ، مـن جهـة       . د وظائفهم حسب املستوى الّذين ينتمون إليه        و تصرفات املديرين و حتدي    
  .أخرى ، بعملية أخذ القرار اليت هي أيضا من أهم أثار النمط املختار يف التسيري 

إنّ القائد الفعال هو الّذي حيسن اختيار النمط املالئم و ذلك للتأقلم مع الظّروف املتجـددة                    
و يف ذلك ، فقد أثبتت التجارب أنّ القائد الناجح هو ذلك الّذي ال              . لوك األفراد   و املتغيِّرة و مع س    

يستعمل ال النمط التسلّطي و ال النمط اللّني بل هو ذلك الّذي يعرف مىت يكون متسلّطا و مىت يكون        
   ).1( ليِّنا

     جاري قـد  و إن كان املسيِّرون أو القادة يف القطاع اخلاص و يف القطاع العام الصناعي و الت
متكّنوا من تطبيق مبادئ املنامجنت للقيادة بكلّ سهولة و مرونة ، فإنّ ذلك مل يكن سـهال ، علـى                    

إذ أنه ال ميكن للمسيِّر و ليس له مطلق احلرية يف حتديـد الـنمط               : اإلطالق ، يف اإلدارات العمومية      
جبملة من اإلجراءات اليت ُتحدد له منط تسيريه        املالئم إلدارة أعوانه بل هو ، على عكس ذلك ، ُمقيد            

حيث أنّ النصوص التنظيمية و القانونية املتواجدة حاليا ال متكِّنه من اختيار أعوانه كما ال متنح      له                      
الوسائل و األدوات األساسية لضمان مشاركة أفراد اإلدارة باإلضافة إىل اهليكلة املركزية   للمـصاحل            

( أضف إىل ذلك التقاليد و العادات اإلدارية السائدة اليت ُتحبِّذ املركزية          .ب من مهمة القائد     اليت تصعِّ 
2.(   

إالّ أنّ هناك من يرى أنّ هذه النظرة جد متشائمة و ذلك باعتبار القائد الذّكي هـو الّـذي    
ع سـلوك أعوانـه          يعرف ، رغم الصعوبات و املساوئ املذكورة أعاله ، كيف ُيالِئم منط تسيريه م             

و الظّروف احمليطة باإلدارة و ذلك عرب التحرك يف اجملال الّذي تركه التشريع و النصوص التنظيميـة                 
لسلطة املسيِّر دون تقييده و هذا ما نراه يف أرض الواقع و ذلك بنجاح بعض القادة يف تـسيري إدارة                    

و فشل مسيِّرين آخرين و هذا رغم ) هودات جبارة إالّ أنّ ذلك يتطلّب إرادة غري عادية و جم(عمومية 
  .توفّر نفس الشوط و الظّروف 

  
  

 Voir K . HAMDI : OP CIT P 127 . )1(   
   و 256املرجع السابق ص : أنظر مهدي زويلف ، علي العضايلية  ) 2(  

AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT P 44 .  
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   ) .Les   collaborateurs ou les dirigés:(  املعاونون أو املسيَّرون: ثانيا  
إذا كان املنامجنت قد اهتم بالقادة باعتبارهم أصحاب القرار األولني إالّ أنه ، يف نفس الوقت                  

، مل يهمل باقي األفراد املنتمني إىل املنظّمة ، فعلى عكس الطّرق التقليدية للتسيري اليت تعترب العمـال                  
، فإنه أصبح للعمال دورا كبريا يف تسيري و حتقيـق           " تايلور"ة ، كما جاء يف نظرية       جمرد ملحقني لآلل  
و قد ذهب الباحثون يف ميدان املنامجنت إىل أبعد من ذلك و ذلك باعتبار املعاونني               . أهداف املنظّمة   

  .ؤسسة أو املسيرين عامال أساسيا ال يقلّ أمهية عن باقي العوامل األخرى يف حتديد مصري امل
فمنذ اخلمسينات شهدت تلك الفترة  تبلور و تطور العالقات اإلنسانية و ضرورة تـدعيم                 

مسؤولية األعوان و مشاركتهم يف اتخاذ القرارات املهمة و االعتقاد بالدور الكبري الذي قـد يلعبـه                 
   ).1( هؤالء 

 دراسة كيفيـات إدمـاج      و يف هذا السياق ، فقد ذهب العديد من الباحثني و املهتمني إىل              
  .األعوان بصفة حمكمة لتحقيق أهداف املنظّمة و ضمان السري حلسن ملصاحلها 

و إن كـان    . و يف هذا اجملال ، فقد اتفق أغلب الباحثني على دراسة حمفّزات هؤالء العمال                 
ا أكثر بـالتحفيزات    قد اهتمو " فايول" و  " تايلور" الدارسون املنتمون إىل املدرسة الكالسيكية أمثال       

نفوا ذلك ؛ فعلى عكس ما      " إلتون مايو " املادية إالّ أنّ باحثي مدرسة العالقات اإلنسانية وكان أوهلم          
اعتربه رواد املدرسة الكالسيكية بأنّ حتفيز العمال عملية سهلة ، فإنّ أصحاب مدرسـة العالقـات                

      عقيد ألنة بالغة التها عملية جيدون أنـة                       اإلنسانيفـسية و البيئيها تأخذ بعني االعتبـار العوامـل الن
فأغلب التجارب أثبتت أنّ الوسائل املادية ليست حمفّزا و دافعا قويا للمعاونني            . و االجتماعية للعمال    

ألداء أعماهلم بصفة جيدة و لتحقيق اندماجهم الكامل لذلك ، فقد عمل هؤالء على دراسة وسـائل             
  .ز سواء الذّاتية اخلاصة بكلّ عامل على حدا أو بوسائل التحفيز اجلماعية التحفي

باإلضافة إىل االهتمام بتحفيز األعوان و بالوسائل األساسية لتحقيـق هـذا اهلـدف فـإنّ               
املنامجنت ركّز ، من جهة ثانية ، على ضرورة تقسيم املسؤوليات على األعوان و تفويض السلطات                

  ـة                  باعتبار ذلك أهمة لتحقيق ، من جهة ، كفاءة األعوان و من جهة ثانية ، وسيلة حتفيزية هامعملي 
وباعتبار تقييم األعوان عملية ذات أمهية كبرية يف قياس درجة الكفاءة و لتحديد نقاط الضعف               . جدا  

سـائلها  لدى هؤالء ، فإنّ هذه العملية رغم قدمها قد عرفت ، بفضل املنامجنت ، تطور تقنياا و و                 
حبيث أصبحت وسائل الرقابة و التقييم دف ، يف أساسها ، إىل حتسني مردود األعـوان و ذلـك                   
  بالقضاء على نقاط الضعف لديهم و تطوير قدرام على  اإلبداع  و  هذا  على عكس وسائل التقييم 

    
Voir K . HAMDI : OP CIT P 133 et 135 . )1(   

      -  AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT P 47 .      
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  .و الرقابة التقليدية اليت كانت ، يف جمملها ، وسائل قمعية دف العقاب و التسلّط 
 
  ) . motivation des hommes La : ( حتفيز األفراد-1

  كما سبق اإلشارة إىل ذلك ، فإنّ العديد من الباحثني املهتمني مبيدان حتفيز األفـراد أمثـال                     
و غريهم داخـل   ) MC .GREGOR" ( ماك جرجيور" و )  Abraham  MASLOW" ( أبرهام ماسلو " 

إخل ، قـد    …املنظّمات و اإلدارات و ذلك لرفع كفاءم و حتسني قدرام اإلنتاجية مثـل املبـادرة                
فع األساسـي   اعتمدوا ، يف ذلك ، على دراسة احتياجات األفراد غري احملقّقة باعتبار هذه األخرية الدا              

للقيام مبهامهم على أحسن وجه و ذلك هبدف حتقيق هذه احلاجة اليت يعتربها يف حد ذاـا غايـة                        
  .أو هدفا 
و يعترب مشكل اإلحباط أو انعدام التحفيز يف اإلدارات العمومية من أهم املشاكل الرئيـسية                 

ا و من الضروري التعرض إىل التحفيز باعتباره        لذلك ، فإنه بات من املهم جد      . اليت متيِّز هذه األخرية     
   ).1( أهم عنصر اهتم به املنامجنت العمومي 

لقد ذهب العديد من الباحثني إىل تعريف التحفيز على أنه جمموعة من العوامل الـيت حتـدِّد                   
 تنمي فيه الرغبة    تصرفات املعاونني يف أداء مهامهم ، كما يعين خلق الظّروف أو احلاالت اليت تدفع و              

   ).2( يف أداء املهام اليت أُوكلت له و بصفة أمشل حتقيق األهداف
   ) .Les besoins des individus : ( احتياجات األفراد) أَ

إنطالقا من احلقيقة العلمية اليت توصل إليها أغلب الباحثني يف هذا امليدان ، فإنّ حتفيز األفراد                  
ألنّ التحفيز عملية نفسية داخلية تنـشأ يف  )  املسيِّر يف حالة املنظّمات      (ال يقوم من قبل شخص آخر       

الفرد نفسه ، فما على املسيِّر إالّ توفري الظّروف املناسبة للوصول إىل جعل أفراد املنظّمة يتحمسون  و                  
   ).3( يتحفّزون للعمل و أداء مهامهم على أكمل وجه

النفس و االجتماع و خاصة البحث الّذي قـام بـه                إنّ البحوث اليت جرت يف ميدان علم          
من بعده قد أثبت أنّ تصرفات الفرد تتحـدد          ) HERZBERG" ( هريزبرغ  "  مثّ   1954عام  " ماسلو  " 

باملقارنة مع احلاجات غري احملقّقة و هذا ما ينمي فيه التحفيز و اإلرادة القوية يف حتقيق تلك احلاجات                  
  .غري املشبعة 

على دراسة حاجات الفرد و ترتيبها حسب درجة        " ماسلو  " و من هذا املنطلق ، فقد عمل          
   ) .La pyramide de MASLOW( الشهري " هرم ماسلو " األولوية و هذا ما ُسمَِّي ب 

  
Voir J . F . AUBY : OP CIT P 22 .   )1(   
 Voir S . ALECIAN et D . FOUCHER  : OP CIT P 197 .  )2(   
 Voir S . ALECIAN et D . FOUCHER  : OP CIT P 197 .  )3(   
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   ) .La théorie d'Abraham MASLOW : ("أبراهام ماسلو"نظرية احلاجات ل  -1َ
  :على جمموعة من املبادئ ميكن تلخيصها فيما يلي " ماسلو " ترتكز نظرية   

  ُيبدي اإلنسان ، بصفة مستمرة ، حاجات غري حمقّقة ؛ -1
  نّ احلاجات غيا احملقّقة هي اليت حتفّز األفراد ؛ إ-2
إنّ احلاجات تترتب حسب أولويتها فاألكثر أمهية تأيت يف القاعدة و غري امللحة أو غري املـستعجلة                 -3

   ).1( تأيت يف أعلى املثلّث أو اهلرم
  

                                                                        
                                              1 

  احتياجات                                            حاجات                  
                                          حتقيق الذّات                       سامية 

     2      
  )عليا ( ات التقدير و االعتراف                             حمفّزة                                  حاج 

                                                            
            3  

                                                      احلاجات االجتماعية

                                                  
                                                                         4                                                                                

                     احتياجاتحاجات األمن                                                                                
                                                               5  

                 احلاجات الفيزيولوجية                                                         دنيـا                                                           

                                                                                 
   ).2" "( ماسلو " هرم االحتياجات ل              "   

حاجات اإلنسان إىل مخس فئات هي احلاجات الفيزيولوجية ، حاجات          " ماسلو  " لقد قسم     
  .األمن ، احلاجات االجتماعية ، حاجات التقدير و االعتراف و حاجات حتقيق الذّات 

   ) . Les besoins  physiologiques: ( احلاجات الفيزيولوجية * 
لإلنسان ، بصفة عامة ، حاجات فيزيولوجية جسدية أساسية جيب إشباعها مثل األكل ،   

لذلك ، فقد . إخل و هي حاجات ضرورية لضمان بقاء اإلنسان على قيد احلياة …الشرب ، اللّباس ، 
و ما أن حيقّق اإلنسان . ص كلّ األفراد يف قاعدة هرمه مبا أنها حاجات ضرورية ختّ" ماسلو " رتبتها 

  .هذه احلاجة فإنها ال تصبح عامال كافيا لتحفيزه 
  

Voir K . HAMDI : OP CIT P 97 .  )1(   
 Voir AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT P 69 . )2(   
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ـ                  ذه إنّ احلاجات الفيزيولوجية ، يشكل عام ،مل تصبح يف عصرنا عامال للتحفيز باعتبـار ه
احلاجات متوفّرة و مشبعة يف أغلب البلدان ما عدا القليل من البلدان اليت تعاين من اجملاعـة فإشـباع     

  .احلاجات الفيزيولوجية هي عامال أساسيا يف حتفيز األفراد 
   ).1( و ما أن يشبع الفرد هذه احلاجات حتى يلجأ إىل حتقيق احلاجات األخرى  

   ) .Les besoins de sécurité : ( حاجات األمن* 
بعد إشباع الفرد حلاجاته الفيزيولوجية ، فإنه تظهر حاجات أخرى غري األوىل و هي احلاجة                 

فهي بذلك تصبح عامال لتحفيز و حتديد و توجيه تصرفاته كاحلماية ضـد             . إىل األمن و االطمئنان     
 الشغل ، و هذا مـا قـد   األخطار أو احتماالت الوقوع يف اخلطر يف املستقبل كعدم استقرار منصب    

جيعل الفرد يزيد من طاقة إنتاجه أو من إبداعاته لضمان بقائه يف املنظّمة ، فاحلاجة إىل األمـن هنـا                    
  . عامال أساسيا يف حتفيزه 

    ) .Les besoins sociaux : ( احلاجات االجتماعية*  
يق حاجات أخرى أمسى    بعد حتقيق احلاجات الفيزيولوجية و األمن فإنّ الفرد يعمل على حتق            

لذلك فإنّ احلاجة إىل حتقيق ذلك اهلدف       . و أرقى كاالنتماء  االجتماعي و االنضمام إىل اجلماعات          
  .يعترب دافعا و عامال أساسيا لتحفيز الفرد على أداء عمله بصفة جيدة 

   ) .Les besoins de considération : ( احلاجة إىل التقدير و االعتراف* 
بطبيعته يف حاجة إىل الثّقة يف نفسه و هذا بتنمية معارفه و حتقيق اسـتقالليته عـن                 اإلنسان    

اآلخرين و االعتماد على نفسه ، كما هو يف حاجة إىل تقدير و اعتراف اآلخرين و هذا بعد إشـباع        
احلاجات األساسية كاألكل و الشرب و بعد الشعور باألمن و ضمان انتمائه االجتمـاعي ، فـإنّ                 

ة إىل اعتراف اآلخرين به و احترامهم و تقديرهم له يصبح عامال أساسيا لتحفيـزه علـى أداء                  احلاج
  .عمله و إتقانه بصفة جتعله حيض بتقدير اآلخرين من جهة ُينمي ثقته يف نفسه من جهة أخرى 

   ) .Les besoins d'accomplissement: ( حاجات حتقيق الذّات*  
 اهلرم حاجات أمسى و أعلى تتعلّق حباجات ترتبط بشخصية          ، تأيت يف قمة   " ماسلو  " حسب    

  .الفرد و هي احلاجة إىل حتقيق الذّات و تنميتها 
                   و جتدر اإلشارة إىل أنّ العمل على حتقيق هذه احلاجة ليست دافعا لكلّ األفراد بل هي ختص

ـ              ات الفيزيولوجيـة          البعض فقط ، فالعديد من األفراد يهتمون بتحقيق احلاجات األدىن مثـل احلاج
  ).2 "(دوجالس ماك جرجيور " و األمن و حتى االنتماء االجتماعي على حد تعبري 
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 Des besoins( أنّ احلاجات الفيزيولوجية و األمن هي حاجات دنيـا  " ماسلو " و قد اعترب   

d’ordre inférieur  (     قدير و حاجات حتقيق الذّات فهي حاجات عليـاا احلاجات االجتماعية و التأم
  .و هي أكثر العوامل حتفيزا لألفراد  ) 1( أو سامية 
يف البداية مل تكن هذه النظرية ختص ميدان العمل ، إالّ أنّ املقاربة بني مستويات احلاجات يف   

  .قد مسحت بإمكانية تطبيقها " ماسلو"رم ميدان العمل و بني ه
  

  التطبيق يف ميدان العمل   احلاجات بصفة عامة املستوى
ترقية قدرات  :حاجات حتقيق الذّات  5

. اإلبداع ، اجتياز مستوى الفعالية الذّاتية
مهام صعبة ، اإلبداع ، االستقاللية ، الرغبة 

  .يف النجاح 
درة على إثبات الق :حاجات االستقالل  4

  . التأثري ، تقدير الغري
إمكانية املبادرة ، القدرة على حتمل املسؤولية 

، التكوين ، الزيادة يف األجر حسب 
  .االستحقاق 

االنتماء إىل الفريق  :احلاجات االجتماعية  3
. ، احلاجة إىل اإلستماع أو أن ُيفَهَم منه 

، نوعية اإلدارة ، روح الفريق ، زمالء العمل 
  .صداقات مهنية 

هي امتداد للمستوى  :حاجات األمن  2
  .األول ، االدخار ، التأمني 

أمن مناصب العمل ، امتيازات اجتماعية ، 
  . زيادة عامة يف األجر 

التنفّس ، األكل  :احلاجات الفيزيولوجية  1
  .، النوم ، التكاثر 

اهلواء ، ( شروط العمل ، نوعية احمليط
  .، األجر القاعدي )  الدفء الضوضاء ،

   ).2( "مقارنة احلاجات يف امليدان املهين" 
  

ما ُيَعاب على هذه النظرية هو الترتيب اهلرمي للحاجات بينما أثبتت التجارب أنه بإمكـان                 
و كمثـال   . السعي وراء إشباع حاجات ذات مستوى أعلى مثّ الرجوع إىل حتقيق حاجة أدىن منها               

باعتبارها حاجـة   ( لفرد الّذي حيض بتقدير اجلميع و ذلك ألداء عمله على أحسن وجه             على ذلك ا  
  .قد يسعى إىل حتقيق حاجة أدىن منها عند فقدان عمله ) أمسى

   ).3( باإلضافة إىل أنّ ترتيب هذه احلاجات خيتلف حسب الفئات االجتماعية العاملة  
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   ).La théorie des deux facteurs de HERZBERG : ( "هريزبرغ" نظرية العاملني ل  -2َ
و ذلك بتقسيم احلاجات إىل عـاملني       " ماسلو "  ، نظرية  1966، سنة   " هريزبرغ" لقد تطور     
   ).Facteurs endogènes  ) (1( و عوامل داخلية  ) Facteurs exogènes( عوامل خارجية : اثنني مها 
و هـي  جمموعـة   )   Facteurs d’hygiène( أما العوامل اخلارجية فقد اعتربها عوامل وقائية    

كاألجر ، شروط العمل املناسبة ، العالقات االجتماعية       : اد العاملني   احلاجات األساسية القاعدية لألفر   
و السياسية لإلدارة ؛ فهي حاجات ضرورية إالّ أنها ليست حمفّزة رغم أنّ انعدامها أو قلّتها قد تـثري                   

  .غضب األفراد ، إالّ أنّ حتقيقها أو تواجدها ليس عامال أساسيا إلثارة و حتفيز األفراد 
فهي متس األفراد يف    " احلاجات السامية   " ب  " هريزبرغ" لعوامل الداخلية و اليت مساها      أما ا   

و قد اعترب أنّ هذه العوامل هي اليت ميكن         .حد ذام كاملسؤولية ،االعتراف ، الترقية و حتقيق الذّات          
 ألداء عملهم بصورة جيدة و اعتبارها حمفّزة و اليت جيب على املسيِّر حتديدها و البحث عنها يف األفراد

كما يعترب أنه جيب ، أوال ، حتقيق كلّ العوامل الوقائية مثّ العمل على حتقيـق                . بذل أقصى جهودهم    
   ).2( عوامل التحفيز أي العوامل الداخلية

" ماسلو"ال ختتلف كثريا عن نظرية احلاجات ل        " هريزبرغ  " إنّ نظرية العاملني اليت جاء هبا         
ذلك لكون حاجات االنتماء ،االعتراف و التقدير و حتقيق الذّات هي وحدها الكفيلـة بتحفيـز                و  

   )  3(األفراد
قد تعرضت للنقد الشديد و ذلك نتيجة مشوليتها        " هريزبرغ" فإنّ نظرية   " ماسلو" و كنظرية     

احلاالت ، فما قد يكـون      فتصنيف العوامل إىل فئتني خارجية وقائية و داخلية ليس صحيحا يف كلّ             .
وقائيا غري حمفِّز عند بعض األفراد قد يكون عامال حمفّزا حبد ذاته كالزيادة يف األجر و حتسني شروط                  

  .إخل…العمل 
) على احلاجـات    ( قد ركّزا دراستهما على عوامل التحفيز       " هريزبرغ"و  " ماسلو"إن كان     

) Victor VROOM" ( فيكتور فـروم " امل أخرى مثل فإنّ باحثني آخرين قد أخذوا بعني االعتبار عو
و نظريـة العدالـة             ) نظريـة النتيجـة     (  الّذي اعترب أنّ التحفيز يرتكز على حتقيق النتائج          1964عام  
 و هو أنّ حتفيز األفراد يرجع ، أساسا ، إىل العمل علـى  1965عام  ) J.S.  ADAMS" ( أدامس " ل 

  " سكينر" أما  ) 4( بقدر ما يتلقّاه منها من امتيازات ) إخل … جهود و إبداع من( إعطاء املؤسسة 
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 )SKINNER ( الفعل فهو يستند على رد )Le feed back (     ـدةي عمله بصفة جيحيث أنّ الفرد يؤد
أو بدافع اخلوف  ) Le feed back  positif" ( رد الفعل اإلجيايب "  ما مساه و ذلك هبدف املكافأة و هو

   ).Le feed back négatif ) ( 1" ( رد الفعل السليب " من العقاب و هو ما مساه 
  
 Les outils de motivation dans : ( وسائل التحفيز املستعملة يف اإلدارة العمومية و عوامل اإلحباط) ب

 l’administration publique  et les facteurs de démotivation. (  
بالتطبيق امليداين ملختلف النظريات املتعلّقة بعوامل التحفيز و بغض النظر عـن التقـسيمات                

النظرية اليت جاءت هبا هذه  األخرية ، فإنّ املنامجنت يقترح وسائل عديدة لتحفيز األفـراد داخـل                  
  :رافق العمومية و الّيت ميكن تلخيصها فيما يلي اإلدارات و امل

   ) .La considération: ( التقدير  -1َ
و تعين االهتمام بأفراد املنظّمة ، بانشغاالم و باهتمامام و هذا عن طريق جمموعـة مـن                   

ستماع عـن طريـق     التصرفات اليت يعتين املسيِّر باستعماهلا كاملعاملة الطّيبة و اجملاملة ، اإلصغاء و اال            
تنظيم اللّقاءات و االجتماعات كلّما تطلّب األمر ذلك و باالهتمام و متابعة أداء األعمـال بـصفة                 
مستمرة ، مكافأة األفراد عند األداء اجليد ملهامهم و تأنيبهم عند اخلطأ باإلضافة إىل إعـالم أفـراد                  

 ضمان إدماج األفراد يف كلّ األعمـال        الفريق عن كلّ املستجدات و هذا لتسهيل عملية االتصال و         
   ).2( املتعلّقة باملصلحة أو باملنظّمة

   ) .L’intérêt matériel personnel : ( املصلحة املادية الفردية–َ 2
إنّ إشباع احلاجات املادية هي أحد األسباب الرئيسية للعمل و إن كان هذا العامل أساسـيا                  

، إالّ أنّ الدراسات احلديثة مل تنكر        ) 3(  عملت على إقران التحفيز باألجر       يف النظريات التقليدية اليت   
  .إالّ أنها مل تعتربه أساسيا يف عملية حتفيز األفراد  ) 4( أمهية هذا العامل 

   ) .L’implication dans le travail : ( االلتزام يف العمل -3َ
و تعـود   .  حتقيق ذام من خـالل عملـهم         من وسائل التحفيز لدى األفراد العاملني هي        

مسؤولية حتقيق هذا العامل إىل املسِير الّذي يتوجب عليه توفري الشروط الضرورية أمهّها إعطاء قـدر                
  ممكن املسؤولية ألعواهنم و ذلك من خالل منح استقاللية لكلّ فرد و قدرا من احلرية ألداء مهامه على 
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أحسن وجه و إعالمه عن نتائج أداء مهامه ،و كذلك أن يكون حمتوى العمل الّذي سُيسند لألعوان                 
  .حمفّزا يف حد ذاته و ذلك من خالل إعطائه َمْعًنا وأمهية 

   ) .L’émulation : ( التجاوز يف القدرات الفردية-4َ
لقدرات الشخصية و جتاوز اآلخرين     من عوامل التحفيز الذّاتية هي الرغبة املستمرة يف تطوير ا           

و هذا ما قد ُينمي عوامل التنافس داخل الفريق ، لكن ال جيب أن تصبح هذه الرغبة عامل هلدم روح                    
الفريق أو الصراع حيث يرجع للمسيِّر دور تنظيم هذا احملفِّز  و العمل على احلد مـن التـصرفات                   

  .السلبية 
   ) .La fierté d'appartenance : (  الفريق أو املنظّمةاالفتخار باالنتماء إىل–َ 5

ففـي  . يعترب هذا ، يف حد ذاته ، عامال حمفّزا و دافعا قويا ألداء املهام بصفة جيدة و فعالة                     
احلالة العكسية أي إذا ما كانت للمنظّمة صورة غري مشرفة لألنّ ذلك قد يكـون عامـل إحبـاط                          

  .و   تذمر 
مقابل هذه العوامل اليت تلعب دورا حامسا يف حتفيز األفراد العاملني ، هنـاك عوامـل                و يف     

تـؤدي إىل الـشعور     " هريزبـرغ   " أخرى غري حمفّزة يف حالة تواجدها إالّ أنها عند غياهبا حسب            
م باإلحباط و ُتنِقص من حتفيز األعوان و حتى إىل امشئزازهم و غضبهم و هذا ما قد ُينِقص من قدرا                  

  .اإلبداعية 
   ): 1( ميكن تلخيص أهم هذه العوامل فيما يلي  

خاصة يف األمور املستعجلة اليت تتطلّب السرعة  ) La non-décision( حالة عدم اتخاذ املسؤول القرار *
  .و عدم تضييع الوقت 

لشعور باإلمهال   و من قبل املسيِّر قد يعطي ا ) Le non-respect du temps( حالة عدم احترام الوقت * 
  .إخل …الالّمباالة مثل عدم احترام أوقات االجتماعات و اللّقاءات مع األعوان 

 L’absence de feed back sur le travail des( غياب رد الفعـل فيمـا خيـص عمـل األعـوان      *   

collaborateurs  : (عليق و املتابعة عن قرب لعمل األعوان قد يعطي شعور الالّمباالة لـدى  إنّ عدم الت
  .األعوان و عدم جدوى بذل اجلهود أكثر 

كعدم االستقرار يف املناصب و تغيري املسؤولني بصفة مستمرة قـد            ) L’insécurité( الشعور باخلطر   * 
ُيسبب الشعور باخلطر و عدم األمن و هذا ما يؤدي يف غالب األحيان إىل انـصراف األعـوان إىل                   

  . املهين و عدم االهتمام مبهامهم و بأهداف املنظّمة التفكري يف مصريهم
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   ) .La répartition des responsabilités et la délégation : ( تقسيم املسؤولية و التفويض -2
خلية فإنه يرجع للمسيِّر احلكيم     إذا كانت عوامل حتفيز األعوان ،كما رأينا سابقا ، نفسية دا            

الدور الرئيسي يف حتريك هذه الدوافع و إجياد السبل و الطّرق الكفيلة للوصول إىل حتقيق الكفـاءة                 
و قد رأينا ، فيما سبق ، أنّ أمناط القيادة تتحدد وفقا لعوامل عديـدة خاصـة بالقائـد                         .  املرجوة  

إالّ أنه اتفق أغلب الباحثني على اعتبار       . كذلك  و أخريا بالظّروف احمليطة       أو باملسيِّر ذاته و باألعوان      
و هذا ما إذا أخذنا بعني االعتبار النتـائج امليدانيـة            ) 1( النمط املشارك أجنع األمناط على اإلطالق       

"  ماك جرجور    مايو ، بالك و موتون ،     " املبهرة اليت توصل إليها سواء الباحثون يف هذا امليدان أمثال           
  .أو املسيِّرون ذام و هذا بالنظر إىل درجة حتفيز األعوان 

لذلك ، ميكن االستنتاج أنّ أهم وسائل أو طرق حتريك العوامل احملفِّزة لدى أفراد املنظّمـة                    
همـا  و اليت تتمثّل يف حتقيق الذّات و االعتراف بقدرام العلمية و العملية تكمن يف متكني األعوان  م                 

كانت درجتهم أو مستواهم من املشاركة يف حتقيق أهداف املـصلحة أو بـصفة عامـة أهـداف                      
   ).2( املنظّمة

إنّ مشاركة األفراد يف تسيري املنظّمة و  بالنتيجة يف أخذ القرارات مهما كانت درجة أمهّيتها                  
ملسؤولية و حماسبتهم و هـذا      تقتضي تقسيم املسؤوليات على هؤالء األفراد و هذا جبعلهم يتحملون ا          

و تفويض السلطات بصفة دائمة أو مؤقّتة ، حـسب           ) 3( بإعطائهم السلطة املناسبة ألداء مهامهم      
احلالة ، لبعض األعوان الّذين تتوفّر فيهم الكفاءة املناسبة و القدرة على حتمل املـسؤولية و اإلبـداع               

ُيمنح له حق التصرف يف نطاق حمدود و هـذا إلجنـاز            و اجلرأة و حلّ املشاكل عند الضرورة حيث         
، و هذا يعين إعطاء األعوان ، كلّ حسب مهامه ، القدرة على تسيري شـؤون العمـل                       ) 4( مهامه  

   ).5( و اتخاذ القرارات املناسبة
هذا كما ُيعَترب التفويض فرصة لألعوان للتدريب على األعمال القيادية و اتخاذ القرارات و                

  . لتولّي املناصب الرئاسية يف املستقبل 
يف الواقع إنّ تقسيم املسؤوليات و تفويض الـسلطات حمـدودة االسـتعمال يف اإلدارات                 

  العمومية حبيث اقتصرت على بعض البلدان مثل الواليات املتحدة األمريكية و اليابان و بصفة عامة 
  

 Voir K . HAMDI : OP CIT PP 134-135 . )1(   
 Voir K . HAMDI : OP CIT P 133 .  )2(   

   ، 175املرجع السابق ص : أنظر مهدي زويلف ، علي العضايلية  ) 3( 
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أما البلدان األخرى الفرنكوفونية و على رأسها فرنسا و بصفة عامة بلدان            . البلدان األجنلوسكسونية   
العامل الثّالث فهي تتصف أغلبها هبيكل هرمي معتمد على عالقات رئاسية عمودية نازلة حبتة و بذلك                

و هذا راجـع إىل     ) ت و التفويض    أي تقسيم املسؤوليا  ( فهي تكاد ختلو من هذا النمط من التسيري         
عوامل عديدة متركّبة اقتصادية ، اجتماعية و ثقافية و بصفة عامة إىل البيئة اليت تتواجد فيها املنظّمـة                  

   ).1( إخل…كانعدام الثّقة يف املرؤوسني لعدم كفاءم و امليل إىل احتكار السلطة من قبل املسؤولني 
  
   ) . Evaluation  des collaborateurs : ( تقييم األعوان – 3

ُيعَتَبر تقييم األعوان من أهم العمليات اليت أعطى هلا الباحثون يف املنامجنت ،بصفة عامـة ،                  
فتقييم األداء هي من السياسات اإلدارية اهلامة و املعقّدة ألنهـا           . قسطا كبريا من البحث و الدراسة       

     الية و بنجاعة و هذا من خالل مراقبة و متابعـة أداء أعـواهنم              الوسيلة اليت تدفع اإلدارات للعمل بفع
   ة               . بشكل مستمرة تعترب عمليو من جهة أخرى تدفع املرؤوسني للعمل بنشاط و كفاءة ،و بصفة عام

معقّدة و هذا راجع لصعوبة قياس أداء بعض النشاطات خاصة الذّهنية منها مثل األعمال اإلداريـة ،                 
و قد اختلف الباحثون يف حتديد معىن التقييم ، فهناك من يركّز علـى كونـه                 ). 2( أعمال البحوث 

 ) Valorisation( أو كحـصيلة أو تقـومي     )Instrument de sélection( وسيلة لالختيـار و االنتقـاء   
 وبصفة عامة ، جيب التركيز على نقطة مهمة و هو كون التقيـيم ال             . اإلمكانيات الشخصية لألفراد    

   ).  3(يعين االختيار أو اإلنتقاء األويل السابقة للتوظيف بل َيْعِني املوظّفني الّذين هم يف مناصب عملهم
  
  ) . Définition de l’évaluation : ( تعريف التقييم  ) أ

تقييم شخص من العاملني يف املنـشأة       "يعين تقييم األداء ، بصفة عامة رغم تعدد التعاريف ،           
، كما ُعـرِّف  " عمال اليت أمتّها خالل فترة زمنية معينة و تصرفاته مع من يعملون معه       على أساس األ  

العملية اليت يتم مبوجبها تقدير جهود العاملني بشكل منصف و عادل لتجـري مكافـأم   " أنه تلك  
نة أدائهـم   بقدر ما يعملون و ُينِتجون و ذلك باالستناد إىل عناصر و معادالت يتم على أساسها مقار               

اإلجراء الّـذي يهـدف إىل      " ، و كونه أيضا     " لتحديد مستوى كفاءم يف العمل الّذي يعملون به         
تقييم منجزات األفراد عن طريق وسيلة للحكم على مدى مسامهة كلّ فرد يف إجناز األعمـال الـيت                  

  عمل و على مقدارُتوكل إليه و بطريقة موضوعية ، و كذلك احلكم على سلوكه و تصرفاته أثناء ال
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حس1"( ن الّذي طرأ على أسلوبه يف أداء العمل  و أخريا على معاملة زمالئه و مرؤوسيه الت.(   
عملية حتديد ، يف زمن معين ، النتائج اليت حتصل عليها األعـوان             " كما عرفه البعض بكونه     

طرف املسيِّر ، كما    باملقارنة مع األهداف أو العوامل احملددة مسبقا و اتخاذ القرار أو إبداء اآلراء من               
   ).2"( تطلّب إعالم األعوان عن إجيابيام و سلبيام و هذا ملساعدم يف تقوميها و تصحيحها 

كونه إجراء شفوي بني الرئيس و مرؤوسيه و ذلك         " من اخلصائص األساسية لعملية التقييم      
 ) 3" ( يد األهداف املستقبلية    عن طريق إجراء لقاءات هبدف إعداد حصيلة لفترة العمل املاضية و حتد           

  .فهي وسيلة لتقوية احلوار بني الرئيس و مرؤوسيه 
     Entretien(إنّ التقييم بكونه إجراء يرتكز أساسا على اللّقـاءات الـسنوية أو الدوريـة    

d’activité (  ي ثالث غاياتالة ُتؤدة فهو ُيعترب وسيلة فعفويالش:  
  ية ؛تسيري املوارد البشر-
  وسيلة للمنامجنت داخل املنظّمة ؛-
  .وسيلة للتحفيز و احلوار مع أفراد املنظّمة -

فلقاءات التقييم السنوية تعتمد ، أساسا ، على احلوار و املناقشة بني الرئيس و املرؤوسـني                   
 أثناء  و ذلك لتحديد مدى حتقيق األهداف و كذلك للحديث عن املشاكل و العراقيل اليت اعترضتهم              

أداء مهامهم ، كما يعترب وسيلة إلبداء املرؤوسني آرائهم و معارضتهم فيما خيص أساليب العمـل ،                 
و لتحديد احتياجات العاملني يف ميـدان     ) 4( كما يعترب وسيلة لتحديد األهداف املستقبلية للمنظّمة        

م الذّهنيكوين و هذا بعد معرفة نقاط ضعفهم و حمدودية إمكانياة يف أداء وظيفتهم التة أو العملي.  
   : أهداف تقييم األداء  ) ب

   ).5( إنّ اهلدف األساسي للتقييم هو حتسني أداء األعوان و بالنتيجة أداء املنظّمة ككلّ
  :ميكن حصر أهداف تقييم األداء يف ثالث نقاط أساسية هي 

   ) .L’évaluation est un système de motivation des individus : ( التقييم هو نظام لتحفيز األفراد–َ 1
فهي وسيلة تـشجع    . قيام الرؤساء بتقييم األداء يعطي لألعوان شعورا بالتقدير و االهتمام             

  الفرد  على  متابعة  عمله  و  على طرح املشاكل اليت ُتعيقه و متنعه عن أداء عمله باإلضافة إىل تدعيم 
  
   .286-287ص –جع السابق ص املر: أنظر مهدي حسن زويلف  ) 1( 
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  نظام التقييم بواسطة جمموعة من الوسائل اليت دف إىل االعتراف مبواهب و قدرات األعوان  و ذلك 
ما ُينمي الثّقـة       و هذا    ) 1( عن طريق الزيادة يف األجور و التعويضات أو الترقية املهنية أو التكوين             

  .و يوفّر جوا من التفاهم و العالقات احلسنة بني املسيِّر و أعوانه 
   :ترشيد املوارد البشرية و حلّ املشاكل املطروحة -َ 2

إنّ التقييم يسمح لإلدارة بتوجيه احتياجات املنظّمة املستقبلية من األفراد من حيث عـددهم                 
ألهداف املسطّرة من جهة و لتحسني أداء األفراد من جهـة ثانيـة                   و اختصاصام و هذا لتحقيق ا     

و هذا  مبقارنة النتائج احملصلة و األهداف املسطّرة مسبقا و ذلك يف سبيل حتسني أداء املنظّمة و حتقيق                   
   كما دف اإلدارة من وراء التقيـيم إىل التعـرف علـى قـدرات                    . الكفاءة على مستوى املصاحل     

  .و كفاءات األعوان و كذلك نقاط ضعفهم 
باإلضافة إىل ذلك ،فإنّ التقييم ، عرب احلوار و املناقشة ، يسمح للمسيِّر مبعرفة احتياجـات                  

التكوين املستقبلية ، تغيري و تعديل إستراتيجية التسيري و األهداف إن تطلّب األمر ذلك ، كما ُيعتـرب                  
ة يف عملياألفراد بصفة مباشرةأحد الوسائل املهم م 2( ة طرح املشاكل اليت.(   

   : حتديد املكان املناسب لكلّ فرد يف املنظّمة –َ 3
إنّ التقييم وسيلة يستعملها الرؤساء هبدف حتديد كفاءة كلّ فرد من أفراد املنظّمة يف موقـع                

نصب الّذي يليـق مـع      العمل الّذي يشغله و كشف قدرام و مواهبهم احلقيقية و ذلك لتحديد امل            
  .كفاءام و شخصيتهم املستقبلية 

و من جهة أخرى ، يعترب التقييم وسيلة يف أيدي األفراد إلثبات قدرام املهنية لشغل منصب                  
  .، فالتقييم ، إذن ، أداة تنافس فعالة بني األفراد  ) 3( معين دون اآلخرين يف املستقبل 

  
   :شروط جناحهاحدود عملية التقييم و ) ج

إنّ عملية التقييم ليست سهلة كما يتصور العديد من املسيرين و هذا ما إذا ما أخذنا بعـني                    
االعتبار االنتقادات الشديدة اليت تعرضت هلا هذه األخرية ؛ إذ أنّ عملية التقييم مل تتلق التأييد الشديد                 

  .يكتسيها و هذا نظرا للحدود اليت تعرفها و الغموض الّذي 
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  : أهم النقائص اليت ُوِجهت لعملية التقييم من بني
كون هذه األخرية ، يف غالب األحيان ، عملية ُتجرى يف آخر السنة و هذا ما ُينِقص من فعاليتها                   -1َ

و جدواها إذ أنّ املشاكل اليت ُتعرقل عمل األفراد ُتطرح خالل السنة أي أثناء تنفيذ األهداف ، فمـا                   
  .  من عملية التنفيذجدواها بعد االنتهاء

كوهنا عملية روتينية ألنّ األفراد يعلمون مسبقا عدم جدوى طرح املشاكل و عدم األخذ بعـني                –َ  2
  .االعتبار ، من قبل املسيِّرين ، آلرائهم و اقتراحام 

عدم جدوى لقاءات التقييم هذه ألنّ األعوان يف عالقة مباشرة و مستمرة مع رؤسـائهم فهـم   – َ 3
   ).1( طرحون املشاكل عليهم و يبدون بآرائهم كلّما تطلّب األمر ذلكي
يف عملية التقييم و يف املقاييس املستعملة و خوفهم يف عدم عدالـة             ) األعوان  (  نقص ثقة األفراد     –َ  4

  .كتأثُِّره ببعض املواقف و بعض القيم و احنيازه هلا  ) L’évaluateur( الشخص املكلّف بالتقييم 
فخوفهم من تـضييع ثقـة      :  إنّ التقييم ال يثري خوف األفراد املُقَيمني فحسب بل حتى املسيِّرين             -5َ

األعوان فيهم و الدخول يف  نزاعات  و مشاحنات مع بعض األفراد و ذلـك  يف  حالـة  التقيـيم                       
   ).2( السليب

             ة التروط إذا ما أردنا أن يكون لعمليقييم األثر اإلجيايب و الثّمـار      لذلك جيب توفّر بعض الش
  .املرجوة منها 

إنّ هذه الشروط ، بصفة أساسية ، تتعلّق مبدى قدرة املسيِّر املكلّف بالتقييم علـى إجـراء                   
مقابالت التقييم بفعالية ، لذلك فعلى املسيِّر أن تتوفّر يف سلوكه ، أثناء التقييم ، مجلة من التصرفات                  

  .علّق ، أساسا ، بالعدالة و الصرامة من جهة و بالترجيح من جهة ثانية و املوافق اليت تت
  :فمن أهم الشروط املتعلّقة بالعدالة و الصرامة يف عملية التقييم هي   

  أن يكون حكم املُقَيِّم عادال خاليا من أية تأثريات ذاتية ؛ -
عند اإلصابة و إتقـان العمـل           )  مدحه   أو( احلكم على تصرفات األفراد بصفة عادلة كشكره هلم         -

  و تأنيبهم و إعالمهم بأخطائهم سواء املتعلّقة بتصرفام أو تلك اخلاصة بنتائج األعمال الّيت كلِّف هبا 
  .و هذا للتحكّم أكثر يف سري اللّقاءات  ) La fermeté(  أن يتحلّى املُقَيِّم بالصرامة و الوجاهة -

تصرفات األعوان  ) La balance( ترجيح ) املقَيِّم ( جب على املسيِّر و من جهة أخرى ، يتو
  :أثناء التقييم و ذلك بالعمل على 

  تشجيع احلوار و تعبري األفراد عن آرائهم ؛-
  

 Voir S. ALECIAN et D. FOUCHER : OP CIT P 354 . )1(   
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  طرح املشاكل من قبل الطّرفني و إجياد ُسبل التفاهم ؛-
 املرونة و التأقلم و التفتُّح و اإلبداع و ذلك جلعل نتائج اللّقاء أكثر إجيابية ألنّ الصرامة وحدها قد                   -

