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:   توطئة

نتج عف التقدـ العممي كالتقني كانتشار شبكة االنترنت، بركز تأثيرات عديدة عمى      
طبيعة كشكؿ عمؿ النظـ اإلدارية، كالتي تراجعت معيا أشكاؿ الخدمة العامة التقميدية 
إلى نمط جديد يرتكز عمى البعد التكنكلكجي كالمعمكماتي، إلعادة صياغة الخدمات 

.   العمكمية، كجعميا قائمة عمى اإلمكانات المتميزة لالنترنت كشبكات األعماؿ

كبما أف اإلدارة ىي ابنة بيئتيا تؤثر كتتأثر بكافة عناصر البيئة المحيطة بيا      
كتتفاعؿ مع كافة العناصر السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالتكنكلكجية، 
أصبح مف الضركرم في ظؿ التطكر اليائؿ في التقنيات الحديثة كالثكرة المعمكماتية 

كتكفر شبكة االنترنت كشبكات االتصاؿ األخرل عمى كؿ المنظمات االستفادة مف تمؾ 
التقنية؛ لضماف جكدة األداء كاإلنتاج كتطكير أساليب العمؿ، كتحقيؽ األىداؼ المرجكة 
بكفاءة عالية، باعتبارىا القكة الدافعة لمتحكالت االقتصادية كاالجتماعية كالسياسة عمى 

المستكل العالمي، ككاف مف أىـ مالمح العصر الحالي ظيكر مصطمح اإلدارة 
اإللكتركنية كما تحققو مف فكائد جمة في جميع القطاعات، ذلؾ ألف منظمات كشركات 
اليـك تعي بشكؿ جيد أىمية التغيير كالتطكير كمكاكبة التقدـ العممي بصفة عامة كالتقدـ 
التقني بصفة خاصة،لضماف االستمرار كالبقاء داخؿ ىذه البيئة، كمحاكلة منيا لتفعيؿ 

الخدمة العمكمية كممارسة أنجع لسياسات االتصاؿ بينيا كبيف جميكرىا، كبالتالي 
التحكؿ نحك اإلدارة االلكتركنية باعتبارىا مفيـك يعبر عف السرعة، كالتفاعؿ اآلني، 

. كاختراؽ الحدكد

     لقد أفرز التحكؿ نحك اإلدارة االلكتركنية جممة مف التغييرات عمى مفيـك الخدمة 
اية مقكلة اإلدارة العامة التقميدية، فنمكذج اإلدارة نوالعمكمية، تؤسس في النياية إلي 

اإللكتركنية يكفر الكثير مف فرص النجاح، كالكضكح كالدقة، في تقديـ الخدمات، 
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نجاز المعامالت، كبالتالي يمثؿ ثكرة تحكؿ مفاىيمي، كنقمة نكعية في نمكذج الخدمة  كا 
. العمكمية

     كانطالقا مما سبؽ ذكره تتضح األىمية البالغة التي يكتسبيا المكضكع عمى 
اعتبار أف اإلصالح اإلدارم يمثؿ الدعامة األساسية كاألداة الفعالة لمنيكض بالجياز 

الحككمي كتحسيف مستكل أدائو كتطكيره بالشكؿ الذم يؤىمو لمكاكبة المستجدات 
كالتحديات التي تشيدىا الساحة الدكلية، كلتمكينو كي يككف في مستكل آماؿ 

. كطمكحات المكاطنيف كتكقعاتيـ في الحصكؿ عمى خدمات أفضؿ كفي كقت أقصر

كىي كحدة –      تأتي ىذه المطبكعة الخاصة بكحدة االتصاؿ كالخدمة العمكمية
التي تندرج ضمف تخصص االتصاؿ التنظيمي، كتيدؼ ىذه المطبكعة - سداسية 

عمكما إلى إعطاء المعارؼ األكلية حكؿ االتصاؿ العمكمي كالخدمة العمكمية كما 
: تيدؼ أساسا إلى