  ؛ ) 1( ُتؤدي إىل نتائج وخيمة 
أي نشاط األفراد و هذا بتقييم سلوكهم و نتائج أدائهم          : مركّزا على عدة جوانب     أن يكون التقييم    -

و من جهة أخرى أن يكون هذا التقييم ليس ، فقط ، أثنـاء  . و مدى كفاءم يف حتقيق تلك النتائج  
اللّقاءات أي النظر إىل سلوك و تصرفات األعوان يف تلك اللّحظة فحسب بل جيب األخـذ بعـني                  

بار نشاط األفراد يف املاضي أي الفترة اليت سبقت لقاء التقييم و كذلك يف املـستقبل و ذلـك                   االعت
للتفكري يف ترقية األفراد ، يف تكوينهم و األهداف املستقبلية ، يف التعديالت الواجب القيام هبا فيمـا                  

  ؛ ) 2( خيص أهداف اإلدارة 
 كافية و دراية تامة بتقنيات التقييم و بأهداف املنظّمة           و يف األخري ، أن يكون املسيِّرون ذوي خربة         -

و نتائج األعوان و هذا حتى يتمكّن من توجيه اللّقاء و أن ُتؤخذ نتائج التقييم بعني االعتبـار  و أن                     
   ).3( ُيشَرع يف اتخاذ اإلجراءات الالّزمة يف الوقت املناسب 

   ) .L’évaluation dans les administrations publiques : ( التقييم يف اإلدارات العمومية ) ه
قد ) مبا فيها املرافق العمومية     ( إذا كانت املؤسسات اخلاصة و القطاع الصناعي و التجاري            

سارعت يف تطبيق الطّرق اجلديدة اليت يقترحها املنامجنت لتقييم أداء أعواهنم ، فهـل هـذه التقنيـة                  
  .؟ ) املرافق العمومية ذات الطّابع اإلداري ( دارات العمومية مستعملة بنفس الدرجة يف اإل

 La( يف الوقت احلايل ، فإنّ أغلب اإلدارات العمومية تعتمد يف تقييم موظّفيها على التنقيط   

notation ( ة وحيدةكتقني )4.(   
لى حد سـواء فهـي      إالّ أنّ هذه التقنية تعرف انتقادا شديدا من قبل املوظّفني و املسيِّرين ع              

  :و يرجع ذلك إىل عدة أسباب أمهّها . و ذلك نظرا لعدم فعاليتها  ) 5( تالقي رفضا أكثر فأكثر 
، الترقيـة يف     ) Avancement( كوهنا تقنية ُتستعمل يف حاالت حمدودة كحالة الترقية يف الدرجات           -1َ

 Prime de performance( ء الفـردي  أو احلصول على عالوات كعـالوة األدا )  Promotion( الرتب 

individuelle (  اليتهاو هذا ما يقلّل من فع )؛ ) 6  
  

 Voir N. AUBERT et autres : OP CIT P 175 . )1(   
 Voir S . ALECIAN et D. FOUCHER : OP CIT P 358 et J. F. AUBY : OP CIT P 26 . )2(   
 Voir N. AUBERT et autres : OP CIT PP 176-177 . )3(   
 Voir AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT P 118.  )4(   
 Voir R. FRAISSE : modernisation ou renouveau du service public : l’expérience française actuelle )5(   

        D’adaptation de l’administration p 51 . La revue IDARA volume 2 , N° 1 , année 1992 .       
 Voir AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT P 113 . )6(   
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فكثريا ما لـوحظ    :  عدم نزاهة تقنية التنقيط و ذلك نظرا لكون العالمات ُتعطى بصفة غري عادلة               -2َ

أنه ُتعطى ألغلب املوظّفني عالمات جيدة رغم األداء السيئ لبعض األفراد و هذا ما يقلّل من فعاليـة                  
  و ما ُيحبط من عزمية األعضاء الفاعلة يف اإلدارة ؛  ) 1( التنقيط 

 ُيعترب التنقيط وسيلة للتقييم اآلين لألفراد و إن كانت وسيلة لتحفيزهم فهي ليست هلا فعاليـة يف                  -3َ
مبا أنها ال تساهم يف حتديد أهداف اإلدارة و يف إبداء أراء املوظّفني و تطـوير                 ) 2( املستقبل البعيد   

  .احلوار و النقاش معهم 
أت ُتفكِّر يف إدخال تقنية التقييم الـيت يقترحهـا          لذلك فإنّ اغلب اإلدارات العمومية قد بد        

املنامجنت و ذلك نظرا للمزايا العديدة اليت حتتويها هذه التقنية و األهداف اليت ترمي إليها هذه األخرية        
  .و اليت بينا أمهّها يف النقاط السابقة  ) 3( 

فهنـاك مـن اإلدارات مـن       : ى  إالّ أنّ درجة إدخال هذه التقنية ختتلف من إدارة إىل أخر            
و ذلك بإدخال لقاءات التقييم )  Le système de notation( أدخلت تغيريات جذرية على نظام التقييم 

و هذا هبدف إقامة نظام احلوار بني الرؤساء و مرؤوسيهم ؛ يف حني عملت إدارات أخـرى علـى                   
خريا هناك إدارات قد عملت علـى إدخـال         تعديل نظام التنقيط ليكون أكثر مشاهبة بالتقييم ؛ و أ         

لقاءات التقييم مع اإلبقاء على نظام التنقيط كما هو دون العمل على إدخال تغيريات ة تعديالت فيه                 
 )4.(  

و يف األخري ، فإنّ هذه التقنية حاليا و اليت أصبحت واسعة االستعمال يف اإلدارات العمومية                  
حبيث ال  ) Une obligation( و ليس إلتزاما  ) Un droit( فهي تعترب حقّا الفرنسية هي عملية اختيارية 

ُيجَبر املوظّفون للخضوع لعملية التقييم و هذا بسبب عدم اقتناع العديد من املوظّفني جبدوى هـذه                
ل لذلك ، فإنّ إدخا   . لذلك فهو إجراء مؤقّت إىل حني اعتيادهم عليها          ) 5( التقنية يف الوقت الراهن     

  .مثل هذه التقنية احلديثة تتطلّب توفري الشروط املبينة أعاله 
و كخالصة للنقطة األوىل من هذا املطلب ، ميكن االستنتاج أنه بعكس التـسيري التقليـدي فـإنّ                  
  املنامجننت قد أعطى لكلّ جانب من جوانب تسيري األفراد داخل املنظّمة قدرا من الدراسة ، البحث

  
  

Voir J.F. AUBY : OP CIT PP 24-25 et S. ALECIAN et D . FOUCHER : OP CIT P 354 . )1(   
 Voir AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT P 114 . )2(   

    . J. F .  AUBY : OP CIT P 25ملزيد من املعلومات يف إطار املقارنة بني التنقيط و التقييم أنظر  ) 3( 
Voir J.F. AUBY : OP CIT P 28 et S. ALECIAN et D . FOUCHER : OP CIT P 355 .  ) 4(  
 Voir S. ALECIAN et D. FOUCHER : OP CIT P 354 . )5(   
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و قد أثبت التطبيق امليداين  مدى جناعة هذه الدراسات و اليت هي يف حد ذاا ناجتة عن                  . و االهتمام   
  .جتارب ميدانية 

حث يف طرق حتفيز األفراد و ذلك بدراسة احتياجام غري          و قد ركّزت هذه األخرية على الب        
املشبعة باعتبارها دافعا حقيقيا هلم و ما على املسيِّر إالّ متكينهم من حتقيقها و ذلـك يف إطـار أداء                    

  .عملهم بكفاءة و فعالية باعتبار أهداف األفراد جزءا ال يتجزأ من أهداف املنظّمة 
 املسيِّر مع معاونيهم مل تعد مقتصرة على سلسلة التوجيهات   و             إىل جانب ذلك ، فإنّ عالقة       

األوامر و التعليمات بل إنّ املدارس احلديثة لتسيري املنظّمات ،أيا كانت طبيعتها ، ترى أنه ال ميكـن                  
جناحها إالّ إذا اعتمدت على مبدأ تقسيم املسؤوليات و تفويض السلطات لألعوان الّذين يرى فـيهم                

 الصفات و القدرات الالّزمة لتحمل املسؤولية و هي أجنع الطّرق يف إشراك املعاونني يف عمليـة      القائد
  .التسيري 

إنّ تقييم األداء باعتباره عنصرا جديدا يف تسيري األفراد هو أحد الوسائل احلديثة اليت تضمن                 
  .مشاركة األفراد يف حتقيق أهداف املنظّمة 

ملنامجنت يف هذا امليدان قد لقيت باإلقبال الشديد يف القطاع الصناعي           كما يبدو فإنّ تقنيات ا      
و التجاري أي املؤسسات بشكل عام ، أما يف املرافق اإلدارية العمومية ، و هو اجلانب الّذي يهمنـا                   

لـيت  يف دراستنا ، فقد أُدِخلَت بصفة تدرجيية يف التسيري مع القيام ببعض التعـديالت و التغـيريات ا                 
  .ُتناسب طابع و خصائص اإلدارة العمومية 

  
   :)اإلدارة العمومية(االهتمام باحمليط الداخلي و اخلارجي للمنظّمة  : الفرع الثّاين

  
مبعزل عن املؤثّرات و العناصر العديدة سواء        )األعوان  ( إنّ االهتمام بالقادة و بإدارة األفراد         

 يأت بالثّمار املرجوة أي األداء الفعال للمهام فباعتبار املنظّمـة           ال) اإلدارة  ( داخل أو خارج املنظّمة     
فإنه ُيؤثِّر يف منط القيادة من جهة و يف عناصر تسيري            ) 1( نظاما مفتوحا ُيؤثِّر و يتأثّر مبختلف العوامل        

نامجنت قد اهتم   لذلك ، فإنّ امل   . ، حتفيز و تقييم األعوان و حتى يف حتديد طبيعة القرار الّذي سُيتخذ              
على قدم املساواة باحمليط الداخلي و اخلارجي للمنظّمة و كيفيات االتصال و تسيري النزاعات الّيت قد                
تنشأ و الّيت قد تؤثِّر بصفة خطرية على السري احلسن للمنظّمة أو اليت قد تغيِّر من أهدافها   أو تشوِّهها             

.  
  
  

 Voir K. HAMDI : OP CIT P 117 et P 121 . )1(   
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   ) .La communication interne : ( مة  االتصال داخل املنظّ:أوال 
إن كان االتصال داخل خمتلف املنظّمات و اإلدارات ، بصفة عامة ، أحاديا عموديا من أعلى           

املني اهلرم اإلداري إىل أسفله عن طريق إعطاء األوامر و التوجيهات من الرؤساء إىل املرؤوسني  أو الع
فإنّ هذا النمط البريوقراطي لالتصال مل يأت بالثّمار املرجوة حبيث يؤدي ، يف غالب األحيـان ، إىل                  
ضعف االتصال و اجلمود و مركزية القرارات و غريها من املساوئ كضعف األداء و كثرة النزاعات                

  .داخل املنظّمات 
قات اإلنسانية و التجمعات الـيت تنـشأ        الّذي أثبت أنّ العال   " إلتون مايو " و بفضل جتارب    

لـذلك ينبغـي     ) 1( داخل املنظّمات هي اليت تلعب دورا حامسا يف رفع مستوى األداء  أو إضعافه               
العمل على إنشاء نظام لالتصال فيما بني القوى الفاعلة لتوجيه اهتمام األفراد بالعمل بدل االهتمـام                

  .من بعيد يف تطوير املنظّمة بأمور أخرى ال تساهم ال من قريب و ال 
إنّ ضرورة االهتمام باالتصال يزداد أكثر يف العصر احلايل و هذا مع تعاظم حجم املنظّمات               

، باإلضافة إىل تطور التكنولوجيا اليت       ) 2( و تطور وسائل االتصال و تناقل املعلومات        ) اإلدارات  ( 
كل خدمات أكثر من اعتباره عمال يـدويا ، فأغلـب           جتعل العمل أكثر فأكثر تقنيا و دقيقا أو يف ش         

   ).3( األعمال يف عصرنا احلايل تعتمد على االتصال بدرجة كبرية أي على تبادل املعلومات
لذلك، يعمل املنامجنت ، من خالل تقنياته ، على معاجلة املعلومات بالطّريقة اليت تعمل على               

  .هداف توجيه العالقات بني األفراد إىل ما حيقّق األ
عملية تبادل املعلومات أو التبادل املشترك للحقائق       " ُيعرف االتصال ، بشكل عام ، على أنه         

، كما   ) 4" ( و األفكار و االنفعاالت و حتقيق مفهومية مشتركة هلا من مجيع األطراف املعنية باألمر               
يل أفكار و معلومات معينة إىل رسـالة        عملية مستمرة تتضمن قيام أحد األطراف بتحو      " ُيعرف بأنه   

   ).5"( شفوية أو مكتوبة ُتنقَل من خالل وسيلة اتصال إىل الطّرف اآلخر 
و هو الّـذي يبـادر باالتـصال و    )  L’émetteur( املُرِسل : و لالتصال مخسة عناصر هي 

و هي املعلومات و  ) Le message( و هو الّذي يستقِبل الرسالة و الرسالة )   Le récepteur( املستقِبل 
  األفكار 

  
   

 1998الدار اجلامعية طبع، نشر و توزيع ، اإلسكندرية مصر سـنة  . كيف ترفع مهاراتك اإلدارية يف االتصال : أنظر أمحد ماهر     ) 1( 
   .38املرجع السابق ص :  و بومجعة بولقريعات 32ص 

 N. AUBERT et autres : OP CIT P 73 . )2(   
 Voir S. ALECIAN et D.FOUCHER : OP CIT PP 248-249 . )3(   

   .279املرجع السابق ص : أنظر مهدي زويلف ، علي العضايلية  ) 4(  
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   .24املرجع السابق ص : أنظر أمحد ماهر  ) 5( 

 و هي الوسيلة اليت خيتارها املرِسل لنقل الرسالة فقد تكـون  ) Le moyen  ou canal( و قناة االتصال 
شفوية كاملقابلة أو االتصال اهلاتفي أو وسائل مكتوبة كالتقارير ، اجملالّت ، املذكّرات ، التعليمات ،                

و هي كـلّ  )  Le feed backأو التغذية العكسية ( إخل ، و رد الفعل …الشكاوي و صناديق االقتراح 
 من أثر الرسالة على املـسَتقِبل كطـرح         الوسائل اليت يضمن هبا املرِسل صحة عملية االتصال للتأكّد        

  .إخل …األسئلة ملعرفة مدى فهمه حملتوى الرسالة 
  

  
           

  
     

  
  رد الفعل

Le feed back  
                                

                                   
  "شكل ختطيطي يلخص عملية االتصال " 

  
و غـري   ) La communication formelle( الرمسي : وعني من االتصال ميكن القول بأنّ هناك ن  
   ) .La communication informelle(الرمسي 

النظام الرمسي الّذي من خالله تقوم املنظّمة مبعاجلة و توصـيل              " أما النوع األول فهو ذلك        
   )  1"( …اءات ، املذكّرات و التعليماتو مبادلة املعلومات بواسطة وسائل رمسية كاالجتماعات ، اللّق

النظام الّذي يتم من خالله تبادل املعلومات بـني أفـراد           "أما االتصال غري الرمسي فهو ذلك         
املنظّمة بالطّرق أو الوسائل غري الرمسية كالتجمعات ، االحتفاالت و املناسبات و هي قنـوات ذات                

حامسا يف الثّأثري على سلوكات أفراد املنظّمة و تصرفام عند القيـام            أمهية كبرية مبا أنها تلعب دورا       
  ) .…اتخاذ القرارات و تنفيذها ( بأعماهلم 
و قد اتفق أغلب الباحثني و املسيِّرين على اعتبار االتصال فن ميكن بواسطته للمسيِّر احلصول                  

   حتفيز أعواهنم و معرفتهم ، حلّعلى    املعلومات و إعالم اآلخرين  و  إقناعهم ، تنشيط و
   

 Voir S.ALECIAN et D. FOUCHER : OP CIT p 116 . )1(   

 املُرِسل
Emetteur  

 الرسالة
Message  

  لة الوسي
Canal  

  املُستقِبل
Récepteur  
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فاالتصال الداخلي ، إذن ، شـرط       . النزاعات داخل املنظّمة و أخريا تعليمهم و تلقينهم طرق العمل           
        صال يضمن تبادل املعلومات العمودية سـواء مـن   أساسي لضمان كفاءة املصاحل ، و بذلك فإنّ االت

)    من املرؤوسـني إىل الـرئيس   ( أو الصاعدة ) النازلة من الرئيس إىل مرؤوسيه ( األعلى إىل األسفل   
   ).1( و كذلك املعلومات األفقية

من األهداف األساسية لالتصال الّذي ُيعترب كوسيلة من وسائل تقوية العالقات بني أفـراد                
ا لتجنب النزاعات اليت قد تنشأ بينهم من جراء نقص املعلومات           املنظّمة هي ضمان مشاركتهم و هذ     

.   أو عدم صحتها و الّيت تؤثّر بصفة مباشرة على أداء األعمال بصفة جيدة و على حتقيق األهـداف                   
  La communication orale)  (االتصال املباشر أو الشفوي : و يف ذلك يكون االتصال على عدة أشكال 

إخل …لنوع احملبذ يف املنامجنت ، رغم تكلفته ، عن طريق االجتماعات ، اللّقاءات ، اجملـالس                 و هذا ا  
أو بـصورة   ( ألنها وسيلة ُتنِقص من سوء التفاهم و ُتسهِّل إبداء اآلراء و حلّ النزاعات يف احلـال                 

لـى جمموعـة مـن    فهي تعتمد ع ) La communication écrite( أما االتصال املكتوب ) . مستعجلة 
   ).2( …الوسائل كاملذكّرات ، الرسائل ، املنشورات 

إنّ عدم فعالية و جناعة االتصال قد تؤدي إىل وجود ثغرات عديدة مما يفتح األبواب واسـعة      
   ).3( لإلشاعات الّيت تشوش أجواء العمل و عدم االستقرار والّيت قد ُتؤدي إىل نشوب األزمات

فن ألنـه يعتمـد   : ب الباحثني قد اعتربوا االتصال فنا و علما يف آن واحد    لذلك ، فإنّ أغل     
على قدرة املُتِصل على إيصال املعلومات إىل الطّرف اآلخر صحيحة غري مشوهة و إقناعه على قبول                

بـادل  بإبداء آرائه و املناقـشة أي ت      ) املسَتِمع  ( مع السماح للطّرف اآلخر أي املسَتقِبل        ) 4( آرائه  
لبلوغ هذا اهلدف  ) Les malentendus( اآلراء و املعلومات الّذي يسمح بإنقاص حاالت سوء التفاهم 

. و ذلك باستعمال الطّرق الكفيلة لإليفاء بالغرض         ) 5( ، فإنّ املسيِّر يلجأ إىل استعمال إستراتيجية        
   ) .La gestion des conflits : (تسيري النزاعات : ثانيا

د منا ميكنه أن ينفي أنّ اإلنسان اجتماعي بطبعه فهو مييل إىل االقتراب و االتحاد مـع                 ال أح   
األشخاص اآلخرين الّذين يتقامسون معه عوامل مشتركة كالقيم ، احلاجات مثل سكّان احلي ، فريق               

  منوإن كانت هذه التجمعات تضمن الوقاية و األ. إخل …رياضي ، جتمع سياسي ، مجعية ثقافية 
  
   .27– 28ص -املرجع السابق ص:  ، و أمحد ماهر 280-284ص -املرجع السابق ص: أنظر مهدي زويلف ، علي العضايلية  ) 1( 
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للفرد من جهة و تلبي الشعور باالنتماء من جهة أخرى ، فإنها يف غالب األحيان تكـون مـصدر                   
   ).1( النزاعات و الصراعات الّيت قد تنشأ من حني آلخر

ان العمل ، فإنّ ظاهرة التجمع و تكوين اجلماعات تتكون و تنشأ ، و ميكن حتديـد                 يف ميد   
   ) .  Les groupes informels( و غري الرمسية  ) Les groupes formels( نوعني من اجلماعات الرمسية 

 املقدرة من قبل    أو) املسيِّر  ( أما اجلماعات الرمسية فهي تلك اليت ُتنَشأُ سواء من قبل الرئيس              
إخل …القوانني و النصوص التنظيمية السارية كاملديريات ، املصاحل ، النقابة ، اخلدمات االجتماعيـة               

  .باإلضافة إىل جلان العمل اليت ُتسَند هلا مهمة تصور أو إجناز املشاريع 
يت جتتمع خارج أوقات    أما اجلماعات غري الرمسية فهي تلك الّيت تتشكّل داخل املنظّمات و الّ             

العمل و ذلك بفعل عوامل اجتماعية مشتركة كتقاسم نفس القيم و املبـادئ أو نفـس احلاجـات                        
و األهداف مثل جتمع العمال الّذين هلم نفس الرتبة أو نفس األقدمية أو الـسكن يف حـي واحـد                          

  .إخل …أو ممارسة الرياضة 
 غري الرمسية حتمية فإنها هلا عدة إجيابيـات و سـلبيات يف آن              و إن كانت هذه التجمعات      

أما اإلجيابيات فتتمثّل ، أساسا ، يف تنمية العالقات اإلنسانية داخل املنظّمة الّيت تؤثّر ، بصفة                : واحد  
َتَبـر  و يف املقابل فإنّ هذه األخرية ُتشكِّل خطورة ،فهي غالبا ما ُتع           . مباشرة ، يف أداء و سري العمل        

مصدر اإلشاعات و تنقُّلها و كذلك ُتشكِّل ، يف األحيان األخرى ، مصدر مقاومة ضـد أهـداف                  
  .املنظّمة 

إنّ اجلماعات سواء الرمسية أو غري الرمسية هي ، يف غالب األحيان ، مصدر النزاعات و ذلك                   
ة أهداف خمتلفة أو املنافـسة      لعدة أسباب كالدفاع عن قيم خمتلفة من طرف مجاعتني أو أكثر ، متابع            

للحصول على حاجة من احلاجات كاملنافسة على نفس منصب العمل بني عاملني يف حالة الترقيـة                  
  .إخل …أو على امتياز مادي كاملكتب 

و من األمثلة الشائعة عن النزاعات تلك الّيت تنشأ بني اإلدارة و النقابة و ذلك نتيجة لتدهور                   
إخل  …ص االتصال بني اإلدارة و العمال ، التوزيع غري العادل للمهام و املسؤوليات شروط العمل أو نق

   ).2( إخل…أو تلك النزاعات الّيت تنشأ بني مصلحتني أو مديريتني 
و الّـيت   ) اإلدارة  ( يف حالة نشوب هذه النزاعات الّيت ُتعرقل السري احلسن للعمل يف املنظّمة               

 ذهاهبا ، فإنه يرجع للمسيِّر الدور الرئيسي يف حلّها أو التقليل من مفعوهلا    و                  قد تعمل على شلّها أو    
  حدا  و  هذا يف  خمتلف  حاالت  النزاع  الّيت  تنشأ  سواء بني فردين أو بني فرد و مجاعة أو بني 

  
 Voir AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT p 96 . )1(   
Voir AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT pp 99-101 .  )2(   
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  .مجاعتني يف املنظّمة 
إنّ املنامجنت يأخذ بعني االعتبار العوامل و الظّروف احمليطة ويستعمل عدة تقنيات للحد من              

   ).1( هذه النزاعات كتقوية االتصال و هذا من خالل االستماع اجلاد لألطراف املتنازعة
دارات العمومية ليس باألمر السهل بل تعـرف تعقيـدا كـبريا ،             إنّ تسوية النزاعات يف اإل      

فقدرام على التفويض حمدودة و هذا باعتبار أنّ القرارات اهلامة ال ُتؤَخذ علـى مـستواهم مثـل                  
النزاعات الناشئة عند تغير القانون األساسي سواء اخلاص باحلياة املهنية للعمال أو تغير التنظيم اهليكلي               

   ).2( إخل …حذف بعض املديريات أو تقسيمها ك
  

   :  باحمليط اخلارجي) اإلدارة (عالقة املنظّمة : ثالثا 
املنظّمة مثلها مثل الفرد تدخل يف عدة عالقات فال ميكنها العمل أو القيام بنشاطها مبعزل عن                  
نشاط كما أنها تـدخل     ، فهي تدخل يف منافسة حادة مع املنظّمات اليت تزاول نفس ال            ) 3( حميطها  

 ) Les créanciers( و املمولني  ) Les fournisseurs( يف عالقة تعاون مع منظّمات أخرى مثل املموِِّنني 
و كذلك املستفيدين من منتجاا أو خدماا       . يف حالة املؤسسات ذات الطّابع الصناعي و التجاري         

باإلضافة إىل اجلمعيات العديدة و اليت يزداد عددها أكثر  ) Les usagers ) ( 4( كالزبائن أو املتعاملني 
فأكثر مثل مجعيات محاية املستهلكني أو املتعاملني و خمتلف املنظّمات اليت تزاول ضغوط عديدة على               

  .      املنظّمات أو اإلدارات 
قد تؤثّر فيها   إنّ املنامجنت قد أعطى اهتماما كبريا لكلّ هذه املنظّمات و كذلك العوامل اليت                 

و اليت قد تعيقها عن أداء مهامها على أكمل وجه أو تشلّها بصفة هنائية ، لذلك جيب األخذ بعـني                    
االعتبار كلّ التغيرات اليت قد حتدث من حني آلخر و العمل على مسايرا و التأقلم معها و التـأثري                   

  .فيها كلّما تطلّب األمر ذلك 
 و املعطيات البيئية احمليطة قد تؤدي إىل سوء تسيري املنظّمة و عرقلتها             إنّ إمهال هذه املتغيِّرات     

  .عن أداء مهامها على أكمل وجه و حتقيق أهدافها 
بالنسبة لإلدارة العمومية ، فهي تدخل يف عالقات متعددة و متنوعة كاإلدارات املماثلة هلـا                   

  دوائر ، املستشفيات  كتبادل املعلومات و التجارب  و اليت  تزاول نفس  النشاط  مثل  البلديات  ،  ال
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كما أنها تدخل يف عالقة مع اهليئات الوصية عليهـا            . إخل  …و التنافس على اقتراح أو تنفيذ املشاريع        
و كذلك مع مجعيات محاية املستهلكني أو املستفيدين من خدمات اإلدارات العمومية و مـن                ) 1( 

  . اليت تكوِّن احمليط اخلارجي لإلدارات العمومية ضغوط اهليئات السياسية و ما إىل ذلك من العناصر
  

 La relation administrations  publiques:(عالقة اإلدارة مع املستفيدين من خدماهتا:الفرع الثّالث 

– usagers (   
من خدمات القطاع اخلاص تكتسي أمهّية كبرية       ) الزبائن  ( إن كانت العالقة مع املستفيدين        

سني نوعية منتجاا فهذه املؤسسات تولّي أمهية كبرية آلراء ، رغبـات و ميـول              و ذلك يف سبيل حت    
زبائنها و ذلك قبل إعطاء الشكل النهائي ملنتوجاا و هذا نتيجة املنافسة الشديدة اليت تعرفها هـذه                 

 لألوىل و ذلك نتيجة إالّ أنّ نظرة اإلدارات العمومية كانت يف البداية خمالفة متاما      . األخرية مع مثيالا    
للخدمات اليت تقدمها هذه األخرية مثل التعليم ، الصحة ، النقل ، احلالـة               ) 2( لالحتكار شبه كلّي    

  .إخل …املدنية ، األمن ، الديبلوماسية ، الطّاقة ، 
ن إالّ أنه مع تطور طرق التسيري أي املنامجنت العمومي و مع التطور االقتصادي ، فقد كـا                  

هلذه العوامل كلّها الدور احلاسم و الفعال يف ضرورة إعادة النظر يف عالقة اإلدارة العموميـة مـع                  
املستفيدين من خدماا و ذلك لعدة أهداف أمهّها فرض وجودها يف وسط املؤسسات اليت تدخل يف                

ملرافق العمومية مثل   منافسة مستمرة و شديدة يف القطاعات اليت كانت إىل عهد غري بعيد حكرا على ا              
  .إخل )…الغاز  و الكهرباء ( النقل ، التعليم ، الصحة ، الربيد ، الطّاقة 

لكلّ هذه األسباب ، فقد جلأت اإلدارة العمومية إىل اتخاذ مجلة من التدابري أمهّهـا تقويـة                   
ومية باإلضافة إىل تأقلم    االتصال مع املستفيدين من خدماا و ضمان مشاركتهم يف تسيري املصاحل العم           

   ).3( نشاط اإلدارة مع احتياجات املواطنني أي اللّجوء إىل التسويق العمومي
   :   تقوية االتصال بني اإلدارة واملستفيدين و ضمان مشاركتهم:أوال 

إنّ تطوير اتصال اإلدارة العمومية مع املستفيدين من خدماا ترتكز ، أساسا ، على تقويـة                
المهم بالقواعد التنظيمية و القانونية سواء اجلديدة أو تلك املعمول هبا ، و كذلك إعالمهـم                نظام إع 

  اليت ُتعىن بتقدمي اخلدمات هلم و ذلك يف ) 4( حبقوقهم و واجبام و نوعية تسيري و تنظيم املصاحل 
   

 Voir AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT p 178 . )1(   
 Voir J.F. AUBY : OP CIT p 99 . )2(   
 Voir Association services publics : OP CIT p 54 . )3(   
 Voir J.F. AUBY : OP CIT pp 101 , 102, 105 .  )4(   

         Association services publics : OP CIT p 31 .         



  135

  و أبعد. ا بشتى الوسائل إطار الشفافية يف عمل اإلدارات العمومية و هذا عن طريق نشرها و إشهاره
من ذلك ، فإنّ اإلدارات العمومية قد دخلت يف منافسة شديدة و إن كان هلا احتكار شـبه كلّـي                    
لبعض النشاطات ، و هذا مع اإلدارات العمومية األخرى مثل تلك املنافسة اليت تكون بني البلـديات                  

 و ذلك لعدة أهداف كضمان التـشغيل ،        و هذا جللب االستثمارات إليها بدال من البلديات األخرى        
   ).1.)( …كالصحة و التعليم ( زيادة حصيلة الضرائب ، التطور االقتصادي و االجتماعي 

باإلضافة إىل إعالم املواطنني و بصفة أدق املستفيدين من خدمات اإلدارة العموميـة فـإنّ               
أخذ القرارات و إبـداء آرائهـم يف تـسيري          املنامجنت العمومي يعمل على مشاركة هؤالء يف عملية         

أو ُمـدارين              ) Assujettis( املصاحل العمومية و يف هذا الصدد مل يعد املواطنـون جمـرد خاضـعني               
 )Administrés (  إشراكهم يف كلّ العمليات اإلدارية اليت َتْعِنيهم        " مستخدمني أو مستعملني    " بل يتم

و هذا عن طريق ضمان متثيلهم يف جلان املستفيدين           ) 2(  أعمال اإلدارة    مباشرة كمناقشة قرارات و   
 )Les comités des usagers ) (  ةة الوطنيو اللّجان ) مثلما هو معمول به يف فرنسا يف املصاحل العمومي

وجـب  على مستوى املصاحل العمومية احمللية و هذا مب ) Les commissions consultatives( االستشارية 
 Les( للمبـادرة احملليـة    ) 3(  أو عن طريق االسـتفتاءات البلديـة   1992/02/06القانون املؤرخ يف 

référendums locaux d’initiative locale (   ة أو عن طريـقاملتعلّقة بتنظيم و تسيري املصاحل العمومية احمللي
و هي طريقة كثرية االسـتعمال يف   )  Les auditions publiques( تنظيم اللّقاءات العمومية للمواطنني 

   ).4( البلدان األجنلوسكسونية على املستوى احمللّي
كما أنّ االعتناء باستقبال اإلدارة العمومية للمواطنني هي من أهم الطّرق لتحسني عالقتـها              
     مع هؤالء و ذلك عن طريق حسن معاملتهم و إرشادهم كلّما تطلّب األمر ذلـك ،   و إعالمهـم                    

و الرد على استفسارام و تسهيل كلّ اإلجراءات و هـذا طـول فتـرة تواجـدهم  يف اإلدارات                      
    ).5( العمومية 
 : Définitions des besoins publics : ( )التسويق العمومي (  حتديد احتياجات املستفيدين :ثانيا 

marketing public le   . (   
ة إنكليزية نشأت ألول مرة يف الواليات املتحدة األمريكيـة          كلم ) Marketing" ( املاركتنغ" 

  يف بداية القرن العشرين و قد أُدِخلَت ، فيما بعد ، إىل أوروبا بعد هناية احلرب العاملية الثّانية و قد 
  

 Voir J.F. AUBY : OP CIT P 102 . Association services publics : OP CIT P 23 . )1(   
 Voir Annie BARTOLI : OP CIT P 133 . )2(   
Voir J.F. AUBY : OP CIT P 103 .   )3(   
Voir J.F. AUBY : OP CIT P 103 .   )4(   
Voir J.F. AUBY : OP CIT PP 173-177 .  )5(   



  136

و هذا بعد   " التسويق  " و هي عبارة تعين      ) Commercialisation( ُترِجمت إىل اللّغة الفرنسية     
   ).1( ادي الّذي عرفه العامل الغريب و ازدياد االستهالك و كثرة املنافسةاالزدهار االقتص

جمموعة التقنيات أو النـشاطات الـيت       " على أنه   " التسويق  " أو  " املاركتنغ  " ميكن تعريف   
  " .دف إىل ترقية املنتوجات أو اخلدمات مبا يتوافق مع احتياجات املستفيدين 

يق العمومي عملية معقّدة باملقارنة مع املاركتنغ اخلاص و يعود ذلك إىل  صعوبة              و ما ميكن قوله أنّ التسو     
  .إحصاء و مجع املعلومات و هذا ما يؤثِّر يف عملية حتديد االحتياجات احلقيقية للمستفيدين 

 )  Le sondage d'opinion" ( صـرب اآلراء  " إنّ أهم التقنيات املستعملة يف التسويق هي عملية 
الشفوية و املكتوبة   ) املستفيدين من اخلدمات    (  وسائل أخرى كاالحتجاجات و شكاوي املواطنني        و

املقدم  ) Le questionnaire( يف سجل االحتجاجات ، عرب الربيد و اجلرائد و غريها مثل قائمة األسئلة 
   ).2( من طرف اإلدارات

ات املستفيدين إالّ أنّ  ذلك يكـون        و إن كانت هذه الطّرق تساهم كثريا يف حتديد احتياج         
بصفة حمدودة باعتبار آراء املستفيدين هي آراء ذاتية ختص أذواقهم و ميوال م الشخصية أضـف إىل                 

   ).Les enquêtes ) ( 3( ذلك التكلفة الباهضة لعملية صرب اآلراء و التحقيقات 
 إالّ أنه مل يكن مطورا بشكل كاف ، فمـا           يف فرنسا يف الستينات ،    " املاركتنغ العمومي   " لقد ظهر   

عدا املرافق العمومية الصناعية و التجارية اليت شهدت تطور املاركتنغ  خاصة يف السبعينات    و اليت                   
مل تعرف نفس الصعوبة إذ أنّ عملية إدخاله يف املرافق العمومية اإلدارية متّت بصفة تدرجيية ؛ ففـي                  

ت املرافق العمومية تأخذ بعني االعتبار طلبات املواطنني إالّ أنها بقيت حتتكر تقـدمي              الستينات أين بدأ  
و بالتدريج ، بدأت املرافق العمومية ، يف أواخر السبعينات ، يف إقامة              ). 4( اخلدمات بصفة شبه كلّية   

ثر من العمل علـى     نظام حديث لالتصال و بالنتيجة إعطاء أمهية أكرب لطلبات و رغبات املواطنني أك            
هلذا فقد عرف املاركتنغ  العمومي تطورا  كبريا  يف  أواخر  السبعينات                ) 5( احترام الشرعية القانونية  

  .و بداية الثّمانينات 
يف وقتنا الراهن ، تعرف عملية التسويق العمومي جناحا كبريا يف املرافق العمومية ذات الطّابع               

إالّ أنها ليست كذلك يف املرافـق       ) …هلاتف و الكهرباء ، املياه ، النقل ،         ا(  الصناعي و التجاري      
  و هذا نتيجة الطّبيعة اخلاصة للخدمات اليت تقدمها هذه  )  اإلدارات العمومية ( العمومية اإلدارية  

    
  Voir AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT p 171 . )1(   

 Voir AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT p 171 .  )2(   
 Voir AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT pp 172-173 .  )3(   
 Voir V.M. SANTO et P.E. VERRIER : OP CIT p 75 . )4(   
 Voir V.M. SANTO et P.E. VERRIER : OP CIT pp 76-77 .  )5(   
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  .إخل …نية ، الضمان االجتماعي ، الصحة مثل العدالة ، السجون ، األمن ، احلالة املد ) 1(  األخرية 
  

و يف خالصة هذا املطلب ميكننا القول أنّ املنظّمة باعتبارها نظام مفتوح على العامل اخلارجي               
و هي من جانـب     ) بيئتها  ( تتأثّر بال شك بالتجديدات و التغيريات املستمرة اليت حتصل يف حميطها            

لذلك فإنّ املنامجنـت قـد      .  التفاعالت العديدة الطّارئة يف داخلها       آخر تؤثِّر يف حميطها و هذا نتيجة      
  .اهتم بكلّ العناصر اليت هلا عالقة باملنظّمة سواء يف داخلها أم يف خارجها 

فنجد أنّ املنامجنت قد اهتم بأفراد املنظّمة مهما كان املستوى الّذي يعملون فيه سواء كانوا               
ذ بعني االعتبار خصائص كلّ مستوى على حدا و البحث يف سـبل             إطارات أو معاونني و هذا باألخ     
  .جعل أدائهم ذا كفاءة و جودة 

و من جانب آخر ، فقد عمل باحثو و دارسو املنامجنت و علـم التنظـيم بـصفة عامـة                             
 و املسيِّرون عن طريق جتارهبم يف هذا امليدان على تطوير تقنيات االتصال داخـل املنظّمـة و هـذا                  
للتقليص من حجم النزاعات اليت تشب يف املنظّمة و اليت هي ، يف غالب األحيان ، السبب الرئيـسي        

كما أوىل ، من جهة أخرى ، اهتماما كبريا باحمليط اخلارجي و ذلك لتوقّـع               . يف ضعف أداء أفرادها     
من البقاء يف ظلّ منافسة     املخاطر و التقليص من حدة األزمات اليت قد تظهر من حني آلخر و للتمكّن               

  .حادة و شرسة 
كما أنّ املنامجنت مل يهمل عالقة املنظّمة باملستفيدين من منتجاـا أو خـدماا و ذلـك                 

  .باعتبارهم من العناصر املهمة يف حتديد مصري املنظّمة أي االزدهار أو االضمحالل 
التجارية فحسب بـل ميكـن      إنّ هذه التقنيات ليست مقتصرة على املؤسسات الصناعية و          

و هذا بعد إجراء التعديالت و التغـيريات        ) املرافق العمومية اإلدارية  ( إدخاهلا يف اإلدارات العمومية     
الالّزمة باعتبار هذه التقنيات قد أوجدت يف القطاع الصناعي و التجاري الّذي ، أساسا ، له مبادئ                 

  .ة و خصائص ختتلف كثريا عن اإلدارات العمومي
و إن كانت اإلدارات العمومية الفرنسية قد جنحت إىل حد بعيد يف التأقلم مع هذه املعطيات                

فهل . لعلم التسيري و هذا رغم الصعوبات اليت عرفتها و العراقيل اليت كانت تعترضها من حني آلخر                 
 يف املبحـث األول ،      ميكن تطبيق ذلك يف اإلدارات العمومية اجلزائرية اليت هي ، كما أشرنا إىل ذلك             

  .موروثة عن النظام اإلداري الفرنسي نفسه 
  
  
  

 Voir V.M. SANTO et P.E. VERRIER : OP CIT pp 79-80 . )1 (   
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  : خالصة املبحث الثّاين 

إن كان املنامجنت قد أثبت جناعته يف القطاع الصناعي و التجاري مبا أنه نشأ و تطـور يف                
له يف اإلدارات العمومية مل يكن بالشيء السهل و التلقائي ، و هذا             هذا امليدان فإنّ إدخا   

بالنظر إىل اجلدال احلاد و النقاش املطول الّذي أثاره املنامجنت يف أوساط املرافق العامـة                 
  .و اإلدارات العمومية بصفة عامة 

نامجنت العمـومي   إالّ أنّ هذه املناقشة قد أمثر عنها منطا جديدا من التسيري هو امل              
الّذي خيتلف كثريا عن املنامجنت املطبق يف املؤسسات الصناعية و التجارية لـذلك فقـد           
عمل باحثون و دارسون يف ميدان املنامجنت العمومي و التسيري اإلداري العمومي علـى              

  .تأقلم تقنيات و أدوات املنامجنت مبا يتماشى مع اخلصائص العامة لإلدارة العمومية 
حـول إمكانيـة    ) الفرنسية  ( و بفضل التجارب املقامة يف اإلدارات العمومية          

إدخال بعض التقنيات و هذا ما زاد من طموح املسيِّرين يف حتديث اإلدارة العمومية عن               
طريق اقتباس تقنيات املنامجنت مع إحداث التعديالت املناسبة ال سـيما إذا علمنـا أنّ               

     بإدارة األفراد سواء      . عنصر من العناصر املكوِّنة لإلدارة      املنامجنت مل يهمل أي فقد  اهتم
اإلطارات أم املعاونني ، كما اهتم باالتصال و بتسيري النزاعـات داخـل املنظّمـات ،                       

و كذلك عالقة املنظّمة مع احمليط اخلارجي ، كما عِمل على تقوية االتصال بـني اإلدارة                 
 عن طريق ضمان مشاركتهم يف اتخاذ القرارات الـيت ختـصه و يف              و املستفيدين و هذا   

  .حتديد احتياجاهتم 
إنّ هذه اجلوانب اإلجيابية يف املنامجنت العمومي جتعلنا نتساءل عن إمكانية تطبيقه              

يف اإلدارات العمومية اجلزائرية اليت تعاين هـي األخـرى مـن مـشاكل و مـساوئ                 
        .البريوقراطية 
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  خالصة الفصل األول
    
البريوقراطية بغض النظر عن كوا نظرية يف علم التنظيم هلا مبادؤها و خصائـصها ، إالّ                  

أنّ املمارسات امليدانية هلا أظهرت مساوئ عديدة و أمراض خطرية سعت خمتلـف اإلدارات إىل               
  .داري القضاء عليها مبا فيها اإلدارة اجلزائرية و هذا عرب برامج اإلصالح اإل

إنّ هذا ما جعلنا    . إالّ أنّ هذه األخرية مل تأت بالثّمار املرجوة منها  نظرا ألسباب عديدة                  
نفكّر يف ضرورة إدخال األساليب احلديثة اليت يقترحها باحثو علم التنظيم اخلاصة باملنامجنـت و               

العلماء و الفنيات امليدانية    هذا الحتوائه على أحدث التقنيات و الطّرق العلمية اليت توصل إليها            
  .الناجتة عن خربة و جتارب القادة و املسيرين 

إنّ أهم ما مييز هذه الطّرق كوا شاملة إذ مل هتمل أي عنصر من عناصر اإلدارة و كذلك                 
  .البيئة احمليطة هبا 

حيح حتى  إنّ إدخال هذه التقنيات على اإلدارة العمومية اجلزائرية جيب أن تتم بشكل ص              
  . نضمن جناحها و نتجنب الفشل مثلما حدث لربامج اإلصالحات اليت طُبقت يف السابق 
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  الفصل الثاين
  

  تطبيق املنامجنت العمومي يف اإلدارة العمومية اجلزائرية
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نـت و هـذا نظـرا    تسعى كلّ اإلدارات اخلاصة و العامة إىل إدخال تقنيات و طرق املنامج     
للمزايا العديدة اليت تتميز هبا هذه األخرية و النتائج القيمة هلا ، لذلك ، فإنّ تطبيقهـا علـى اإلدارة                    

  .اجلزائرية بات شيئا ضروريا و حتميا 
إالّ أنه جيب التساؤل عما إذا كانت هذه العملية ممكنة و مضمونة خاصة إذا علمنا أنّ هناك                 

ح يف تطبيق املنامجنت و هذا نظرا لعدم توفّر الشروط الالّزمة لـضمان جنـاح هـذه                 إدارات مل تنج  
  . العملية

و إذا نظرنا إىل اإلدارة العمومية اجلزائرية فإننا جند أنها إدارة تتميـز باملـشاكل العديـدة                         
قة كمـا رأينـا يف      و تعرف صعوبات كثرية و متعددة   و هذا ما ُيفسِّر لنا فشل اإلصالحات الساب               

الفصل األول ، لذلك قبل إدخال تقنيات املنامجنت جيب حصر هذه املـشاكل و التعـرف عليهـا                         
و ذلك للتمكّن من اقتراح بعض احللول املبدئية املتمثّلة يف مجلة مـن اإلجـراءات               ) املبحث األول   ( 

دادا لتطبيق هذه التقنيـات يف املـستقبل        التمهيدية الكفيلة بتحسني وضعية اإلدارة لتكون أكثر استع       
  ) .املبحث الثّاين ( القريب 
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الصعوبات و العراقيل املتوقّعة لعملية تطبيق املنامجنت العمومي       : املبحث األول 
    

لقد بات من الواضح أنّ التقنيات احلديثة للتسيري اليت جاء هبا املنامجنت العمومي هـي ذات                
و هذا بالنظر إىل املزايا العديدة اليت يتصف هبا هذا األخري كما بينا ذلك يف املبحث الثّاين   فاعلية كبرية   

من الفصل األول إالّ أنّ تطبيقه بصفة مباشرة و تلقائية على اإلدارة العمومية اجلزائرية قد يكون سببا                 
  . رئيسيا يف فشل هذه األخرية يف حتقيق هذه العملية ميدانيا 

لك إذا أردنا النجاح يف إدخال تقنيات املنامجنت العمومي فال بد من األخذ بعني االعتبار               لذ
، كأول مرحلة ، الصعوبات و العراقيل اليت قد تعترض طريق اإلدارات العمومية يف حتديث مصاحلها                

  .ارات  و هذا حملاولة معاجلتها عن طريق إدخال بعض اإلجراءات التمهيدية لتحسني وضعية اإلد
 و على الرغم من تعدد العراقيل و تشعبها إالّ أنه ميكن مبدئيا تصنيفها إىل ثالثة أنواع و هي                  

إىل ) املطلـب األول    ( من جهة صعوبات ذات طابع تنظيمي تعترض هلا اإلدارة يف تسيريها اليومي             
           و التحـديث ألنّ               جانب مشكل نقص اإلطارات الكفأة اليت يعول عليها يف عملية التطوير            

و ما  ) املطلب الثّاين   ( تقنيات املنامجنت هي تقنيات جديدة تتطلّب تكوين و تدريب اإلطارات عليها            
زاد من تعقّد األمور األزمة املالية اليت مير هبا االقتصاد اجلزائري و الّذي أثّر بالنتيجـة علـى تـسيري                    

قا أمام اإلدارات و ذلك بعدم القدرة على تغطيـة تكـاليف            اإلدارات العمومية و هذا ما يشكّل عائ      
و هذا ما سوف نبيِّنه بالتفصيل يف هذا املبحث ) املطلب الثّالث ( حتديث اإلدارات و تطبيق املنامجنت      

.  
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   ) .Difficultés d'ordre réglementaire( صعوبات ذات طابع تنظيمي : املطلب األول
ملبحث الثّاين من الفصل األول أنّ املنامجنت فن و علم التـسيري يف آن واحـد                    لقد رأينا يف ا     

و هذا ما إذا نظرنا إىل التقنيات العديدة و الفعالة اليت يستخدمها لـضمان تـسيري العمـل اإلداري                         
رئيسية اليت جعلت   و لعلّ هذا من الدوافع ال     . و الكفاءة يف أداء األعمال على كلّ املستويات اإلدارية          

أغلب اإلدارات العمومية تبذل قصارى جهدها حملاولة إدخال هذه الوسائل و التقنيات حتـى و إن                
  .اقتضى األمر تعديلها  لضمان جناح اإلدارة يف حتديد و حتقيق أهدافها 

 يف  إنّ هذه الرغبة بادية ، ال شك ، يف اإلدارات العمومية اجلزائرية و هـذا بعـد الفـشل                    
   ).1( عمليات اإلصالح املتتالية و قد بينا أهم األسباب اليت أدت إىل ذلك

و لعلّ من أهم العراقيل و الصعوبات اليت قد تعترض طريق اإلدارات العمومية يف تطبيق هذه                  
 اإلدارة  التقنيات و الوسائل احلديثة للتسيري اإلداري هي تلك املتعلّقة بطبيعة القوانني اليت ختضع هلـا              

فمن جهة ، فإنّ اإلدارات العمومية ملزمة ، يف تسيريها اليومي ، كمثيالا يف فرنسا و يف                 . العمومية  
البلدان األخرى اليت يتقارب منط تسيريها مع النمط اجلزائري إىل تطبيق قواعد القانون اإلداري الذي               

خمالفا كلّ االختالف مع مبادئ املنامجنت      ُيعترب ، يف عدة حاالت ، غري متطابق إن مل نقل متناقضا و              
و من جهة أخرى ، فإنّ النصوص قدمية غري مالئمة مع املعطيات اجلديدة لبيئتها اخلارجية               . العمومي  

  .إخل  …و هذا كما ال خيف على أحد بسبب التحول االجتماعي ، االقتصادي ، و السياسي 
         ة قد تكون أحد األسباب الري إىل تعطيل و إعاقة تطبيـق          إنّ هذه الوضعيئيسية اليت قد تؤد

املنامجنت العمومي و خاصة يف احلصول على النتائج املرغوب فيها أي إنشاء إدارة حديثـة تتـسم                 
  .بالفعالية و حسن األداء 

    :تطبيق قواعد القانون اإلداري: الفرع األول 
نون  اإلداري  و أسس  علـم اإلدارة يف           العمومية  يف  تسيريها  لقواعد القا       ختضع اإلدارة       

فبينما يعتين القانون اإلداري ، من خالل قواعده ، بتنظيم اجلانب القانوين ألعمال اإلدارة              . آن واحد   
فإنّ علم اإلدارة يهتم باجلانب الفني للنشاط اإلداري فهو عبارة عن جمموعة مـن القواعـد الفنيـة                         

 )Règles techniques ( مان حسن سري العمل اإلداري لض )2. (   
  
  

  .أنظر املطلب الثّالث من الفصل األول من هذه الدراسة  ) 1( 
أمـوال  . تنظيم اإلدارة العامـة     . ماهية  القانون اإلداري     . مبادئ و أحكام القانون اإلداري      : أنظر إبراهيم عبد العزيز شيحا       ) 2( 

   .1994تبة القانونية ، الدار اجلامعية سنة املك.    36-37ص -اإلدارة العامة  ص
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نظريا ، إنّ القانون اإلداري و علم اإلدارة متكامالن فيما بينهما ألنّ  األول ، كمـا سـبق    
 ). 1( اإلشارة إىل ذلك ، يهتم باجلانب القانوين و الثّاين باجلانب الفني فكالمها يـؤثِّر يف اآلخـر                    

مبدأ ( يت يستخدمها املسيِّر يف اإلدارة العمومية جيب أن تكون شرعية           فمجمل التقنيات و الوسائل ال    
   ) .La principe de légalité) ( سيادة القانون 

إالّ أنه يف املمارسة اليومية ، فإنّ هذا التكامل قليل احلدوث و هذا نظرا للقيود العديدة الـيت                 
 العمومية كاإلجراءات املعقّدة         و املطولة              تفرضها قواعد القانون اإلداري على مسيِّري اإلدارة      

  .فتجعل هذا األخري أقلّ حرية يف أداء أعماله 
إنّ تقيد اإلدارة بقواعد القانون اإلداري قد أصبح ، يف أيامنا هذه ، تشكل صعوبات عديدة                

اقيل مـن خـالل     ميكن تبيان هذه العر   . يف تطبيق تقنيات املنامجنت العمومي يف اإلدارات العمومية         
ميكن أن خنص   . عمليات رئيسية تقوم هبا اإلدارة العمومية ة اليت ختضع فيها لقواعد القانون اإلداري              

بالدراسة البعض منها و اليت نراها ، حسب رأينا ، األهم على اإلطالق و هي عملية أخذ القـرارات                   
  ) .أي املواطنني ( مع املستفيدين من خدماا اإلدارية ، عملية الرقابة على أعمال اإلدارة و عالقتها 

   :عملية أخذ القرارات اإلدارية: أوال 
إنّ َتكَون القرارات اإلدارية يف القانون اإلداري يتطلّب توفري شروط العتبارها صحيحة هي             

قانونية الـيت   كما يهتم باآلثار ال    ). 2( ، السبب ، احمللّ و الغاية     ) اإلجراء  ( االختصاص ، الشكل    : 
إالّ أنّ تكوين   . تترتب على القرارات السليمة و غري السليمة ؛ كيفية تنفيذها و سحبها و الطّعن فيها                

أي املنامجنت خيتلف كثريا عن تكوهنا و اتخاذها يف         ) علم التنظيم   ( القرارات اإلدارية يف علم اإلدارة      
األوىل ، و يقدم اجلانب الفني على اجلانب القانوين كمـا           القانون اإلداري ؛ فاألول يهتم ، بالدرجة        

يأخذ بعني االعتبار الظّروف احمليطة و تأثري خمتلف القوى املتواجدة و دراسة و اختيار البدائل املتاحة                
للتقليل من حدة املخاطر و لالتفاق مع األهداف اليت ُيراد حتقيقها ، بينما يويل القانون اإلداري أمهية                 

دى شرعيتها من الناحية القانونية أي السهر على مدى خلوِّها من العيوب كعيب انعدام الـسبب ،                 مل
عيب عدم االختصاص ، عيب خمالفة  الشكل و اإلجراءات، عيب خمالفة القانون وعيب االحنراف يف                

   ).3( استعمال السلطة  
  

   . 41ص املرجع السابق : أنظر إبراهيم عبد العزيز شيحا  )1( 
القانون اإلداري ، عمال اإلدارة العامة ، إمتيازات اإلدارة العامة ، أعمال اإلدارة العامة ، أعمال : أنظر عبد العزيز إبراهيم شيحا  ) 2( 

  . 1994 ، الدار اجلامعية للطّبع و النشر ، بريوت ، لبنان سنة 175اإلدارة العامة ، وظيفة اإلدارة العامة ص 
دار هومه للطّباعة و النشر     . 80نظرية القرارات اإلدارية بني علم اإلدارة العامة و القانون اإلداري ص :  أنظر عمار عوابدي  )3( 

   .1999و التوزيع ، اجلزائر سنة 
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و القانون اإلداري ، يف هذا اجملال ، يبيِّن أنّ          ) املنامجنت  (إنّ عملية املقارنة بني علم اإلدارة       
أي " ل تكوين و اتخاذ القرار اإلداري يف علم اإلدارة احلديث هي عنصر من ركـن الـسبب                  مراح

تكون العناصر و الوقائع املادية و الفنية و العلمية و النفسية لركن السبب يف القـرارات اإلداريـة ،                       
 و خطورة و مالئمة الوقائع و كذا ُتحقِّق بصورة علمية و فعالة و رشيدة عملية تقدير مدى أمهّية          

املادية و الفنية و العلمية و النفسية التِّخاذ قرار إداري معين يف مواجهة هذه الوقائع املادية ، الفنية و                   
 و بالقيام بعملية املطابقة و التكييف بني عملية اتخاذ القرارات اإلدارية يف نطاق  و مفهوم                 …النفسية  

ن السبب يف القرارات اإلدارية ، نكشف و نتأكّد من أنّ مرحلة وجود املـشكلة               علم اإلدارة و رك   
و اإلدارية و حتديدها و تعريفها و تشخيصها هي اليت ُتكوِّن عنصر الوجود املادي للوقـائع املاديـة                  

   ).1( " لركن السبب يف القرارات اإلدارية القانونية
ني القانون و علم اإلدارة قد يساهم بشكل كـبري يف           و إن كانت عملية التطابق و املقارنة ب       

تطوير عملية اتخاذ القرارات اإلدارية ، إالّ أنّ املـشكلة ال تكمـن يف حالـة القـرارات املربجمـة                               
املتعلِّقة مبشكالت   ) 2( بل إنّ اإلشكالية ُتطَرح يف حالة القرارات غري املربجمة          ) املنتظرة  ( أو املعروفة   

  .  رية متجدِّدة أو تلك املعقَّدة اليت حتتاج إىل اإلبداع و االبتكار إدا
إنّ هذا النوع من القرارات اإلدارية تتطلّب نوعا من السرعة و القدرة الكبرية على تكوينها                

لذلك ، فإنّ القانون اإلداري يشكِّل عراقيل عديدة يف عملية اتخـاذ       و تكـوين                     . و اتخاذها   
ات اإلدارية الالّزمة و يف الوقت املناسب ؛ أي أنه ال يأخذ بعني االعتبار الظّـروف احمليطـة ،                   القرار

إخل هذا من جهة ، و من جهة أخرى ، فإنّ قواعد القانون اإلداري              …املشاكل و املصاعب املطروحة     
اح القـرار اإلداري يف     ال تراع اجلانب الفني يف القرارات اإلدارية بل جتهلها متاما ، فال يهم نسبة جن              

حلّ املشكلة املطروحة و يف حتقيق األهداف املنتظرة قدر ما يهم مدى شرعيتها و احترامها للقواعـد                 
و هذا ما يؤدي ، يف غالب األحيان ، باملسيِّرين إىل إمهال اجلانب الفنِّي و الـتقين الّـذي                   . القانونية  

يري و باالعتناء   و االهتمام بتطبيـق القـوانني و النـصوص    ُيعترب اجلانب األكثر أمهية يف عملية التس   
  .  اخل …التنظيمية عند القيام بأعماهلا سواء يف حالة اتخاذ القرارات أو يف عملية الرقابة على أعماهلا 

   : الرقابة على أعمال اإلدارة: ثانيا 
إلدارة أي رقابة املشروعية    إنّ قواعد القانون اإلداري تعمل على ضمان الرقابة على أعمال ا          

و مبعىن آخر السهر على مدى مطابقة أعمال اإلدارة مع قواعـد   ) Le contrôle de régularité( البحتة 
   ) .Le contrôle de conformité( القانون اإلداري أي رقابة املالئمة 

  
   .81املرجع السابق ص : أنظر عوابدي عمار  ) 1( 
   . 87-88ص -املرجع السابق ص: مار أنظر عوابدي ع ) 2( 
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إنّ هذه الطّرق التقليدية يف رقابة أعمال اإلدارة و بصفة عامة نشاطاا قد كانت موضـوع                
نقاش و نقد حادين من طرف العديد من الباحثني و هذا نظرا لعجزها و قصورها و النقائص العديدة                  

  :يما يلي ميكن ذكر أمهّها ف. اليت  ُتميِّز هذه العملية 
 من النقائص اليت ُتعَرف هبا هذه الرقابة هي كوهنا عملية جامدة أي تقتصر على فحص األعمال و                  -1

بعـد اسـتخراج     ) 1( مقارنتها بالقواعد القانونية دون املسامهة يف حتسني و تطوير العمل اإلداري            
  .العيوب و حتديد نقاط الضعف 

ترتكز ، أساسا ، على مبدأ على التسلسل اهلرمي العمودي النازل املبين             إنّ عملية الرقابة الداخلية      -2
على إعطاء األوامر من طرف الرؤساء و التزام املرؤوسني بإطاعتها و تنفيذها مثّ مراقبة مدى تطـابق                 
األعمال املنفّذة لطبيعة األوامر املعطاة اليت هي بدورها جيب أن تكون مطابقـة للقواعـد القانونيـة                 

  .اري العمل هبا اجل
   إنّ عملية الرقابة عملية معقّدة و هذا نتيجة تعدد اهليئات املكلّفة هبا ؛ – 3

فعلى املستوى اخلارجي ميكن حتديد ثالثة أنواع منها ختضع هلا اإلدارة العمومية هي الرقابـة               
اخلي فهنـاك الرقابـة الرئاسـية               أما على املستوى الد   .الربملانية ، الرقابة اإلدارية و الرقابة القضائية        

  .و الرقابة الوصائية 
إنّ اإلدارة ، بذلك ، جتد نفسها يف حالة املُساءلة الدائمة عن مدى احترامها للقواعد القانونية             

فهـي  : كما أنها ختضع لرقابة وصائية متعدِّدة اجلوانـب  . يف كلّ مرحلة من مراحل أدائها ألعماهلا        
كفـي إعـداد    ( اجلانب املايل ، إىل رقابة سابقة للمراقب املايل عن كلّ مشاريع نفقاا             ختضع ، يف    

و للمفتِّشية )  Les engagements de dépenses( و عند تنفيذها أي فيما خيص التزاماا املالية ) امليزانية 
           قابة الالّحقة أو الَبعدية للمالية و جملس احملاسبة ؛ كما ختضع للرالعام      ة للوظيف العمومي فيما خيـص

  .تسيري مستخدمييها ، هذا باإلضافة إىل رقابة الوزارة الوصية بالنسبة لألعمال  األخرى لإلدارة 
و خبالف ذلك ، فقد رأينا يف املبحث الثّاين من الفصل األول ، أنه أصبح للرقابة مفهوم آخر سـواء                    

املستوى اخلارجي مل يعد احلديث عن الرقابـة مبعناهـا          فعلى  .  على املستوى الداخلي أم اخلارجي        
و ذلك بالتركيز أكثر على مراقبـة       ) L’évaluation( التقليدي اجلامد بل أصبح االهتمام أكثر بالتقييم        

و مقارنة الفارق بني األهداف املسطّرة و النتائج احملقّقة مع اقتراح احللول املناسبة للتقليص يف الفارق                
يق تعديل األهداف أو حتسني النتائج و هذا بعد حتديد املشكل مع عدم إمهال اجلانب املـادي                 عن طر 

يف حتقيق و تنفيذ األهداف ألنه جانب جد هام ؛ و املقصود من وراء ذلك ليس مراقبـة النفقـات                         
  يف ) critère de rationalité Le( و الوسائل و كيفية التصرف فيها فحسب بل حتقيق عامل الرشادة

  
 Voir J. CHEVALLIER et D . LOSCHAK : OP CIT P 66 . )1(   
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   ) .L’efficience( اإلنفاق و يف تنفيذ األهداف أي الكفاءة 
و على املستوى الداخلي ، هناك طرق جديدة يقترحها املنامجنت و هي كما رأينا احملاسـبة                

باء املباشرة و غري املباشرة ، إعداد جداول املتابعة و التوجيه           التحليلية للتحكّم أكثر يف النفقات و األع      
 )Les  tableaux de bord (   اخليدقيق الـدو أخريا وضع نظام للت )L’audit interne ) ( 1 (   و هـذا

  .لتطوير نظام الرقابة الذّاتية داخل هيئات اإلدارة لضمان التحسن الدائم ألعمال و نشاطات اإلدارة 
    :عالقة اإلدارة مع املواطنني املستفيدين من خدماهتا : ثاثال

كما ختضع كلّ نشاطات اإلدارة العمومية لقواعد القانون اإلداري ، فإنّ عالقة هذه األخرية              
فأهم ما ُيميِّز عالقة اإلدارة باملواطنني هـي        : مع املواطنني تتصف هي األخرى مبظاهر السلطة العامة         

مرها و قراراا ؛ لذلك ، فقد حِضيت هذه العالقة  بدراسات عديدة مـن قبـل                خضوع هؤالء ألوا  
  . و هذا يف حماولة تفسري اخلصائص األساسية اليت تتميز هبا هذه العالقة  ) 2( املختصني 

خلدمة املواطنني و احلـرص علـى إشـباع         ) و منها املرافق العامة   ( يف األصل، أُنِشأت اإلدارة العامة    
و رغبام و السهر على تنظيم حيام بالشكل الـذي يـضمن هلـم الراحـة و األمـن                               حاجام  

إالّ أنه ، يف الواقع ،  فاملواطن  يدخل  يف  عالقـة إذعـان و خـضوع                             . و االطمئنان و االستقرار     
 )Assujetti  ( رارات مل يشارك ال يف  أي جيد نفسه ملزما على تنفيذ مجلة من االلتزامات و موضوع ق

فهـو جمـرد ُمـَدار                  . اتخاذ و  ال  علم  له  بأهدافها  و  يف  غالب  احليـان  و ال  مبوضـوعها                          
 ) Administré  (             مان االجتمـاعيني ، الربيـدرائب ، احلماية و الـضكما حيدث ذلك مع إدارة الض

و الكهرباء و الغاز ، و كذلك يف عالقته مع البلديات و ما             و املواصالت ، رسومات اهلاتف ، املياه        
إىل ذلك من املرافق العمومية اليت جيد املواطن نفسه ملزما و مرغما على تنفيذ قراراا ألنها صـادرة                  

و هـذا بـالنظر إىل مجلـة        )  3(من هيئة عمومية تتسم بالسلطة و تسعى إىل حتقيق املصلحة العامة            
قد ُتسلَّط عليه يف حالة رفضه لتنفيذها كالرسوم و الضرائب و حرمانه من االسـتفادة               العقوبات اليت   

  .من بعض اخلدمات كالصحة ، النقل ، خدمات البلدية كاحلالة املدنية 
و إذا ما حاولنا معرفة ، عن قرب ، األسباب و الظّروف اليت أدت إىل نشوء و تطور مثـل                    

  عامل االحتالل الفرنسي ، كما بينا ذلك سابقا ، و وراثة النظام اإلداري هذه العالقة فإننا جند أنّ 
   

 :  اخلاصة بتحديث الدولة ، يف هذا املوضوع أنظر مقال 1989يف فرنسا قد ُشِرَع يف تطبيق هذه اإلجراءات منذ سنة  ) 1( 
Robert FRAISSE : modernisation ou renouveau du service public ? L'expérience française actuelle 

d'adaptation de l’administration pp 50-51 .    
– L’administration en question : réflexion sur les relations administration: أمثال منتري مسعود يف كتابه  ) 2( 

administrés  .OPU  , 1988 . . د يف كتابه املرفق العام يف اوا هبذا املوضوع و بومساح حممجلزائر و غريهم الّذين اهتم.  
Voir Essaid TAIB : la figure de l’administré dans le discours administratif p 3 . La) 3 (  

  Revue Idara, volume 2, numéro 2, année 1992 . ENA . 
  -  Annie BARTOLI : O P CIT  p 132 .    
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    ظام  اإلداري  الفرنسي نظام              و القانوين من العوامل املهمة اليت طبعت عالقة اإلدارة باملواطن مبا أنّ الن
بريوقراطي يقوم على مبدأ الشرعية القانونية و السلطة العامة و ذلك لتحقيق الصاحل العام و هذا على                 

  .حساب املصلحة الفردية 
الذي  كان ناجتا عن ظروف      باإلضافة  إىل ذلك ، فإنّ  االختيار  اإلديولوجي  االشتراكي                 

اقتصادية ، اجتماعية و سياسية كان أحد العوامل األساسية اليت أدت إىل نشوء و تطور هذه العالقـة       
إنّ هذا اخليار االشتراكي  قد ساهم  إىل حد بعيد  يف  ترسيخ  مركزيـة التـسيري و التخطـيط                              . 

دارات املركزية بصفة خاصة و اجلماعات احمللية و يف ذلـك  و التوجيه  و  القرار  اليت أوكلت إىل اإل     
بامتيازات غري مألوفة كحق  التنفيـذ       )  1(فقد ُمِنَيت يف أداء مهامها بفضل قواعد القانون اإلداري          

إخل و بسلطات واسعة على حساب حريـة        …املباشر لقراراا و نزع امللكية و حق استدعاء املواطن          
  .املواطن 

هذا التكريس للسلطة العامة لإلدارات العمومية قد جعلت من املواطن ضـعيفا ، عـدمي               إنّ  
أمام األجهزة اإلدارية العمومية و يبدو ذلك ، على سبيل املثال ، يف اإلجراءات              )  2( القوة و التأثري    

  .رة فيها طرفا و الدعاوى القضائية اليت تكون  اإلدا)  3(املعقَّدة فيما خيص الطّعون اإلدارية 
و من جانب  آخر  فقد كان للسياسة  املنتهجة من  قبل الدولة و اليت ركّزت على اجلانب                    

  .االقتصادي أكثر األثر السيء على اجلانب االجتماعي 
)       املرافـق العامـة     ( إنّ هذه  الوضعية  قد  خلّفت  أزمة  ثقة حادة بني اإلدارة العموميـة                  

 كانت هناك حماوالت لتدارك الوضع و لتصحيح صورة اإلدارة و ذلك بإعطاء أمهية              و املواطنني و إن   
أكثر الحتياجات املواطنني و حتسني العالقة بينهم و بني اإلدارة عن طريق تـسهيل االتـصال هبـا                         

و تبسيط اإلجراءات و العمل على تقريب اإلدارات خاصة على املستوى احمللّي من أمـاكن سـكن                 
واطنني و ما إىل ذلك من اإلجراءات اليت كانت دف ، كما رأينا يف املبحث األول من الفـصل                   امل

إالّ أنّ فشل هـذه     . األول ، عرب سلسلة اإلصالحات اإلدارية إىل حتديث و عصرنة اإلدارة اجلزائرية             
  .اإلصالحات جعل الكثري منها ال تتعد املرحلة النظرية 

يل  اليت  قد  تنجر  من خالل  تطبيق قواعـد  القـانون اإلداري فـإنّ             باإلضافة إىل  العراق   
النصوص التنظيمية اجلاري العمل هبا  سببت مشاكل كثرية قد ُتـصعِّب عمليـة تطبيـق تقنيـات                           

  . و طرق املنامجنت العمومي يف اإلدارة اجلزائرية و هذا نتيجة للعيوب العديدة اليت تتصف هبا 
 

 Voir Essaid TAIB: OP CIT P 04 . )  1(  
 Voir Essaid TAIB : approche clientèlaire de la relation citoyen – fonctionnaire en)   2 (  

Algérie  pp 301-313. La revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, 
volume 28, numéro 2, année 1990. Alger .          

 Voir Essaid TAIB : approche clientèlaire de la relation citoyen – fonctionnaire en   ) 3(  
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 Algérie  pp 301-313 .   
   : عدم مالئمة النصوص القانونية مع مبادئ  املنامجنت العمومي : الفرع الثّاين

إنّ النصوص القانونية و التنظيمية هي ضرورية يف أية دولة مهما كانت درجة تقدمها العلمي                 
 ، االجتماعي و االقتصادي و ذلك لكوهنا ، كما ال  خيَف على أحد منا ، الوسـيلة                 ) التكنولوجي  ( 

اليت تضمن تنظيم خمتلف النشاطات يف اجملتمع ، فهي الضامن الوحيـد للحقـوق و امللزمـة ألداء                  
  .الواجبات لكلّ شخص طبيعيا كان أم اعتبار يا 

لذلك ، فإنّ تطبيق تقنيات و طرق املنامجنت العمومي حيتاج ، هو اآلخر ، إىل تأطري قانوين                   
فهل ميكن اعتبـار جمموعـة النـصوص        .  طابع الشرعية    يضمن له البقاء و االستمرار و يضفي عليه       

  .القانونية و التنظيمية اجلزائرية مهيأة ملثل هذه العملية ؟ 
اإلنتـاج  : إنّ التحليل األويل هلذه القضية جتعلنا نالحظ تعايش ظاهرتني متناقضتني أوهلمـا               

 جيعل املهتمني هبا جيـدون صـعوبة يف اتبـاع           الوفري و العشوائي للنصوص التشريعية و التنظيمية مما       
  .تطورها و ثانيهما عدم مسايرة هذه النصوص لتغيرات و مستجدات حميط اإلدارة 

   ) .Abondance des textes juridiques : ( تضخم حجم النصوص القانونية:أوال 
يف اجلزائر ، هو العدد الكثري      من أهم املالحظات اليت جيب علينا التأكيد عليها يف هذا اجملال            

و اإلصدار غري املنظّم للنصوص خاصة التنظيمية أي املراسـيم التنفيذيـة، التعليمـات ، املناشـري                           
و القرارات الوزارية و الوزارية املشتركة و املذّكرات ، و هذا ما يفسر لنا ، بنسبة كبرية ، حالة عدم                    

   سعينات     استقرار العمل اإلداري خاصة إىل عـدم اسـتقرار          . ة يف فترة التما تعود هذه الوضعيو رب
اجلهاز احلكومي الناتج عن التغيرات احلكومية العديدة اليت عرفتها فترة هناية الثّمانينات و التسعينات              

  .و األزمة االجتماعية ، السياسية و االقتصادية اليت عاشتها اجلزائر 
إىل عدم إمكانية املتابعة الفعالة و التطبيق الكامـل ألحكـام هـذه             إنّ هذه الوضعية أدت     

النصوص بفعل تغيريها الدائم ، هلذا فقد أُضفي عليها طابع عدم االستقرار مما أنقص من قيمتها و من                  
م و لعلّ هذا ما ُيفسِّر لنا المباالة املسيِّرين بشأن النصوص اجلديدة و عدم اهتمـامه              . وزهنا القانوين   

  .بتنفيذها و ربما يرجع ذلك إىل عدم ثقتهم يف فعاليتها و جناعتها 
و باإلضافة إىل العدد املتزايد للنصوص القانونية ، فإنّ هذه األخرية تتسم بعـدم انـسجامها         

و تناسقها فيما يبنها هذا إذا ما رأينا تناقض حمتواها مع النصوص األعلى منها و اليت ، من املفروض ،                    
  . ب أن تكون مفسِّرة و مكملة هلا و ليس العكس جي

و ما جيب التأكيد عليه ، يف هذا الصدد ، كثرة النصوص التنظيمية كاملراسـيم التنفيذيـة ،               
و ميكن إرجاع ذلك إىل الفراغ الّـذي        . التعليمات و املناشري اليت أخذت مكانة التشريع شيئا فشيئا          

  . ائرية يف التسعينات بعد حلّ اجمللس الشعيب الوطين كانت تعاين منه الدولة اجلز
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إنّ هذه الوضعية أدت إىل إنتاج العديد و الكثري و العشوائي ، يف آن واحد ، هلذه النصوص                  
  .التنفيذية 

   :    عدم مسايرة النصوص القانونية ملتغيِّرات و مستجدات حميط اإلدارة العمومية: ثانيا 
العمومية اجلزائرية ظاهرتني متناقضتني فيما بينهما ؛ األوىل ، كمـا رأينـا ،              تعرف اإلدارة     

أما الثّانية تتمثّل يف    . تتلخص يف العدد الكبري للنصوص القانونية التنظيمية خاصة التعليمات و املناشري            
  و نقـصد هبـا       عدم مالءمة هذه األخرية ملتغيِّرات و مستجدات حميط اإلدارة  الّذي  تعيش  فيه                    

التطورات السياسية ، االجتماعية و االقتصادية السريعة اليت وجدت اجلزائر نفسها فيها و هذا حبكم               
  .التغيريات اجلارية على املستوى العاملي 

 املـؤرخ يف    85-59و من أهم األمثلة اليت ميكن أن نعطيها ، يف هذا اجملال ، هو املرسوم رقم                   
من القانون األساسي النموذجي لعمال اإلدارات و املؤسسات العمومية ذات الطّابع            املتض 1985/03/23

اإلداري الّذي أصبحت أحكامه  ،  يف جمملها ،   غري متوافقة  مع  املتغيِّـرات     و املـستجدات                          
كحالة اجلديدة مثل التكوين ، نظام العقوبات و أحكام أخرى تتعلّق بالوضعيات املختلفة للموظّفني              

االنتداب ، التحويل ، اإلحالة على االستيداع و حاالت خاصة أخرى تعرف فراغا كبريا و هذا على                 
الرغم من عمل مصاحل الوظيف العمومي على سد تلك الفراغات بإصدار تعليمات و مناشري هبـدف                

  .حلّ املشاكل العديدة اليت ُتطرح يف امليدان 
 قد جتاوزته األحداث فلم ُيراَع ، يف ذلـك ، التغـيريات             و من جهة ثانية ، فإنّ هذا النص       

السياسية اليت  طرأت  يف  العشرية  األخرية  كالتغيريات يف اإليديولوجيـة ، التعدديـة الـسياسية                           
  . إخل …) اقتصاد السوق ( و ضرورة حياد اإلدارة و استقالليتها و التغيريات االقتصادية 

 من أحكام هذا املرسوم قد ُتِركَت إىل التنظيم عن طريق التعليمات و الـيت مل  كما أنّ الكثري   
تصدر إالّ مؤخرا كتلك املتعلّقة حبالة اإلنتداب لشغل املناصب العالية و حتويل املـوظّفني املتربـصني                     

امليدان على مـستوى    و التكوين و غريها من األمثلة و احلاالت اليت ُتطَرح كثريا يف             ) غري املثبتني   ( 
  .اإلدارات العمومية 

صحيح أنّ السلطات التنفيذية املعنية قد عملت على إصدار بعض النصوص  و ذلك يف خطّة                  
مضموهنا إصالح و حتديث اإلدارة سواء على املستوى املركزي ، احمللّي و على مستوى املؤسـسات                

 و هـذا يف  1996ق بالتكوين املتواصل الصادر يف سـنة  ذات الطّابع اإلداري كاملرسوم التنفيذي املتعلّ   
إالّ أنّ تطبيق هذا    . حماولة إعطاء أمهية أكرب لعملية التكوين و رفع مستوى أداء أفراد اإلدارة العمومية              

النص قد عرف تأخريا كبريا ؛ إذ أنّ النصوص التطبيقية له أي املناشري و التعليمات مل تـصدر إالّ يف                    
  ) .املرسوم التنفيذي (  أي سنتني بعد إصدار النص الرئيسي 1998سنة 
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هذا فيما خيص تسيري املوارد البشرية ، أما النصوص اخلاصة باجلانب املايل فهي حتوي أحكام                 
مثل  ) 1( تقليدية متجاوزة كالنص على  تطبيق  قواعد  احملاسبة  الوطنية  يف إعداد امليزانية  السنوية                   

  .اخل …بدأ السنوية ، مبدأ الشمولية و مبدأ عدم التخصيص م
إنّ هذا النص قد يعرقل إىل حد بعيد عملية تطبيق تقنيات املنامجنت العمومي سواء اخلاصـة                  

و بإدارة األزمات غري املتوقّعة اليت قد تنشأ من حني          ) متعددة السنوات   ( باإلستراتيجية طويلة املدى    
ويف ذلك ضـمان متويـل هـذه        .  تتطلّب من اإلدارة اتخاذ إجراءات سريعة و طارئة          آلخر و اليت  

  . العمليات و كذلك استحالة إدخال تقنيات احملاسبة التحليلية 
  Le contrôle apriori( هذا باإلضافة إىل املرسوم املتعلّق بالرقابة السابقة ملصاحل وزارة املاليـة  

des services du contrôle financier (   ابقة لكلّ التزامـاتقابة السأحكامه على ضرورة الر الّذي تنص
مبا فيها ( سواء املتعلّقة بنفقات التسيري  ) Les engagements de dépenses( النفقات لإلدارات العمومية 

  .ى السواء و حتى يف عملية إعداد مشاريع امليزانية االبتدائية و املكملة عل) نفقات املستخدمني 
إنّ هذه النصوص القانونية ، يف جمملها ، تعترب نصوصا تقليديـة تـشوهبا عيـوب كـثرية                    

كالفراغات و النقائص العديدة اليت ميكن إحصاؤها ، و األحكام غري املالئمة و غـري املكيفـة مـع                 
  .التطورات احلديثة 

 ، قد يشكّل عائقا رئيـسيا يف حماولـة          إنّ هذه الوضعية اليت تعيشها اجلزائر ، يف هذا امليدان           
  .إدخال تقنيات املنامجنت العمومي 

ينبغي ، يف هذا اجملال ، حماولة مراجعة كاملـة لقائمـة النـصوص القانونيـة التـشريعية                                
اجلديـدة       حملاولة تكييفها مع التطـورات      ) املراسيم ، التعليمات ، املناشري و املذكّرات        ( و التنظيمية   

املالية ، االقتصادية ، االجتماعية و السياسية و املستجدات القانونية          : و ذلك مبراعاة خمتلف اجلوانب      
، العلمية و الفنية يف هذا اجملال أي جعلها نصوصا أكثر مرونة ُتسهِّل عملية تطبيق تقنيات و طـرق                   

  ي العمومي املتامجنت العمومي و هذا بغرض حتديث التسيري اإلدار
إنّ تطبيق تقنيات املنامجنت العمومي هبدف حتديث التسيري العمومي يتطلّب توفري إطار قانوين        

  .حديث و مكيف مع التطورات اجلديدة داخل اإلدارة و خارجها 
إنّ التحليل األويل للوضعية القانونية لإلدارة العمومية اجلزائرية جتعلنا حنكم باستحالة             

  ذه التقنيات ، لكون هذه األخرية متأثّرة إىل حد بعيد بقواعد القانون اإلداري اليت جتعل منها إدخال ه
  

 1984 ، سنة 28 ، اجلريدة الرمسية رقم 703 املتعلّق بقوانني املالية ص 1984 جويليا 07 املؤرخ يف 84-17القانون رقم  ) 1( 
   . 07/10 /1984املؤرخة يف 
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إنّ هذه احلالة الـيت     . تتميز بالسلطة العامة لكوهنا تسعى إىل حتقيق املصلحة العامة          إدارة غري مألوفة    
ختتص هبا اإلدارات العمومية جتعلها جامدة و غري مسايرة للظّروف اجلديدة القائمة على مبدأ املنافسة                         

  .و مشاركة خمتلف األطراف و يف كلّ اجملاالت 
إلدارة العمومية اجلزائرية تعاين من مشكل عدم مالءمة نـصوصها          و إىل جانب ذلك ، فإنّ ا        

القانونية اليت تتميز بأحكامها التقليدية و القدمية اليت قد ُتصعِّب تطبيق املنامجنت العمومي على املدى               
  .القصري 

لذلك ، يتوجب على السلطات املعنية أخذ هذا املشكل بعني االعتبار و اإلسراع يف حتديث                 
لة من النصوص جلعلها أكثر تكيفا مع األوضاع اجلديدة و أكثر قابلية لتقنيات املنامجنت العمومي               مج

  .و هذا لتفادي التصادم و التناقضات اليت قد تنشأ من جراء هذه املشكلة 
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           .    نقص اإلطارات الكفأة  :  املطلب الثّاين

  

الذي تعرفه اإلدارة العمومية اجلزائرية يف جمال التأطري الكفء هـو أحـد             إنّ النقص احلاد      
املشاكل األساسية اليت تعاين منها باإلضافة إىل عدم مالءمة النصوص التنظيمية و تطبيق مبادئ القانون               

  .اإلداري 
 الكـبرية   إنّ مشكل التأطري يف اإلدارة العمومية اجلزائرية و هذا ما يبدو من خالل النـسبة                

الواليات ، البلديات   ( ملوظّفي التنفيذ باملقارنة مع النسبة القليلة لإلطارات خاصة يف اإلدارات احمللية            
كما سنبينه الحقا من خالل اإلحصائيات اخلاصة بـالتوظيف و التـشغيل يف اإلدارات              ) و الدوائر   

س الوقت ، معضلة أخرى تتناقض مـع األوىل    كما تعرف اجلزائر ، يف نف. العمومية قد طُِرَح بشدة     
   ).1( و هذا بوجود نسبة كبرية من البطّالني املتخرجني من اجلامعات و املعاهد العليا

و إذا ما حاولنا معرفة األسباب الرئيسية اليت أدت إىل هذه الوضعية و اليت ، حسب رأينا ،                     
نامجنت يف اإلدارة العمومية فإنه ميكننا تلخيـصها يف         من أهم املشاكل اليت قد تعرقل تطبيق عملية امل        

إمهال دور تكوين و جتديد معلومات اإلطارات من جهة و ميش مدارس و معاهد              : سببني إثنني مها    
  .التكوين املتخصصة يف ميدان التسيري من جهة ثانية 

    
   : إمهال دور تكوين اإلطارات:الفرع األول 

 العمومي ، منذ االستقالل ، على التوظيف املكثّف و العشوائي دون            اقتصرت مهام الوظيف    
االهتمام بعمليات تكوين املوظّفني ، حتسني مستواهم و جتديد معلومام إالّ يف أواخـر التـسعينات                     

و قد زاد هذا املشكل حدة و تعقيدا يف الوقت الراهن و هذا نظرا لتعاظم حجم اإلدارات العموميـة                   
ممـا أدى إىل     ) 2) ( انعدام خطّة توقّعية للتوظيف و سري احلياة املهنية         (  التوظيف غري العلمي     نتيجة

تكون معظم اإلدارات من موظّفني غري مؤهلني ال علميا و ال فنيا الحتالل مناصب العمـل داخـل                  
            كوين الّذي نتج عنه آثارا سلبية كانت السم      اإلدارات و هذا راجع لنقائص التئيـسي يف تـأزبب الر

  ) .أنظر اجلدول أ أدناه ( الوضع على مستوى اإلدارات 
  
  

 Voir Karima BENYELLES : le renouveau du service public à travers une politique de la  )1(   
   Ressource humaine dans la fonction publique p 121 . La revue Idara , volume 2 , numéro 1 , année 

1992 . ENA .      
 Voir Hocine CHERHABIL : évolution institutionnelle et adaptation de l’administration   )2(   

  Algérienne à la mondialisation  p 139-141 . La revue Idara , volume 8 , numéro 1 , année 1998 . ENA 
.  