 إكساب الدارس المعمكمات الكافية حكؿ مفيـك االتصاؿ العمكمي مبادئو كدكره. 
  تزكيد الطمبة بمعرفة متكاممة حكؿ دكر كظيفة االتصاؿ العمكمي في 

 .المؤسسات العمكمية
  إكساب الدارس رؤية تحميمية حكؿ الخدمة العمكمية كمبادئيا كضركرة تطبيقيا

 .في المؤسسات
  تزكيد الدارسيف بفعاليات االتصاؿ بيف اإلدارة كالمكاطف كسبؿ تطكير التكاصؿ

 .العمكمي، كنجنب معكقات ىذا التكاصؿ
  تككيف اتجاىات ايجابية لدل الدارس حكؿ االلتزاـ بمبادئ االتصاؿ العمكمي

 .كالخدمة العمكمية
 تدريب الطمبة عمى حؿ المشكالت المتصمة بالخدمة العمكمية ككيفية تجنبيا. 
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  كأخيرا تيدؼ ىذه المادة أساسان إلى تقريب الطالب مف الكاقع اليكمي الذم
يمارس فيو االتصاؿ العمكمي كتمكينو مف مقاربة الكاقع االجتماعي بنظرة عممية تسمح 

. لو بتكظيؼ المعارؼ المكتسبة في ىذه المادة
   كنأمؿ  في الختاـ أف يأتي ىذا العمؿ العممي محققان المستيدؼ منو، كأف يدرؾ 

الطالب الدارس ليذه الكحدة  أننا ال نسعى إلى أف يحفظ الدارس ما ىك مكجكد في ىذه 
المطبكعة كلكننا نتمنى أف يفيـ كيستكعب ما جاء فييا كيناقشيا برؤية نقدية، كأف 

يستطيع أف يمارس عممو مستقبالن في المؤسسات متجنبان الكقكع في الركتيف 
كالبيركقراطية التي تشيدىا المؤسسات الجزائرية كالتي تعد أىـ المشكالت األساسية 

. لمخدمة العمكمية

كما يحاكؿ السعي إليجاد أفضؿ اآلليات لتحسيف الخدمة العمكمية، كيدرؾ أيضان 
أىمية االتصاؿ االجتماعي العمكمي كفعاليات االتصاؿ بيف اإلدارة كالمكاطف كسبؿ 

تطكيره كأف يكاكب التطكرات التكنكلكجية الحاصمة في مجاؿ اإلدارة كتسييرىا 
كعصرنتيا كالتأكيد عمى أىمية اإلدارة اإللكتركنية في تحسيف كترشيد الخدمة العمكمية، 

ما يجعؿ اإلدارة عصرية متفتحة عمى محيطيا كميتمة بإرضاء المستفيديف مف 
. خدماتيا في ظؿ النزاىة، الشفافية كالنجاعة
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 املعوقاتاملاهية و... اخلدمة العنومية: احملور األول

ستتطرؽ في ىذه المحاضرة بالتحميؿ كالمناقشة لمختمؼ المفاىيـ المرتبطة       
بالخدمة العمكمية، إذ سنتناكؿ بإسياب المجاؿ المعرفي كتحديد األطر المفاىيمية 
، كما يرتبط بيا مف خالؿ تكضيح  كالمعرفية لمخدمات العامة، بدراسة أبعاد المفيـك

. المقصكد بالخدمة العامة ككذا أنكاعيا، كمبادئيا كأىـ المشكالت التي تكاجييا
:  مفيـو الخدمات العمومية: أوال

       الخدمة العمكمية ىي محصمة نشاطات المنظمات العمكمية المرتبطة غالبا 
بالدكلة، كمف ىذا المنطمؽ يرتبط تعريؼ كتنكع الخدمة العمكمية بالنظاـ ك السياسات 

الحككمية التي تحدد نطاؽ ك مجاؿ ىذه األخيرة، فقد يكحي مصطمح الخدمة العامة أك 
الخدمة المدنية بتمؾ الرابطة التي تجمع بيف اإلدارة العامة الحككمية، كالمكاطنيف عؿ 
شباع الحاجات المختمفة لألفراد مف طرؼ الجيات اإلدارية  مستكل تمبية الرغبات، كا 

  . كالمنظمات العامة
    يّتسـ مصطمح الخدمة العمكمية بالمركنة التي تجعمو يحتمؿ أكثر مف معنى، إذ أف 
ف اتحد في صفة العمكمية كالتي تعني انفراد السمطات العمكمية في  مجاؿ الخدمات كا 
الدكلة كأصؿ عاـ بتقديـ ىذه الخدمات لطالبييا، إال أنيا تختمؼ مف حيث طبيعتيا، 

 ... شكميا، الييئة المكمفة بتقديميا، 
الحاجات الضرورية لحفظ اإلنساف : "        ُتعّرؼ الخدمة العمكمية كأصؿ عاـ بأنيا

وتأميف رفاىيتو والتي يجب توفيرىا لغالبية الشعب وااللتزاـ في منيج توفيرىا عمى 
أف تكوف مصمحة الغالبية مف المجتمع ىي المحرؾ األساسي لكؿ سياسة في شؤوف 

، كبالتالي فإف أساس كمبرر قياـ 1"الخدمات بيدؼ رفع مستوى المعيشة لممواطنيف

                                                           
، مجمة رىانات ترشيد الخدمة العمومية: االتصاؿ العمومي واإلدارة اإللكترونية:  العربي بكعمامة، رقاد حميمة1

.  40، ص 2014، ديسمبر 19الدراسات كالبحكث االجتماعية، جامعة الكادم، العدد 
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الحكاـ بتقديـ الخدمات العمكمية عف طريؽ إنشاء المرافؽ العامة باختالؼ أنكاعيا ىك 
مدل حاجة المكاطنيف لخدمات ىذه المرافؽ كالتي تمبي حاجاتيـ العامة التي ال يمكنيـ 

. 1تكفيرىا ألنفسيـ دكف تدخؿ مف الحكاـ
الممكف  غير مف التي الخدمات أنواع جميع : "بأنيا العمكمية الخدمة عرفت       كقد
 ينص التي المساواة قاعدة وفؽ إجباري بشكؿ تتوفر جماعي في إطار إال استغالليا

القانوف، ويكوف مف الضروري استغالليا بمعزؿ عف قواعد السوؽ، وتتحمؿ  عمييا
. 2 "الدولة مسؤولية توفيرىا والقياـ بيا مف حيث أدائيا ومراقبتيا

كؿ وظيفة يكوف أداؤىا مضمونا : "  أنيا عمى       كتعرؼ الخدمة العمكمية
ومضبوطا ومراقبا مف الحاكميف، ألف تأدية تمؾ الوظيفة يعد أمرا ضروريا لتحقيؽ 
وتنمية الترابط االجتماعي، وىي مف طبيعة تجعميا ال تتحقؽ إال بفضؿ تدخؿ قوة 

 . 3" الحاكميف
مجموعة النشاطات الضرورية : "  بأنياJean Ludovic Silicani      كيعرفيا  

الموجية لممصمحة العامة تكوف في متناوؿ أكبر شريحة ممكنة بأسعار معقولة وفي 
.  4 "ظروؼ مماثمة

       كمف خالؿ التعاريؼ السابقة فإف العناصر المشتركة لمفيـك الخدمة العمكمية 
 : تتمخص بشكؿ عاـ في النقاط التالية

                                                           
.  208، ص 2004، دار العمـك لمنشر، الجزائر، القانوف اإلداري:  محمد الصغير بعمي1
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، فرع الدكلة كالمؤسسات العمكمية، إصالح الخدمة العمومية:   شرفي بف يكسؼ2

.  24، ص 2015، 1كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر 
.   56، ص 2014، مكتبة الكفاء القانكنية، اإلسكندرية، تسويؽ الخدمات والخدمات العمومية:  برانيس عبد القادر3

4
 Jean-Ludovic Silicani: la situation du service public et de la fonction publique en 

France , France , sans date , P 01 .  
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  الخدمة العمكمية تتصؿ مباشرة بإشباع حاجة لفائدة المصمحة العامة، بحيث أف
الخدمة العمكمية يقابميا بالضركرة حاجة ضركرية عامة، فمكال ىذه األخيرة لما استمـز 