  154

   أعوان اإلدارة العمومية اجلزائرية يبين تطور تركيبة" أ "اجلدول  
  

  اموع أعوان التنفيذأعوان التحكّم   اإلطارات   السنة
   عون607241  % 05, 78  20, %16  % 5,75   )1( 1983

1985 )2(  8 , 63 %  
61161  

48,39 %  
342864  

42 ,95 %  
   عون708344  304319

1987)3(  9 ,56 %  
80392  

48 ,61 %  
409086  

42,83 %  
   عون841640  352162

1997)4(  18 ,2 %  
254876  

37,40 %  
523516  

44,40 %  
  عون1398521  620129

1998 )5(  17,9 %  
256339  

35,20 %  
504306  

 %46,90  
  عون1433270  672625

1999 )6(     18,10 %  
260393  

34,90 %  
500081  

47,00 %  
  عون1434706  674232

  
  
  

   :مالحظات
و مل يتم األخذ بعـني اإلعتبـار        ) املوظّفني ، املتعاقدين و املؤقّتني      ( لفئات العاملة يف اإلدارات العمومية       هذه األرقام خاصة بكلّ      -1

  .األعوان العاملون يف القطاعات التجارية و الصناعية و ال األجانب 
   .)الوظائف و املناصب العليا (  فما فوق 15 اإلطارات هم األعوان املنتمون إىل األصناف من -2

   .14 إىل 11    أعوان التحكّم هم املنتمون إىل األصناف من 
  . و أدىن 10    أعوان التنفيذ هم املنتمون إىل األصناف 

  
  

 Voir bilan de l’emploi année 1983 . Ministère de la Formation professionnelle et du Travail . )1(   
 Voir bilan de l’administration publique année 1985 . La Direction Générale de la Fonction  )2 (   

Publique pp 11,12   et 20 .  
 Voir bilan de l’emploi année 1987 . La Direction Générale de la Fonction Publique. )3(   
 Voir bilan de l’emploi année 1997. La Direction Générale de la Fonction Publique  )4(   

Septembre 1998 .  
Voir bilan de l’emploi année 1998 . Les Services du Ministre délégué auprés du Chef du  ) 5 (   

Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la Fonction Publique . Octobre 1999 .  
 Voir bilan de l’emploi de la Fonction Publique au titre de l’année 1999 p 04 . Les Services  )6(   

Du Chef du gouvernement . La Direction Générale de la Fonction Publique . Octobre 2000 .  

  



  155

   : نقائص تكوين املوظّفني يف اإلدارات العمومية: أوال 
ـ            دام ممارسـة علميـة واضـحة              ما ميكن استنتاجه ، بصفة عامة ، مجلة من النقائص كانع

و متناسقة للتكوين ، حتسني املستوى و جتديد املعلومات و عدم انسجام التكـوين مـع احلاجـات                  
باإلضـافة  . احلقيقية للموظّفني نتيجة غياب تقييم هذه األخرية  مع حتديد األهداف الواجب حتقيقها              

   )1( نقص املؤسسات اخلاصة بالتكوين إىل نقص الوسائل املادية و البشرية الالّزمة ك
و ما زاد من حدة هذا املشكل هو غياب اإلطار القانوين للتكوين نتيجة غيـاب نـصوص                  

فباتبـاع مجلـة    . تنظيمية  تنص على تكوين املوظّفني، على حتسني مستواهم و جتديد معلومـام              
اب شبه كلّي ألي إلزام علـى حتديـد خطّـة                  نرى غي ) التشريعية و التنظيمية    ( النصوص القانونية   

و من ذلك ، ُيالَحـظ أنّ مبـادرات         . أو سياسة للتكوين خاصة بكلّ إدارة و هذا منذ االستقالل           
التكوين قد ُتِركَت لتقدير املسؤولني على رأس اإلدارات العمومية و هذا ما جعل منها عمليات مبعثرة 

فماعدا بعض اإلشارات يف القانون النمـوذجي   ) 2( م وضوح األهداف تتسم بانعدام الشفافية و عد  
 املتضمن  1985/03/23 املؤرخ يف    85-59 من املرسوم رقم     52 مثّ املادة    1966العام للوظيف العمومي لسنة     

قرر القانون األساسي النموذجي لعمال املؤسسات و اإلدارات العمومية       و اجلماعات احمللية اليت تُ         
إجبارية حتديد عمليات التكوين ، حتسني املستوى و جتديد املعلومات و هذا لتحسني تأهيل العمـال                

   .   حسب متطلّبات تطويرهم 

    و هذا 1996 مل يكن اهتمام املصاحل احلكومية بالتكوين ، بصفة جدية ، إالّ ابتداء من سنة 
 الّذي حدد طرق تطبيـق  و تنفيـذ          1996/03/03رخ يف    املؤ 96-92بعد إصدار املرسوم التنفيذي رقم      

التكوين ، حتسني املستوى و جتديد معلومات املوظّفني ؛ و قد نتج عـن هـذا الفـراغ القـانوين                              
و التنظيمي مجلة من النقائص أمهّها سوء استعمال االعتمادات املخصصة للتكوين ، انعدام إستراتيجية              

باإلضافة إىل عدم تكوين طبقة من املوظّفني غري املؤهلني   و الّذين حيتـاجون             ) 3 (واضحة للتكوين   
   ).4( لدورات تدريبية ، حتسني املستوى و هذا للرفع من قدرام ألداء أعماهلم على أحسن صورة

و مبوجب هذا النص متّ تقرير إجبارية تكوين املوظّفني و لو بصفة غري مباشرة و هذا بعـد                  
  . املسيِّرين على إعداد خمطّط سنوي للتكوين إلزام

  
 Voir Ahmed RAHMANI : quelle politique de formation pour la Fonction Publique ? pp 8-9 )1(   

la revue Idara , volume 6 , numéro 1 , année 1996 .  
 D. KHARCHI : la formation dans la Fonction Publique p 81 . La revue Idara , volume 7 , numéro 1 , 
année 1997. ENA .  

  Voir A. RAHMANI : quelle politique de formation pour la Fonction Publique ? P8 OP CIT. )2(   
 Voir A. RAHMANI :quelle politique de formation pour la Fonction Publique ? P9 OP CIT.  )3(   
Voir A. RAHMANI :quelle politique de formation pour la Fonction Publique ? P18 OP CIT.  )4(   
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و قد أشار املرسوم التنفيذي احلايل إىل تفسري أحكام هذا املرسوم عن طريق نصوص تنظيمية               
 أين متّ تفصيل األحكام     1998إالّ أنّ هذه األخرية مل يتم إصدارها إالّ يف سنة           ) . تعليمات و مناشري    ( 

   ).1 ( و اإلجراءات الضرورية و الالّزمة إلعداد املخطّط و تنفيذها على أرض الواقع
و إن كان هذا املرسوم التنفيذي قد أتى بتحسني طـرق التكـوين ، حتـسني املـستوى                             

فالتجربة و التطبيـق امليـداين      . و جتديد املعلومات ، إالّ أنّ  هذا األخري يف حد ذاته تشوبه عيوب               
السـيما اخلاصـة    ألحكام هذا املرسوم التنظيمي عرف نقائص عديدة كعدم وضوح بعض األحكام            

بكيفيات تنظيم دورات التكوين و حتديد مدته حسب الرتب و التخصصات و غريها من املعطيـات                
اليت ال وجود هلا يف هذا املرسوم اليت ُتِركت إىل مبادرة املسيِّرين خاصة و أنّ جتربة هـؤالء يف هـذا                     

لظّروف و املعطيـات الواقعيـة لـإلدارة        امليدان جد حمدودة باإلضافة إىل عدم األخذ بعني االعتبار ا         
  .العمومية 

  : آثار إمهال دور التكوين يف اإلدارات العمومية : ثانيا
إنّ إمهال دور التكوين يف اإلدارة العمومية و ملدة طويلة قد كان هلا آثارا سلبية عديدة نذكر                 

  :أمهّها 
قراطية مركزية تتصف بأمراض عديدة كسوء       إنّ هذا اإلمهال قد أدى إىل نشوء و تطور إدارة بريو           -1

  .اخل …معاملة املواطنني ، مجود أعمال اإلدارة و البطء  يف تنفيذ أعماهلا و الروتني 
فأغلـب اإلدارات   :  إنّ املساوئ اليت ُتعَرف هبا اإلدارة ناجتة ، ال حمالة ، من تركيبة موظّفيهـا                 – 2

و هذا راجع لعـدة أسـباب    ) 2(ون من أعوان التنفيذ    العمومية ، كما سبق اإلشارة إىل ذلك ، تتك        
كالتوظيف العشوائي لألعوان دون مراعاة حاجات اإلدارات اليت هي يف تطور دائم  و الـيت جيـب                  
العمل على التأقلم و التكيف معها و هذا كالعمل على التكوين املستمر هلؤالء  و الرفع من مـستوى          

زد على ذلك   . د نشري إىل أنّ  أغلب اإلدارات احمللية ُتعاين من هذا املشكل             أدائهم ، و يف هذا الصد     
سوء تأطري اإلدارات الذي نتج عنه الصعوبة يف تقييم أعمال اإلدارة    و عدم التمكّن مـن حتديـد                     

  .حاجاا و أهدافها و العمل على حتقيقها و تنفيذها يف امليدان 
  
  
  
  
 املتعلّقة باملخطّطات القطاعية السنوية و املتعددة السنوات للتكوين ، حتسني 1998/06/06 املؤرخة يف 01أنظر التعليمة رقم  ) 1(  

  .املستوى و جتديد املعلومات 
  .املذكور سابقا " أ " أنظر اجلدول  )  2(
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   ) 1(    1999/12/31توزيع األعوان العموميني حسب طبيعة اإلدارات إىل غاية": ب " جدول 
  
   )%( النسبة    اموع   )%( النسبة   العدد  مستوى التخصص  وع اإلداراتن

  1, 11  19728  التأطري

اإلدارات   30,1  53244  التحكّم
  58,8  103879  التنفيذ  املركزية

  
176851  

  
12,3  

  20,8  160133  التأطري

  44,3  340897  التحكّم
املصاحل غري 
  املمركزة

  34,9  268523  التنفيذ

  
769553  

  
53,70  

  22,5  69569  التأطري

  30,2  93105  التحكّم
املؤسسات 

اإلدارية ذات 
  47,3  146108  التنفيذ  الطّابع اإلداري

  
308782  

  
21,50  

  06,1  10963  التأطري

  07,2  12835  التحكّم
  

  البلديات 
  86,7  155722  التنفيذ

  
179520  

  
12,5  

  

وقراطية اإلدارة و متركـز أغلـب اإلدارات السـيما اإلدارات املركزيـة يف العاصـمة                             إنّ بري  -3
إنّ هذا النقص قد بـدا   .و املدن الكبرية قد ُتساهم ، إىل حد بعيد ، يف التوزيع غري العادل لإلطارات                

 التكوين الّـذي زاد مـن   يف املناطق النائية اليت تعاين من سوء التأطري ؛ أضف إىل ذلك مشكل إمهال     
  )  .املبينة أدناه "  د"و " ج"أنظر اجلدولني ( حدة الوضع 

 من اآلثار السلبية إلمهال دور التكوين عدم قدرة اإلدارة على التأقلم مع املتغيرات  و املعطيـات                  -4 
و ذلك لعدم تطـابق      ) ويل  اجملتمع اجلزائري و اجملتمع الد    ( اجلديدة لبيئتها سواء الداخلية أم اخلارجية       

  .مستوى املوظّفني مع هذه املستجدات 
 إنّ التركيبة احلالية ملوظّفي اإلدارات العمومية قد تزيد من سوء الوضع و هذا نظرا للمجهودات                – 5

على مستوى  ( و اإلدارات   ) يف القمة   ( الكبرية و النفقات الضخمة اليت جيب على املصاحل احلكومية          
أن تبذهلا يف جمال التكوين سواء االبتدائي أو املستمر و هذا ما قد ُيـشكِّل عائقـا كـبريا                   ) القاعدة

  . الستحالة إشباع كلّ حاجات التكوين و يف وقت قصري 
إىل جانب كلّ هذه اآلثار السلبية اليت ُتعاين منها اإلدارة ، فإنّ هناك أسباب أخرى خارجية                  

 التأطري يف اإلدارات العمومية و نقصد بذلك عدم االهتمام بدور مدارس            أثّرت ، بصفة مباشرة ، على     
  .التكوين املتخصصة يف التسيري اإلداري 

  
 (1) Voir bilan de l’emploi dans la Fonction Publique au titre de l’année 1999 . La Direction Générale 

de la Fonction Publique . Octobre 2000 .p 2 , p 6 à 8 et p 13 .      
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  توزيع األعوان العموميني حسب نوع اإلدارات " : ج" اجلدول 
   )1  ( 1999/12/31و حسب املناطق إىل غاية 

  
اموع حسب نوع   نوع اإلدارة  الوالية

  اإلدارة
اموع حسب 

  الوالية
النسبة باملقارنة مع 

 جمموع واليات الوطن 
  61004  كزةاملصاحل غري املمر

املؤسسات العمومية ذات 
  الطّابع اإلداري

74819  
  

  اجلزائر

  15826  البلديات

  
151649  

  
12,05  

  21267  املصاحل غري املمركزة
املؤسسات العمومية ذات 

  الطّابع اإلداري

16872  
  
  قسنطينة

  4294  البلديات

  
42433  

  
03,37  

  23040  املصاحل غري املمركزة
املؤسسات العمومية ذات 

  الطّابع اإلداري

15208  
  
  وهران

  8592  البلديات

  
46840  

  
03,72  

  7917  املصاحل غري املمركزة
املؤسسات العمومية ذات 

  الطّابع اإلداري

2645  
  
  غرداية

  1444  البلديات

  
12006  

  
00,95  

  12265  املصاحل غري املمركزة
ذات املؤسسات العمومية 
  الطّابع اإلداري

5191  
  
  ورقلة

  2911  البلديات

  
20367  

  
01,62  

  3049  املصاحل غري املمركزة
املؤسسات العمومية ذات 

  الطّابع اإلداري

877  
  
  إليزي

  901  البلديات

  
4827  

  
00,38  

 
 

  عون 1257841جمموع األعوان لكلّ الواليات قُدر حسب نفس املصدر ب 
 
 

Voir bilan de l’emploi dans la Fonction Publique au titre de l’année 1999 p 46,49,50,51, 56 . )1(   
 La Direction Générale de la Fonction Publique . Octobre 2000 . 
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  توزيع األعوان العموميني حسب مستوى التخصص " : د"اجلدول 
   ).1( 1999/12/31و حسب املناطق اجلغرافية إىل غاية 

   )%( النسبة   العدد  مستوى التخصص  د األعوانعد  الوالية
  69, 21  32903  التأطري

  31,36  47556  التحكّم
  

  اجلزائر
  

151649  

  46,94  71190  التنفيذ

  23,84  10115  التأطري

  34,27  14542  التحكّم
  
  قسنطينة

  
42433  

  41,89  17776  التنفيذ

  20,27  9495  التأطري

  40,22  18843  التحكّم
  
  وهران

  
46840  

  39,50  18502  التنفيذ

  19,26  2312  التأطري

  37,15  4461  التحكّم
  
  غرداية

  
12006  

  43,59  5233  التنفيذ

  20,27  4129  التأطري

  33,44  6810  التحكّم
  
  ورقلة

  
20367  

  46,29  9428  التنفيذ

  13,59  656  التأطري

  30,95  1494  التحكّم
  
  إليزي

  
4827  

  55,45  2677  التنفيذ

 
 
 

   :عدم إعطاء أمهّية ملؤسسات التكوين املختصة يف التسيري اإلداري :الفرع الثّاين
إذا كان االهتمام بتكوين املوظّفني بصفة عامة و حتسني مستواهم و جتديد معلومام ذا أمهّية                 

ة تكتسي أمهّية أكرب و ذلك نظرا للدور املزدوج         كبرية فإنّ االهتمام بتكوين طبقة من اإلطارات الكفأ       
فباإلضافة إىل االهتمام بالقيام مبهام التسيري اإلداري و اليت تتلخص يف السهر على             . الذي يلعبه هؤالء    

أداء األعمال من طرف األعوان فإنه ُتسند إىل هؤالء مهمة غري عادية تتطلّب منهم قدرا عاليـا مـن               
 من التأقلم مع متغيرات حميط اإلدارة و بالنتيجة التحديد الدقيق لألهداف ، و وضع               الكفاءة للتمكّن 

  .إستراتيجية فعالة لتحقيقها على أرض امليدان و لتحمل مسؤولياته يف هذا اإلطار 
  

Voir bilan de l’emploi dans la Fonction Publique au titre de l’année 1999 p 46,49,50,51, 56 . )1(   
 La Direction Générale de la Fonction Publique . Octobre 2000 . 
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و يف ذلك ال     ) 1( إنّ اكتساب هذه القدرة االستثنائية تتطلّب تكوينا علميا بصفة مستمرة           
ميكن للمسيِّرين االعتماد ، يف حماولة التأقلم و التكيف مع احمليط اخلارجي لإلدارة العمومية ، علـى                 

ارهبم امليدانية لوحدها بل إنّ التكوين املستمر و جتديد املعلومات إىل جانب التجـارب امليدانيـة                جت
  .املكتسبة هي الكفيلة جبعل اإلطارات ذات كفاءة مناسبة و مالئمة مع معطيات اإلدارة املتجددة 

أداء هذا الدور   إنّ مدارس التكوين املتخصصة يف التسيري اإلداري هي الوحيدة القادرة على              
   ).2( نتيجة جتربتها و خربا يف امليادين العلمية و التعليمية

يف اجلزائر ، مل حتض هذه املدارس باالهتمام الالّئق هبا و هذا نظرا للتهميش الّذي كانـت                   
تعاين منه لفترة طويلة من جهة و لقلّة عددها من جهة ثانية ؛ و قد بدا ذلك من خالل االخـتالف                     

ـسات                           الشس يف هذه املعاهد و املدارس و حمتـوى العمـل يف املؤساسع بني حمتوى املواد اليت ُتدر
إنّ هذا التباين قد أثّر بشكل خطري على مستوى املـوظّفني             ) . أي يف امليدان التطبيقي     ( و اإلدارات   

 عام هذا من جهة ، و من جهـة          و هذا لكون التكوين السابق خمالفا متاما ملتطلّبات اإلدارات بشكل         
ثانية ، فإن كانت بعض املدارس و املعاهد قد أُنَشأت خصيصا لغرض تكوين إطـارات و أعـوان                  
اإلدارات العمومية كاملدرسة الوطنية لإلدارة و معاهد التكوين اإلداري فإنّ عددها قليل جدا ال تكف           

فاملدرسة الوطنية لإلدارة اليت أُسِندت هلا مهمة        ). 3( لسد حاجات اإلدارات العمومية يف هذا امليدان      
تكوين إطارات للتسيري اإلداري و كذلك ضمان التكوين املتواصل ملوظّفي اإلدارات ، إالّ أنّ هـذه                

خاصة إذا أخذنا بعني االعتبار      ) 4( األخرية ال ميكنها لوحدها أن تلبِّي كلّ طلبات التكوين املتزايدة           
الّذي ُيعترب عائقا حقيقيا لإلدارات املتواجدة يف الواليات النائية و هذا رغـم إنـشاء               البعد اجلغرايف   

   ).5( مراكز للتكوين اإلداري يف الواليات اجلديدة 
إنّ هذه اإلجراءات جاءت يف وقت . و حتى بالنسبة ملراكز التكوين ، فقد متّ غلق أغلبيتها   

بالنتيجة  زيادة  احلاجة  لإلطارات الكفأة القادرة على تسيري هذه زاد فيه عدد البلديات و الدوائر و 
  .اهليئات اإلدارية 

 1996/03/03 املـؤرخ يف     96-92إالّ أنه ما ميكن قوله هو أنه منذ إصدار املرسوم التنفيذي رقم               
و بالنتيجـة   الّذي حدد طرق إجراء التكوين املتواصل ، حتسني املستوى و جتديد معلومات املوظّفني              

  إعداد خمطّط سنوي أو متعدد السنوات اخلاص بالتكوين ، فإنه أصبح ُيعطى ملدارس و معاهد التكوين  
 Voir Karima BENYELLES : OP CIT p 123 . )1(   
Voir Ahmed RAHMANI : quelle politique de formation pour la Fonction Publique  . ) 2(  

 OP CIT pp 19-20 .    
Voir Ahmed RAHMANI : OP CIT p 08 .  )3(  
Voir Hocine CHERHABIL : évolution institutionnelle et adaptation de l’administration  )4 (   

Algérienne à la modérnisation p 142 . La revue Idara , volume 08 , numéro 01 , année 1998 . ENA   
    .67املرجع السابق ص : مد أنظر بومساح حم ) 5(  
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و اجلامعات أمهية أكرب خاصة املدرسة الوطنية لإلدارة و معاهد أخرى اليت هلا مهمة تكوين اإلطارات                
  .السيما يف ميدان التسيري احلديث و املنامجنت 

و لغرض تلبية كلّ حاجات اإلدارات يف ميدان التكوين سواء السابق للتوظيـف أو حتـى                  
ستمر خاصة اإلطارات الّذين هلم مهمة تكوين األعوان و اإلطارات يف املستقبل ، و ذلك بإعـادة                 امل

بعث نشاط هذه املراكز و املعاهد من جديد و من جهة أخرى إنشاء املراكـز و معاهـد لتكـوين                    
اهد و مدارس   اإلطارات يف املناطق اجلغرافية النائية و ذلك للتخفيف ، من جهة ، من الضغط على املع               

التكوين املتواجدة يف املدن الرئيسية ، و من جهة أخرى متكني كلّ اإلطارات من االسـتفادة مـن                  
التكوين خاصة التكوين يف ميدان املنامجنت و التسيري احلديث مهما كانت املنطقة اليت ميارسون فيها               

  .ال سيما املناطق اجلغرافية البعيدة أو املنعزلة 
ة بعث هذه املدارس و املعاهد ال ميكن أن تتم إالّ بتواجد إرادة سياسية على مستوى                إنّ إعاد   

و هـذا بتـوفري كـلّ       ) اهليئات احلكومية املسؤولة مباشرة عن اإلصالح اإلداري العمومي         ( القمة  
املـوارد  الوسائل األساسية املادية و اهلياكل الالّزمة و املوارد املالية بتخصيص االعتمادات  و أخـريا                

كما ينبغـي إعـادة     . البشرية الضرورية من أساتذة و مؤطّرين للسهر على تنفيذ عمليات التكوين            
مراجعة النصوص التنظيمية اخلاصة بالتكوين كاملرسوم التنفيذي األخري و النصوص التطبيقيـة لـه ،                   

ءات التعقيدية اليت ينص عليها هـذا       و ذلك جلعلها أكثر تزامنا مع حميطها ال سيما فيما خيص اإلجرا           
و باإلضافة إىل ذلك ، يتوجب مراجعة النصوص اخلاصة بنفقات التكوين سـواء اخلاصـة        . املرسوم  

، و هذا    ) 1( أو األستاذة املؤطّرين و كلّ القائمني على عمليات التكوين          ) اإلطارات  ( باملستفيدين  
     ص اجلاري العمل به يف هذا اجملال ال حيفِّز األساتذة            لتشجيع إقباهلم على املشاركة يف التكوين ألنّ الن

  .و ال حتى القائمني على التكوين يف هذه العملية 
و يف اخلالصة، إنّ حتسني األداء يف اإلدارات العمومية يعتمد ، بالدرجة األوىل ، على وضع                

 مع إعطاء أمهية أكثر لفئة اإلطـارات        سياسة حمكمة للتكوين تشمل كلّ املوظّفني بدون استثناء هذا        
  .نظرا للدور املهم الّذين جيب أن يلعبوه باملقارنة مع املستويات اإلدارية األخرى 

و ُينتظر إعادة بعث املدارس و املعاهد املتخصِّصة عن طريق إمدادها بكلّ الوسائل املاديـة ،                
 لكي تلعب دورها املنوط هبا هذا إذا ما نظرنـا إىل            )املساندة السياسية   ( البشرية القانونية و املعنوية     

  .املهام الصعبة و الشاقة اليت تنتظرها نظرا للتأخر الكبري الّذي تعرفه إداراتنا يف هذا امليدان 
    

ـ      1984/10/13 املـؤرخ يف     84-296 ُيعدل املرسوم رقـم      1998لقد صدر مرسوم تنفيذي يف سنة        ) 1(  يم              املتعلّـق مبهـام التعل
  و التكوين بصفة ملحقة ، إالّ أنّ هذا املرسوم اجلديد مل يأت بالتغيريات الكثرية و ال املنتظرة من قبل املعنيني باألم
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   . عدم القدرة على التغطية املالية لتكاليف العملية  : املطلب الثاّلث
ية تطبيق مبـادئ و تقنيـات       إذا كان نقص اإلطارات الكفأة قد يؤثّر بشكل كبري على عمل            

املنامجنت يف اإلدارات العمومية اجلزائرية كما رأينا ذلك سابقا ، فإنه هناك خطر يترصدها أال  و هو                  
نقص االعتمادات املالية الالّزمة للعمل على تنفيذ هذه العملية بفعل األزمة االقتـصادية   و املاليـة                  

إنّ هذه األزمة  تؤثِّر بشكل كـبري علـى تنفيـذ            . ثّمانينات  اخلطرية اليت تعيشها اجلزائر منذ بداية ال      
  .اإلجراءات الالّزمة و على إدخال التقنيات احلديثة اليت يقترحها املنامجنت 

و يف هذه النقطة جيب علينا احلديث عن تقليص ميزانية الدولة و بالنتيجة ميزانيـة اإلدارات                  
 حجم التكاليف املتوقّعة هلذه العملية و مدى قدرة املصاحل          العمومية و هذا حتى نتمكّن من البحث يف       

  .              املعنية على تغطية هذه النفقات يف مثل هذه الظّروف الصعبة اليت متر هبا اجلزائر 
 

   : تقليص ميزانية اإلدارات العمومية و أثار ذلك على التسيري اإلداري العمومي:الفرع األول
القتصادية و منها األزمة املالية اليت تعيشها اجلزائر و مدى تأثريها علـى احليـاة               إنّ األزمة ا    

االجتماعية ، االقتصادية و السياسية ال ختف على أحد منا ال سيما األسباب الرئيسية الـيت أدت إىل                  
عبارة عن حماولـة  هذه الوضعية ؛ لذلك فإنّ إعادة التذكري بأهم هذه األسباب ال ُتعترب تكرارا و إنما              

للتذكري بأهم عناصر األزمة و ذلك لغرض التقريب أكثر بني هذه املعطيات املالية    و صعوبة إدخال                   
  .تقنيات املنامجنت 

كما أنّ دراسة هذه األسباب قد ُتساهم بقدر كبري يف إجياد احللول املناسبة لضمان إدخـال                  
  .ضرورة امللحة لتحديثها و جتديدها طرق املنامجنت يف اإلدارات العمومية نظرا لل

  : أسباب تقليص ميزانية اإلدارات العمومية يف اجلزائر :أوال 
 من أهم األسباب اليت أدت إىل تقليص ميزانية اإلدارات العمومية يف اجلزائر هو نشوب أزمة               

و هذا مـا أثّـر       ) 1( احملروقات على الصعيد العاملي يف بداية الثّمانينات بفعل ختفيض سعر البترول            
بشكل مباشر على إيرادات الدول املنتجة للمحروقات و بالنتيجة على ميزانيتها خاصة إذا علمنـا أنّ                

  .نسبة كبرية من إيرادات ميزانية الدولة متكوِّنة من إيرادات احملروقات 
تصادي و تذبذب   إنّ هذا التقليص املفاجئ و غري املنتظر قد أثّر بشكل كبري على القطاع االق             

  .احلياة االقتصادية و تراجع حجم االستثمارات و زيادة حجم املديونية 
لقد أثّرت هذه األزمة بدورها على ميزانية اإلدارات العمومية لكون هذه األخرية تعتمـد يف               
  تغطية نفقاا على اعتمادات الدولة و هذا بعد التقليص من حجم االعتمادات يف ميزانية تسيري هذه

  
  .و هذا بفعل الزيادة الكبرية و غري املراقبة حلصص إنتاج البلدان املصدرة للبترول  ) 1( 
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   ) .1( األخرية كما ُيبينه اجلدول أدناه 
  

  "جدول مقارن مليزانية التسيري ألهم القطاعات اليت تدخل يف عالقة مباشرة مع املواطنني "
  القطاعات  

الصحة و   السكن   السنة
  سكّانال

العمل و 
احلماية 
 االجتماعية

التعليم   النقل
  العايل

التربية 
  الوطنية

الداخلية و 
احلماعات 
احمللية و 
اإلصالح 
  اإلداري

  العدل

1993 
 ) 1( 

1686769 16713963 1212413 1492725 -  70134248 18720678 2971000 

1994 
)2( 

1861737 17819286 1330374 1874303 -  84258412 22257809 3951790 

1995 
)3( 

2183105 21171423 1768163 2923045 16877192 86880000 25774225 4659785 

1996 
)4( 

2570021 28994126 2383459 3514558 19559000 106558630 37128003 5851750 

2000 
)5( 

21757873 33900742 
  46969113* 3458903 38580667 132753160 74375002 9339474 

2001 
)6( 

18448445 38324796 37807552 3492054 43391873 137413766 79978496 10036739 

  .مبا فيها ميزانية التكوين املهين * 
كما جتدر اإلشارة إىل أنّ هذه الزيادة يف حجم النفقات ال تعكس يف احلقيقة تزايد اهتمام 

  .أجهزة الدولة هبا بل ميكن تفسريها بالتضخم الذي يعرفه االقتصاد الوطين 
  

Voir le décret législatif N° 93-01 du 19/01/1993 portant loi de finances pour 1993 p 41. )1(   
Journal officiel N° 04 du 20/01/1993 .  

Voir le décret législatif N° 93-18  du 29/12/1993 portant loi de finances pour 1994 p 39  . )2 (   
Journal officiel N° 88 du 30/12/1993 .  

Voir l’ordonnance  N° 94-03 du 31/12/1994 portant loi de finances pour 1995 p 36  . ) 3(  
Journal officiel N° 87 du 31/12/1994 .  

Voir l’ordonnance  N° 95-27 du 31/12/1995 portant loi de finances pour 1996 p 76  . ) 4 (  
Journal officiel N° 82 du 31/12/1995 .  

Voir la loi  N° 99-11 du 23/12/1999 portant loi de finances pour  2000 p 62  . ) 5(  
Journal officiel N° 92 du  25/12/1999 .  

Voir la loi  N° 2000-06 du  23/12/2000  portant loi de finances pour 2001 p 37  . )6 (   
Journal officiel N° 80 du  14/12/2000 .  
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       قليص الكبري حلجم االعتمادات املخصصة لتسيري اإلدارات العمومية ، فـإنّ       و بفعل هذا الت
أغلبية العمليات و املشاريع اإلدارية قد ُجمَِّدت و أغلبها قد أُلِغيت كعمليات التكوين مثال ، و تأخري                 
إدخال اإلعالم اآليل يف اإلدارات العمومية و تقنيات االتصال احلديثة و عدم القدرة على حتسني نظام                

اخلدمات االجتماعية هلؤالء ، صعوبة جتهيز املرافق العمومية اليت تدخل          التعويضات للموظّفني كذلك    
يف عالقة مباشرة مع املواطنني كاملستشفيات ، اجلامعات ، قطاع النقل و كذلك عدم التمكّن مـن                 

يف املناطق اجلغرافية   ) كالضمان االجتماعي ، الربيد و املواصالت       ( فتح فروع جديدة لبعض املرافق      
  .ة و هذا ضمن سياسة تقريب اإلدارة من املواطن و حتسني عالقتها معهم النائي

إىل جانب األزمة االقتصادية ، هناك عوامل أخرى ال تقلّ أمهّية عن األوىل أدت إىل ضرورة                
تقليص ميزانية تسيري اإلدارات تكمن ، بشكل عام ، يف إدارة املصاحل احلكومية املعنية بترشيد النفقات                

اليت عرفـت تطبيقـا واسـعا يف اإلدارات     ) Rationalisation des choix budgétaires ) ( 1(ة العمومي
ُتعترب هذه الطّريقة إحـدى أجنـع   .العمومية املختلفة ال سيما يف الواليات املتحدة األمريكية و فرنسا        

و هذا هبدف    ) 2( سية  الطّرق يف حتسني التسيري اإلداري و التخلّص من التبذير و النفقات غري األسا            
   ).3( توجيه النفقات حنو االستثمار و تقليص نفقات تسيري املصاحل اإلدارية العمومية

إنّ الدراسات العديدة اليت قامت هبا وزارة املالية يف هذا اجملال قد بينت التبذير الكبري علـى                 
ة التوظيـف العـشوائي ملـستخدمي       مستوى اإلدارات العمومية سواء احمللية أم املركزية و هذا نتيج         

املكاتب ، ( اإلدارات الّذي تطلّب بالنتيجة تعاظم حجم اإلدارات من حيث اهلياكل و الوسائل املادية        
أجور ( و الوسائل املالية    )  اخل…اهلاتف التلكس ، الفاكس     : وسائل اإلعالم اآليل ، وسائل االتصال       

  ) .  و تعويضات املوظّفني بشكل عام 
نّ ترشيد النفقات العمومية الّذي جاء  نتيجة الدخول يف اقتصاد السوق و زيادة املنافـسة                إ

فقد متّ العمل على ِيأت اإلدارة للدخول يف نوع جديد مـن التـسيري املعتمـد علـى الـسوق                                 
 )Une gestion marchande )  ( 4  .( ى إىل تقليص ميزانيات تسيري اإلا أددارات العمومية بشكلمم  

   
 Voir H. CHERHABIL : évolution institutionnelle et adaptation de l’administration algérienne)1(   

A la modérnisation  . OP CIT P 138 .  
 Voir M.C. BELMIHOUB : gestion des services publics entre les défaillances du marché et )2(   

La myopie de l'administration p 149 . La revue Idara , volume8 , numéro 1 , année 1998 , ENA .  
 Voir Association services publics : OP CIT P 56 . )3(   
 Voir M.C.BELMIHOUB : OP CIT P 150 . ) 4 (   

 B . EDJEKOUANE : les services publics face à l’exclusion sociale p 167 . La revue Idara , -  
Volume 8 , numero 1 , année 1998 . 
 - H . CHERHABIL : OP CIT P 139 .  
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كمنع شراء األثاث املكتبيـة     ( ملحوظ كتقليص ميزانية املشتريات و كلّ النفقات اخلاصة بالوسائل          
جتميد عدد املناصب املالية مع منع استعمال املناصب الشاغرة احملصل عليها بعد اإلسـتقالة ،               ) …مثال

لتحويل ، اإلحالة علـى     اخل و ُيسَمح بذلك يف بعض احلاالت اخلاصة كا        …الوفاة ، العزل و التوقيف      
اخلدمة الوطنية ، العطل طويلة املدى هذا إىل جانب عدم السماح خبلق مناصب مالية جديـدة إالّ يف                  

إعادة هيكلة املؤسسات أو تعديل صالحياا أو ألسباب أخرى طارئة ال ميكـن  : حاالت حمددة هي   
   ).1( تأجيلها

 يف تقليص ميزانية اإلدارات العموميـة هـو         و من األسباب األساسية ، أيضا ، اليت سامهت        
و هذا ما شـكّل عبئـا    ) Les subventions de l'Etat( كوهنا ميزانية تعتمد أساسا على إعانات الدولة 

  .كبريا على ميزانية الدولة 
اليت هـي اآلن    ( و يف الوقت احلايل ، فإنّ اإلدارات العمومية مطالبة بتحقيق إيراداا اخلاصة             

و هذا للمسامهة يف تغطيـة      ) …مثل املستشفيات و اجلامعات ، النقل       ( عرب نشاطاا   ) نعدمة  شبه م 
نفقاا األساسية ألنّ خزينة الدولة مل تعد قادرة على لعب دور الرعاية كما كانت تفعله سابقا قبـل                  

  .ة البترولية نشوب األزمة االقتصادية الناجتة عن تقليص إيرادات الدولة املعتمدة على اجلباي
  

   :آثار تقليص ميزانية اإلدارات العمومية على التسيري: ثانيا 
إذا كانت نتائج تقليص ميزانية اإلدارات العمومية بدأت تظهر منذ الثّمانينات إالّ أنّ آثـاره               

و هذا على كلّ األصعدة خاصة بالنسبة       ) التسعينات  ( بدت بشكل أكثر وضوحا يف العشرية األخرية        
: دارات العمومية اليت هلا مهمة مرفق عام أي تلك املرافق اليت تدخل يف عالقة مباشرة مع اجلمهور                  لإل

فالتقليص يف ميزانيـة تـسيري      . اخل  …كاملستشفيات ، النقل ، التعليم ، الربيد و املواصالت ، العدالة            
  .ادي و حتى السياسي اإلدارات العمومية قد أثّر على كلّ اجلوانب سواء االجتماعي ، االقتص

أما على الصعيد االجتماعي ، فقد بدا ذلك واضحا من خالل عجز املرافق العموميـة عـن                 
إشباع حاجيات املواطنني كالعالج ، التعليم ، احلماية االجتماعية للفئات احملرومة اليت هي يف تزايـد                

  ها ، يف غال            . مستمرم خدمات إالّ أنة رديئة و هذا ما        و إن كانت اإلدارة تقداألحيان ، ذات نوعي
و هذا ما أثّر سلبا على حجم الثّقـة         . يتوضح من خالل شكاوي املواطنني و احتياجام و استيائهم          

  .بني املواطنني و اإلدارة 
و بالنتيجة ، فإنّ اإلدارة قد عرفت و ما زالت صعوبات يف حماولة استرجاع هذه الثّقة الـيت                  

   خطوات اإلصالح اإلداري منذ الثّمانينات ، كما رأينا ذلك سابقا ، كتقويةشرعت فيها من خالل
   Voir instruction interministérielle  N° 1273  du 30/12/1995  relative à la création  , à la   )1(   
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نها و بني املواطنني عن طريق فتح قنوات الشكاوي و االحتجاجات للتعرف عن قرب عن               االتصال بي 
  .احتياجام و ُسُبل حتسني نوعية اخلدمات اليت تقدمها 

هذا على املستوى اخلارجي ، أما تأثري تقليص ميزانيات اإلدارات على تسيري مصاحلها فقـد               
ذي عرفه تسيري اإلدارات من جراء جتميد املناصب املالية و اليت           كان كبريا و هذا بالنظر إىل التراجع الّ       

هذا على الرغم مـن هـذا       . نتج عنها تقليص إمكانيات الترقية داخل السلك أو من سلك إىل آخر             
اإلجراء جاء للحد من عمليات التوظيف املكثّف الّذي تسبب يف إثقال األجهزة اإلدارية و تعـاظم                

  .دمني حجم نفقات املستخ
و من جهة ثانية ، فقد أدى ختفيض حجم نفقات التسيري إىل نقص االعتمادات املخصـصة                
للتكوين مما مل يسمح للموظّفني خاصة اإلطارات جتديد معلومام و حتسني مستواهم و بالنتيجة عدم               

  .التمكّن من التأقلم مع املتغيِّرات اجلديدة للمحيط الّذي تعيش فيه اإلدارة 
و من جهة ثالثة ، فإنّ اإلنقاص من حجم االعتمادات املخصصة لإلدارات العمومية قد جعل               
املسيِّرين يهتمون حبلّ املشاكل املتعلِّقة بنقص الوسائل املادية و التجهيزات و صرف نظـرهم عـن                

 باجلانب النظري   املواضيع اهلامة اخلاصة بتحديث اإلدارة و تطوير نظريات و طرق التسيري اإلداري  و             
  .و العلمي الّذي ُيعترب جد هام بالنسبة لإلدارة 

  
   :التكاليف املتوقّعة لعملية تطبيق مبادئ املنامجنت العمومي : الفرع الثّاين

إنّ تطبيق تقنيات املنامجنت العمومي على اإلدارات اجلزائرية تتطلّب مجلة مـن الترتيبـات                      
و هذا ما يعين زيادة حجم نفقات التسيري الذي قد ُيشكّل عائقا كبريا خاصة              و اإلجراءات األساسية    

مع اإلجراءات اجلديدة اليت شرعت وزارة املالية بتحقيقها على أرض الواقع منذ بداية التـسعينات ،                  
ت التسيري  و اليت كما رأيناها يف النقطة السابقة ، تتلخص يف عقلنة االختيارات امليزانية و تقليص نفقا               

  .العمومي 
إنّ من أهم العمليات اليت قد تنجر عنها تكاليف باهضة تعجز عن تغطيتها أغلـب اإلدارات                  

العمومية خاصة و أنّ هذه األخرية تعتمد ، بنسبة كبرية ، يف متويل نشاطها على إعانات الدولة ممـا                   
  .نفقات ُيشكِّل صعوبة كبرية بالنسبة للدولة يف تغطية كلّ هذه ال

إنّ النفقات اليت ميكن توقّعها من خالل إدخال تقنيـات املنامجنـت عديـدة و متنوعـة                              
و تكمن أمهّها يف نفقات تكوين و تدريب أفراد اإلدارات ، نفقات االتصال داخل و خارج اإلدارة ،                  

بط بصفة مباشـرة و غـري       مصاريف إعادة تنظيم هيكلتها و ما إىل ذلك من األعباء األخرى اليت ترت            
  .مباشرة بعملية التحديث 
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   :  نفقات التكوين: أوال 
إنّ التكوين ، كما سنرى بالتفصيل ، هو أحد العوامل األساسية الّذي جيب توفّره داخل كلّ                

  . إدارة و هذا للتمكّن من تطبيق تقنيات املنامجنت 
 إدارتنا العمومية يف هذا اجملال و الّذي كما رأينا قد           إالّ أنه نتيجة النقص احلاد الّذي ُتعاين منه       

  .أثّر سلبا على مردودية أفرادها باإلضافة إىل نبذ و التهرب من التغيري 
                 كوين جيب أن تشمل اإلطارات و األعوان علـى حـدلكلّ هذه األسباب ، فإنّ سياسة الت

  .م خاصة به سواء و هذا لكون كلّ فرد من أفراد اإلدارة له دور و مها
إنّ هذه العملية ال ميكن أن تتم يف آجال قصرية بل جيب أن تكون يف شكل برنامج متعـدد                   

  .السنوات و هذا حسب أولوية املشاكل اليت جيب حلّها 
إنّ تنفيذ خطّة التكوين تلك ستتطلّب تدخل عدة جهات خارجية و نعين بذلك مؤسـسات                

ربة امليدانية اخلاصة بدورات حتسني املستوى و جتديد املعلومات قد بينت           إنّ التج . و معاهد التكوين    
ارتفاع فاتورة هذه العمليات و هذا ما سبب ، يف أغلب احلاالت ، إحجام اإلدارات عن برجمة هذه                  

  .الدورات نتيجة ضعف ميزانيتها 
 نظرا لتأثريه املباشر    إنّ هذا املشكل جيب أن يؤخذ بعني االعتبار و بكثري من االهتمام و هذا             

  .على حتديث اإلدارة و جتديدها 
   :  نفقات االتصال الداخلي و اخلارجي: ثانيا 

اإلدارة العمومية هي ، بعبارة أدق ، تتشكّل من عدة أجزاء تتفاعل فيما بينها ، كما أنهـا                  
نظام اتصال سواء يف الداخل     نظام مفتوح ُيؤثِّر و َيَتأثّر مبحيطه اخلارجي ؛ لذلك فعلى اإلدارة تطوير             

أي بني مديرياا و مصاحلها ، و يف اخلارج مع خمتلف اهليئات و املنظّمات  و اجلمهور و هذا حتـى            
تكون مسايرة لكلّ التغيريات و التجديدات احمليطة هبا و تضمن بقاءها عن طريق تطـوير قـدراا                 

 بشكل مستمر.  
خلية هي عالقات بريوقراطية مبنية علـى مبـدأ الطّاعـة                   إنّ عالقات اإلدارة العمومية الدا    

و التسلسل اهلرمي العمودي من األعلى إىل األسفل ، و هذا ما عمل على تضييق نظام االتصال ممـا                   
جيعله رمسيا و حمدودا ؛ بينما املنامجنت يعمل ، بفضل تقنياته احلديثة ، على تنمية شبكة من العالقات                  