.    ذلؾ إنشاء مرافؽ متعددة ُتعنى بتحقيؽ حاجات الجميكر المختمفة
  الخدمة العمكمية تصدر عف السمطات العمكمية سكاء بطريقة مباشرة أك غير
 .مباشرة
  تحقيؽ المصمحة العامة ىك الباعث األكؿ عمى تقديـ الخدمات العمكمية، ألجؿ

ذلؾ فإف تقديميا ينبغي أف يككف متاحا لمجميع دكف تمييز، كبالكيفيات كاإلجراءات 
 .نفسيا 
  أف اليدؼ األسمى لتقديـ الخدمة العمكمية ىك حفظ اإلنساف كصيانتو، ككذا

. رفع مستكل معيشتو نتيجة التحسيف المستمر لنكعية الخدمة التي يحصؿ عمييا
      إذف يمكف القكؿ بأنو ليس ىناؾ اتفاؽ مرجعي لمفيـك الخدمة العمكمية عمى 

اعتبار أف ىذا المجاؿ مرتبط بالقيـ التي تقـك عمييا كؿ دكلة، كما أنو خاضع لمتطكر 
فالنظرة الحديثة تربط مياـ الخدمة العمكمية ، الذم تفرضو التكنكلكجيات الحديثة

بمقتضيات الديمقراطية كالمتطمبات االجتماعية كالثقافية كبضركرة المحافظة عمى 
. التعددية بؿ كتشجع الشراكة مع المتعامميف الخكاص

كعمى ىذا األساس يمكف القكؿ، أف مفيـك الخدمة العمكمية ىك أم نشاط ييدؼ 
إلى تحقيؽ منفعة عامة تقع عمى كاىؿ الدكلة عف طريؽ مؤسسات سكاء اقتصادية اك 
اجتماعية أك إعالمية، كذلؾ عف طريؽ تدخؿ في اإلدارة العامة ليا لضماف المنفعة 

. العامة كمراقبتيا
حسب ىذه التعاريؼ فإف كجكد الدكلة أك السمطة الحاكمة ضركرم لتحقيؽ 

الخدمة  العمكمية لغرض تمبية حاجة ذات منفعة عامة، كىذا يعني أف الخدمة 
العمكمية ترتبط ارتباطان كثيقان بالمنفعة العامة، األمر الذم يستدعي تماشي الخدمة مع 

كيكحي مصطمح الخدمة العمكمية بتمؾ الرابطة التي تجمع بيف اإلدارة .تطكر الحاجات
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شباع الحاجات المختمفة  العامة الحككمية كالمكاطنيف عمى مستكل تمبية كالرغبات كا 
لألفراد مف طرؼ الجيات اإلدارية كالمنظمات العامة، كلذلؾ يركز البعض في تعريفو 

 (1):لمخدمة العامة عمى محكريف أساسيف
 مفيـك الخدمة العامة كعممية، حيث يمكف اعتبار الخدمة  التي : المحور األوؿ

تقدميا المنظمات الحككمية أك العامة عمى أنيا تمثؿ عمميات ذات طابع تكاممي، 
كتشغيؿ  المعمكمات المكارد، األفراد، في حصرىا يمكف تنطكم عمى مدخالت

 .كمخرجات
 المتعمؽ بمفيـك الخدمة العامة كنظاـ، انطالقان مف مفيـك : المحور الثاني

النظـ يمكف النظر إلى الخدمة التي تقدميا المنظمات العامة كنظاـ يتككف مف أجزاء 
 (2).مختمفة
:  المرفؽ العمومي كنشاط تجسده الخدمة العمومية     

 « service public» أكؿ مف استعمؿ عبارة  L-Duguit      يعتبر ليكف دكجي 
بمفيكميا المكضكعي، حيث قاـ ىذا األخير بتطكير النظرة المكضكعية لممرافؽ 
العمكمية مف خالؿ اىتمامو بمخرجات ىذه األخيرة، كقد اعتبر دكجي أف القانكف 