أي من األعلـى إىل األسـفل        ( العمودية ذات اتجاهني  ) Un réseau de communication ( املتداخلة
  .و األفقية باإلضافة إىل العالقات الرمسية و غري الرمسية ) و العكس 

إالّ أنّ إنشاء هذا النوع احلديث من االتصال يتطلّب وسائل مادية باهضة كنظـام اإلعـالم                
  تصال األخرى كاهلاتف ، الفاكس ، اجملالّت و اجلرائد اخلاصة باإلدارة و غريهم ، اآليل ، وسائل اال
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   ).1( كما أنّ تنظيم اللّقاءات و االجتماعات هي عمليات مكلفة جدا
أما على املستوى اخلارجي ، فإنّ حتسني عالقة اإلدارة باملواطنني هو هدف تنشد إىل حتقيقه               

د احتياجات املواطنني و قياس درجة رضاهم عن نوعية اخلـدمات الـيت             عرب السعي إىل حتدي    ) 2( 
  .تقدمها 

 )      Les enquêtes( إنّ تقنيات التسويق العمومي تعتمد ، أساسا ، على إجـراء التحقيقـات   
ي و عملية صرب اآلراء الدورية ، باإلضافة إىل دراسة الشكاو ) Les questionnaires( و قوائم األسئلة 

و االحتجاجات و هذا ما يتطلّب جتنيد فريق كامل من الباحثني و الدارسني يف هذا اجملال و وسـائل                   
مادية و تقنية كبرية ال تستطيع اإلدارات العمومية بوسائلها احلالية توفريها و هذا ما قد ُيشكِّل عائقا                 

  .حقيقيا و حاجزا متينا بني اإلدارة و املواطن 
   :دة تنظيم اهليكلةنفقات إعا: ثالثا 

ُتعَرف هياكل اإلدارة العمومية بكوهنا جامدة ال تسمح هلا حتقيق األهداف األساسية الـيت                
أُنِشأت من أجلها ، لذلك نالحظ أغلبها ُتعاين من مشكل تقسيم األدوار و املهام بني موظِّفيها      و                   

  .هذا لعدم تأقلم اهلياكل التنظيمية مع التغيرات اجلديدة 
لذلك ، فإنّ العمل على إعادة النظر يف هياكل اإلدارة و تقسيم املديريات و املصاحل حسب                  

الوظائف اليت جيب أن تكون متوافقة مع أهداف اإلدارة يقتضي إلغاء اهلياكل اليت مل تعد هلا فائـدة                     
ب العمل على تكوين    و إنشاء أخرى كفيلة بتنفيذ السياسة العامة وفق إستراتيجية حمكمة هذا إىل جان            

و تدريب املوظّفني لتمكينهم من أداء املهام و استيعاب األدوار اجلديدة اليت جيب أن يلعبوها يف هذا                 
  .اإلطار 

إنّ هذه العملية تقتضي ، بال شك ، ختصيص مبالغ مالية كبرية لتنفيذها و حتقيقها على أرض                   
  .الواقع 

ية االتصال على املـستويني الـداخلي و اخلـارجي                باإلضافة إىل أعباء تكوين األفراد ، تقو        
و إعادة اهليكلة ، هناك تكاليف أخرى عديدة تزيد يف تصعيب عملية التطبيق هذه مما جيعلنا حنكم ،                  

لذلك يتوجـب علـى اإلدارات      . يف الوهلة األوىل ، على استحالة ذلك خاصة على املدى القصري            
لتحديث حسب األولوية و األمهية اليت ختتلف من إدارة إىل أخرى ، إذ أنّ              العمومية القيام بعمليات ا   

هناك إدارات تقتضي فيها اإلسراع بتكوين األفراد باعتباره من األولويات و من اجلوانب األساسـية               
اليت ُتشكِّل خطورة على تسيريها ، بينما تكون تقوية االتصال و حتسني العالقة مع املـواطنني ذات                  

  .لوية يف إدارات عمومية أخرى أو
 Voir AMIEL , BONNET et JACOBS ; OP CIT P 34 . )1(   

  .و قد رأينا أنّ املنامجنت يقترح وسائل عديدة يف هذا اجملال و نعين بذلك التسويق العمومي  ) 2(  
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يان و يف ختام هذا املطلب ، ميكن االستخالص أنّ حتديث و تطوير اإلدارة العمومية يكتـس                 
أمهية كبرية و هذا نتيجة الدور األساسي الّذي ُينَتظَر أن يلعبه هذا األخري خاصة مع التغيريات اجلديدة                 

االقتصادية ، االجتماعية والسياسية اليت يتوجب عليها التـأقلم         : حمليطها اخلارجي على كلّ األصعدة      
  .معها 

 و املصاعب املالية علما أنّ اإلجراءات الـيت         إالّ أنّ هذه األخرية تعترضها مجلة من املشاكل         
ستتخذها اإلدارات العمومية ، يف هذا اجملال ، ستتطلّب منها ختصيص مبالغ مالية كبرية السـيما يف                 
ميدان التكوين ، االتصال و إعادة هيكلة اإلدارة باعتبارها حماور أساسية تشوهبا عيوب يتوجب عليها                

 فيها إىل جانب جماالت أخرى عديدة كالتسيري املايل ، املوارد البـشرية ،              إصالحها و إحداث التغيري   
  .اخل …

إنّ عملية توفري االعتمادات املالية ُتعترب صعبة جدا خاصة مع األزمة االقتصادية و املالية الـيت       
بعني االعتبار  لذلك جيب األخذ    ) الثّمانينات و التسعينات    ( تعاين منها اجلزائر منذ أكثر من عشريتني        

هذه الصعوبات و العمل على إحداث التطوير و التغيري و هذا على رغم املصاعب املالية باالعتمـاد                 
  .على مبدأ األولوية يف معاجلة املشاكل اإلدارية 
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  :خالصة املبحث  األول 

    
.    عملية حتديث تسيريها     إنّ اإلدارة العمومية اجلزائرية تواجهها مصاعب كثرية تعرقلها يف        

و من أهم هذه العراقيل تطبيق قواعد القانون اإلداري اليت تتناىف ، يف جمملـها ، مـع مبـادئ                    
املنامجنت العمومي ، باإلضافة إىل عدم مالئمة النصوص القانونية احلالية اليت تتطلّب تغيريا جذريا              

  .             حتى تصبح مسايرة نع املتطلّبات اجلديدة حمليطها 
كما أنّ نقص اإلطارات الكفأة يشكِّل عائقا كبريا يف حماولة جتديـد مـصاحل اإلدارات               

إنّ هذه الوضعية الـيت     . العمومية باعتبار هؤالء األداة األساسية لعملية تطبيق املنامجنت العمومي          
نقص التكوين مـن     : وجدت  نفسها فيها اإلدارات العمومية راجعة ، ال حمالة، لسببني رئيسيني           

  .جهة ، و إمهال دور املؤسسات املختصة من جهة ثانية 
إىل جانب هتني الصعوبتني ، فإنّ مشكل نقص اإليرادات املالية الالّزمة لتغطية تكـاليف              
هذه العملية ال يقلّ أمهية عن املشكلتني السابقتني ؛ فالظّروف االقتصادية الصعبة اليت متـر هبـا                 

  .قد تؤثّر سلبا يف حتمل نفقات حتديث و جتديد تسيري املصاحل العمومية البالد 
كلّ هذه املشاكل ينبغي أخذها بعني االعتبار قبل التفكري يف إدخال تقنيـات املنامجنـت               
العمومي و هذا لتفادي الوقوع يف اخلطأ و الفشل كما حدث لعمليات اإلصالح اإلداري املطبقة               

   سعينات ، لذلك جيب العمل على هتيأة الظّروف املناسبة و ذلك عـن طريـق               يف الثّمانينات و الت
  .اتخاذ سلسلة من اإلجراءات التمهيدية لتهيأت اإلدارة لتقبل املنامجنت العمومي 
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 اإلجراءات األساسية التمهيدية لضمان جناح عملية تطبيق                       :  املبحث الثاين
  .املنامجنت العمومي على اإلدارة اجلزائرية

  
إنّ أي عملية حتديث لإلدارة و لنمط تسيريها تتطلّب دراسة كاملة لكلّ العناصر املكونة هلا               

سبة على ضوء املعطيات املتوفِّرة لتسهيل عملية إدخـال         و احمليطة هبا و العمل على يأة الظّروف املنا        
مجلة من التقنيات و الطّرق احلديثة يف التسيري العمومي خاصة بعدما عرفنا طبيعة و حجم املـشاكل                   

  .و الصعوبات اليت تعرفها اإلدارة اجلزائرية  
العمومية فإنه يتوجب   لذلك ، فإذا أردنا ضمان جناح تطبيق املنامجنت العمومي يف اإلدارات              

العمل على تطوير اإلدارة و حتديثها و ذلك بالعمل على القضاء على املشاكل و األمراض البريوقراطية                
حتسني عالقة اإلدارة مع حميطها اخلـارجي          : اليت تعاين منها  ، ميكن أن يتم ذلك على ثالثة أصعدة             

       ة مع املواطنني املستفيدين من خدمال   ( ا  و بصفة خاصظـر يف      )  املطلب األوباإلضافة إىل إعادة الن
تنظيمها الداخلي و نقصد بذلك هيكلتها من جهة ، و من جهة ثانية تقسيم الوظائف على أفرادهـا                    

املطلـب    ( و توزيع السلطات واملسؤوليات و ذلك بالعمل على مشاركة كلّ أفرادهـا يف التـسيري                
  ) .الثّاين 

مام باحمليط اخلارجي لإلدارة أي باملواطنني و بالتنظيم الداّخلي للـهياكل              و إىل جانب االهت     
و الوظائف ، فإنّ اإلدارة جيب أن تعمل على االهتمام مبحيطها الداخلي أي باألفراد املكـونني هلـا                  

 مـن   كما سنبين ذلـك   ) املطلب الثّالث   ( باعتبارهم الفاعلني األساسيني يف عملية التسيري اإلداري        
  .خالل حمتوى هذا املبحث 
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  .حتسني عالقة اإلدارة العمومية مع حميطها اخلارجي  : املطلب األول
على ضوء ما رأينا يف موضوع اهتمام املنامجنت العمومي باحمليط اخلارجي للمنظّمة بـشكل              

عمل على حتسني عالقتـها     فإنّ اإلدارة العمومية جيب أن ت     ) يف املبحث الثّاين من الفصل األول       ( عام  
  .مع بيئتها اخلارجية كخطوة أوىل لتحسني صورا اليت ُشوِّهت شيئا فشيئا 

إنّ العناصر املكوِّنة حمليط املنظّمات و اإلدارات ، بشكل عام ، هي متعدِّدة مما جيعلها تدخل                  
ذلك عالقة اإلدارة   يف عالقات معقّدة و متشابكة يف آن واحد لذلك سنهتم بدراسة أمهّها و نقصد ب              

  . باملواطنني أو املستفيدين و طرق حتسينها و ذلك إلزالة اجلدار املتني الّذي حيول بينها وبني املواطنني 
إنّ طرق حتسني عالقة اإلدارة العمومية باملواطنني اليت يقترحها املنامجنت العمـومي كـثرية                    

ل األول ، إالّ أننا سُنْعَنى بدراسة أهم الطّرق الـيت           و متعددة ، كما رأينا يف املبحث الثّاين من الفص         
تتوافق مع طبيعة مشاكل اإلدارة العمومية اجلزائرية و اجملتمع اجلزائري علما بأنّ املنامجنت قد نـشأ                   

و تطور يف جمتمع غريب هذا باإلضافة إىل التقنيات اليت اسُتحدثَت يف اجملتمعات األسياوية فهي ترتكز                
لتقاليد و ظروف خمتلفة عن تلك املتواجدة يف اجملتمع اجلزائري كتكريس تقاليد و قيم عريقـة                على ا 

للقطاع اخلاص و بالنتيجة شدة املنافسة اليت جعلت من املؤسسات اخلاصة تبتكر كلّ الطّـرق الـيت                 
لدان املستوِردة ملنتجاا   و الّذين ُيشكِّلون الب   ( تعمل على إرضاء حاجيات الزبائن احملليني و اخلارجيني         

إنّ هذه التصرفات قد أدت إىل دفع القطاع العمومي مبا فيها اإلدارة العمومية بشدة حنو حتـسني                 ) . 
أما يف اجلزائـر ،     . مردوديتها و االهتمام بنوعية اخلدمات اليت ُتقدِّمها يف منافسة املؤسسات اخلاصة            

لذلك . منة و املسيطرة بشكل شبه كلّي علىكلّ ميادين احلياة،          فقد كانت األجهزة اإلدارية هي املهي     
  .فقد عرفت هذه القطاعات انعدام املنافسة و سيادة البريوقراطية املركزية و االحتكار 

إنّ هذه الظّروف اليت كانت تعيشها خمتلف القطاعات و اليت أثّرت بشكل مباشـر و غـري                   
 إىل ظهور مشاكل خمالفة لتلك اليت تعرفها أوروبـا ؛ فـإذا             مباشر على أفراد اجملتمع اجلزائري أدت     

كانت املنافسة ، كما رأينا أعاله ، هي الدافع األساسي إىل ابتكار طرق املنامجنت العمومي ، فـإنّ                  
و املواطنني هي اليت دفعت ، بالدرجة األوىل ، إىل          ) الدولة بشكل عام    ( بني اإلدارة    ) 1( أزمة الثّقة   
ظر يف طرق تسيريها إعادة الن.  
صحيح أنّ اجلزائر عرفت مع بداية التسعينات انفتاحا اقتصاديا قد أدى إىل ازدهار القطـاع                 

اخلاص سواء الصناعي ، التجاري أم قطاع اخلدمات و بالتايل خلق منافسة سواء بني اخلواص أو بني                 
  الّ أنه ما ميكن القول عن هذه املنافسة أنها إ. املرافق العمومية و اخلواص الّذين يزاولون نفس النشاط 

  
 Voir Driss Alaoui ISMAILI : qualité du service public , composante essentielle du marketing  )1(   

Public p 39 . La revue Idara , numéro spécial : renouveau du service public , volume 2 , numéro 1   
Année 1992 . ENA .  
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. متواضعة و بسيطة و هذا راجع لضعف القطاع اخلاص و عدم قدرته من أخذ مكان القطاع العـام                 
لذلك فإننا نرى أنّ اإلدارات العمومية ما زال ُيعول عليها يف تسيري احلياة االقتصادية ، االجتماعيـة                    

     ) .1( …و الثّقافية  و غريها 
و مـع الـضغوط     ) ارات العمومية مبا فيها املرافق العامة       مع اإلد ( ففي ظلّ منافسة ضعيفة     

و مع ضـغوط    ) …البنك العاملي و الصندوق النقد الدويل ،        ( اخلارجية اليت تعرفها اإلدارة اجلزائرية      
املواطنني يف ظلّ التغير الّذي يعرفه اجملتمع و الّذين ُيطالبون بتحسني نوعية اخلـدمات ، فـإنّ اإلدارة      

  .ومية جتد نفسها مرغمة على إحداث التغيري و استرجاع ثقة املواطنني فيها العم
ّها تتطلّب وقتا كبريا و جهودا عديدة و صربا طويال ؛ حيث              إنّ هذه العملية ليست سهلة ألن       

جيب على اإلدارة العمومية أن تكون إدارة دميقراطية حبيث تضمن مـشاركة املـواطنني بـآرائهم                        
دام من جهة ، باإلضافة إىل العمل على إرضاء حاجيام و هذا لضمان اسـتمرارها و هـي      و انتقا 

  .إجراءات بسيطة و أولية يف مواجهة أزمة الثّقة بني اإلدارة و املواطنني 
  

 La démocratisation de : ( دميقراطيـة اإلدارة ضـمان ملـشاركة املـواطنني    : الفـرع األول  

l'administration par la participation des usagers. (   
إنه من اخلطأ إذا قلنا أنّ اإلدارة اجلزائرية مل َتسَع إىل حتسني عالقتها مع املواطنني أو بـصفة                    

أدق مع املستفيدين من خدماا ، بل ميكن التأكيد على أنه كانت هناك حماوالت عديدة قد بيناها من         
نّ هذه التدابري بقيت جمردة و حربا على ورق ألمنّها مل تعرف ، إالّ أ  ). 2( خالل سلسلة اإلصالحات    

و  القليل الّذي طُبِّق مل يعرف االستمرار حيـث          . يف كثري من األحيان ، التطبيق على أرض  امليدان           
  .اتسمت اإلصالحات الرامية إىل حتسني عالقة اإلدارة باملواطنني جبزئيتها و قصر عمرها 

     الت نفيذي            و لعلّ أهمعليها املرسوم الت ا احلكومة اجلزائرية هي تلك اليت نصخذدابري اليت ات
هـذا   ) 4( و رغم أمهّية     )  3(  املنظِّم لعالقات اإلدارة باملواطنني      1988/07/04 املؤرخ يف    88-131رقم  

هال كبريا من قبـل     النص التنظيمي إالّ أنه بقي جمهوال من قبل شرحية كبرية من املواطنني و عرف جتا              
  .اإلدارات العمومية اجلزائرية 

  
Voir Driss Alaoui  ISMAILI : OP CIT PP 35-37 . )1(   

 Essaid TAIB : la figure de l’administré dans le discours administratif p 05 . La revue Idara , -  
Volume 2 , numéro 2 , année 1992 . ENA .  

  . من هذا البحث ) الفصل األول ( لب الثّالث من املبحث األول أنظر املط ) 2(  
   . 1988/07/06 املؤرخة يف 27أنظر اجلريدة الرمسية رقم  ) 3( 

Voir Cherif BENNADJI : les rapports entre l’administration et les administrés en droit algérien   )4(   
L’impérative codification p 23 . La revue Idara ,  volume 10 , numéro 1 , année 2000 . ENA .  
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إنّ دميقراطية اإلدارة العمومية ال تقتصر فقط على تبسيط االجراءا ت بـل تعتمـد علـى                   
مشاركة فعلية للمواطنني املستفيدين يف كلّ نشاطات اإلدارة ال سيما يف اتخاذ القـرارات ليـست                

ات اإلستراتيجية ، و يف سبيل تكريس هذه املشاركة فإنه يتوجـب            البسيطة فحسب بل حتى القرار    
و مستمر مع هؤالء حىت تكسب ثقتهم و رضاهم            ) 1( على اإلدارة العمل على إقامة حوار مفتوح        

و هذا باعتبار السلطات املخولة لإلدارة هي يف األصل بتفويض من املواطنني نفسهم ، لـذلك                 ) 2( 
   ).3(  و حتى مراقبة أعمال اإلدارة حيق هلم املشاركة

إنّ كسب ثقة و رضا املواطنني ليس هو اهلدف الوحيد الّذي ترمي إليه اإلدارة بل دف ،                   
  .من خالل ذلك أيضا ، إىل ترشيد تسيري املرافق  العمومية اإلدارية 

 ) Les usagers( بصفة عامة ، ميكن ضمان مشاركة املواطنني املستفيدين من خدمات اإلدارة   
   ).4( عن طريق تدابري عامة بسيطة إالّ أنّ  فعاليتها كبرية

من بني أهم هذه التدابري اليت ميكن للهيئات احلكومية املعنية اتخاذها يف املدى القصري هـي                  
 Groupes de( أو فرق الدفاع عن حقوق املستفيدين  )   Comités d’usagers( إنشاء جلان املستفيدين 

défense ) ( 5 (  صال اإلدارة مع املواطنني . أو حلقات اجلودةو من جهة ثانية تقوية ات.  
   : إنشاء جلان املستفيدين أو حلقات اجلودة : أوال

لقد سبق و أن أشرنا إىل أنواع جلان الدفاع أو الترقية اليت تكونت يف كـلّ مـن فرنـسا                             
 شأهنا أن تضمن املشاركة املباشرة للمواطنني يف تسيري مـصاحل           و البلدان األنكلوسكسونية و اليت من     

اإلدارات و اليت هي ، يف آن واحد ، تضمن تسيري شؤوهنم اخلاصة مثل جلان املستفيدين و اللّجـان                   
 Un( االستشارية و االستفتاءات اليت بإمكاهنا أن جتعل من املواطن عنصرا من العناصـر املـشاركة   

partenaire ( ن االستغناء عنهال ميك )6.(   
  

 Voir Driss Alaoui ISMAILI : OP CIT P 39 . )1(   
                                         Voir Messaoud MENTRI : OP CIT P 143 .                  ) 2(     

 L’Institut français des sciences administratives : colloque des 04 et 05 Décembre 1997 )3(   
Sur l’administration : droits et attentes des citoyens p 58 et suite . La Documentation française  

 Paris , 1998 .  
Voir Jerome BON et Albert LOUPPE : marketing des services publics , étude des besoins de la  )4(   

Population . Les Editions d’Organisation, Paris année 1980  p  55 .  
 Voir B . DJEKOUANE : OP CIT P 168 . )5(   
 Voir Association services publics : OP CIT P 16 .  )6(   

  L’Institut français des sciences administratives : colloque des 04 et 05 Décembre 1997-  
Sur l’administration : droits et attentes des citoyens p 58 et suite . La Documentation française ,  

 Paris , 1998 .  
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ّ التسريح بتكـوين مجعيـات        يف اجلزائر مل يبلغ مستوى إشراك املواطنني إىل هذا احلد إالّ أن           
خل  تعترب   ا…مجعيات األحياء السكنية    ) …خاصة يف حالة األمراض املزمنة      ( كجمعيات محاية املرضى    

حيث أنّ هذه اجلمعيات ال ختض بوزن       . رغم حمدودية تأثريها     ) 1( خطوة أوىل لدميقراطية اإلدارة       
ثقيل مثلما هو احلال يف البلدان األوربية و الغربية بصفة عامة أين نرى أنّ أغلب القـرارات ُتتخـذ                   

يف هذا امليدان من جهة حيث نسجِّل لعلّ هذا راجع إىل ضعف ثقافة املواطنني . مبشاركة هذه اللّجان   
  .االخنراط الضئيل يف مثل هذه اجلمعبات 

إنّ العمل على إدراج مثل هذه اللّجان االستشارية خاصة يف املرافق العمومية اليت تـدخل يف              
عالقة مباشرة مع املستفيدين من خدماا مثل املستشفيات ، البلديات ، الربيد و املواصالت ، النقل ،                 

لذلك يتوجب على اإلدارات العموميـة       ) 2( لكهرباء و الغاز ، احلماية االجتماعية أصبح ضروريا           ا
مراجعة نصوصها التنظيمية و ذلك بإدراج هذه اللّجان بشكل رمسي و هذا يف إطار تشجيع عمليـة                 

  .املشاركة املباشرة و اإلجيابية للمواطنني  
، بنفس احلدة يف اإلدارات املركزية مثـل الـوزارات              إنّ مشكل املشاركة ال ُيطَرح، نظريا         

و حتى الواليات و البلديات اليت حتضى بتمثيل شعيب عن طريق الربملان علـى املـستوى الـوطين                          
و اجملالس الشعبية الوالئية و البلدية على املستوى احمللّي إالّ يف حالة ضعف هذه األخرية و تقاعـسها                  

ا كما يطرح على مستوى املرافق العمومية مثل املستشفيات ، الربيد و املواصـالت ،               عن أداء مهمته  
  .اخل …الغاز      و الكهرباء 

إنّ تكريس مبدأ مشاركة املواطنني يف تسيري شؤوهنم بأنفسهم ال يكون فقط عـن طريـق                  
ك ممكن عـن طريـق   بل إنّ ذل ) Les associations( و اجلمعيات )  Les regroupements( التجمعات 

  .احلوار و االتصال بني اإلدارة و املواطنني 
  
  
  
  
  
  

 Voir intervention de Karima BENYELLES : OP CIT p 121 . )1(   
 قد أقر تشكيل مجعيات للدفاع عن األهداف        1988/07/04 املؤرخ يف    131-88باإلضافة إىل ذلك فإنّ املرسوم التنفيذي اجلديد رقم         

   .   Cherif BENNADJI : OP CIT p 44أنظر يف هذا الصدد  )  منه 38املادة ( املشتركة 
نشري هنا إىل أنّ قطاع التعليم العايل يضمن من خالل نصوصه مشاركة ممثّلي الطّلبة الّذين ُيعتَبرون املستفيدين الرئيـسيني مـن                      ) 2( 

  .ة العامة يف اجلزائر خدمات اجلامعات ، يف جمالس اجلامعات و هذا استثناء للقاعد
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 Renforcement de la communication entre : ( تقوية االتصال بـني اإلدارة و املـواطنني  : ثانيا 

l’administration publique et ses usagers    . (  
إنّ طرق و تقنيات تقوية االتصال بني اإلدارة و املستفيدين من خدماا متعـددة و كـثرية                    

ب املستجدات ،لذلك فإنّ الطّرق اليت تعترب فعالة يف بالد مثل فرنسا ال ميكن أن تكون                أوجدت حس 
. بالنتيجة ناجحة يف الواليات املتحدة األمريكية أو اليابان أو حتى يف البلدان املتخلِّفة أو اإلسـالمية                 

ة و املواطنني فيجـب أن      لذلك فإذا أردنا أن نعمل على حتسني و تقوية االتصال بني اإلدارة العمومي            
تكون هذه الطّرق متوافقة مع نوعية و حجم املشاكل اليت ُتعاين منها اإلدارة اجلزائرية مثـل انتـشار        

حيث أنّ هذه الظّواهر قليلة االنتشار يف  ) Intervention et favoritisme( التدخل و التفاضل يف جمتمعنا 
  .و اليت ُتصعِّب عملية االتصال  ) 1( لبلدان األسياوية البلدان املتقدِّمة كأوربا و أمريكا و ا

إنّ من أهم الطّرق اليت ميكن أن نقترحها يف هذا الصدد و اليت نراها ، حسب رأينا ، مناسبة                     
تسهيل اتصال املواطن باإلدارة من جهة ، و من جهة أخرى العمـل علـى حـلّ                 : يف اجلزائر هي    

  . االتصال السليب للمواطن باإلدارة النزاعات اليت تنشأ من جراء
   :تسهيل اتصال املواطن باإلدارة -1

إنّ بريوقراطية اإلدارات اجلزائرية و انتشار أمراضها نتيجة ألسباب عديدة تعرضـنا هلـا يف                 
املبحث األول من الفصل األول قد أثّرت بشكل سليب يف طبيعة و نوعية عالقة املـواطنني بـاإلدارة                  

  .ة العمومي
إنّ هذه األمراض البريوقراطية و نتيجة املركزية اليت أدت إىل خلق عامل الندرة ، قد أدت إىل                 

ظهور عادات سيِّئة يف اجملتمع اجلزائري كاستعمال القنوات غري الرمسية لالستفادة من خدمات املرافق              
ق العمومية أال و هو مبدأ املساواة أمام العامة و هذا ما يؤثِّر بشكل مباشر يف أحد املبادئ العامة للمراف        
   ).2( املرفق العام و الّذي يزيد من حدة أزمة الثّقة و انتشار الفوضى

للقضاء على هذه الظّواهر جيب العمل على إعادة النظر يف تنظيم املصاحل املختصة يف استقبال                 
وين األعوان املكلّفني باالستقبال     املواطنني و توجيههم و إعالمهم كمراجعة مواقيت االستقبال  ، تك          

   ) 3(  من قبل وزارة الوظيف العمومي  1994و اإلعالم و هي إجراءات اتُّخذَت يف فرنسا منذ صائفة 
   

 Voir Messaoud MENTRI : OP CIT P 101 . )1(   
   Essaid TAIB :approcheأنظر         ملزيد من املعلومات حول أصل و أسباب انتشار هذه الظّواهر يف اإلدارة اجلزائرية  ) 2(  

clientélaire de la relation fonctionnaires – citoyens pp 301 ,313 . La revue algérienne des sciences 
juridiques , économiques et politiques , volume 28 , numéro 02 , Juin 1990 . OPU , Alger .              

 Voir Phillipe LANGENIEUX VILLARD , député : l’administration en question pp 47-48 . )3(   
  Rapport au premier ministre . Collection des rapports officiels . La documentation française , Paris , 

1995 .          
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 و متوافقة مع املستوى الثّقـايف        ، إطِّالع املواطنني على حقوقهم و واجبام باستعمال طرق مالئمة         
و هي اليت ُتشكِّل أهم النقائص اليت تتميز هبا اإلدارة اجلزائرية            ) 1( خاصة بالنسبة للمسنني و األميِّني      

إنّ هذا اإلجراء يساهم بفعالية يف القضاء على ظاهرة الفوضى اليت أصبحت من الصفات األساسية               . 
  .ال أساسيا يف تضييع الوقت و اجلهود إلدارتنا و اليت تعترب عام

باإلضافة إىل ذلك جيب تسهيل اتصال األفراد باإلدارات عن طريق تبسيط اإلجراءات اإلدارية اليت تعتـرب                  
إنّ اإلدارة العمومية يف اجلزائر ال تنفرد هبذه الظّاهرة بل هي منتشرة يف معظـم               . املشكل األساسي بالنسبة للمواطن     

  .الغربية إالّ أنّ حدا ختتلف من بلد إىل آخر البلدان حتى 

يف ا جلزائر ، تعترب تعقّد اإلجراءات اإلدارية من أهم املشاكل إىل جانب الفوضـى و سـوء                    
خاصة للمناطق الصحراوية   ) العامل اجلغرايف   ( التنظيم و قد زاد التمركز غري العادل للمرافق العمومية          

لذلك جيب العمل على تبسيط اإلجراءات      . ملدن الكربى من حدة هذا املشكل       و الريفية باملقارنة مع ا    
قدر اإلمكان لتفادي التنقّالت الكثرية و املتعبة كاستعمال تقنية الشباك الوحيد الّذي أثبـت جناعتـه             

  يتـضمن 1999/06/25املـؤرخ يف   ) La loi VOYNET" ( فويين " و قد صدر يف فرنسا قانون  ) 2  ( 
 Plate forme urbaine , point public en milieu rural , maison( إنشاء مرافق عمومية متعددة اخلـدمات   

des services publics (   ةو هي حتوي على أعوان عموميني متعدِّدي اخلدمات أو هيئات جتمـع عـد
 املواطن و العمل على     مصاحل متخصصة و هذا يف املناطق الريفية و احلضرية هبدف تقريب اإلدارة من            

   ). 3( حتديث التسيري اإلداري العمومي يف حماربة البريوقراطية
إالّ أنّ النتائج األولية هلذه العملية التجريبية قد أثبتت تواجد مشاكل عديدة كصعوبة تكوين              

أنّ هـذه  إالّ  ). 4( أعوان ذوي اختصاصات متعدِّدة بفعل عدم مالئمة القوانني األساسية لتـسيريهم       
العملية األخرية تتطلّب التنسيق بني اإلدارات و إنشاء مراكز هاتفية لإلعالم اإلداري كما حـدث يف                

 مصاحل هاتفية خمتصة مسيـت ب        1995/05/05 فقد أُحِدثَ  مبوجب مرسوم       1959فرنسا ابتداء من سنة     
 Les centres interministériels de renseignement( املراكز الوزاريـة املـشتركة لإلعـالم اإلداري    " 

administratif «  CIRA » (  ؤون القانونية  و هي هلا مهام اإلجابةرائب ، الشة وزارات كالضجتمع عد  
  

 Voir Association services publics : OP CIT P 23 .  )1(   
Ministère de la Fonction Publique , de la réforme de l'Etat et de la décentralisation , Direction        
Générale de l’administration et de la Fonction Publique : réussir la relation avec les usagers . 
Réflexions , méthodes et expérience pour améliorer l’accueil  pp 13-15 ( Guide )   

Voir Driss Alaoui ISMAILI : OP CIT P 40 . ) 2 (   
-Association marocaine des sciences administratives / Abdelhak AKLA : de la simplification à la  
codification des procédures administratives p 146 . L’administration publique et le changement .  

Voir Marc LEROY : les mutations de l’action publique : les expériences de polyvalence des  )3(   
Services  publics pp 19-20 et pp 26-27 . La revue << politiques et management public >> , volume 18 , 
numéro 1 , Mars 2000 . Institut de management public , Paris , France .    

   .  Marc LEROY : OP CIT P 25 , P 35ملزيد من املعلومات أنظر  ) 4(  
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،          ) 1( على كلّ تساؤالت املواطنني يف كلّ اجملاالت املتعلّقة بعالقتهم مـع اإلدارة بـصفة عامـة                  
 ، 1946 ، الواليات املتحدة األمريكية يف عـام  1958، إسبانيا يف عام  1952و كذلك النمسا يف عام 

إنّ هذه األنظمة أثبتت جناعتـها       ). 2( 1976 و أملانيا سنة     1960 ، بولونيا عام     1956يوغوسالفيا سنة   
حيث تعتين هذه املراكز بالرد على كلّ استفسارات املواطنني يف خمتلف امليادين كاالسـتعالم علـى                

هذا إىل جانب    ). 3( و عن حقوقهم و واجبام كاحلماية االجتماعية و غريها        …إجراءات الضرائب   
فتوحة ، تنظيم حصص يف اإلذاعة و بشكل عام استعمال وسائل اإلعـالم             تنظيم لقاءات ، أبواب م    

  .إخل …احلديثة مثل اإلعالم اآليل ، األنترنيت 
و قد انتهجت بعض البلدان طرقا أخرى يف تسهيل عملية اتصال املواطنني باإلدارة العمومية                

 )    Le code des procédures administratives ) ( 4( مثل تقنني اإلجراءات اإلدارية اليت ـم املـواطنني   
و اليت تضمن هلم إمكانية املطالبة و الدفاع عن حقوقهم خاصة إذا كانت االستفادة من حق يتطلّب                 

إالّ أنّ هذا اإلجراء ليس كافيا حبيث أنه جيـب انتقـاء             ) .5( التوجه إىل عدة إدارات يف آن واحد        
واطنني ، فليس مهما أن تصل للمواطنني كلّ اإلجراءات القانونية املعلومات و توجيهها بشكل خيدم امل   

و املعلومات اإلدارية بل جيب اختيار و انتقاء املعلومات اليت جيب أن ُتبثَّ هلم حبيث تكون مفهومـة                    
   ).6( و دقيقة و هذا لتفادي اخللط و سوء الفهم

الباحثني و الدارسني الّذين يرون يف      إنّ هذا اإلجراء و إن لقي بالنقد الشديد من طرف بعض              
ذلك عملية مشاهبة للرقابة القضائية ؛ إالّ أنه من جهة ثانية قد خضي بالتأييد الشديد من قبل العديـد       
بكونه إجراء يضمن باإلضافة إىل توجيه املواطنني و تسهيل عملية االستفادة من حقوقهم ، اسـتقرا                

   ).  7( العمل اإلداري
ت عدة بلدان ، يف إطار حتسني عالقتها مع املستفيدين من خـدماا و يف إطـار                 كما اتخذ   

  منح 1988/07/04  املؤرخ يف 88-131الشفافية التامة ، و من بينهم اجلزائر عرب املرسوم التنفيذي رقم 
  

 Ministère de la Fonction Publique , de la réforme de l'Etat et de la décentralisation , Direction       )1 (  
Générale de l’administration et de la Fonction Publique : réussir la relation avec les usagers . 
Réflexions , méthodes et expérience pour améliorer l’accueil  pp 41-42 ( Guide ) .   

 Voir Messaoud MENTRI : OP CIT p 130 . )2(   
Voir Messaoud MENTRI : OP CIT pp 45-50 .  )3(   
 Voir Association services publics : OP CIT p 23 . )4(   
-Association marocaine des sciences administratives / Abdelhak AKLA : de la simplification à la    )5(   

codification des procédures administratives p 143 . L’administration publique et le changement .  
Voir Institut français des sciences administratives : colloque du 04 et 05 Décembre 1997 :   )6(   

<< administration , droits et attentes des citoyens >> p 57 . La documentation française , Paris , 1998 .  
Association marocaine des sciences administratives / Abdelhak AKLA : de la simplification à la    )7(   

codification des procédures administratives p 143 . L’administration publique et le changement .  
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   ).1(هؤالء احلق يف اإلطّالع على كلّ الوثائق اإلدارية اليت مهم 
إنّ كلّ هذه الطّرق و التقنيات اليت أسردناها أعاله جيب أن حتض بالتقييم املستمر للتأكّد من                
 مدى جناعتها و فعاليتها ألنه يف احلالة العكسية جيب إعادة النظر يف بعض جوانبها و حتسينها بادخال                

  .بعض التغيريات لتتأقلم مع املشاكل املستجدة 
لذلك ال ميكن ضمان جناح هذه الطّرق و التقنيات إال إذا عملت اإلدارة العمومية على توفري                  

 Les enquêtes( إجراء التحقيقات بصفة دورية باإلضافة إىل التحقيقات اخلاصـة  : شرطني اثنني مها 

spéciales (    ة تقنيات كصرب اآلراء ، مـلء             يف حالة ظهور مشكلأو ظاهرة غري مألوفة باستعمال عد 
اليت ُتقدم للمواطنني أو إجراء مقابالت مـع األفـراد ،    ) Les questionnaires( استمارة التساؤالت 

  .إحصاء الشكاوي و االحتجاجات و هذا بصفة دورية 
اسب عن الصعوبات و املشاكل احلقيقية      إنّ هذه التقنية تسمح لإلدارة بالتعرف يف الوقت املن          

كما تساعد هذه األخرية على التفكري يف طرق جديدة لتتأقلم و تتالءم مع          ). 2( اليت يعرفها املواطنون  
  .املشاكل املستجدة 

باإلضافة إىل التحقيقات ، جيب توفّر شرط آخر هو تكوين و تدريب موظّفني خمتـصِّني يف                  
  .نني ألنّ هذه املهمة ليست سهلة بل تتطلّب بذل جهود كبرية و صرب طويل استقبال و توجيه املواط

  
   :االهتمام أكثر بالنزاعات الناشئة بني املواطنني و اإلدارة العمومية -2

إنّ أهم ما مييِّز عالقة املواطن باإلدارة ، يف اجلزائر ، هو تدهورها الواضح من خالل كثـرة                    
حتكاك املواطن باإلدارة كتلك النزاعات الناشئة بني املـواطنني و مـصاحل            النزاعات اليت تنشأ حني ا    

اخل و هـذا    …الضرائب ، شركة الغاز و الكهرباء ، الضمان االجتماعي ، احلالة املدنية ، اهلـاتف ،               
بالبحث حول أسباب هذه النزاعات فإنّ نسبة كبرية منها راجعة إىل نقص توجيه و إعالم املـواطنني                 

قهم و واجبام و الطّرق القانونية اليت جيب على املواطنني احترامها يف اإلجراءات اإلداريـة               عن حقو 
من جهة و من جهة أخرى راجعة إىل عدم حتكّم أعوان اإلدارة يف التقنيـات اإلداريـة و القواعـد                    

   ) .Les usagers (القانونية مما اجنر عنه اتخاذ قرارات خاطئة ليست يف فائدة املواطنني املستفيدين 
إنّ أغلب هذه النزاعات اليت تؤول يف آخر املطاف إىل العدالة هي مشاكل تعود ، أساسـا ،              

  .إىل إمهال اإلدارة و عدم القيام بواجبها على أكمل وجه 
  

 Voir Driss Alaoui ISMAILI : OP CIT p 40 .)1(   
   . 94ابق ص املرجع الس: و راجع يف هذا املوضوع كتاب بومساح حممد 

 Voir Messaoud MENTRI : OP CIT p 57 et suite . )2(   
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إنّ إلزامية الطّعن أمام اإلدارة اليت فرضها املشرِّع قبل اللّجوء إىل العدالة تعترب طريقة و فرصة                  
   يف يد اإلدارة للعمل على استرجاع ثقة املواطنني فيها و هذا بإعادة النظر يف قراراـا و أخطائهـا                      

   ).1( و العمل على تصحيحها
يف هذا اإلطار، جيب على اإلدارة جتنيد فريق كامل من املختصِّني لدراسة تلـك النزاعـات                  

و هذا لتفادي املثول أمام العدالة اليت هي يف حـد            ) 2( بعمق و العمل على حلّها يف أحسن اآلجال         
  .ذاا إجراء بطيء يضر الطّرفني 

نفيذ قرارات احملكمة بصفة فورية و مباشرة دون إدخال املـواطنني يف            كما يتوجب عليها ت     
   ).3( دوامة اإلجراءات املعقّدة

كما ) Le médiateur  ( يف بعض البلدان اليت جلأت مبكِّرا إىل إنشاء هيئة مستقلّة هي الوسيط   
ذلك للنظر يف شـكاوي     حدث ذلك يف الواليات املتحدة األمريكية ، السويد ، فرنسا و إسبانيا ، و               

كما متارس هذه اهليئة رقابة معنويـة علـى اإلدارات   . املواطنني و هذا بعد استنفاذ كلّ طرق الطّعن   
   ).4( العمومية و هذا عن طريق التقرير الّذي يقدِّمه إىل رئيس اجلمهورية أو إىل الربملان

 قصر عمر هذه اهليئة اليت ُحِذفَت يف سنة        ، إالّ أنّ   1996لقد ُعِملَ هبذه الطّريقة يف اجلزائر سنة          
 بدون ذكر أسباب ذلك مل تسمح لنا مبعرفة مدى جناعتها و فعاليتـها يف النظـر يف طعـون                            1999

  .و شكاوي املواطنني 
و يف األخري ، إىل جانب هذه الطّرق اليت هي يف غالبها طرق ُجرِّبت و طبقت من قبل بلدان                     

صل إىل تطبيق طرق أخرى و هذا ما إذا متّ إشراك املوظّفني الّذين يتمتعون خبـربة                عديدة ،ميكن التو  
كافية يف ميدان االتصال مع اجلمهور و ذلك للتوصل إىل طرق مالئمة و متوافقة مع طبيعة املـشاكل         

  .اليت تعاين منها إدارتنا 
  
  
  
  
  

 Herman DJEEK  WILLIK : le controle de l’administration : théchniques , études , effectivité du   )1(   
Controle p 186 . La revue administrative française , numéro spécial . Colloque du 2ème centenaire du 
conseil d'Etat français , numéro 3 , année 2000 .  