اإلدارم مستكحى مف الخدمة العمكمية، كأف الدكلة عبارة عف تشكيمة مف الخدمات 
 :العمكمية، كفيما يمي سنعرض إلى أىـ التعاريؼ التي اعتبرت المرفؽ العمكمي كنشاط

  عرفيا دكجيDuguit ": المرافؽ العمكمية ىي كؿ نشاط تؤمنو، تنظمو، كتراقبو
الحككمة، ىذا النشاط ىك ضركرم لتحقيؽ التضامف االجتماعي، كالذم ال يمكف 

 ".تحقيقو إال بتدخؿ القكة العمكمية 

                                                           
، ص 2001 دكف بمد النشر، الدار الجامعية، ،المدخؿ الحديث في اإلدارة العامة:  ثابت عبد الرحماف إدريس(1)

455. 
(2)

 c.Lovelock: Services Marketing prentice-Hall, Englewood cliffs, Inc, new jersey, 

2006, p106. 
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 عرفيا كؿ مف جيز ك مستر. gèze & Mester G: "  المرافؽ العمكمية ىي

 .  1" تمؾ األنشطة التي تتعمؽ بتحقيؽ المنفعة العامة 
 المرافؽ العمكمية ىي تمؾ التي تعد تقميديا خدمة فنية، :" عرفيا القانكف الفرنسي

تزكد بصكرة عامة كاستجابة لحاجة عامة، كيتطمب تكفيرىا أف يحتـر القائمكف عمى 
 .  2" المساكاة، االستمرارية، كالتكيؼ: إدارتيا مبادئ

  عرفيا بارتكليBartoli " : المرافؽ العمكمية ىي كؿ نشاط تقـك بو الييئات
العمكمية بصفة مباشرة أك غير مباشرة عف طريؽ منظمات خاصة تككف خاضعة 

.  3" لرقابة السمطة العمكمية، كييدؼ إلى تحقيؽ المنفعة العامة 
فؽ العمكمية االمر:      مف خالؿ التعاريؼ السابقة يمكف استنتاج التعريؼ التالي

بمعناىا المكضكعي ىي كؿ خدمة عمكمية يسير كؿ جياز عمكمي عمى تكفيرىا 
بغرض تحقيؽ المنفعة العامة، ىذه الخدمة يتـ تسييرىا كتنظيميا مف قبؿ الدكلة سكاء 
بصفة مباشرة عف طريؽ الييئات العمكمية، أك بصفة غير مباشرة عف طريؽ الخكاص 

تحت رقابة شخص عمكمي، كتأخذ الخدمة العمكمية عدة أشكاؿ فقد تككف خدمات 
.  إدارية، اجتماعية، أك ثقافية

يتضح مف خالؿ التعاريؼ السابقة مف أجؿ  أف تحقؽ الخدمات العمكمية 
األىداؼ التي تسعى إلييا الدكلة كاف مف الضركرم أف تخضع لمجمكعة مف القكاعد 

                                                           
آفاؽ الوظيفة العمومية الجزائرية في ظؿ تطبيؽ المناجمنت العمومي الجديد بالنظر إلى بعض :  تيشات سمكل1

: ، أطركحة دكتكراه في عمـك التسيير، تخصصنيوزلندا، فرنسا، والواليات المتحدة األمريكية: التجارب األجنبية
، 2015تسيير المنظمات، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة امحمد بكقرة بكمرداس، الجزائر، 

  .39ص 
، 2004، الدار الجامعية، اإلسكندرية، النظرية والتطبيؽ: اقتصاديات المشروعات العامة:  المرسي سيد حجازم2

.  29ص 
3
 Annie Bartoli: management dans les organisions publiques, Dunod, 3ème édition, 

Paris, France, 2009, P 51.  
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تضمف تحقيؽ ىذه األىداؼ، كىذا ما سنتعرض إليو في العنصر المكالي مف 
 .المحاضرة

:  أنواع الخدمات العمومية: ثانيا
     ىناؾ تقسيمات مختمفة لمخدمات العمكمية إال أف جميعيا يشترؾ في كثير مف 

 : المحاكر، كمف بيف ىذه التقسيمات نجد التقسيـ التالي
  خدمات ضركرية لبقاء المجتمع كسالمتو كتقدمو مثؿ الخدمات التعميمية

 .كالصحية ك ىي خدمات يفترض أف تقدميا ك تكفرىا الدكلة ميما ارتفعت تكمفتيا
  خدمات ال )الخدمات الضركرية ألفراد المجتمع باختالؼ قطاعاتو كمستكياتو

الخ، كما ... مثؿ التمكيف بالماء، الكيرباء، الغاز ك النقؿ (يمكف االستغناء عنيا 
يالحظ عمى ىذا النكع مف الخدمات أنيا لـ تعد حكرا عمى الدكلة أك المشركعات 

نما أصبحت قابمة لمتقديـ مف طرؼ المشركعات الخاصة، كتتـ إدارتيا عمى  العامة كا 
. أسس تجارية حيث تطبؽ عمييا معايير الربحية التجارية

  خدمات ذات منفعة اجتماعية ك ثقافية يستفيد منيا أفراد المجتمع، إال أف ىذه
الخدمات قد ال تككف ذات أىمية بالنسبة لبعض األفراد أك المجتمعات ك مف بيف ىذه 

 .المكتبات العامة، المتاحؼ كالمنتزىات العامة: الخدمات نذكر مثال
  خدمات ذات طبيعة اجتماعية، يمكف لألفراد أف يؤدكىا بأنفسيـ عف طريؽ

إمكانياتيـ الخاصة، إال أف القصكر في تأدية ىذا النكع مف الخدمات عمى أكمؿ كجو 
قد يؤثر عمى المجتمع، كىك ما يستدعي تدخؿ السمطات العمكمية في أداء ك تكفير 

 .ىذه الخدمات كمف بيف ىذه الخدمات نذكر بصكرة أساسية اإلسكاف مثال 
  نما تمتد إلى خدمات رأسمالية مكمفة ال تقتصر منفعتيا عمى الجيؿ الحالي كا 

. 1بناء المدارس، المستشفيات، الجامعات كغيرىا: األجياؿ المقبمة، مثؿ

                                                           
.  62، ص 2001، الدار الجامعية، اإلسكندرية، التمويؿ المحمي:  عبد المطمب عبد الحميد1
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    كقياسا عمى التقسيـ الفرنسي لمخدمة العمكمية نستطيع تمييز ثالثة أنكاع ليذه 
نما ىك تقسيـ أكثر اختصارا، حيث نجد  :  األخيرة ال تختمؼ عف التقسيـ السابؽ كا 

ك ىي خدمات مرتبطة أساسا بالدكر :  ترتبط بسيادة الدكلةخدمات عامة .1
 .الخ...التقميدم لمدكلة، كذلؾ في مجاؿ العدالة، األمف الدفاع الكطني ك المالية العامة

ك التي تطكرت بصكرة ممحكظة منذ منتصؼ القرف : خدمات اجتماعية وثقافية .2
 .الخ... التاسع عشر، كالتي تشمؿ عمكما التعميـ، الصحة، المساعدات االجتماعية

كالتي يطمؽ عمييا عمكما خدمات عامة : الخدمات ذات الطابع االقتصادي .3
صناعية أك تجارية، ظيرت ىذه الخدمات بشكميا المذككر في القرف العشريف مع 

التطكر الممحكظ لدكر الدكلة في الحياة االقتصادية كفي تحقيؽ رفاىية المكاطف في 
 .1الخ ....مجاؿ احتياجاتو األساسية في مجاؿ النقؿ، االتصاالت الطاقة

 : كتنقسـ إلى نكعيف أساسيف كىما: الخدمة حسب طريقة تقديميا .4
 خدمة فردية. 
 خدمة جماعية. 