  . مصلحة أو مديرية املنازعات و هذا للنظر يف شكاوي و طعون املواطنني يف بعض املرافق العمومية حيتوي تنظيمها اهليكلي على ) 2(  
Voir Driss Alaoui ISMAILI : OP CIT P 41. )3(   
 Voir Driss Alaoui ISMAILI : OP CIT P 41 et B . DJEKOUANE : OP CIT p 169 .  )4(   
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   : رة العمومية إرضاء حاجيات املواطنني ضمان الستمرارية اإلدا:الفرع الثّاين 
باإلضافة إىل عمل املرافق العمومية اإلدارية على ضمان مـشاركة املـواطنني يف نـشاطاا                       

و أعماهلا لتصبح أكثر دميقراطية و شفّافية فإنّ العمل على االهتمام مبيول و رغبات املواطنني و إرضاء                 
يف حتسني عالقة اإلدارة العمومية باملواطنني      حاجيام تعترب أحد الوسائل اهلامة اليت تلعب دورا كبريا          

 )1.(   
فال ميكن لإلدارة العمومية حتسني هذه العالقة إذا كانت خدماا خمالفة أو غري متوافقة مـع                  

االحتياجات احلقيقية للمواطنني و هذا ما قد يؤدي إىل تباعد أكثر بني اإلدارة و املواطنني و ما يزيد                  
  .يت تعترب من أهم املشاكل اليت تعاين منها اإلدارة اجلزائرية من حدة أزمة الثّقة ال

إنّ ضمان مشاركة املواطنني يف تسيري مصاحل اإلدارات العمومية عرب اإلصـغاء إىل آرائهـم                  
أخذ اقتراحام بعني االعتبار و باهتمام كبري لَوسيلة فعالة للتعـرف علـى حاجـام و ميـوهلم                             

   ).2( و رغبام
   : حتديد احتياجات املواطنني : أوال

                و قبل احلديث عن طرق حتديد احتياجات املواطنني جيب األخذ بعني االعتبار مبالحظة جد
أنّ احتياجـات  )  Michel CROZIER" ( ميشال كروزييه " هامة هي كما عبر عنها الباحث الفرنسي 

يس مهما معرفة حاجات املواطنني بقدر ما هو مهـم          املواطنني كثرية و متعددة بل هي غري حمدودة فل        
   ).3( أي ماذا يفعلون باخلدمات اليت تقدمها هلم اإلدارة ؟: معرفة تصرفام 

و ما يزيد من تعقيد عملية حصر و حتديد احتياجات املواطنني يف اإلدارات العموميـة هـو                   
و الرسائل ، الفحص الطبي ، اهلـاتف ،  كالنقل ، إرسال الطّرود   ( كون هذه اخلدمات غري ملموسة      

. فهي صعبة التقييم و هذا عكس املنتوجات املادية اليت تنتجها املؤسسات لكوهنا سهلة التقيـيم                ) …
 ) Le facteur du marchéعامل السوق ( كما ميكن حتديد عيوهبا و مزاياها و هذا مبقارنة حجم املبيعات

 عدد املواطنني على طلب الوثائق اإلدارية أو تزايد الشباب علـى أداء             ؛ فال ميكن اعتبار تزايد     ) 4( 
اخلدمة الوطنية أو زيادة عدد العاطلني املسجلني يف مراكز التشغيل لالستفادة من منحة البطالة مقياس               

طاع لتحديد رضا املواطنني و تلبية حاجام ، إذن هنا فاملقاييس خمتلفة متاما عن تلك املستعملة يف الق                
  .الصناعي و التجاري 

  
 Voir B . EDJEKOUNE : OP CIT p 168 .           )1(   
 Voir Robert FRAISSE : OP CIT p 54 .              )2(   

   Colloque organisé par l’Association services publics : le service public demain p 35 أنظر حماظرته يف   ) 3(  
 Voir Jérôme BON et Albert LOUPPE : OP CIT p 36 et pp 39-40 . )4(     
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باإلضافة إىل هذه الصعوبة ، فإنّ اإلدارات العمومية بفعل احتكارها للقطاعات اليت ـدف              
إالّ . إىل حتقيق املصلحة العامة ، مل تكن تم بضرورة تأقلم عملها مع االحتياجات املتغيِّرة للمواطنني                

ئات الدولة و تدخل اخلواص يف حتقيق مهام املرافق العمومية قد كان هلا أثرا كـبريا يف                 أنّ تراجع هي  
اخل …مثل املستشفيات ، اجلامعات ، املدارس ، الربيد و املواصالت ، النقل          ( عمل اإلدارات العمومية    

ـ      ). 1( على تأقلمها مع املتطلّبات و االحتياجات اجلديدة للمواطنني       )  ى املرافـق   و مع ذلـك فحت
العمومية اإلدارية ما زالت حتتكر ميادين عديدة لعدم إمكانية إشراك اخلواص يف حتقيقها كـاألمن ،                

تسعى هي األخرى إىل تـأقلم      ) ، احلالة املدنية ، العدالة      ) الدبلوماسية  ( الشرطة ، التمثيل اخلارجي     
لّ هذا يعود إىل ضغوط املـواطنني          لع. مصاحلها و ذلك لتحسني خدماا و تلبية حاجات املواطنني          

و زيادة درجة الوعي يف اجملتمعات و هذا من خالل املطالبة ليس فقط بتلبية حاجيام بل العمل   ) 2( 
  .على حتسينها أكثر فأكثر 

   :االهتمام باالحتياجات ، الشكاوي و إبداء اآلراء -1
و حتسني نوعية خدمات اإلدارات     هناك تقنيات و طرق عديدة لتحديد احتياجات املواطنني           

العمومية ، إالّ أنّ بعض الطّرق و نعين هبا الشكاوي و احتجاجات و اقتراحات املـواطنني التلقائيـة                      
  )Les réclamations et suggestions spontanées (        كاوي ، اهلـاتفسائل ، سجالّت الشسواء عرب الر

عبِّر بصفة حمدودة عن االحتياجات احلقيقية للمواطنني أو عن آرائهـم              أو املقابالت الشفوية و اليت ت     
و هذا راجع لعدة أسباب كضعف متثيل املستفيدين نتيجة العدد القليل من الشكاوي و االحتجاجات               

ميكن تفسري ذلك بعدم قناعة املواطنني املتضررين بأنّ شكاويهم لن تؤخذ بعني االعتبار أو تـردد                . 
أي االحتجاجـات أو إبـداء اآلراء             ( ني و ذلك للوقت الكبري الّذي قد تأخذه هذه العمليـة            املواطن

كالبحث عن عنوان و رقم هاتف املصلحة املكلّفة بتلقّي الـشكاوي و دراسـتها                    ) و االقتراحات   
لـذلك نـرى أنّ     . و االقتناع بعدم ضرورة الشكوى أو االحتجاج نتيجة صغر حجـم املـشكل              

حتى  ) 3( االحتجاج التلقائي للتعبري عن سوء اخلدمة أو عدم تلبيتها جيب أن يبلغ درجة من اخلطورة                
  .تكون دافعا قويا لالحتجاج و التذمر 

باإلضافة إىل ذلك ، فإنّ اإلدارات العمومية غالبا ما ال تأخذ بعني االعتبار االحتجاجات الفردية ، فهـي                    
ألنها أكثر تعبريا و متثيال الحتجاجـات   ) Les actions de groupes( تجاجات اجلماعية تسعى إىل االهتمام باالح

  لذلك جيب التعامل معها لكوهنا مصدر موثوق للمعلومات و لكون هذه التجمعات مصدر ) 4( األغلبية أو العامة 

   
V oir J. BON et A. LOUPPE : OP CIT p 35 .                                    )1(     
V oir J. BON et A. LOUPPE : OP CIT p 51 .   ) 2(   

V oir J. BON et A. LOUPPE : OP CIT pp 42-43 . )3(   
 Voir J. BON et A. LOUPPE : OP CIT pp 43-44 . )4(   
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  .قوة و ضغط ال يستهان هبا 
 اعتمد عليها وحـدها حيـث       رغم أمهّية هذه الطّرق إالّ أنها ال ميكن أن تكون فعالة إذا ما            

فإنّ اإلدارات العمومية تلجأ إىل طرق أكثر جناعة و إجيابية هـي طـرق               ) 1(يعتربها الباحثون سلبية    
  كتسهيل إجراءات االحتجاجات  ) La collecte de l’information active  ) (2(البحث عن املعلومات 

  
                                            

                                          البحث عن املعلومات    
                                         Informations sollicitées     

                                    
  

                                                 طلب املعلومات
                                                   Demandes  d'informations         

  

  
معلومات كافية لالتصال باهليئة املكلّفة بدراسة الشكاوي كرقم اهلاتف ، عنـوان            إعطاء  ( 

أو طلب ملء استمارة األسئلة قبل مغادرة املرفق كذلك التحقيقات و عمليات صرب اآلراء              ) املكتب  
 حيث الزمن و هذا لتحسني نوعية اخلدمات ، هذا باإلضافة إىل االعتماد على              الدورية و مقارنتها من   

مجلة من املقاييس املتعارف عليها و نعين بذلك املبادئ املعروفة و هي املساواة ،  االستمرارية و احلياد                  
 مـن اإلدارة   ) Les attentes( ، إالّ أنّ االعتماد على مقارنة نوعية اخلدمات مع ما ينتظره املستفيدون 

   ).3( هي حتى اآلن من أجنع الطّرق
   ) Les enquêtes , sondages et la consultation du public : ( التحقيقات ،االستشارات و صرب اآلراء- 2

إنّ التحديد الصحيح لالحتياجات ال يعتمد فقط ، كما سبق اإلشـارة إىل ذلـك ، علـى                 
لبعض املواطنني و مبشاركة اجلمعيات اليت هلا مهمة الدفاع عـن           االحتجاجات و الشكاوي التلقائية     

حقوق املواطنني املستفيدين و بالنتيجة تلك املكلّفة بتحديد مطالبهم ، بل جيب االهتمام بفئة املواطنني               
الّذين ال حيتجون و الّذين متّ انتقاءهم عن طريق الصدفة و هذا ملعرفة ما إذا كان سكوم ناتج عـن                    

  أو  هو نتيجة مشاكل منعتهم من ذلك كعدم اجلرأة     اإلدارات  العموميةاهم عن  اخلدمات  اليت  تقدمها رض

    
 Voir B. EDJEKOUANE : OP CIT p 172 .)1 (   
 Voir J. BON et A . LOUPPE : OP CIT p 45 .  )2(   
 Voir Ministère de la Fonction Publique ,de la réforme de l’Etat et de la décentralisation , Diréction )3(   

Générale de l'administration et de la Fonction Publique .Compte – rendu de la journée organisée par la  
 DGAFP le 20 Juin 1996 p 10 << améliorer la qualité du service rendu à l’usager >> , France .   

 املنظّمة
Organisation 

  اجلمهور
Public  
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 اخل  …وسائل االحتجاج أو عدم إمكانية االتصال باملرافق العمومية و االستفادة من خدماا           أو انعدام   
 )1.(   

كما جيب االهتمام ببعض العناصر اخلاصة باألفراد الّذين متّ طلب آرائهم أو التحقيـق عـن                 
و اليت تلعب دورا كبريا …انطباعام كالسن ، احلالة العائلية ، املستوى الدراسي ، املهن الّيت بزاولوهنا     

  .يف حتديد حاجات الفئات االجتماعية 
باإلضافة إىل هذا كلّه ، فإنّ التحقيقات و االستشارات و عمليات صرب اآلراء ال جبـب أن                   

تتوقّف عند تقييم اخلدمات اليت تقدمها اإلدارات العمومية حبيث ُيطلَب من املواطنني انتقاد و إبـداء                
أي (  اخلدمات و مدى تلبية حاجام املنتظرة ألنّ التجربة امليدانية هلذه العمليـة              آرائهم حول نوعية  

أثبتت عدم اهتمام املواطنني بإبداء آراء صـحيحة        ) طلب إبداء اآلراء بعد الشروع يف تنفيذ املشروع         
 العدول عن   كما أنّ اإلدارة ال ميكنها ، يف حالة عدم رضا املواطنني ، عن            . القتناعهم بعدم جدواها    

قرارها ألنّ تكلفة هذه املشاريع كبرية مثل بناء جسر يف مكان غري مناسب أو بناء مكتـب للربيـد                       
لذلك جيب إجراء التحقيقات أو عملية صرب       . و املواصالت يف موقع ال يناسب أغلبية سكّان املنطقة          

 تنفيذ هذه املشاريع و هذا باألخذ       اآلراء و االستشارات و أخذ النتائج بعني االعتبار قبل الشروع يف          
بعني االعتبار معايري عديدة و هي أن تكون اقتراحات املواطنني ختدم املصلحة العامة و تـتالءم مـع                  

   ).2( القدرات املالية لإلدارة و أن تكون ممكنة من الناحية التقنية
 Enquêtes par(  اآلراء إنّ الدراسات العلمية األكثر جدية أثبتت أنّ التحقيقات عـرب صـرب    

sondages d’opinion  (   ةالية عن باقي الطّرق األخرى و ذلك من حيـث صـحهي الطّريقة األكثر فع
   ).3( املعلومات احملصل عليها من حيث ربح الوقت و التكلفة الضئيلة باملقارنة مع الطّرق األخرى

رب اآلراء عبارة عن حتقيـق باهلـاتف           إنّ وسائل صرب اآلراء عديدة و متنوعة ؛ فقد يكون ص            
و جتدر اإلشارة هنا أنّ     . أو املقابالت مع املواطنني املعنيني بعمليات صرب اآلراء أو التحقيق باملراسلة            

هذه التقنية األخرية هي أقلّ فعالية من التقنيتني السابقتني من حيث الوقت املستغرق و احتماالت عدم               
و هناك تقنيات أخرى أكثر بساطة مـن األوىل         .  من طرف املعنيني بالتحقيق      اإلرجاع عن الرسائل  

  كتلك اليت ُتستعمل يف السويد و ذلك بنشر اقتراحات اإلجراءات ة القوانني إلبداء اآلراء و التعليق 
  

Voir J . BON et  A . LOUPPE : OP CIT P 49 . )1(   
Voir J . BON et  A . LOUPPE : OP CIT P 49 et suite  . )2(   
 Voir J . BON et  A . LOUPPE :OP CIT p 131et Organisation de coopération et de développement  )3(   

économiques : << d éscription des mécanismes de consultation >> p 24 et suite . Consultation et 
communication : intégrer des intérets multiples dans l'élaboration des politiques  , gérer les relations 
avec les médias . Etudes hors séries N° 17 , Gestion publique . OCDE , PUMA , 1997 .  
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عليها و كذلك بعض التقنيات املستعملة يف بلدان أخرى كنشر طلب رأي املواطنني حول موضـوع                
   ).1( معين يف اجلرائد مع حتديد مدة اإلجابة و تقدمي االقتراحات

ليس مهما، يف عمليات التحقيقات عرب صرب اآلراء ، عدد املواطنني الّذين متّ طلب رأيهـم                  
ت ذات عدد قليل إالّ أنها ُتعبِّر ، إىل درجة كبرية من الصحة ، عـن رأي                 حيث ميكن أن تكون عيِّنا    

األغلبية ، فهذه العملية ُتعَنى أكثر بتحديد نوعية املواطنني الّذين سيخضعون لـصرب اآلراء كالعنايـة                
 % 50 من النـساء و      % 50كالعمل على أن تكون العيِّنة مكونة من        ( مبكان السكن ، السن ، اجلنس       

باإلضافة إىل ذلك ، تأخذ بعض اإلدارات بآراء و اقتراحات خمتلـف اللّجـان              ) . اخل  …من الرجال   
   ).2( االستشارية املكونة من ممثِّلي املواطنني

إذا أرادت اإلدارات العمومية اجلزائرية حتسني عالقتها مع اجلمهور أو املواطنني فعليها إجراء               
راء يف كلّ امليادين كفي حالة اتخاذ القرارات خاصة اإلسـتراتيجية           التحقيقات عرب عمليات صرب اآل    

  .منها و اليت ختص مباشرة املواطنني 
يف الوقت الراهن ، تعترب عمليات صرب اآلراء ، يف اجلزائر ، سواء يف القطـاع الـصناعي ،                     

عروفة و غري حمبذة ليس فقط      التجاري أم يف املرافق العمومية اإلدارية تقنيات سبه منعدمة ؛ فهي غري م            
من طرف املواطنني بل حتى من طرف موظّفي اإلدارات ، لذلك قبل إدخال هذه التقنيات اجلديـدة                 
لتحديد احتياجات املواطنني ينبغي أوال العمل على تكوين املوظّفني يف هذا اجملال و ذلـك لـضمان                 

 املواطنني بكـلّ اإلجـراءات اخلاصـة        كما ينبغي العمل على إعالم    . مشاركتهم يف هذه العمليات     
بعمليات صرب اآلراء و كذلك بنتائج التحقيقات و هذا جللب اهتمامهم و لتحسيسهم بأمهية هـذه                

و قد ذهبت بعض اإلدارات الفرنسية ، مثال ،         . العمليات و ضمان مشاركتهم يف التحقيقات املقبلة        
 على مشاركة أعضاء اجلمعيات املمثّلة للمواطنني       حيث عملت ) مثل وزارة البيئة    ( إىل أبعد من ذلك     

   ).3( يف عملية حتضري و إجراء التحقيقات
   : مشاركة املواطنني املستفيدين من خدمات اإلدارة العمومية يف حتديد مقاييس اجلودة : ثانيا

صحيح أنّ أغلب اإلدارات العمومية يف حوزا جمموعة من املقاييس و املؤشِّـرات لقيـاس                 
أو عـدد   ) Taux d'occupation des lits( اجلودة مثل نسبة التزام املريض للسرير بالنسبة للمستشفيات 

إىل غريها من األمثلة املتعددة ، إالّ أنّ هذه املقـاييس غـري             …الوجبات املقدمة يف مطاعم اجلامعات      
  األسرة أو نقصها ليس دليالكافية لقياس اجلودة و إرضاء املواطنني ؛ حيث أنّ زيادة نسبة احتالل 

 
 

Organisation de coopération et de développement économiques : O P CIT p 25.     )1 (   
 Organisation de coopération et de développement économiques : OP CIT p 25 .  )2(    
Voir J. BON et A . LOUPPE : OP CIT P 152 .   )3(   
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أضف إىل ذلك ، فإنّ هذه املقاييس هي اقتصادية          ). 1( و صادقا على حتسني نوعية اخلدمة     صحيحا  
حبيث تويل أمهية كبرية للوسائل املالية و املادية و هذا ما قد يبعدها عن هدف أكثر أمهية هو إرضـاء                    

  .املواطنني 
 طريق اجلمعيـات       لذلك ، فقد اقترح العديد من الدارسني العمل على إشراك املواطنني عن             

  .و جلان املستفيدين يف حتديد مقاييس اجتماعية للجودة و هذا رغم صعوبة حتديدها 
إنّ حتديد مقاييس اجلودة و إرضاء املواطنني تعتمد ، أساسا ، على التحقيق عرب عمليات صرب                  

رضا املواطنني عن نوعية    اآلراء حول نوعية اخلدمات اليت تقدمها املرافق العمومية ، فمثال ملعرفة مدى             
اخلدمات اليت يقدمها مرفق النقل جيب البحث  يف عدد املواطنني الّذين ُيعبِّـرون عـن رضـاهم ،                          

و كذلك بالنسبة للسكن فيجب البحث يف عدد املواطنني الّذين يعبرون عن تدهور شروط الـسكن                  
م ليس البحث يف نسبة رضا املـواطنني بـل جيـب            لذلك فإنّ األه  . و ما إىل ذلك من األمثلة احلية        

التركيز أكثر على نسبة املواطنني غري الراضني و الّذين ُيبدون احتجاجهم و هذا بالبحـث يف سـبل                  
   ).2( حتسني نوعية اخلدمة

                حقيق و البحث املستمرقيق ملقاييس اجلودة و إرضاء املواطنني يعتمد على التحديد الدإنّ الت
و يف سبيل حتقيق هذه الغاية ، فإنه جيب أن يعتمد علـى             . ء و اقتراحات و انتقادات املواطنني       يف آرا 

من جهة ، و مـن   ) 3( اختيار دقيق لألسئلة اليت من شأهنا أن جتيب على تساؤالت اإلدارة العمومية      
يـة تامـة    جهة أخرى ، جيب توفري نظام للمعلومات يف خدمة املواطنني و هذا حتى يكون على درا               

لطبيعة و نوعية اخلدمات اليت تقدمها املرافق العمومية و هذا لتمكينهم مـن املـشاركة يف حتديـد                  
   ).4( حاجام و يف قياس مدى رضاهم عن نوعية و كيفية تقدمي اخلدمات هلم

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir J. BON et A . LOUPPE : OP CIT PP 105-106.  )1(   
 Ministère de la Fonction Publique , de la réforme de l'Etat et de la décentralisation , Direction        )2(   
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 Générale de l’administration et de la Fonction Publique : réussir la relation avec les usagers .   
Réflexions , méthodes et expérience pour améliorer l’accueil  p 33  ( Guide ) .   

Voir J. BON et A . LOUPPE : OP CIT P 107 .  )3(   
  Voir B . EDJEKOUQNE . OP CIT P 169 . )4(   

  .إعادة النظر يف تنظيم اإلدارة العمومية  :املطلب الثّاين
ال ميكن ألية منظّمة مهما كان حجمها أو امليدان الّذي تنشط فيه أن تؤدَي أعماهلـا علـى            
أحسن وجه ما مل تكن أهدافها واضحة و ما مل تكن املهام مقسمة تقسيما حمكما ، لذلك فإنّ وضع                   

مة ، بشكل عام ، جيب أن يكون متوافقّا و مسايرا للمهام املتواجدة ألنه يف               التنظيم اهليكلي ألية منظّ   
احلالة العكسية أي عدم توافق اهليكل التنظيمي مع أهداف املنظّمة قد ُيؤثِّر سلبا علـى تـسيريها ،                   
فوجود مصاحل أو مديريات غري متوافقة مع أهداف املنظّمة قد يؤدي إىل توظيف أشخاص ليـست                

 يف حاجة إليهم ؛ و كذلك يف حالة عدم احتواء اهليكل التنظيمي على مصاحل و مديرات كان                  اإلدارة
جيب أن تتواجد نظرا ألهداف اإلدارة فإنّ ذلك سيؤدي ال حمالة إىل عدم حتقيق أهداف اإلدارة مـن                  

 و ال فنيا و حتى      جهة و إىل إسناد املهام إىل املديريات و املصاحل املتواجدة اليت ليست مؤهلة ال علميا              
  .قانونيا ألدائها  و هذا ما قد  يسبِّب الفوضى و كثرة األعمال على أفراد املصاحل و املديريات 

إنّ هذه العيوب هي كثرية االنتشار يف اإلدارات العمومية ال سيما اإلدارات اجلزائرية الـيت                 
  .ف اليت هي ُمطَالبة بتحقيقها كثريا ما تعاين من مشكل عدم تأقلم هيكلها التنظيمي مع األهدا

لذلك ، فإذا أردنا أن ُتحسِّن اإلدارة من أوضاعها و الرفع من مردوديتها ال سيما يف تطوير                   
عالقتها مع املواطنني ، فإنه يتوجب عليها العمل على وضع هيكلة علمية متوافقة مع أهدافها من جهة                 

 التنظيمي أكثر تطورا من التنظيم اهلرمي العمـودي         ، كما جيب إعادة النظر يف آليات تشكيل اهليكل        
التقليدي و هذا ما يضمن المركزية أكثر يف اإلدارات و حتقيق التناسق بني خمتلف املهام داخل اإلدارة                 

   ).Organigramme sous forme d'un réseau ) ( 1( من جهة أخرى و نعين بذلك التنظيم الشبكي 
    

   : لة علمية متوافقة مع أهداف اإلدارةهيك : الفرع األول
قبل احلديث عن كيفيات و ضع تنظيم هيكلي علمي و حتى نستوعب أكثر مدى أمهّيته  ،                   

  .يتوجب علينا ، أوال ، تعريف التنظيم و التنظيم اهليكلي بشكل عام 
   : تعريف التنظيم و التنظيم اهليكلي: أوال 

تنسيق لألعمال الالّزمـة  " ، بشكل عام ، على أنه ) La structuration ( بينما ُيعرف التنظيم   
"  لتحقيق اهلدف و حتديد السلطة و املسؤولية املعهود هبا لألفراد الّذين سيتولّون تنفيذ هذه األعمـال                 

  ذلك " فُيقَصد منه  )  Organigramme( أما التنظيم اهليكلي . و هو بذلك املفهوم املوضوعي  ) 2( 
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 ،  1983 ، جويليـا     38جملّة اإلدارة العامة ، العـدد        . 131اهليكل التنظيمي ملنظّمات املستقبل ص      : أنظر صايف إمام موسى      ) 1(  
  .الرياض ، السعودية 

 AMIEL , BONNET et JACOBES : OP CIT  P 153 و 155 املرجع السابق ص: أنظر مهدي زويلف و علي العضايلية )  2(  
.  

  

إلطار الّذي حيدِّد التركيب الداخلي للمنظّمة مبيِّنا التقسيمات التنظيمية و الوحدات الفرعية اليت تقوم              ا
بأداء األعمال و النشاطات اليت يتطلّبها حتقيق األهداف ، كما يتوضح نوع العالقات بني أقسامها و                

  .كلي و ُيقَصد هبا اهليئة بصفة عامة و هو املفهوم الش ) 1" ( خطوط السلطة و شبكات االتصال هبا 
من األهداف األساسية للتنظيم هو منع التداخل بني األعمال و منع التنازع يف االختصاصات                

و من جهة أخرى ، حتقيق التوازن و التنسيق بني األنشطة املختلفة و هذا بعد               . والصالحيات من جهة  
دارات و األقسام و الفروع و سهولة املتابعة و احملاسبة لكلّ           حتديدها و سهولة االتصال بني خمتلف اإل      

   ).2( األدوار و املهام
     : تصميم اهليكل التنظيمي : ثانيا

نتيجة األمهية الكبرية للهيكل التنظيمي و تأثريه على تقييم املهام و املسؤوليات فقد حـضي                 
"      لـويس ألـن   "و  ) G.P . PETERSON( " بيترسون "هذا املوضوع باهتمام باحثني عديدين أمثال 

 )ALLIN  LOUIS (  نظيمي و مراحلهحيث عكف هؤالء على حتديد الطّرق العلمية لبناء اهليكل الت .  
  : و ميكن تلخيص مراحل بناء اهليكل التنظيمي يف مخس مراحل أساسية هي 

   حتديد األهداف الرئيسية للمنظّمة ؛-1
2-شاطات الضرورية لتحقيق األهداف ؛  حتديد الن  
   جتميع األنشطة الرئيسية و الفرعية املتشاهبة و املتكاملة يف وظائف و حتديد إدارات خمتصة ؛-3
 حتديد صالحيات و مسؤوليات القائمني على األقسام الرئيسية و الفرعية مبا يتوافق مع الوظـائف   -4

  املنوطة هبا ؛ 
  قسام الرئيسية و الفرعية و موقع املسؤوليات ؛ تصميم املخطّط مبيِّنا كلّ األ-5

  :خطوتني أخرتني مها " لويس ألن " باإلضافة إىل هذه اخلطوات أضاف   
   التأكّد من أنّ اجملموعات يف وضع تنظيمي مالئم ؛-6
   ).3(  حتديد عدد العمال التابعني لكلّ مدير-7

املاليـة ،   ( ل على أساس الوظـائف      توجد عدة طرق لتصميم اهليكل التنظيمي ، فقد ُيشكَّ          
  أو على أساس أنواع اخلدمات املقدمة أو على أساس)  اخل  …املوارد  البشرية ، الوسائل العامة ، 

   
   .155املرجع السابق ص : أنظر مهدي زويلف و علي العضايلية  ) 1( 



  189

 V.M.SANTO et P.E .VERRIER : OP و 156-157 ص -املرجع السابق ص: أنظر مهدي زويلف و علي العضايلية  ) 2( 
                                                                                                                              CIT pp 81-82 . 

                              : AMIEL , BONNET et JACOBES   و 157-159ص -املرجع السابق ص: أنظر مهدي زويلف و علي العضايلية  ) 3 ( 
                                                                                                                 O  P CIT  pp 153-154   

أو حتى  ) ت الفرعية للوزارات    مثل املديريا ( التقسيم اجلغرايف و ذلك بالنسبة لإلدارات اليت هلا فروع          
لذلك ال ميكن القول أنّ أحد التـصاميم جيـدة              . حسب املشاريع و هذا كلّه حسب طبيعة املنظّمة         
لذلك يتوقّف فعالية و جناعة هذه التصاميم حسب        . و األخرى سيِّئة بل لكلّ تصميم مزاياه و عيوبه          

ارات إىل املزج بني أنواع التصاميم و هذا ما يعطيها          و قد ذهبت بعض اإلد    . طبيعة و أهداف اإلدارة     
   ).1( فعالية و مرونة أكثر يف امليدان

و باعتبار الوظيفة هي العنصر الرئيسي يف حتديد التنظيم اهليكلي ، فهي جمموعة من الواجبات                 
  .و املسؤوليات اليت ُتسَند إىل الفرد أو إىل جمموعة من األفراد 

رة العمومية اجلزائرية إعادة النظر يف طرق تصميم هياكلها التنظيمية و هـذا             ينبغي على اإلدا    
باالعتماد على الطّرق العلمية بدءا من حتديد األهداف الرئيسية و الفرعية و حتديد وفقها الوظـائف                

تعترب األساسية و الفرعية و هذا لتفادي تداخل الصالحيات و النزاعات بني املديريات و املصاحل اليت                
ظاهرة كثرية االنتشار يف اإلدارة العمومية اجلزائرية نتيجة التحديد العشوائي و غري احملكم للتنظيمـي               
اهليكلي إالّ أنّ هذا ال يعين منع االتصال بني خمتلف املصاحل بل على العكس جيب أن يضمن اهليكـل                   

ق يف أداء املهام و األعمال و بالنتيجـة         التنظيمي قدرا من العالقة بني املصاحل و هذا عمال على التنسي          
   ).2( حتقيق األهداف املوحدة للمنظّمة

إنّ اإلدارة العمومية اجلزائرية تعاين ، باإلضافة إىل العيوب املشار إليها أعاله ، من عدم توافق                  
 ) 3(  البيئة    لتطورات أن تتغير وفقا  تنظيمها اهليكلي مع أهداف خاصة إذا علمنا أنّ هذه األخرية جيب            

 ) 4( لذلك جيب تبسيط إجراءات تأقلم اهليكل التنظيمي مع أهداف اإلدارة كلّما تطلّب األمر ذلك               
هذا خبالف ما هو معمول به حاليا و نعين بذلك تعقّد إجراءات املصادقة على التنظيم حيث تتـدخل               

  .مومي عدة إدارات وصية كوزارة املالية ، الوزارة الوصية و الوظيف الع
إنّ هذه اإلجراءات ُتشكِّل ، رغم أمهّيتها ، عائقا معنويا قبل أن يكون عائقا ماديـا أمـام                    

  املسيِّرين فكثريا  ما  نالحظ  عدم حتمس هؤالء لتكوين مشاريع هيكلية جديدة أكثر علمية و عملية 
  
  
 : AMIEL , BONNET et JACOBES   و 161-167ص -املرجع السابق ص: أنظر مهدي زويلف و علي العضايلية  ) 1( 

OP CIT  P 154 . و V.M.SANTO et P.E .VERRIER : OP  CIT P 82  ..   
اجمللّة اجلزائرية للعلوم القانونية     . 239من نظم اإلقتراحات إىل التسيري الذّايت ص        : املشاركة يف اإلدارة    : أنظر بشري حممد اخلضر      ) 2( 

   .1987 ، مارس 01 ، رقم 24ية ، اجمللّد و االقتصادية و السساس
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 Voir AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT P 156 . )3 (   
حبيث ال جيب أن ال تعمل اإلدارة على التعديل من حني آلخر لتنظيمها اهليكلي و إحداث التغيري بني املديريات و املـصاحل ألنّ                        ) 4(  

  .ذلك مصدر حلالة عدم االستقرار و الفوضى
  

أي أكثر مالءمة مع التغيرات اجلديدة للبيئة و هذا ملا تتطّلبه هذه العملية من تضييع للوقت و اجلهود                  
  .يف آن واحد 

باإلضافة إىل ذلك ، جيب اإلشارة إىل عنصر مهم يكمن يف التحديد املسبق لعدد العاملني يف                
 إنّ هذا العامل غري مأخوذ بتاتا بعني االعتبار         .كلّ مصلحة و هذا وفقا لعدد النشاطات احملددة علميا          

يف إداراتنا العمومية و لعلّ هذا ما يفسِّر االكتضاض الّذي تعرفه مكاتب اإلدارات العمومية و سـبب     
  .الفوضى و انعدام املردودية و تفشي روح االتكال يف أوساط املوظّفني العموميني 

مية ، يف اجلزائر، هو كوهنا هياكل تقليدية تكرس مبـدأ           و أخريا ، إنّ ما مييز اهلياكل التنظي         
السلطة الرئاسية و العالقات العمودية النازلة املبنية على الطّاعة دون فتح جمال ملشاركة كلّ األعـوان                

  .يف حتديد و حتقيق األهداف 
ليات بني األفراد   إنّ التنظيم اهليكلي الفعال هو ذلك التنظيم الّذي يعمل على التقسيم املسؤو             

  .و يضمن المركزية التسيري داخل اإلدارة 
            : المركزية أكثر لإلدارات العمومية : الفرع الثّاين  

إذا كان النمط املشارك للقيادة يف املنامجنت العمومي هو أحسن األمنـاط علـى اإلطـالق                        
ام كتقسيم املـسؤوليات و تفـويض الـسلطات                 و ذلك نظرا للمزايا العديدة اليت حيملها هذا النظ        

و المركزية القرارات و ضمان مشاركة األعوان مهما كان املستوى اإلداري الّذي ينتمون إليه و ليت                
تعترب يف حد ذاا من املبادئ األساسية للمنامجنت إذ أثبتت التجارب أنّ األمناط التسلّطية أو املركزية                

القات السلطوية اهلرمية هي أسوأ األمناط على اإلطالق و ذلـك راجـع ملركزيـة               املعتمدة على الع  
القرارات و األوامر و التوجيهات من طرف الرئيس و نشوء عالقات عمودية نازلة و هذا ما يـؤدي                  

و ظهور  ) كما رأينا يف املبحث الثّاين من الفصل األول         ( يف غالب األحيان إىل تقليص طرق االتصال        
عوامل اإلحباط يف أوساط العاملني نتيجة خلق تباعد بني املديرين و األعوان باإلضـافة إىل نـشوب          

  .النزاعات 
   :الالّمركزية ضمان ملبدأ املشاركة داخل اإلدارة العمومية: أوال 

توزيع السلطات أو احلق يف اتخاذ القرارات بني املـستويات          " ُتعرف الالّمركزية على أنها     
إنّ االهتمام بالالّمركزية ال يعين أنّ املركزية ُتمثِّـل          ). 1"( اإلدارية العليا و املستويات اإلدارية الدنيا       

سوى املساوئ ، حيث أنّ هناك موافق و ظروف أو منظّمات تكون فيها املركزية أكثر فعالية مـن                  
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ر شروط مثل مدى توفّر املعلومات لـدى        الالّمركزية ، لذلك فإنّ اللّجوء إىل الالّمركزية يتطلّب توفّ        
  ُمتخذ القرار أو قربه من مصادر املعلومات و السرعة يف اتخاذ القرارات ملعاجلة ظروف حتيط باملشكلة

   
   .179املرجع السابق ص : أنظر مهدي زويلف و علي العضايلية  ) 1( 

تخاذ القرار و مدى قدرة األفراد على       ال تتطلّب التأخري باإلضافة إىل توفّر الكفاءة الالّزمة ال        
حتمل املسؤولية ، ميل اإلدارة إىل مشاركة األفراد يف عملية اتخاذ القرار و أخريا البعد اجلغرايف فتباعد                 
فروع املنظّمة جتعل اإلدارة متيل إىل الالّمركزية ملعرفة اإلدارات احمللية بالظّروف احمليطة بعملية اتخـاذ               

  ). 1( القرار 
باإلضافة إىل تفويض السلطات لبعض األعوان كاملديرين الفـرعيني و رؤسـاء املكاتـب                     

أو املصاحل الّذين تتوفّر فيهم الشروط األساسية لتحمل جزء من املسؤولية و توفري الوسـائل املاديـة                     
  .اخل اإلدارة و املعنوية الالّزمة ألداء مهامهم و هذا ما يعترب وجه من أوجه املشاركة د

فبينمـا يعـين    : جيب اإلشارة ، يف هذا اإلطار ، إىل أنّ التفويض خيتلف عن الالّمركزيـة               
تنازل الرئيس عن جزء من سلطاته إىل من هم أدىن منه يف املستوى اإلداري ضمن شروط                " التفويض  

ض صالحية سحب التفويض    معينة حيث أنّ للمفوض له صالحيات اتخاذ القرارات بالنيابة و للمفوِّ          
أما الالّمركزية فإنّ توزيع السلطات فيها يتم وفق        .مىت وجد ذلك ضروريا مع قياس مسؤولية املفوِّض         

سند قانوين و تترتب املسؤولية القانونية فيما إذا انتهكت تلك القوانني و تنظـر فيهـا الـسلطات                  
   ).2( القضائية

حلدة يف كلّ اإلدارات العمومية فهي تكون بالغة األمهيـة يف           إنّ الالّمركزية ال ُتطَرح بنفس ا     
مثل اإلدارات الفرعية للحالـة      ) 3( املرافق العمومية اإلدارية اليت تتعامل مباشرة مع مجهور املواطنني          

اخل و الـيت يف غالـب       …املدنية ، املراكز الصحية اإلستشفائية احمللية و مراكز الضمان االجتمـاعي            
ان ما تعاين من عدم التمكّن من اتخاذ القرارات على مستواها بل تتعرض يوميـا إىل ضـرورة                  األحي

الرجوع و طرح املشاكل على السلطات الرئاسية األعلى منها و اليت يرجع هلا  ، قانونـا ، سـلطة                    
عقّد املشاكل نتيجة و هذا ما يزيد من ت . اتخاذ القرار عوض اإلدارة أو املصلحة الفرعية املعنية مباشرة          

الوقت الكبري الّذي تأخذه اإلدارة لطرح هذه املشاكل و التفكري يف حلّها و البثّ فيها ، هذا مـا إذا                    
و من جهة أخرى ، فإنّ العمـل   . استطاعت اإلدارة املركزية اتخاذ القرار املناسب للمشكلة اإلدارية         

 كبري يف ختفيف أعبـاء التـسيري عـىي اإلدارات           على إعطاء المركزية املصاحل اإلدارية تساهم بقدر      
لكن هذا ال يعين خلو النظام الالّمركزي من بعض املساوئ و اآلثار الـسلبية علـى                 ) 4( املركزية  

  .التسيري اإلداري 
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يمـي ملنظّمـات    اهليكل التنظ :  و صايف إمام موسى      177-180ص  –املرجع السابق ص  : أنظر مهدي زويلف و علي العضايلية        ) 1( 
  . ، الرياض ، اململكة العربية السعودية 1983 ، سنة 38جملّة اإلدارة العامة ، العدد  . 130املستقبل ص 

   .179املرجع السابق ص : أنظر مهدي زويلف و علي العضايلية  ) 2( 
Voir Robert FRAISSE : OP CIT P 43 . )3(   
Voir Robert FRAISSE : OP CIT P 54 .  )4(   

   : آثار الالّمركزية على اإلدارة العمومية اجلزائرية: ثانيا 
       إنّ المركزية اإلدارة العمومية ال ميكن حتقيقها إالّ إذا متّ العمل على حتميل املـسؤولية لكـلّ                 

فمسؤولية رؤساء  ) 1( األعوان و هذا مبوجب قواعد قانونية حسب حجم املهام اليت ُتسَند إىل هؤالء          
صاحل تكون أكرب من مسؤولية رؤساء املكاتب أو مسؤولية األعوان الّذين ُتوكَل هلم مهمة تنفيـذ                امل

  .مهام معينة و حمددة 
   ).2"( االلتزام من قبل الفرد بالتصرف حسب قواعد أخالقية و سلوكية "و تعين املسؤولية   
ة يف صاحل هذه األخرية تتلخص يف       إنّ حتميل مسؤولية أعوان اإلدارة تترتب عليها آثارا إجيابي          

  .حتمل كلّ فرد من أفرادها نتائج أعماهلا سواء أكانت إجيابية أم سلبية 
فمن املزايا األساسية لتحميل مسؤولية أفراد اإلدارة هو حتفيزهم على أداء أعماهلم بـصورة                

لكـسل و االتكـال يف      فعالة و متكينهم من املبادرة كما ُتنمي فيهم روح االبتكار و تقضي علـى ا              
  .جتمعات العمال 

إالّ أنّ تقسيم املسؤولية على أفراد اإلدارة تشترط العمل على تدريبهم و تكوينـهم بـصفة                  
  .مستمرة و هذا لتجديد معلومام و حتسني قدرام كلّما تطلّب األمر ذلك 

خطرهـا يف تقـسيم             و يف املقابل ، إنّ لالّمركزية مساوئ و إن مل تكن كثرية و تتمثّـل أ                 
و جتزيء السلطة و هذا ما قد يعود على اإلدارة ، يف أحيان كثرية ، بعواقب وخيمة خاصة يف بعض                    
احلاالت اليت تتطلّب مركزية القرار كفي حالة الظّروف الطّارئة أو تعرض اإلدارة إىل مشكلة خطرية               

باإلضـافة إىل   . سريع دون الرجوع إىل أعواهنم      تتطلّب من املسؤول األول على اإلدارة اتخاذ قرار         
تعاضم نفقات اإلدارة بسبب تقسيم املسؤولية ألنه ال جدوى من الالّمركزية إذا مل ُتدعم بالوسـائل                

  .املادية ، املالية و البشرية الالّزمة 
ناطق جغرافيـة  إنّ الالّمركزية تكون ذات فعالية أكثر يف اإلدارات الكبرية اليت هلا فروع يف م       

خمتلفة ، إذ أنّ  التسيري عن بعد كاتخاذ القرارات على املستوى املركزي يف مكان اإلدارات الفرعيـة                  
  .ُيؤثِّر سلبا على األداء الفعال هلذه األخرية 

مبا فيها  ( و يف اخلالصة ميكن القول أنّ إعادة النظر يف تنظيم اإلدارات العمومية بشكل عام                 
هو شرط أساسي و إجراء ضروري لتهيئة اإلدارة ، يف املستقبل ، إلدخال             ) ومية اإلدارية   املرافق العم 

  .تقنيات التسيري احلديث 



  193

كما تشمل عملية إعادة تنظيم اإلدارة العمومية جوانب عديدة و خمتلفة مترابطـة بعـضها               
  ألفراد فال ميكننا التوصلفإن أردنا حتقيق مبدأ املشاركة يف التسيري اإلداري من قبل مجيع ا. البعض 

 Association services  publics : OP CIT P 83 . )1(   
  . 174املرجع السابق ص : أنظر مهدي زويلف و علي العضايلية  ) 2( 

  .إىل ذلك إالّ من خالل تقسيم املسؤولية و العمل على تكريس ال مركزية التسيري 
 خاصة الكبرية تتطلّب تنظيما هيكليا حمكما من حيـث          إنّ جناح الالّمركزية داخل اإلدارات      

تقسيم املهام و التحديد الدقيق للوظائف انطالقا من أهداف اإلدارة و هذا منعا لتداخل الصالحيات               
  .و نشوب النزاعات بني خمتلف األطراف داخل اإلدارة 

            كائز األساسية اليت ينبغي على السلطات املعنية بتحديث اإلدارة    و تعترب تنظيم اإلدارة من الر
إالّ أنّ التنظيم الداخلي ما هو إالّ حلقة من         .أخذها بعني االعتبار و إعطاء هذه املسألة االهتمام الالّزم          

سلسلة من اإلجراءات املتركِّبة و املتصلة بعضها البعض ، إذ ال ميكن أن يكون للتنظيم العلمي لإلدارة                 
  .باحمليط الداخلي و مبكوناته و نقصد بذلك أفراد اإلدارة جدوى ما مل يتم االهتمام 
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  . االهتمام باحمليط الداخلي لإلدارة العمومية  : املطلب الثاّلث
  

إنّ يئة احمليط الداخلي لإلدارة هي عملية ال تقلّ أمهية عن حتسني عالقتـها مـع حميطهـا                    
دارة العمومية تنظيما علميا متوافقا مع األهداف احلقيقيـة لـإلدارة                اخلارجي أو يف عملية تنظيم اإل     

و ذلك باعتبار هذه األخرية ، كما سبق اإلشارة إىل ذلك ، نظام مفتوح تتأثّر أجزاؤه الداخلية فيمـا                  
  .بينها كما تتأثّر مع مكوِّنات حميطه اخلارجي 

سها األفراد العاملني فيها باعتبـارهم احملـرِّك     املكونات الداخلية لإلدارة العمومية عديدة أسا       
األساسي للعمل اإلداري ، لذلك فإنّ االهتمام بتحسني احمليط الداخلي جيب أن يتمحور حول الفرد               

  .و كيفيات تطويره و حتسني أدائه ليصبح أكثر فعالية و مردودية 
ة بعضها البعض فـال ميكننـا       تعرب آليات حتسني احمليط الداخلي كثرية و متشعِّبة أي متداخل           

بذلك دراستها كلّها بل سنهتم ، يف هذا املطلب ، بدراسة أمهّها و هذا بالبحث يف سبل تدعيم دور                   
و للوصول إىل هذه الغاية ، فإنه من الواجب على اإلدارة العمـل علـى               .الفرد و ضمان مشاركته     

إنّ حتديـد   .ما تطلّـب األمـر ذلـك        تكوينه و تدريبه بصفة مستمرة و ذلك بتجديد معلوماته كلّ         
احتياجات املوظّفني للتكوين و قياس قدرام يف أداء أعماهلم و الكشف عنها ال ميكن أن يتم إالّ عن                  

  .طريق التقييم 
إىل جانب هذه اإلجراءات اليت دف إىل حتسني أداء األفراد و فعاليتهم داخل اإلدارة ، جيب                  

ني األفراد لكونه عنصرا أساسيا و عامال قويا يف مـشاركة األفـراد يف              العمل على تقوية االتصال ب    
التسيري و لتحديد احتياجات التكوين و حتى يف عملية التقييم هذا إىل جانب حتمية إنـشاء ثقافـة                  
إدارية سليمة تعمل على ترسيخ القيم و العادات و األخالق املهنية احلميدة اليت كثريا ما تفتقر إليهـا                  

  .داراتنا العمومية إ
  

   :   مشاركة املوظّفني يف التسيري: تدعيم دور الفرد يف اإلدارة  : الفرع األول
إنّ اعتبار أفراد اإلدارة جمرد منفّذين ألوامر و توجيهات القادة و ذلك بنـاء علـى مبـدأ                    

ـ    راهن هـذا و إن  التسلسل اهلرمي هي فكرة تقليدية أثبتت عدم جدواها و عدم جناعتها يف الوقت ال
إالّ أنّ هـذا ال     . كانت أغلب اإلدارات ما زالت تتبع النموذج البريوقراطي خاصة يف البلدان النامية             

يعين إزالة كلّ العالقات التسلسلية اهلرمية اليت ما زالت تدافع عنها املدارس احلديثة بل جيب التخفيف                
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رساء عالقات هرمية صاعدة أي مـن األسـفل إىل          من حدا و إدخال املرونة عليها كالعمل على إ        
كمـا  ( األعلى و عالقات أفقية بني الرؤساء و املرؤوسني يف خمتلف املصاحل و املديريات باإلضـافة                

إىل العمل على إقامة نظام المركزي الّذي يضمن مـشاركة مجيـع أفـراد     ) أشرنا يف املطلب الثّاين     
ا من حتديد األهداف مبا فيها وضع اإلسـتراتيجية لتحقيقهـا ،            املنظّمة يف كلّ األعمال اإلدارية بدء     

املسامهة يف تنفيذها و اتخاذ القرارات الالّزمة هلذا الغرض كلّ حسب دوره و هذا ما يعين ضـرورة                  
االنتقال من عالقات هرمية حبتة إىل عالقات تعاقدية بني اإلدارة و األفراد القائمة علـى التفـاوض                      

و االستفادة من    ) 1( و هذا بالتزام الطّرفني مبجموعة من الواجبات اتجاه الطّرف اآلخر           و املشاركة   
كما جتدر اإلشارة إىل أنّ هناك طرق عديدة لضمان مشاركة األفراد إالّ أننا سـنركِّز ، يف                 . احلقوق  

هـم األنـشطة يف   دراستنا ، على عمليتني مهمتني مها حتديد األهداف و اتخاذ القرارات العتبارمها أ      
  .اإلدارة بصفة عامة 

   : مشاركة األفراد يف حتديد أهداف اإلدارة العامة: أوال 
لقد أثبتت التجارب العديدة ، كما بينا ذلك سابقا يف املبحث الثّاين من الفصل األول ، على                 

م اليت توكـل إليـه            أنّ لكلّ فرد أمهّيته مهما كان املستوى الّذي يعمل فيه و مهما كان حجم املها              
و سواء أكان الدور الّذي أُسِند إليه كبريا أم متواضعا ألنّ إمهال دور بعض األفراد الّذي يعتقد املسيِّر                  

أنها غري مهمة قد يعود مبشاكل على اإلدارة كزرع اإلحباط يف وسط مجاعات األفراد و الالّمبـاالة                    
  .رة حتقيقها و بالنتيجة عدم املسامهة جبدية يف تطوير اإلدارة و عدم االهتمام بأهداف اإلدارة و بضرو

إنّ إدارتنا العمومية اجلزائرية كثريا ما تعاين من هذه الظّواهر املشار إليها أعاله و اليت ، هي يف احلقيقة من                    
 هذه الوضـعية    أهم أسباب فشلها و عجزها لذلك يتوجب عليها اإلسراع باتخاذ اإلجراءات الالّزمة للخروج من             

و مساندم يف أداء مهامهم و ذلك بالعمل على إشراكهم يف كـلّ             ) املوظّفني( املزرية كالبدء بتدعيم دور األفراد      
  .األعمال اإلدارية كلّ حسب دوره و مهامه 

إنّ تدعيم أفراد اإلدارة العمومية يستند ، أساسا ، على حتفيزهم ألداء وظائفهم ، و قد رأينا                 
لعوامل التحفيزية األساسية اليت ركّز عليها جلّ  الباحثني هي العمل على حتقيـق احلاجـات                أنّ من ا  

ميكن . السامية ألفرادها كتحقيق الذّات و االعتراف االجتماعي بالفرد و بقدراته اإلبداعية و مبواهبه              
راها ، حسب رأينا ،     حتقيق ذلك من خالل مجلة من التقنيات اليت يقترحها املنامجنت العمومي و اليت ن             

مناسبة و بسيطة يف آن واحد فهي تليق باإلدارات العمومية اجلزائرية خاصة يف وضـعيتها الراهنـة                 
 ) 2" ( املشاريع املصلحية " كنقص اإلطارات الكفأة و قلّة برامج التكوين و نعين بذلك ضرورة إقامة             

 )Les projets de services ( حلقات اجلودة ، )Les cercles de qualité (    و مراكـز املـسؤولية )Les 

centres de responsabilité(… اخل )و هذا يف سبيل تدعيم دور اجلماعـات و األفـراد و ضـمان     ) 3
   ).4( مشاركتهم يف حتديد أهداف اإلدارة العمومية
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 Voir Karima BENYELLES : OP CIT P 120 .et Association services publics : OP CIT P 73 . )1(   
 Voir Robert FRAISSE : OP CIT P 49 . )2(   
 Voir A.RAHMANI : la gestion prévisionnelle des ressources humaines dans la Fonction Publique )3(   

Démarche et mise en oeuvre  p 29 . La revue Idara , volume 2 , numéro 2 , année 1992 . ENA .  
   .240 املرجع السابق ص : بشري حممد اخلضر أنظر  ) 4( 

و كما رأينا يف املبحث الثّاين من الفصل األول ، فإنّ عملية حتديد األهداف سـواء العامـة                      
أو األهداف العملية هي من أهم األعمال اإلدارية ، و بدون إعادة ذكر تقنيـات               ) السياسة العامة   ( 

تراتيجية ، اإلدارة املشاركة باألهداف فإنّ حتديد األهداف عـن          حتديد األهداف و نقصد بذلك اإلس     
فيما خيـص الوسـائل     ) القمة  ( طريق األعوان على مستوى القاعدة و مناقشتها مع اإلدارة العامة           

األساسية لتنفيذها هي أحد أوجه املشاركة باإلضافة إىل إشراكهم يف عملية حتديد الـسياسة العامـة         
  .سامهتهم يف حتديد اخلطوط العامة هلا عن طريق إعداد املشاريع املصلحية لإلدارة و ذلك مب

إنّ من األهداف األساسية هلذه العملية هو ضمان اندماج كلّ األفراد يف سياسة التسيري داخل    
اإلدارة و هذا يف مرحلة تنفيذ هذه األهداف على أرض الواقع باعتبارهم قد شـاركوا يف حتديـدها                      

   ).1( وا عليها و وافق
كما تعترب عملية إشراك األفراد يف حتديد األهداف ضمان لإلدارة لتنفيذها على أرض الواقع              

  .مبا أنها قد نالت املوافقة املسبقة ألفرادها 
و من جهة أخرى ، فإنّ مشاركة أعوان اإلدارة يف عملية حتديد األهداف ضمان لشفافية اإلدارة و لصحة                  

 ذلك نتيجة املناقشة الثّرية اليت حتضى هبا مشاريعها و أهدافها و اختالف اآلراء و إبداء االقتراحات                 و ) 2( منهجها  
  .املتعدِّدة 

لذلك مبكن االستخالص أنّ حتديد األهداف من طرف مجيع األفراد املكوِّنني لـإلدارة هـو    
ا رغم بعض السلبيات اليت قـد       يف آن واحد و هذ    ) القمة  ( و القادة   ) القاعدة  ( عامل حمفِّز لألعوان    

تنجر  عن هذه العملية كالوقت الكبري الّذي تتطلّبه من خالل املناقشات املطولـة و االجتماعـات                 
  .املتكرِّرة و النزاعات اليت قد تنشب من حني آلخر نظرا الختالف اآلراء و أوجه النظر 

   : مشاركة األفراد يف اتخاذ القرارات:ثانيا 
،  ) 3) ( اإلستراتيجية أو العملية    ( ة اتخاذ القرارات ، مهما كانت درجة أمهّيتها         تعترب عملي 

أحد امليادين اليت ميكن للمسيِّرين يف اإلدارة العمومية أن ُيدعِّموا دور أعواهنم و هذا بأن يعملوا على                 
 ال يتوفَّر فيها للمـسيِّر      إشراكهم يف اتخاذ القرارات املتعلِّقة باإلدارة ما عدا القرارات املستعجلة اليت          

وقتا كافيا لعرضها على أعوانه أو القرارات الروتينية اليت ال تتطلّب اإلشراك و املشاورة ، أما يف غري                  
هذه احلاالت اخلاصة فإنّ إشراك العمال الزمة خاصة و أنّ هذه العملية معقّدة هذا ما إذا نظرنـا إىل                   

 4( هبا هذه األخريةاملراحل العديدة اليت جيب أن متر.(   
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Voir Association services publics : OP CIT p 72 et J.F. AUBY : OP CIT p 11.   )1(   
Voir Association services publics : OP CIT p 72 .    )2(   
 Voir S.ALECIAN et D. FOUCHER : OP CITp 282 . )3(   

   .240ابق ص املرجع الس: أنظر حممد بشري اخلضر  ) 4( 

تظهر ضرورة مشاركة األعوان يف اتخاذ القرارات خاصة يف املرحلة األوىل أي طرح املشكل              
إذ أنّ القادة أو املسيِّرين ، حبكم منصبهم العايل و معرفتهم السطحية لسري األعمال ، ال ميكنهم ، يف                   .

ملناسب يف حني أنّ األعـوان املكلّفـني        أغلب احلاالت ، االنتباه إىل املشاكل أو التنبؤ هبا يف الوقت ا           
رؤسـاء  ( بالتنفيذ املباشر لألعمال هم أدرى باملشاكل اليت ُتطَرح باإلضافة إىل لرؤساء املباشـرين              

ألنهم يف احتكاك مستمر مع أعواهنم ، لذلك فإنّ االقتراب من األعوان و العمل              ) املكاتب أو املصاحل    
عمل حتمي و ضروري يف آن واحد و ذلك ألنهم أكثر حتكّما يف             على إشراكهم يف هذه املرحلة هو       

كذلك . املعلومات اخلاصة باملشكلة ؛ بذلك فهم يسامهون يف عملية دراسة أجزاء املشكلة و حتليلها               
ميكن االعتماد عليهم يف حالة اقتراح البدائل و احللول للمشاكل املطروحة و مناقشتها مع رؤسـائهم           

فمبـادرم ،  : رؤساء املكاتب و املصاحل باعتبارهم يتحكّمون أكثر يف تقنيات العمل  خاصة بالنسبة ل  
يف هذا اجملال ، كثرية و وفرية هذا ما إذا أخذنا بعني االعتبار جتربتهم و خـربم يف هـذا امليـدان                      

   ).1( باإلضافة إىل مساعدة املسيِّر يف اتخاذ القرار املناسب
ان يف اتخاذ القرارات يعترب تدريبا فعاال هلم لكـسب اخلـربات                كما أنّ عملية إشراك األعو    

  .و التجارب و تكوين ميداين يزيد من قدرام املستقبلية على حتمل املسؤولية 
باإلضافة إىل ذلك ، فإنّ مشاركة أفراد املنظّمة يف عملية اتخاذ القرارات يضمن الشفافية يف                 

ا يعمل ، بالنتيجة ، على التقارب بني املسيِّرين و أعواهنم و ُينمِّي الثّقـة               و هذ  ) 2( األعمال اإلدارية   
  .بني الطّرفني و ُيقلِّل من حجم النزاعات اليت ُتعترب العائق األول يف اإلدارات العمومية 

و أخريا ، فإنّ عملية مشاركة أفراد اإلدارة يف اتخاذ القرارات هي ضمان كاف لتنفيـذها                
لواقع بشكل فعال ألنه ُيفَتَرض يف األفراد محاسا أكثر و اندفاعا أكرب يف تطبيق القرارات               على أرض ا  

  ).  3(اليت سامهوا يف اتخاذها
كما جتدر اإلشارة إىل أنّ تدعيم دور الفرد يف اإلدارة عرب املشاركة يف اتخـاذ القـرارات                 

 ألنّ هذا الشرط كثريا ما هو غـري         تعتمد،  أساسا ، على مدى كفاءة األعوان و خربم و جتربتهم           
متوفِّر يف إداراتنا و ربما هو السبب الّذي جيعل املسيِّرين ُيحجمون و يترددون يف إشـراك أعـواهنم                      

لذلك ، فإنّ تدريب و تكوين األعوان بات عملية حتمية و مستعجلة باإلضافة إىل العمل على وضع                 
   ).4( نظام إعالمي و لالتصال فعال

Voir S. ALECIAN et D. FOUCHER : OP CIT PP 282-283 . )1(   
 Voir Association services publics : OP CIT P 72 . )2(   
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 Voir S. ALECIAN et D. FOUCHER : OP CIT P 281 .  )3(   
 Voir actes de forum : le management d’aujourd’hui . Théories et pratiques pp 46-47 . )4(   

Michel CROZIER , Phillippe BERNOUX , Pierre ROMELAER , Echard FIEDBERG , Guy 
PELLETIER , Michel ALBERT , Renaud SAINSAULIEU , Bertrand MOIGEAN ? Nobert ALTER .  
Les éditions DEMOS ( collection DEMOS , ressources humaines ) 1999 .   

   :املوظّفني) تدريب ( تكوين  : الفرع الثّاين
إذا كان التكوين ذا أمهية كبرية يف القطاع الصناعي و التجاري و هـذا نتيجـة التطـور                    

التكنولوجي السريع مما تطلّب على املؤسسات التأقلم مع التغيرات اجلديدة و ذلك عن طريق تدريب               
 ) 1( ة ألنه يف احلالة العكسية سيؤثِّر ذلك بشكل كبري ، على أدائهم             العمال على التكنولوجية اجلديد   

فكما استنتج العديد من الباحثني و املختصِّني يف هذا امليدان أنّ التكوين وسيلة فعالة لتحفيز األفـراد                   
  و تنمية قدرام و معارفهم يف ميدان اختصاصهم و يف اختصاصات جديدة يطمح الفرد إىل تعلّمهـا                 

   ).2( و إتقاهنا وطريقة فعالة لتمكينهم من املشاركة يف حتديد أهداف املؤسسة والعمل على تنفيذها
لذلك نرى أنّ القطاع الصناعي و التجاري اخلاص ُينفقون مبالغ مالية كبرية  يف هذا امليدان                  

  .باعتباره استثمارا يعود على املؤسسة بفائدة أكرب 
ال سيما   ) 3( دورها َمعنية بضرورة التأقلم مع التغيرات اجلديدة حمليطها         و اإلدارة العمومية ب     

و الطّـرق اجلديـدة     ) كاإلعالم اآليل و و سائل االتصال احلديثة        ( التطورات التكنولوجية اجلديدة    
  .ا اخلاصة بأداء العمل هذا ما إذا كانت اإلدارة دف إىل حتقيق الفعالية يف نشاطاا و أعماهل

و اإلدارة العمومية اجلزائرية ملزمة كمثيالا يف الدول األخرى باتخاذ التدابري الالّزمة للعمل               
على وضع سياسة تكوينية حمكمة هذا ما إذا أخذنا بعني االعتبار النقائص العديدة اليت تعرفها هـذه                 

د سبق وأن تطرقنا إليها بالتفصيل يف       األخرية يف ميدان التكوين كقلّة اإلطارات و األعوان األكفّاء و ق          
  .املبحث األول من هذا الفصل 

سواء علـى   ( و إن كانت هيئات الدولة قد أعطت اهتماما كبريا للتكوين ما قبل التوظيف                
إالّ أنّ جتربتها يف التكـوين      ) …مستوى اجلامعات ، معاهد التكوين املهين ، املعاهد العليا املتخصصة           

للموظّفني العاملني حديثة و هذا على الرغم من إصدار املرسوم التنفيذي سـنة             ) املستمر  ( املتواصل  
و هذا   )  1998( إالّ أنّ أحكامه مل تعرف التطبيق إالّ يف السنوات األخرية            ) 4(  السابق الذّكر    1996

   هذا التأخري يف إقرار إنّ ). 5( 1996 اليت تتضمن تطبيق أحكام مرسوم 01بعد إصدار التعليمة رقم 
  

Voir Association services publics : OP CIT P 30 . )1(   
 Voir Association services publics : OP CIT P 73 . )2(   
 Voir Hocine CHERHABIL : évolution institutionnelle et adaptation de l’administration algérienne )3(   

à la mondialisation p 141 . La revue Idara , volume 8 , numéro 1 , année 1998 . ENA .  
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 املتضمن طرق إجراء التكوين املتواصل ، حتسني املـسيوى و جتديـد             1996/03/03 املؤرخ يف    96-92املرسوم التنفيذي رقم     ) 4(  
  .معلومات املوظّفني 

تضمنة املخطّطات القطاعية السنوية و متعددة السنوات للتكوين ، حتسني املستوى            امل 1998/06/06 املؤرخة يف    01التعليمة رقم    ) 5( 
   .   H. CHERHABIL : OP CIT P 143و أنظر . و جتديد املعلومات 

  
 Le( و حتـسني مـستواهم    ) Le recyclage( إلزامية جتديد معلومات أفـراد اإلدارات العموميـة   

perfectionnement (     ى إىلا           قد أدم مماختصاصا م أقلم مع املتغيِّرات اجلديدة اليتعدم متكّنهم من الت
أدى ، بالنتيجة ، إىل عدم قدرم على املسامهة يف حتديد و تنفيذ أهداف اإلدارة اليت هي األخـرى                   
 ملزمة بالتأقلم مع املعطيات اجلديدة للبيئة اليت تعيش فيها ال سيما ضـغوط املـواطنني باعتبـارهم                

   ).1( املستفيدين الرئيسيِّني من خدماا
باإلضافة إىل ذلك ، فإنّ اإلدارة العمومية يف اجلزائر ملزمة بتكوين موظّفيها و هـذا بفعـل                   

التباعد الكبري الّذي نالحظه بني املستوى املتدهور للموظّفني و بني نوعية التكوين الّذي ُتقدِّمه املراكز               
 ). 2( و االحتياجات احلقيقية لإلدارة       ) ملهين ، املعاهد املختصة ، و اجلامعات        التكوين ا ( التكوينية  

لذلك جيب االهتمام باملوظّفني إىل جانب تكوينهم السابق للتوظيف و هذا يف سبيل إثراء معارفهم و                
ثمار  حقيقـي    لذلك فإنّ التكوين عبارة عن است     . تنمية قدرام املهنية ألداء مهامهم بكفاءة و فعالية         

   ).3( لصاحل اإلدارة
و قبل احلديث عن ُسُبل حتسني التكوين يف اإلدارة العمومية اجلزائرية ينبغي ، أوال ، حتديـد                   

  . معىن التكوين 
عملية تعديل إجيايب ذي اتجاهات خاصة تتناول سلوك        " ُيعرف التكوين ، بصفة عامة ، بأنه          

 أو الوظيفية و ذلك إلكساب املعارف و اخلربات اليت حيتاج هلـا اإلنـسان                     الفرد من الناحية املهنية   
و حتصيل املعلومات اليت تنقصه ، و االتجاهات الصاحلة للعمل و لـإلدارة و األمنـاط الـسلوكية                          

اجية حبيث  و املهارات املالئمة و العادات الالّزمة من أجل رفع مستوى كفاءته يف األداء و زيادة اإلنت               
تتحقّق فيه الشروط املطلوبة إلتقان العمل و ظهور فعاليته مع السرعة و االقتصاد يف التكلفة و كذلك                 

حماولة لتغيري سلوك األفـراد     " كما عرف أيضا على أنه       ) . 4"( اجلهود املبذولة و الوقت املستغرق      
ي جبعلهم يسلكون بشكل خمتلف بعـد       جبعلهم يستخدمون طرقا و أساليب خمتلفة يف أداء األعمال أ         

النشاط املستمر لتزويد الفرد باملهارات     " و على أنه ذلك     " التدريب عما كانوا يتبعونه قبل التدريب       
   ).5"( و اخلربات و االتجاهات اليت جتعله صاحلا ملزاولة عمل ما 

   
 Voir Karima BENYELLES : OP CIT pp 122-123 . )1(   
 Voir Ahmed RAHMANI : quelle politite de formation pour la Fonction Publique ?p 07 . )2(   

La revue Idara , volume 06 , numéro 01 , année 1996 . ENA .  
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 Voir A.rahmani : OP CIT P 09 .Et D .KHARCHI : la formation dans la Fonction Publique p 80 . )3(   
Volume 07 , numéro 01 , année 1997 . ENA .  

   .181إدارة األفراد يف منظور كمي و العالقات اإلنسانية ص : أنظر مهدي حسن زويلف  ) 4(  
   .181املرجع السابق ص : أنظر مهدي حسن زويلف  ) 5( 

التكوين هو عبارة عن نظام لتحصيل املعارف ،        " و ما ميكن استخالصه ، بصفة عامة ، أنّ            
ديث قدرات األفراد و تطويرها مبا يتوافق مع حاجـات          التقنيات و الفنيات الالّزمة و هذا هبدف حت       

   ) .1"( املصاحل 
: لذلك فإنّ التكوين يهتم ، بصفة عامة ، بتحسني و تطوير ثالث عناصر أساسـية هـي                    
   ).Le savoir – être ) ( 2( و السلوك  ) Le savoir-faire( ، األداء  ) Les savoirs( املعارف 
 و هذا حسب األهداف اليت يرمي إليها املسيِّر من خالل هذه العملية ،            و للتكوين عدة أنواع     

فقد يكون التكوين سابقا للتوظيف و قد يكون لغرض جتديد املعلومات و تطـوير الثّقافـة العامـة                  
   ).3( للموظّف و حتسني املستوى و أخريا لغرض الترقية

 عـشوائية فوضـع سياسـة حمكمـة                    إنّ التكوين ال ميكن أن يكون فعاال إذا كان بـصفة            
و إستراتيجية علمية حمددة بدقّة هي الوسيلة الوحيدة اليت ُتمكِّن اإلدارات العمومية من رفع مـستوى                

  .أداء األفراد يف احلاضر و املستقبل و التأقلم مع املتغيِّرات اجلديدة للمحيط 
ة من الشروط اليت بدوهنا لن يـتمكّن        كما أنّ هذه السياسة تعتمد على وجوب احترام مجل          

كما أنّ تنفيذ سياسة التكوين هذه تعتمد ، أساسـا ، علـى             . املسيِّر من تنفيذها على أرض الواقع       
ضرورة اتباع خطّة معينة تتالءم مع املعطيات الداخلية و االحتياجات احلقيقية لكلّ إدارة على حـدا                  

  .و هذا ضمن خمطّط  
   :حتياجات التكوينحتديد ا: أوال 

لقد رأينا كيف أنّ عملية التكوين يف اإلدارة اجلزائرية مل تكن موفّقة ألنها كانت تقام بصفة                
عشوائية و هذا راجع لعدم استجابة دورات التكوين ، اليت تعترب حبد ذاا قليلة، حلاجات التكـوين                 

   ).4( يق أهدافها من جهة ثانيةاحلقيقية لألفراد من جهة و حلاجات اإلدارة الكفيلة بتحق
و يعود السبب الرئيسي هلذه الوضعية إىل عدم تواجد سياسة عامة للتكوين حمـددة بـصفة                
علمية ، فالتكوين عملية معقّدة حتتاج إىل توفري جمموعة من الوسائل املالية و املادية و البشرية كمـا                  

   ).5( تتطلّب حتضريا مطوال و دقيقا
التكوين هي أهداف خاصة بكلّ إدارة ألنها تتحدد على ضـوء االحتياجـات             إنّ أهداف   

  احلقيقية لإلدارة و حتسني املستوى  و  جتديد  املعلومات للموظّفني مع خمتلف رواتبهم و اختصاصام
  

Voir AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT p 119. )1(   
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Voir AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT p 119 et A . RAHMANI : OP CIT pp 26-27 .  )2(   
   . A . RAHMANI : OP CIT p 26 و  02 ص 1998/06/06 املؤرخة يف 01أنظر التعليمة رقم  ) 3(  

 Voir A . RAHMANI : OP CIT p 18 . )4 (   
 Voir AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT pp 120-121 . )5(   

مة لإلدارة لذلك جيب أن تكون سياسـة  التكـوين مالئمـة                    من جهة و مع األهداف العا     
  .و خصائصها و خصوصية املهام املنوطة هبا  ) 1( و متوافقة مع السياسة العامة لإلدارة 

و لتحقيق هذه السياسة على أرض الواقع يتوجب على املسيِّر وضع إستراتيجية حمكمة      و             
رتبهم               و                ( األولويات و املوظّفني املعنيني بعملية التكوين       ذلك بتحديد أنواع التكوين و      

مع تقدير الوسائل   ) القصرية ، املتوسِّطة و طويلة املدى       ( ، آجال تنفيذ برامج التكوين      ) اختصاصهم
   ).2( املادية و املالية الالّزمة هلذه العملية

و وضع اإلستراتيجية املناسبة تتطلّب تـوفّر       إنّ عملية حتديد سياسة تكوينية ناجحة لإلدارة        
 املـؤرخ يف    96-92جمموعة من الشروط إىل جانب الشروط املنصوص عليها يف املرسوم التنفيذي رقم             

 املتضمن التكوين ، حتسني املستوى و جتديد معلومات املوظّفني و املتعلّق مبخطّط التكوين              1996/03/03
، املؤسسة املكلّفة بالتكوين و االمتيازات      ) مدة التكوين و طبيعته     ( لتكوين  ، شروط التنفيذ ، عملية ا     

  .اليت يستفيد منها املوظّف أثناء و بعد التكوين 
باإلضافة إىل كلّ هذه الشروط ، هناك شروط أخرى عامة جيب توفّرها و ذلك لضمان جناح 

فالتكوين ليس  . ني شروط العمل داخل اإلدارة      عملية التكوين و هي بصفة عامة تتعلّق بضرورة حتس        
كضرورة إجياد نظام لتسيري احلياة     : عملية منعزلة بل ترتبط ارتباطا وثيقا بعوامل أخرى جيب توفّرها           

 Le système d'évaluation des( و نظام لتقييم الكفاءات  ) Le système de gestion des carrières( املهنية 

carrières (  مناصب العمل تقييم )Evaluation des postes de travail (     عـويض حـسبنظـام الت ،
 Le plan de mobilité( ، خمطّط حركة املوظّفني  ) Le système de rétribution / contribution( املشاركة 

des fonctionnaires) ( 3  (  كوين من جهةف على احتياجات التعرو على و هذا ما يسمح لإلدارة بالت
اخلطوات األساسية للتكوين هذا من جهة اإلدارة ، كما جيب توفّر شروط أساسية خارجية و هـي                 
تتعلّق باملؤسسات اليت سُتسند هلا مهمة التكوين و اليت هي األخرى جيب أن تتأقلم مع احتياجـات                 

 بصفة عامة عن عـامل      اإلدارات ألنه يف الوقت الراهن هذه األخرية بعيدة كلّ البعد عن اإلدارات و            
لذلك جيب إعـادة النظـر يف عالقـة اإلدارة مبختلـف            . الشغل حبيث ال يوجد أي تنسيق بينهما        

   ).4( املؤسسات التعليمية و التكوينية
  

  
Voir A.RAHMANI : OP CIT p 21. )1(   
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Voir A.RAHMANI : OP CIT p 21 .  )2(   
Voir A.RAHMANI : OP CIT pp 20-21 . )3 (   
 Voir D. KHARCHI : OP CIT p 84 .  )4(   

  
   :   حتديد سياسة التكوين:ثانيا 

إنّ أي عملية تكوين تستند ، أساسا ، على سياسة عامة ترسـم اخلطـوط العريـضة هلـا                            
و و لتنفيذها يعتمد املسيِّرون على وضع إستراتيجية عملية دف إىل حتديد األولويات                                             

  .الوسائل الالّزمة و الطّرق األساسية 
إنّ األولويات ختتلف من إدارة إىل أخرى و هذا بـالنظر إىل أمهيـة املـشاكل املطروحـة                           

فما يبدو خطريا و ملحا يف إدارة قد يكون أقلّ أمهية يف إدارة أخرى فمثال اإلدارات           : و استعجاليتها     
ثرة عمال التنفيذ ال ميكن أن تكون سياسة التكوين مشاهبة لـإلدارات            اليت تعاين من سوء التأطري و ك      

فاألوىل سُتعَنى بعملية توظيف    ) املواطنني( اليت ترتكز جلّ أعماهلا على عالقاا املباشرة مع اجلمهور          
اإلطارات و تكوينهم املسبق لتأقلمهم مع مناصب عملهم و من جهة أخرى تكييف عملية التكـوين                

بينما تعين اإلدارات من النوع     . ّنفيذ و هذا لتحسني مستواهم و جتديد معلومام           اصل ملوظّفي الت  املتو
الثّاين إىل تكوين املوظّفني و هذا لتحسني نوعية اخلدمات اليت تقدم  للمواطنني و تقنيات اسـتقباهلم                 

  .اخل …
  .اجدة يف اإلدارة نفسها و بصفة عامة ، جيب أن تنطلق عملية التكوين من النقائص املتو

كما أنّ التكوين ال جيب أن يهتم سوى باإلطارات كما نالحظ ذلك يف بعـض اإلدارات                
العمومية حبيث مل األفراد املكونة هلا بل جيب االهتمام بتكوين كلّ أعضاء اإلدارة باعتبار أنّ كـلّ                 

  .و أنّ العمل اإلداري كلّ ال يتجزأ فرد من أفرادها له دور و له مهام يهتم بتأديتها و بتنفيذها 
إالّ أنه جيب التركيز ، أكثر ، على تكوين اإلطارات ألنه تسند هلم األدوار القيادية داخـل                 
اإلدارة و تتعدد مهامهم فلهم مهمة تنفيذ أهداف اإلدارة ، تسيري املوظّفني و مراقبة أدائهم و تقييمهم                 

أي مع خمتلف املؤسسات ، اإلدارات و خمتلـف         ( ارة يف اخلارج    و السهر على تكوينهم و متثيل اإلد      
  ) .املتعاملني 

)  La formation continue( أو املتواصل  ) La formation initiale( إنّ التكوين سواء االبتدائي 
دائهم تكتسي أمهية كبرية يف اإلدارات العمومية إىل جانب مشاركة األفراد يف عملية التسيري و تقييم أ               

فهو الضمان األساسي يف تسهيل عملية تطبيق مبادئ املنامجنت أي تطوير و حتديث العمـل اإلداري                 
  .و اإلدارة العمومية ككلّ 
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   ) .L’évaluation : ( التقييم : الفرع الثّالث
العمومية تقييم األداء ، بصفة عامة ، هو أحد الوسائل اليت جيب أن ُيعَتَمد عليها يف اإلدارات                   

اجلزائرية و هذا نظرا ألمهيتها و الدور الّذي ميكن أن يلعبه هذا األخري يف حتسني أداء أفرادها و قـد                    
   ).1( سبق و أن بينا املزايا و األهداف اليت ترمي إليها هذه العملية

 و هي نفسها    جيب على اإلدارات العمومية أن ُتغيِّر من وسائل التقييم التقليدية اليت تستعملها             
 La technique de( الوسائل اليت كانت تستخدمها اإلدارات العمومية الفرنسية أال و هي تقنية التنقيط 

notation (                    ّو قد رأينا كيف أنّ هذه األخرية قد تفطّنت إىل عدم جدواها بل أكثر من ذلـك فـإن
 كان ، من اجلانب النظري ، أداة حتفيـز          إذ أنه  ) 2( التنقيط قد فقد شيئا فشيئا من أمهّيته و فاعليته          

األفراد على أداء مهامهم بإتقان ، إالّ أنه مع املمارسات على أرض امليدان أثبتت أنها وسيلة إلحباط                 
أما من جانب اإلدارة فإنّ هـذه الوسـيلة مل          . األعوان وقتل روح اإلبداع و الرغبة يف حتقيق الذّات          

بعيد على التحقّق من مدى فعالية أهدافها و ذلك لعدم متكّنها مـن             تساعدها ال من قريب و ال من        
مقارنة النتائج احملقّقة باألهداف املسطّرة و استخراج حجم الفارق بينهما و هذا لتحديد نسبة اخلطأ               

  .يف حتديد األهداف 
ا الدور  فالتقييم عرب اللّقاءات و االجتماعات بني الرؤساء و مرؤوسيهم كفيلة بأن تلعب هذ              

  .و هذا ما قد توصلت إليه اإلدارات العمومية الفرنسية اليت جلأت إىل استعمال هذه التقنية 
  :و من النتائج اإلجيابية اليت توصلت إليها هذه األخرية هي   

حيث أنه إذا متّ العمل على المركزية التسيري مثل أخذ          : التمكّن من وضع ركائز المركزية فعالة       – 1
قرارات و املشاركة فيها من قبل األعوان و ما إىل ذلك من األعمال اليت متّ توضيحها يف املطلـب                   ال

بدون إرساء قواعد التقييم احلديثة فإنّ      ) مثل التفويض و تقسيم املسؤوليات      ( الثّاين من هذا املبحث     
نتيجة تفتتها و تقسيمها    ذلك سيعود على اإلدارة بالعواقب الوخيمة كاالحنرافات يف استعمال السلطة           

   ).3( على عدة أعضاء 
   ).4( ضمان مشاركة فعالة لألفراد يف عملية حتديد األهداف و تقييم نتائج تطبيقها– 2
إذ أنّ التقييم احلـديث يـسمح للطّـرفني         : تقوية االتصال و احلوار بني الرؤساء و مرؤوسيهم         - 3

ألعمال املُوكلَة هلم باعتبارهم يلعبون الدور الرئيسي يف تنفيذ         اإلصغاء و املناقشة و إبداء الرأي حول ا       
  .األهداف 
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  .أنظر املطلب الثّالث من املبحث الثّاين  من الفصل األول من هذه الدراسة  ) 1( 

Voir K .BENYELLES : OP CIT p 125 . )2(   
 Voir R . FRAISSE : OP CIT p 50 . )3(   
 Voir K .BENYELLES : OP CIT p 125 .  )4(  

إنّ هذه العملية تسمح لألعوان بطرح مشاكلهم و العقبات اليت تعترضهم أثناء أداء مهامهم                
  .اخل …مثل نقص الوسائل املادية و عدم وضوح املهام املوكلة هلم خاصة اجلديدة منها 

عينة و ذلـك بتوضـيح       ُيعترب التقييم فرصة للطّرفني لالستفسار  يف حالة ضعف األداء يف فترة م             – 4
األسباب بصورة واضحة و تبادل وجهات النظر للتوصل إىل حلّ هذه املـشاكل بـصورة وديـة                          

   ).     1( و بطريقة عملية
 إنّ التقييم إىل جانب عمله على تقوية االتصال و التقارب بني اإلدارات و املنفّذين يعمل علـى                  – 5

  .  ت اليت كثريا ما ُتعَرف هبا إداراتنا العمومية التقليل من حجم النزاعا
 ُيعَتَبر التقييم أجنع طريقة ملعرفة االحتياجات احلقيقية لألفراد يف ميدان التدريب و التكوين و هذا                – 6

   ).2( بعد استنتاج نقاط الضعف يف األفراد
السنوية  ) 3( ءات التقييم   لذلك يتوجب على اإلدارة العمومية اجلزائرية العمل على تنظيم لقا           

و هذا باعتبارها تقنية حديثة ال تتطلّب الكثري من الوسـائل           ) الفصلية و السداسية    ( و حتى الدورية    
  .باإلضافة إىل اعتبارها عملية غري مكلِّفة مبا أنها عملية داخلية 

فراد اإلدارات العموميـة    كما جيب مراعاة ، يف هذا الصدد ، عامال أساسيا يتمثّل يف إقناع أ               
   ).5  ( زالت ُتقرُّ  مببدأ التنقيطو الصعوبات املتعلّقة بالقواعد التنظيمية اليت ما  ) 4( جبدوى هذه التقنية 

كما جيب اإلشارة إىل أننا ال نعين لقاءات التنقية املستعملة يف االمتحانـات و االختبـارات                  
 L’entretien( الترقية أو لقاءات التنقية املستعملة يف التوظيف اخلارجي املهنية سواء الداّخلية اخلاصة ب

de sélection  . (   
إنّ تقنية التقييم عرب اللّقاءات تعترب مكملة لنظام التدقيق الداخلي الّذي يهـتم مبراقبـة أداء                  

لـذلك فنتـائج   . وارد البشرية اإلدارة من كلّ اجلوانب أي اجلانب املايل ، الوسائل املادية ، تسيري امل         
لقاءات التقييم هي مبثابة معلومات دقيقة و صحيحة قد تساهم يف دقّة تقـارير التـدقيق الـداخلي                         

  .و بالتايل معرفة ، عن قرب ، مشاكل اإلدارة و نقاط الضعف فيها 
  
  

 Voir Henri MOLLIN : à propos de la notation administrative p 408 . La revue administrative ,  )1(   
Numéro 298 , Aout 1997 , Paris , France .  