 : كيمكف تصنيفيما إلى نكعيف:الخدمة حسب طبيعة استيالكيا .5
 أم إلزامية كىي خدمات اجتماعية : خدمات ذات استيالؾ إجبارم

 .كالمتعمقة بالمعرفة كتشمؿ التعميـ، التطعيـ الطبي ضد األمراض كاألكبئة
 خدمات ذات استيالؾ اختيارم. 

 : في ىذا النكع نجد ثالثة أنكاع مف الخدمات:الخدمة مف حيث التكمفة .6
 كىي تمؾ الخدمات التي تقدميا الدكلة كال تتمقى مقابميا : خدمة مجانية

الماؿ مف المكاطنيف، فيي تقدـ بدكف مقابؿ كتتحمؿ تكمفتيا الخزينة العمكمية مثؿ 
 .حمالت التمقيح، األمف العمكمي، اإلنارة العمكمية

                                                           
.  63، مرجع سابؽ، ص التمويؿ المحمي:  عبد المطمب عبد الحميد1
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 كىي تمؾ الخدمات المدفكعة األجر، أم مقابؿ التزاـ مادم : خدمة بالمقابؿ
 .كيتحمؿ أعباءىا المستفيد بشكؿ مباشر مثؿ الكيرباء، الياتؼ، الماء الشركب

 ىي تمؾ الخدمات التي يتشارؾ في دفع تكاليفيا كؿ مف :الخدمة المدعمة
 .الدكلة كالمكاطف مثؿ النقؿ العمكمي، السكف االجتماعي

: كما يذىب البعض إلى تصيؼ الخدمة العمكمية إلى صنفيف أساسيف
 مثؿ خدمات البمدية، الدفاع، األمف الكطني، النظافة : الخدمات غير المسوقة

، كىي خدمات مجانية يستفيد منيا سكاء المكاطنيف أك الخ...العمكمية اإلنارة العمكمية
 .المقيميف، كيتـ تمكيميا مف طرؼ الخزينة الدكلة

 كتمثؿ في خدمات الغاز كالكيرباء كالماء، كىي خدمات يتـ : الخدمة المسوقة
الحصكؿ عمييا بمقابؿ إما يغطي إجمالي تكمفة الخدمة أك جزء منيا بالنسبة لمخدمات 

 .المدعمة
      إف النشاط الحككمي الذم ينسب إليو تقديـ الخدمات العامة بشكؿ مستمر 
إلشباع الحاجات العامة لممكاطنيف ال ييدؼ إلى تحقيؽ الربح في ىذا النكع مف 

المشاريع، حيث ال تخصص المكارد عادة في مشركعات الخدمات العامة مف أجؿ 
تقديـ سمع كخدمات ضركرية لممكاطنيف دكف النظر إلى قدر تيـ عمى الدفع، إال أف 
غياب ىدؼ الربح في ىذه المشركعات التي تؤدييا الكحدات الحككمية ال يعني أنيا 

نما يغيب ىنا مقياس الربح الناشئ عف المقارنة بيف النفقات كاإليرادات .  تعمؿ بخسارة كا 
عمكما فإف تصنيؼ الخدمات العمكمية يتأثر باالختيار السياسي كاالقتصادم 
كاالجتماعي، الذم تتبناه الدكلة، فما يعتبر خدمة عمكمية ال تخضع لمقياس الربح 
كالخسارة في دكلة ما، نجده في دكلة أخرل مسيرا عمى أسس تجارية تطبؽ عمييا 

.  المعايير الربح كالخسارة
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 : المبادئ األساسية لتقديـ الخدمة العمومية:     ثالثا
     ىناؾ مف يعتبر ىذه المبادئ أنيا خصائص تميز الخدمة العامة عف غيرىا مف 

كفقا - التي تعتبر تقميدية عند بعض الباحثيف - الخدمات، كقد ينظر إلى ىذه المبادئ 
لجانبيف منيا ما يتعمؽ بالجانب القانكني كاإلدارم لتقديـ الخدمة العامة كمنيا ما يتعمؽ 
بطبيعة المشاريع اليادفة إلى تقديميا، ك يمكف أف نعرض ىذه المبادئ بصكرة عامة، 