Voir Henri MOLLIN : OP CIT p 408 .  )2(   
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 Voir K. BENYELLES : OP CIT p 125 . )3(   
 رغم رفضهم لتقنية التنقـيط      إنّ عملية إدخال هذه التقنية اجلديدة يف اإلدارات الفرنسية قد سبب معارضة شديدة و قلقا حادا                ) 4(  

  .     AMIEL , BONNET et JACOBS  : OP CIT p  118املستعملة ، هلذا الغرض أنظر 
 املتعلّق بالقانون األساسي النمـوذجي لعمـال اإلدارات و املؤسـسات     1985/03/23 املؤرخ يف  85-59أنظر املرسوم رقم  ) 5( 

  .العمومية 

   :  االتصال داخل اإلدارةتقوية  :   الفرع الرابع
تعتمد نسبة كبرية من النشاطات و األعمال اإلدارية على االتصال فيما بـني أفـراد اإلدارة                  

للمصلحة الواحدة و املصاحل و املديريات فيما بينها ، لذلك فإنّ طبيعة و نوعية االتصال تؤثِّر بـصفة                  
  .مباشرة على األداء 

معتمدا على التسلسل  ) La communication hiérarchique descendante(ال فإذا كان االتصال عموديا ناز
اهلرمي يف شكل أوامر ، توجيهات و تعليمات من الرئيس إىل مرؤوسيه كما هو احلـال يف اإلدارات                  

أثبتـت  ) كالسـيكية   ( العمومية اجلزائرية و بصفة عامة اإلدارات البريوقراطية فإنها تقنية تقليديـة            
رب امليدانية عدم جناعتها و هذا ما إذا نظرنا إىل السلبيات العديدة و املـساوئ الكـثرية الـيت                   التجا

ُيخلِّفها هذا النمط من احلوار و التعامل بني أفراد اإلدارة كاجلمود ، قتل روح املبادرة لدى األعوان ،                   
م ، على إعطاء األوامـر      و            ضعف األداء اإلداري نتيجة اكتفاء املسيِّرين ، يف عالقتهم مع أعواهن          

و قد أمهلت يف ذلك اإلدارة العمومية يف        . التوجيهات و حتصيل املعلومات عند احلاجة و عند الطّلب          
 La communication( اجلزائر األمناط األخرى احلديثة من االتصال كاالتـصال العمـودي الـصاعد    

ascendante (       اتج عن مشاركة اصال النسيري و ذلك بإعطاء املعلومات من قبل         و هو االتألعوان يف الت
إىل رؤسائهم من تلقاء نفسهم أي كلّما كان ذلك ضروريا ، و إبـداء اآلراء ،                ) املرؤوسني  ( هؤالء  

مناقشة األعمال و طرح املشاكل على الرؤساء ، املشاركة يف اتخاذ القرارات و مناقـشة قـرارات                 
  .اخل …الرؤساء 
لكونه الطّريقة   ) 1( ى إدخال هذا النوع من االتصال داخل اإلدارة العمومية          جيب العمل عل    

األساسية يف حتفيز األفراد و تشجيعهم على أداء عملهم بصفة جيدة من جهة ، و تدعيم ، من جهـة    
 ثانية ، دور األعوان داخل اإلدارة و رسم سياسة للتكوين و كذلك تقييم أداء األفراد إالّ أنّ ذلك ال                  

  .ميكن أن يتم دون وجود سياسة فعالة لالتصال 
: ميكن لإلدارة العمومية ، يف هذا الصدد ، حسب رأينا التركيز على تقنيتني أساسيتني مهـا                   

تقوية االتصال الشفوي بدل املكتوب و االتصال غري الرمسي بني أفرادها هذا و إن كانت كلّ أشكال                 
   .االتصاالت ذات أمهية كبرية
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ُيعترب االتصال الداخلي من أهم اهتمامات الدول الغربية ، ففي فرنسا ، مثال ، شرعت احلكومة منذ الثّمانينات يف إجراء  ) 1( 
 و هذا بعد 1989التحقيقات حول سبل حتسني و تطوير االتصال داخل اإلدارات العمومية و قد زادت أمهية  هذه العملية منذ سنة 

 Le Comité central، يف هذا اإلطار أنظر ) إضرابات وزارة الداخلية و وزارة االقتصاد ( يت جرت يف نفس السنة األحداث ال
d'enquete sur le cout et le rendement des services publics . Paris , France . La communication interne 
dans les administrations publiques  pp 6-7 . Décembre  1993 .                                                                 

 
   : تقوية االتصال الشفوي بني أفراد اإلدارة:أوال   

متعددة ، كما رأينا ذلك سـابقا يف   ) La communication formelle( وسائل االتصال الرمسي 
   ) .1( االتصال املكتوب و االتصال الشفوي :  عامة نوعان املبحث الثّاين من الفصل األول ، و هو

و يف اإلدارة اجلزائرية ، عموما ، فإنّ االتصال املكتوب هو املهيمن باملقارنة مع األشـكال                  
و هذا ما إذا نظرنا إىل إنتاج العدد الكبري من املذكّرات ، املناشري و التعليمات الـيت                  ) 2( األخرى  

شوائية و ارجتالية و هذا ما أنقص من فعاليتها و من صداها يف أوساط جتمعات املوظّفني                ُتنشر بصفة ع  
كما أنّ هذا الشكل مـن االتـصال        . و ما قلّل من مصداقيتها بكونه شكل من أشكال البريوقراطية           

لصاعد     و      على حساب االتصال ا   ) أي من الرؤساء إىل املرؤوسني      ( ُيحبِّذ و يقوي االتصال النازل      
  .االتصال األفقي 

و من السلبيات األساسية لالتصال املكتوب رغم إجيابياته كبقاء أثر املعلومات و تداوهلا بني                
املوظّفني دون اخلوف من اإلشاعات و تغيري جوهر املعلومات كما هو احلال يف االتصال الشفوي ،                

 كلّ املعلومات التفصيلية يف املـذكّرة أو التعليمـة               هو اإلهبام و نقص املعلومات ؛ إذ ال ميكن إدراج         
الّذي يريد الرئيس أن ُيوِصـله إىل   ) Le message( و هذا ما يؤثِّر ، يف أغلب احلاالت ، يف الرسالة 

  .مرؤوسيه 
فغالبا ما  : أضف إىل ذلك ضياع الوقت خاصة يف احلاالت اإلستعجالية اليت تتطلّب السرعة               
  .ار التعليمات أو املذكّرات متأخِّرا و هذا ما ُيسبِّب تراكم املشاكل اإلدارية و تأزمها يكون إصد

لكلّ هذه املساوئ ينبغي ترك االتصال املكتوب للميادين العامـة أو األساسـية كتحديـد                 
االتـصال  السياسة العامة لإلدارة و كذلك يف امليادين اليت ال ميكن لالتصال الشفوي أي حيلّ مكان                

املكتوب كاملراسالت اخلاصة بالنزاعات مثال و االتصال مع اجلهات الرمسية و الوصية و يف امليـادين                
اليت تكون فيها الوثائق اإلدارية أساسية باعتبارها أدلّة ميكن للمسيِّر االستدالل هبا يف حالة وقوع نزاع                

  .أو طرح مشكل بسبب ذلك النشاط 
العادي ، فإنّ االتصال الشفوي عرب تنظيم اللّقاءات و االجتماعات ينبغـي أن             أما يف التسيري      

إىل رؤسائهم  ) املرؤوسني  ( يلعب دورا مهما و ذلك بالعمل على تقوية االتصال الصاعد من األعوان             
و هذا ما ُيمكِّنهم من طرح املشاكل يف الوقت املناسب و االستفسار عن الغموضات اليت تظهر مـن                  

   ).3( ني إىل آخر و السماح بإزالتها بأسرع وقت دون االضطرار إىل تأجبلها أو السكوت عنهاح
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  ) .الفصل األول ( أنظر املطلب الثّالث من املبحث الثّاين  ) 1( 
عموميـة اجلزائريـة ،     هذا راجع حتما إىل العوامل اجلغرافية أي البعد اجلغرايف الّذي ساهم يف تدهور االتـصال يف اإلدارات ال                  ) 2( 

  .باإلضافة إىل عامل عدم استقرار اهليئات اإلدارية 
Voir le Comité Central d’enquête sur le coût et le rendement des services publics : OP CIT  p 15 .   )3(   

و من جهة أخرى ، فإنّ االتصال الشفوي ُينمي جانب العالقات بني خمتلـف املـستويات                   
إلدارية كما له طابع تكويين ميداين بفعل االحتكاك املستمر بني أفراد اإلدارة ، كما ُيعترب الوسـيلة                 ا

كفي حالـة نقـص    ( الفعالة يف إدخال املفاهيم اجلديدة و العمل على تقبلها من طرف أفراد اإلدارة              
   ). 1( ة العموميةو بصفة عامة يف حتديث اإلدار) اخل …نفقات التسيري و نفقات املستخدمني 

و أخريا ينبغي عدم االهتمام بأحد أشكال االتصال على حساب  أشكال أخرى كاالهتمام                
باالتصال الشفوي و إمهال االتصال املكتوب و ذلك العتبارمها طريقتني أو تقنيتني متكاملتني هـذا                  

االتصال الشفوي لكون االتـصال  و إن كان يتطلّب من اإلدارة ، يف الوقت الراهن ، االهتمام أكثر ب         
املكتوب هو املهيمن يف الوقت احلايل لذلك و هبدف ربح الوقت و ضمان حسن سري األعمال جيب                 
  . إحداث التوازن بينها إىل جانب العمل على تنمية و ترقية االتصال غري الرمسي داخل اإلدارة العمومية

   :دارة تنمية االتصال غري الرمسي داخل اإل:ثانيا 
، كلّ أشكال تبادل املعلومات خارج النطاق        ) 2( و ُيقَصد به ، كما رأينا يف الفصل األول          

الفرق الرياضية ، اجلمعيـات     ( الرمسي للعالقات داخل اإلدارة كاملناسبات و التجمعات غري الرمسية          
كما يشمل  . ية و العالقات الرئاسية     و لقاءات املوظّفني اليت ختلو فيها التسلسالت اهلرم       )  …الثّقافية ، 

االتصال غري الرمسي طبيعة العالقات اليت تنشأ بني أفراد املصلحة أو املديرية أثناء أوقات العمل بغض                
النظر عن الصالحيات و العالقات الرئاسية الرمسية املنصوص عليها يف التنظيم الداخلي لـإلدارة و يف                

  . انونية النصوص التنظيمية و الق
لذلك فإنّ هذا النوع من االتصال له دور كبري إىل جانب االتـصال الرمسـي يف توطيـد                  
العالقات فيما بني األعوان و كذلك بني األعوان و رؤسائهم و حلّ سوء التفـاهم قبـل نـشوب                   

  .األزمات و النزاعات 
إالّ أنـه  .  يف الوقت الراهن    إنّ هذا ال يعين عدم وجود اتصال غري رمسي يف إداراتنا العمومية           

لذلك ، يتوجب على    . ما ُيعاب على هذا النوع من االتصال هو كونه ال خيدم اإلدارة و ال أهدافها                
اإلدارة إثراء و توجيه هذا النوع من االتصال على النحو الّذي يـضمن حتـسني أداء أفـراد اإلدارة                         

بتنفيذ أهداف اإلدارة بل حتى يف مرحلة حتديدها و رسم    و ضمان مشاركتهم و مسامهتهم ليس فقط        
  .اإلستراتيجية اخلاصة هبا 
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إنّ التجارب اليت عرفتها خمتلف اإلدارات يف العامل كالفرنسية ، األمريكية و اليابانية أثبتـت               
  تصال غري أنّ االتصال غري الرمسي هو أجنع أنواع االتصاالت على اإلطالق بل أكثر من ذلك ، فإنّ اال

  
Voir le Comité Central d’enquête sur le coût et le rendement des services publics : OP CIT  )1(   

 pp 16-17  .  
  .أنظر املطلب الثّالث من املبحث الثّاين  ) 2( 

حديثـة     الرمسي أكثر فعلية من االتصال الرمسي حتى و إن كان هذا األخري متطورا و يستخدم طرقا                 
و ذلك لكون االتصال غري الرمسي يراعي جانب العالقات اإلنسانية يف ميدان العمل الـيت ملـها                 

  .تقنيات و طرق االتصال الرمسي 
إنّ اإلدارة العمومية اجلزائرية جيب أن ُتعطي لالتصال قدرا كبريا مـن االهتمـام و ذلـك                 

 اجلوانب األخرى يف اإلدارة كمـشاركة األفـراد يف          باعتباره الوسيلة الوحيدة اليت تضمن هلا تطوير      
التسيري ، التكوين ، التقييم و تطوير الثّقافة اإلدارية و غريها من اجلوانب العديدة و ذلـك باعتبـار                   

  .اإلدارة منظّمة مركّبة من عدة عناصر 
  

   ) .Orientation de la culture organisationnelle : (  توجيه الثّقافة التنظيمية:الفرع اخلامس 
ُيقصد بالثّقافة التنظيمية جمموعة القيم ، العادات و التقاليد اليت تسود يف أي منظّمـة مـن                   

املنظّمات أو اإلدارات ، حبيث تكون ألية منظّمة ثقافة خاصة هبا تنفرد عن غريهـا مـن اإلدارات                  
  .ُتعبِّر عن اخلصائص األساسية هلا  ) 1( األخرى 
فإنّ مجلة العادات ، التقاليد و القيم هي اليت ُتحدِّد سلوك و تصرفات األفـراد ،                و بذلك ،      

بصفة عامة ، داخل اإلدارة و خارجها كاحترام وقت بدء العمل ، القوانني الداخلية ، احترام احليـاة                  
ال املوظّفني اجلدد    و من أمثلة العادات تكرمي املوظّفني احملالني على التقاعد ، إستقب          . الشخصية لألفراد   

  .أخل …، االحتفال بنهاية السنة ، تشجيع املوظّفني النجباء
و بصفة عامة ، فإنّ ثقافة اإلدارة ُتعبِّر عن الصورة احلقيقية هلا ، كما هلا دور كبري يف حتديد                     

نـضباط  نوعية األعمال و األنشطة داخل اإلدارة ، فإن كانت هذه األخرية ختلو من القيم احلسنة كا               
مواقيت العمل و الدقة فإنّ ذلك سيؤدي ال حمالة إىل إمهال يف أداء األعمال و انتشار روح التـسيب                      

  .و الالّمباالة 
كما أنّ مكوِّنات الثّقافة التنظيمية أو اإلدارية ُتؤثِّر ، بصفة مباشرة ، يف منط االتصال       و                        

 و مع املواطنني املستفيدين من خدمات اإلدارة و يف تـصرفات     نوعية العالقات السائدة داخل املنظّمة    
األفراد جتاه التغيري ، يف عمليات التقييم ، التكوين و املشاركة يف حتديد األهـداف و يف تنفيـذها ،                        

  .و بصفة عامة يف كلّ أعمال اإلدارة مهما كانت درجة أمهّيتها 
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لّفة من مجاعات رمسية و غري رمسية و هذا ما ساعد يف            و كما سبق اإلشارة إىل أنّ املنظّمة مؤ         
  تكوين ثقافات فرعية خاصة يف اإلدارات املركزية حبيث أنّ كلّ  مجاعة تتميز بثقافة خاصة هبا و هذا 

  
 Voir AMIEL , BONNET et JACOBS : OP CIT  29-30 . )1(   

  
ت األخرى و اليت جيب أخذها بعني االعتبار        بالنظر إىل كوهنا حتوي عادات و قيم ختتلف عن اجلماعا         

  .يف عملية التسيري اإلداري 
إنّ أغلب املشاكل اليت تعرفها اإلدارة العمومية اجلزائرية ترجع ، أساسا ، إىل الثّقافة السائدة                 

يه فيها و إن مل تكن ثقافة رديئة بكاملها إالّ أنها ، يف جمملها ، حتمل عادات سيِّئة هلا دور يف تـشو                     
صورا مثل حاالت الغيابات املتكررة ، ترك مناصب العمل أثناء األوقات الرمسية ، انعـدام الدقّـة                     

اخل               …و االنضباط يف أداء العمل ، عدم معاقبـة األفـراد املخطـئني بـسبب عوامـل اجتماعيـة                    
اجلهوية و حماباة األهـل و األقـارب             املمارسات السلبية كالبريوقراطية و احملسوبية و الرشوة و         " و  

و استغالل نفوذ الوظيفة للحصول على منافع شخصية و تغليب املصلحة اخلاصـة و غريهـا مـن                  
املمارسات غري األخالقية و الصفات غري احلميدة اليت ُتنسب إىل فئات املوظّفني و األعوان العاملني يف                

هذا من جهة ، و من جهة ثانية ، نسجِّل غياب مجلـة              ) 1( خمتلف اإلدارات و املؤسسات العمومية      
: من القيم و العادات و التقاليد احلسنة اليت تلعب دورا كبريا يف حتفيز املوظّفني و رفـع معنويـام                    

كالعمل على تطوير و تشجيع تكوين و تنمية بعض عادات العمل كالتأقلم مـع الغـري ، التكـوين                      
عمال و األشغال اجلديدة ، االنضباط يف العمل ، املبادرة يف أداء األعمال باإلضافة              و التدريب على األ   

كتكرمي األفراد الّذين ُيبدون أكثر مبادرة و هذا يف سبيل حتفيزهم أكثـر ،              : إىل تطوير بعض التقاليد     
مثلـة يف هـذا   مبدأ املشاركة اجلماعية يف حتديد األهداف و تنفيذ األعمال لتحقيق نتائج إجيابية و األ   

  .اجملال عديدة و كثرية 
و قد ذهب بعض الباحثني و الدارسني على التأكيد على ضرورة إنشاء و تطوير أخالقيـات           

كإحدى املقتضيات العليا و على صقل ثقافة إدارية متجدرة يف جمتمعنا و ال سيما مـن                 ) " 2( املهنة  
   ).3 "(زاوية عالقة اإلدارة مع املنتفعني من خدماا 

  إىل أنّ تقنني أخالقيات املهنة ، يف اجلزائر ، قد"   سعيد مقدم " و يف هذا ُيشري األستاذ    
   

 ، 01 ، العدد 07جملّة اإلدارة ، اجمللّد  .     12-13ص -أخالقيات الوظيفة العمومية  ص: أنظر سعيد مقدم  ) 1 ( 
  .املدرسة الوطنية لإلدارة  . 1997سنة 

قد طُِرَح حبدة يف الـسنوات األخـرية خاصـة يف    )  L’éthique dans le service public( ضوع أخالقيات املهنة إنّ مو ) 2( 
و هذا بعد االستنتاج أنّ نقص ثقـة املـواطنني يف           ) السنوات األخرية خاصة يف البلدان املنظمة يف منظّمة التعاون و التنمية االقتصادية             
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أساسا إىل تدهور القيم األخالقية و سوء يصرف املوظّفني العموميين مما أفقد احلكومـات و منـها اإلدارات                  اإلدارات العمومية راجع    
: أنظر يف هذا الـصدد      . العمومية شرعيتها و هذا ما يتطلّب منها إعادة النظر يف تصرفات املوظّفني و يف نظم تسيري أخالقيات املهنة                   

OCDE  ( gestion publique ) : Etudes hors séries : l'éthique dans le service public , questions et pratiques 
actuelles p 11 et p 20  . Les éditions de l'OCDE , Paris , France , 1996 .                                                     

   .08املرجع السابق ص : أنظر سعيد مقدم  ) 3( 

كالطب ، خبري احلسابات ، حمافظ احلسابات و احملاسب         (  تطورت يف أوساط املهن احلرة       ظهرت و 
    ).      1( مثّ امتدت إىل نشاطات أخرى كالرياضة ، الصحافة و املؤسسات) املعتمد 

             نظيمية اجلزائرية اجلاري العمل هبا تفتقر إىل القواعد اليت ُتِقرصوص القانونية و التعلى  إنّ الن 
جمموعة األخالقيات و القيم اليت جيب أن يتحلّ هبا املوظّفون العموميون و هذا ما جيعل الكثري مـن                  

  .الباحثني و الدارسني ُيصرون على ضرورة وضع مدوِّنة للسلوك و األخالقيات املهنية 

ب و العقوبات هذه املدونة ال جيب أن تقتصر على جمموعة القواعد الردعية أي اخلاصة بالتأدي      
بل جيب أن ُتركِّز أكثر على اجلوانب التحفيزية للموظّفني أي تثمني أخالقيات املهنية مـع اجتنـاب                 

و للوصول إىل هذا اهلدف جيب العمل إشـراك املـوظّفني يف             ) 2( إضفاء طابع الصرامة و الصالبة      
قبل تقنينها و هذا لـضمان      و القيم و ذلك بشرحها و توضيحها هلم          ) 3( حتديد جمموعة األخالق    

تقبلهم هلم و إزاحة التخوف منها و من عواقبها ، ألنّ اهلدف من ذلك هو العمل على تكوين ثقافة                   
  .إدارية إجيابية دف إىل حتسني العمل اإلداري 

إنّ تطوير و توجيه الثّقافة اإلدارية يف اإلدارات العمومية ، يف اجلزائر ، و اليت تدخل يف إطار                  
وير و حتديث هذه األخرية ، تتطلّب بعض اإلجراءات التمهيدية و األساسية نذكر من أمهّها التنظيم          تط

املعتمد على سياسة فعالة لتسيري املوارد البشرية و ذلـك بتطبيـق التقنيـات                      ) 4( اإلداري املُحكم   
سؤوليات و املهام و من جهـة       و الطّرق احلديث لتسيري املوظّفني كالعمل على إشراكهم و تقسيم امل          

، و يف ذلك  ) 5( ثانية ، جيب العمل على إدراج أخالقيات املهنة يف الربامج التكوينية هلؤالء املوظّفني    
ُيعول على املدرسة الوطنية لإلدارة و غريها من املعاهد املتخصصة يف التكوين اإلداري اليت هلا مهمـة           

 تكوين ثقافة إدارية ال ُيمكن أن يتم مبجرد تشريع نـص قـانوين            ألنّ ) 6( تكوين إطارات املستقبل    
و يف هذا الصدد ، جيب اإلشارة إىل أنّ الثّقافة اإلدارية ليست جامدة بـل               . أو إصدار نص تنظيمي     

ة جيب  أن  تتطور  مع  تطور  التقنيات  و  الطّرق  اإلدارية  و  تغيري املعطيات السياسية ، االجتماعي                        
  و كذلك  التحوالت  على  املستوى  العاملي  اليت  تقتضي تطور اإلدارة يف إطار           )  7( و االقتصادية 

  
   .11 و ص 08املرجع السابق ص: أنظر سعيد مقدم  ) 1(  

   .19املرجع السابق ص : أنظر سعيد مقدم  ) 2( 
 Voir H . CHERHABIL : OP CIT p 22 . )3(   

   .24املرجع السابق  ص : أنظر سعيد مقدم )  4(  
   .25-26ص -املرجع السابق ص: أنظر سعيد مقدم  ) 5( 
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 H. CHERHABIL :la contribution de l'ENA à la ألكثر من التوضيحات يف هذا اجملـال راجـع مقـال             ) 6( 
formation d’une culture et d'une éthique du service public p 14 . La revue Idara , volume 10 , numéro 1 

, année 2000  . ENA .                                                                                                                    
      Voir H . CHERHABIL : OP CIT p 14.)7(   

 
ركزي سلطوي و بريوقراطي إىل نظام المركزي  مشارك و معتمد           اقتصاد السوق من نظام إداري م      

   ).1( على تقنيات و طرق املنامجنت
إنّ العمل على إنشاء ثقافة إدارية و تطويرها داخل اإلدارات العمومية و ترسيخ جـذورها               

 القصوى  فيها من أهم اإلجراءات الفورية اليت جيب أن تشرع اإلدارة يف تنفيذها و هذا نظرا ألمهّيتها               
  .كما بينا ذلك أعاله و آثارها اإلجيابية على أداء األعمال و حتسني مردودية األفراد 

حتسني احمليط الداخلي لإلدارة يعتمد على تطوير و إحداث التغيري يف جوانب عديدة داخـل               
ا و حسن   كمشاركة األفراد يف حتديد األهداف و يف اتخاذ القرارات و هذا لضمان تنفيذه            : اإلدارة  

  .أداء األعمال 
إنّ مشاركة املوظّفني تتطلّب منهم قدرا من املعرفة و اخلربة اليت ال ُيمكن اكتساهبا من خالل                
التجارب و املمارسات اليومية فحسب بل جيب العمل على تكوينهم و تدريبهم و هـذا لتجديـد                 

  .معلومام وحتسني مستواهم 
أدائهم و بالنتيجة حتديد احتياجات تكوينهم يعتمد       إنّ حتديد نقاط ضعف األفراد و نقائص        

على إقامة نظام لتقييم املوظّفني يعتمد على اتصال فعال بني الرؤساء و املرؤوسني ُيشجع إبداء اآلراء                
  .و املناقشة 

كما أنّ حتسني احمليط الداخلي يعتمد ، أساسا ، على ضرورة إنشاء ثقافة إداريـة حتـوي                 
ات و التقاليد و املمارسات احلسنة اليت ينبغي تطويرها بصفة مستمرة لتتـأقلم مـع               جمموعة من العاد  

  .تغيرات حميط اإلدارة 
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 Voir H. CHERHABIL : OP CIT p 12 .  )1(   
  :خالصة البمبحث الثاين

  
ومية تتميز بـالتخلّف          إنّ تطبيق التقنيات احلديثة و املتطورة للتسيري اإلداري للمنامجنت على إدارة عم           

و التدهور الكبريين مثل اإلدارة العمومية اجلزائرية يعترب جمهودا ضائعا و حماولة فاشلة و هذا مـا إذا حاولنـا                    
املقاربة بني تلك الطّرق و التقنيات اجلديدة اليت نشأت يف بيئة تتـسم بالتقـدم العلمـي و التكنولـوجي و                     

  .ل و الصعوبات الكثرية و املتشعبة اليت تعرفها اإلدارة اجلزائرية االجتماعي و حجم املشاك
إالّ أنه بإمكان هذه األخرية تعويض ما فاهتا و التغلّب على تلك العراقيل و املشاكل و هـذا مـا إذا                       

 عملت على إدخال إصالحات فورية و استعجالية تتمثّل يف مجلة من اإلجراءات األساسية التمهيديـة و هـذا                 
  .لتحضري اإلدارة للدخول يف مرحلة تطبيق املنامجنت العمومي 

إنّ هذه اإلجراءات جيب أن تكون شاملة تضم كلّ اجلوانب على قدم املساواة حبيث ال هتتم جبانـب                          
و هتمل جوانب أخرى ، جيب أن تعمل يف هذا الصدد من جهة على حتسني عالقتها مع حميطهـا اخلـارجي و                      

املواطنني باعتبارهم املستفيدين األولني و املتعاملني الرئيسيني معها و هذا عن طريق ضمان مشاركتهم              خاصة مع   
  .يف نشاطات اإلدارة و يف قراراهتا و االهتمام باحتياجاهتم و العمل على إرضائها 

ني فيها ، جيب    و لتحقيق هذا اهلدف الرئيسي لإلدارة العمومية و الّذي يكمن يف استرجاع ثقة املواطن               
العمل على هتيئة اإلدارة لتمكينها من لعب هذا الدور املهم و هذا بالعمل على تطوير تنظيمها اهليكلي و جعلها                   
أكثر المركزية ، هذا إىل جانب االهتمام باألفراد العاملني فيها باعتبارهم أهم عنصر يف حتقيق ذلـك اهلـدف                   

يعهم على أداء مهامهم بفعالية و بأكثر دقّة و محاس و هـذا عـن               حبيث يتوجب على اإلدارة تدعيمهم و تشج      
  . طريق تغيري طبيعة العالقات من رئاسية هرمية جامدة إىل عالقات قائمة على املشاركة على كلّ األصعدة 

يقتضي تكوين األعوان و تدريبـهم بـصفة        ) أي املشاركة   ( إالّ أنّ هذا األسلوب اجلديد يف التسيري          
و يف ذلك ، جيب على القادة اإلعتمـاد علـى      . ليكونوا مؤهلني لتحديد األهداف و اتخاذ القرارات        مستمرة  

  .التقييم لتحديد احتياجات تكوين املوظّفني و هذا بعد التعرف على نقاط ضعفهم 
كن ضـمان  إنّ الطّرق اجلديدة يف التسيري القائمة على مبدأ املشاركة و التكوين و كذلك التقييم ال مي               

جناحها بدون إرساء سياسة لالتصال داخل اإلدارة و هذا عن طريق تقوية االتصال الشفوي و االتـصال غـري                
الرمسي من جهة وتدعيم و توجيه ثقافة إدارية ترتكز على إنشاء و تطوير مجلة من العادات  و القيم و األخالق                     

  . هم بأكثر اهتمام و اقتناع و تفاين املهنية اليت جتعل من أفراد اإلدارة يؤدون أدوار
إنّ مجلة هذه اإلجراءات اليت ذكرناها و إجراءات أخرى مل نذكرها كفيلة بأن حتسن من حالة اإلدارة                   

العمومية ألنها إجراءات تأخذ بعني االعتبار املشاكل و العراقيل اليت سبق و أن تعرضنا هلا بالدراسة و الشرح و                   
قنيات احلديثة اليت يقترحها املنامجنت العمومي هذا إىل غاية التل التمكّن من هتيئتها لتتقب      .  
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  خالصة الفصل الثّاين 
  

إنّ تطبيق تقنيات املنامجنت العمومي يف اإلدارة العمومية اجلزائرية عملية ممكنة رغم نفي                
ذا ما إذا نظرنا للمشاكل العديدة اليت تتخـبط         العديد من الباحثني و الدارسني إمكانية ذلك و ه        

  .فيها اإلدارة العمومية اجلزائرية و إىل املميزات السيئة الناجتة عن بريوقراطيتها 
إالّ أنه ال جيب االستسالم لتلك املصاعب و العراقيل و ذلك بالتحلي بـاإلرادة القويـة                          

مومية و هذا عرب تطبيق مجلة من اإلجراءات األساسـية                 و بالعمل على حتسني وضعية اإلدارة الع      
و التمهيدية الكفيلة بتهيئة اإلدارة العمومية للمرحلة القادمة و تقبل تقنيات و طرق املنامجنت هذا                   

و إن كانت هذه األخرية سهلة و بسيطة إالّ أنّ تأثريها كبري جدا و هذا نظرا لآلثـار اإلجيابيـة                    
  .واء داخل اإلدارة أو على مستوى حميطها اخلارجي املنتظرة س
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  الخاتمة العاّمة 
    
إنه من اخلطأ القول بأنّ السلطات العمومية اجلزائرية بقيت مكتوفة األيدي و تقاعست عـن                 

اديـة مـن    حماولة مكافحة البريوقراطية يف اإلدارات العمومية و الدليل على ذلك اإلرادة السياسية الب            
 ) 1986 و 1976 ، امليثاق الوطين ل 1964، ميثاق اجلزائر ل 1962 برنامج طرابلس ل ( خمتلف املواثيق 

للقضاء على هذا املرض اخلطري     ) يف هناية الثّمانينات إىل الفترة احلالية       ( باإلضافة إىل الربامج احلكومية     
من اإلصالحات اليت حاولـت تطبيقهـا منـذ         الّذي أُصيبت به إداراتنا العمومية و هذا باختاذ مجلة          

  . الثّمانينات
  

إالّ أنه كما بينا من خالل الفصل األول من حبثنا ، فإنّ سلسلة اإلصالحات اإلداريـة الـيت                  
اتخذا السلطات املعنية قد باءت بالفشل و ذلك ألسباب عديدة أمهّها اتخـاذ قـرارات خاصـة                 

لية و هذا بتطبيق برامج مستوردة علـى اإلدارات العموميـة دون            باإلصالحات اإلدارية بصفة ارجتا   
  .مراعاة خصوصيتهاو مدى توافقها مع املعطيات اخلاصة باإلدارة 

  
لذلك، فإن التفكري يف إدخال أي تقنيات حديثة يف تسيي اإلدارة العمومية اجلزائرية جيب أن               

ية التطوير و التحديث هذه فال بـد مـن          هلذا فإذا أردنا النجاح يف عمل     . يكون بصفة جدية و حذرة    
البدء ، أوال ، يف حتليل وضعية اإلدارة العمومية و ذلك من خالل البحث يف ميزاـا و خصائـصها                    
كالبحث عن أصل البريوقراطية يف اجلزائر ، عن نشأا و تطورها و عن نتائجها و نقـصد بـذلك                   

 التغلب عليها و استئصاهلا من جذورها، هذا من         خمتلف املشاكل اليت نتجت عنها و هذا للتمكن من        
كما جيب دراسة، من جهة أخرى ، كلّ التقنيات و أساليب التسيري احلديثة الـيت يقترحهـا                 . جهة  

  .املنامجنت دراسة عميقة و النظر يف مدى مالئمتها و تطابقها مع خصائص اإلدارة العمومية اجلزائرية 
  

الة تطبيق املنامجنت بصفة مباشرة علـى اإلدارة اجلزائريـة              و ما جيب التأكيد عليه هو إستح      
إذ جيب قبل كـل     .و هذا نظرا للمشاكل العديدة اليت تعاين منها هذه اخلرية و أخذها بعني اإلعتبار               

شيء القضاء على هذه املساوئ و العيوب و إحداث التغيري فيها جلعلها أكثر قابلية لتقنيات املنامجنت                
فكخطوة أوىل، ينتظر مـن اإلدارات العموميـة اإلسـراع يف اتخـاذ             . يري احلديث   و أساليب التس  
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اإلجراءات األساسية للتحسني من وضعيتهاخاصة فيما يتعلق بعالقتها مـع املـواطنني باعتبـارهم              
هذا . املستفيدين الرئيسيني من خدماا و نقصد بذلك أزمة الثّقة التي نشأت بني اإلدارة و املواطنني                

إىل جانب السعي إىل حتسني طبيعة العالقات داخل اإلدارة نفسها و هذا بتقوية االتصال بني أفـراد                 
.           اإلدارة و متكينهم من املشاركة يف حتديد األهداف و حتقيقهـا و يف اتخـاذ القـرارات املهمـة                    

مها الداخلي و هـذا مبـا       و للوصول إىل ذلك يتوجب على اإلدارة العمل على إعادة النظر يف تنظي            
يتوافق مع مهامها و أهدافها من جهة ،  و العمل، من جهة أخرى، على تكوين األفراد املكونني هلـا    
للرفع من مستواهم و من قدرام املهنية هذا إىل جانب إنشاء ثقافة إدارية قومية تعمل على ترسـيخ                  

  .عادات و قيم هلا دورها يف حتسني العمل اإلداري 
  
 هذه اإلجراءات كما تبدو سهلة و بسيطة إالّ أنّ تأثريها على تطوير اإلدارة كبري و هـذا                  إن  

ما إذا نظرنا إىل النتائج القيمة التي قد جتنيها اإلدارات العمومية و هذا يف املرحلة األوىل من حماولـة                   
             رات حميطها اخلارجي من    حتديثها حيث أن هذه األخرية كفيلة بأن جتعلها تتأقلم ، باستمرار ، مع تغي

جهة ، و جيعلها تتقبل ، يف مرحلة ثانية ، بدون صعوبة الطّرق و األسـاليب احلديثـة للمنامجنـت                           
  .العمومي ) التسيري ( 
  

و ما جيب التأكيد عليه ،يف األخري، هو ضرورة التغيري على مستوى اإلدارات العموميـة ألن      
ة ويف مقدمتها البريوقراطية ، األمر الذي جيعلها متأخرة كثريا عن           هذه األخرية تعاين من مشاكل كثري     

لذلك، فإن عملية التحـسني اإلداري يف اإلدارات        . غريها من اإلدارات العمومية يف الدول املتقدمة        
العمومية  جيب أن تكون سريعة و متقنة يف آن واحد مما يتطلب من السلطات املعنية بـذل جهـود                    

ال، باإلضافة إىل إعطاء حرية و سلطات أكرب لإلدارات العمومية لكي تتمكن مـن              كبرية يف هذا اجمل   
  .التطور و التحديث

    
و يف ختام هذه الدراسة ، نعتقد أنه ال جيب أن يكون تطبيق املنامجنت بتقنياتـه و طرقـه                   

لة أساسية لتحديث   احلديثة هدفا رئيسيا يف حد ذاته لإلدارة العمومية اجلزائرية بل ميكن اعتباره كوسي            
اإلدارة و هذا يف انتظار التوصل إىل تكوين أسلوب للتسيري خاص هبا نابع من خصائصها و ثقافتـها                  

  اخلاصة هبا 
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  قائمة المراجع المستعملة في البحث
  
  : قائمة المراجع المستعملة بالّلغة العربية )أ 
 
  :الكتب و المراجع العاّمة ) 1
الدار اجلامعية طبع ، نـشر و توزيـع ،          . كيف ترفع مهاراتك اإلدارية يف االتصال        : أمحد ماهر -1

   .1998اإلسكندرية مصر ، سنة 
   .،1998القاهرة ، مصر . الفكر املعاصر يف التنظيم و اإلدارة :  علي حممد عبد الوهاب -2
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 . ، الرياض ، اململكة العربية السعودية 1983جويليا 

 ،  38جملّة اإلدارة العامة ، العدد       . 131يمي ملنظّمات املستقبل ص   اهليكل التنظ :  صايف إمام موسى     -5
  . ، الرياض ، اململكة العربية السعودية 1983جويليا 

 01 ، العدد    07جملّة اإلدارة ، اجمللّد      . 30إىل  05ص  -أخالقيات الوظيفة العمومية ص   :  مقدم سعيد    -6
  .املدرسة الوطنية لإلدارة  . 1997، سنة  

  
   :لّنصوص القانونية و الّتنظيميةا) 4
   .1963/01/11 املؤرخة يف 01 ، اجلريدة الرمسية رقم 1962/12/31 قانون – 1
 املؤرخة يف  28 اجلريدة الرمسية رقم.  املتعلّق بقوانني املالية 1984/07/07 املؤرخ يف 84-17القانون رقم -2

1984/07/10.    
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 املتضمن إنشاء هيئة وسيط اجلمهورية تابعـة        1996/03/23ؤرخ يف    امل 96-113املرسوم الرئاسي رقم    -3
  20 .لرئيس اجلمهورية  ، اجلريدة الرمسية رقم 

 املتضمن إنشاء جلنة إصالح هيئات و مهام        2000/11/22 املؤرخ يف    2000-372 املرسوم الرئاسي رقم     -4
   .2000/11/26 املؤرخة يف 71الدولة ، اجلريدة الرمسية رقم 

 املتضمن صالحيات كتابة الدولة للوظيف العمـومي ،         1982/01/23 املؤرخ يف    82-42 املرسوم رقم    -5
   .1982/01/26 املؤرخة يف 04اجلريدة الرمسية رقم 

  . املتضمن إنشاء اللّجنة الوطنية لإلصالح اإلداري 1983/11/05 املؤرخ يف 83-641 املرسوم رقم -6
  . املتضمن إنشاء حمافظة اإلصالح و التجديد اإلداري 1984/05/12 املؤرخ يف 84-104 املرسوم رقم -7
   املتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال اإلدارات 1985/03/23 املؤرخ يف 85-59 املرسوم رقم -8

  .و املؤسسات العمومية 
لعالقات بـني اإلدارة و املـواطن ،         املنظّم ل  1988/07/04 املؤرخ يف    88-131 املرسوم التنفيذي رقم     -9

   .1988/07/06 املؤرخة يف 27اجلريدة الرمسية رقم 
 املتضمن طرق إجراء التكـوين املتواصـل ،   1996/03/03 املؤرخ يف 96-92 املرسوم التنفيذي رقم     -10

  .حتسني املستوى و جتديد معلومات املوظّفني 
  . اخلاصة بأمانة الدولة لإلصالح اإلداري 1982/03/02 املؤرخة يف 63 التعليمة رقم -11
املتضمنة جمموعة التدابري الواجـب اتخاذهـا   1996/12/23  املؤرخة يف 10 التعليمة الرئاسية رقم -12

  .لتحسني عالقة اإلدارة باملواطن 
ة املكلّـف    الصادر عن الوزير املنتدب لدى رئيس احلكوم       1997/02/06 املؤرخ يف    06 املقرر رقم    -13

باإلصالح اإلداري و الوظيف العمومي املتضمن إنشاء جلنة حملية لتطبيق أحكام التعليمـة الرئاسـية                 
   .1996/12/23 املؤرخة يف 10رقم 
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  82..………………………………………………………………………..لوحة القيادة: ثانيا           
  82..…………………………………………………….…………نظام التدقيق الداخلي  : ثالثا         
   83.………………………………………………………….……………أدوات التنشيط : الفرع الثّالث

  84.……………………………………………………………………املشاريع املصلحية: أوال           
  85.………………………………………………………………………حلقات اجلودة : ثانيا           

  
  

  87..……………………………………اهتمام املنامجنت بكلّ العناصر املكونة لإلدارة : لثّالثاملطلب ا
  87..…………………………………………………………………………إدارة األفراد  : الفرع األول

  89...………………………………………………………………………………القادة: أوال           
  107.……………………………….……………………………………………املعاونون: ثانيا           
  122.….…………………………………االهتمام باحمليط الداخلي و اخلارجي للمنظّمة   : الفرع الثّاين

   123..……………………………….……………………………االتصال داخل املنظّمة: أوال           
  .125.……………………………………………………….…………….تسيري النزاعات: ثانيا           
  127.…………………………………….…………….…احمليط اخلارجيعالقة املنظّمة ب: ثالثا           
  128.………………………..…………………عالقة اإلدارة مع املستفيدين من خدماا : الفرع الثّالث

   128..………..……….…تقوية االتصال بني اإلدارة و املستفيدين و ضمان مشاركتهم: أوال           
   129..………………………………)لتسويق العمومي ا( حتديد احتياجات املستفيدين : ثانيا           

  ..132.………………………………………………………………………………خالصة املبحث الثّاين 
  133..………………………………………………………………………………خالصة الفصل األول 

  

  .تطبيق املنامجنت العمومي يف اإلدارة اجلزائرية   : الفصل الثّاين
  …134..………………………………………………………………………………………………متهيد

  .الصعوبات و العراقيل املتوقّعة لعملية تطبيق املنامجنت العمومي  : املبحث األول
   135..…………………………………………………………………………………………………متهيد

   …136.………………….…………………………………صعوبات ذات طابع تنظيمي : املطلب األول
  …136.……………………………………………………تطبيق قواعد القانون اإلداري  : الفرع األول

  ………………………..………………………………137عملية أخذ القرارات اإلدارية: أوال           
  .138.…………………………………………………………الرقابة على أعمال اإلدارة: ثانيا           
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  140..…………………………………………عالقة اإلدارة مع املستفيدين من خدماته: ثالثا           
   .. .142.……………………………م مالئمة النصوص القانونية مع مبادئ املنامجنتعد   : الفرع الثّاين

  142.………………………...…………………………تضخم حجم النصوص القانونية: أوال           
   143 …عدم مسايرة النصوص القانونية مع متغيرات و مستجدات حميط اإلدارة العمومية:ثانيا          

  
  
  

  146.…………………………………………...…………………ص اإلطارات الكفأةنق : املطلب الثّاين
  .146..……………………………………………..…….…إمهال دور تكوين اإلطارات  : الفرع األول

  148..……..……………………….……نقائص تكوين املوظّفني يف اإلدارات العمومية: أوال           
   149.……….…………………………………يةآثار إمهال التكوين يف اإلدارات العموم: ثانيا           
   152..…………………………عدم إعطاء أمهية ملدارس التكوين املتخصصة يف التسيري   : الفرع الثّاين

   155..…………………………………عدم القدرة على التغطية املالية لتكاليف العملية : املطلب الثّالث
    155.….… على التسري اإلداري العموميتقليص ميزانية اإلدارات العمومية و آثار ذلك  : الفرع األول

  155.………………………………أسباب تقليص ميزانية اإلدارات العمومية يف اجلزائر: أوال           
   158.………………….……………آثار تقليص ميزانية اإلدارات العمومية على التسيري: ثانيا           
  159..…………………………بادئ املنامجنت العموميالتكاليف املتوقّعة لعملية تطبيق م : الفرع الثّاين

  160.……………………………………….………………………………نفقات التكوين: أوال         
  160..……………………………….………………نفقات االتصال الداخلي و اخلارجي: ثانيا         
   161..……………………………………….…………………نفقات إعادة تنظيم اهليكلة: ثالثا         
  .163..……….………………………………………………….…………………حث األول خالصة املب

  . لضمان جناح عملية تطبيق املنامجنت العمومي) التمهيدية ( اإلجراءات األساسية   : املبحث الثّاين
  164.…………………..………………………………………………………………………………متهيد

  .165..…..……………………………………حتسني عالقة اإلدارة مع حميطها اخلارجي : املطلب األول
   166..……….………………………………دميقراطية اإلدارة ضمان ملشاركة املواطنني  : الفرع األول

   167.…….……………………………………إنشاء جلان املستفيدين أو حلقات اجلودة: أوال           
   .169.………….…………………………………تقوية االتصال بني اإلدارة و املواطنني: ثانيا           

   174..……..……………إرضاء حاجيات املواطنني ضمان الستمرارية اإلدارة العمومية   : ع الثّاينالفر
   174..………………………………….………..……………حتديد احتياجات املواطنني: أوال           
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  178..……مشاركة املواطنني املستفيدين من خدمات اإلدارة يف حتديد مقاييس اجلودة: ثانيا           
   180.………………………………..……………إعادة النظر يف تنظيم اإلدارة العمومية  : ب الثّايناملطل

  .180.……………………………..……………هيكلة علمية متوافقة مع أهداف اإلدارة  : الفرع األول
  180..……………………………………...…………تعريف التنظيم و اهليكل التنظيمي: أوال           
  181..…………………………………...………………………يكل التنظيميتصميم اهل: ثانيا           

  
  

   183.…………..………………………………………المركزية أكثر لإلدارات العمومية  : الفرع الثّاين
    183.……………..……………الالّمركزية ضمان ملبدأ املشاركة داخل اإلدارة العمومية: أوال          
  185..……………………..………….…… العمومية اجلزائريةآثار الالّمركزية يف اإلدارة: ثانيا          
   187.………………………..…………….…االهتمام باحمليط الداخلي لإلدارة العمومية : املطلب الثّالث
   187..………………..…….مشاركة املوظّف يف التسيري: تدعيم دور الفرد يف اإلدارة    : الفرع األول

   .188.………………………………..………د أهداف اإلدارةمشاركة األفراد يف حتدي: أوال            
   189..………………………...……………………مشاركة األفراد يف اتخاذ القرارات: ثانيا            
  191.………………………...……………………………املوظّفني ) تدريب ( تكوين     : الفرع الثّاين

   193..……………………………..…………………………حتديد احتياجات التكوين: أوال            
  195.………………………………………………..……………حتديد سياسة للتكوين: ثانيا            
  196.………………………………………………………………..………………التقييم : الفرع الثّالث
   198.…………………………………………..……………تقوية االتصال داخل اإلدارة  : الفرع الرابع

  199..…………………………….……………راد اإلدارةتقوية االتصال الشفوي بني أف: أوال          
   200 ……………………………………………تنمية االتصال غري الرمسي داخل اإلدارة: ثانيا          
   .201.………………………………………………)التنظيمية ( توجيه الثّقافة اإلدارية  : الفرع اخلامس

  205.……………………………………………….………………………………خالصة املبحث الثّاين 
  .206..………………………………………………….……………………………فصل الثّاينخالصة ال

  207 ………………………………………………………………….…………………الخاتمة العاّمة
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