 :فيما يمي
يجب أف يتسـ تقديـ الخدمة العمكمية باالستمرارية كاالنتظاـ ك : االستمرارية .1

ذلؾ بإتاحة الخدمة ألم فرد يحتاجيا في ظؿ ظركؼ محددة، إال في حاالت يتعذر 
 .  عمى ىيئات تقديـ الخدمة أف تستمر في تقديميا

ىي مبدأ أساسي في تقديـ الخدمة العامة كما أنو عامؿ مف عكامؿ : المساواة .2
الديمقراطية اإلدارية، مضمكف ىذا المبدأ أنو ينبغي أف يحصؿ جميع أفراد المجتمع 
عمى الخدمة العامة كأف تتشابو الضريبة أك الرسـ في المكاقع المتشابية، كأف يدفع 
الجميع بنفس الطريقة ك يحصمكا عمى جميع الضمانات، ىذا المبدأ يتضمف ضركرة 
تكفير الخدمة العامة بدكف عكائؽ ك إتاحتيا لجميع المكاطنيف دكف استثناء ك بصكرة 

. عادلة
إف المنفعة العامة ك الخدمة العامة تتطكر مع مركر الزمف كتطكر : الموائمة .3

المجتمعات، كمف ثـ فمف الضركرم كفقا ليذا المبدأ أف تقدـ الخدمة بكفاءة، كأف يساير 
الزبكف عمى اعتبار أف ىذه الحاجات تتغير ك تتطكر – تقديميا تطكر حاجات المكاطف

 .1مع الزمف خاصة كأف المحيط بجميع مجاالتو، يتميز بالتغير كعدـ الثبات
     عمى غرار ىذه المبادئ نجد أف الخدمة العامة تجمع بيف عنصريف أساسيف ىما 

 :  الطابع الخدمي كالعمكمي كالمذاف تحكميما الميزات التالية
                                                           

1
 René CHAPUS: Droit Administratif Général, Tome I, 15éme édition, édition 

Montchrestien, Paris, 2001, p608. 
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تتميز الخدمات العامة المقدمة مف طرؼ الييئات العمكمية : عالقة عدـ البيع . أ
بالمجانية عمكما أك بسعر يؤكؿ الربح فيو إلى الصفر فقد يدفع المرتفؽ مبمغ رمزم في 
صكرة رسـ أك ضريبة في أغمب األحياف، حيث يتـ الحصكؿ عمى الخدمة دكف تكفر 

كبيع السمع، أك  )خاصية التبادؿ المباشر الذم تتميز بو النشاطات االقتصادية األخرل 
 .أيف يتـ دفع الثمف بشكؿ مباشر (الخدمات المقدمة مف طرؼ القطاع الخاص 

إف اليدؼ األساسي لمنشاط : المنفعة العامة كيدؼ أساسي لمخدمة العامة . ب
. الحككمي ك مف ثـ المنظمات المقدمة لمخدمة العمكمية ىك المنفعة العامة

تخضع أنشطة الييئات العمكمية ك مف ثـ الخدمة العامة إلى : الرقابة العامة . ت
رقابة متعددة األطراؼ منيا الكصايا المباشرة، ىيئات الدكلة فضال عف المجتمع المدني 
عمى أساس أنو الممكؿ األساسي ك الفعمي لنشاط ىذه المرافؽ، كمع تعدد ىذه األطراؼ 

التي تتميز أىدافيا أحيانا بالتعارض فإنو كثيرا ما تككف ىذه الرقابة فعالة أحيانا ك 
 . 1فاشمة أحيانا أخرل حسب اليدؼ منيا ك حسب مصمحة كؿ طرؼ

:  مشكالت الخدمة العمومية: رابعا
ا في معظـ المشكالت التي تعاني ھ    تشترؾ العديد مف الدكؿ خاصة النامية مف

منيا اإلدارة العمكمية كالتي يمكف كصفيا بالمشاكؿ التقميدية لإلدارة العمكمية حيث 
اجتيد العديد مف الباحثيف في محاكلة ضبط ىذه المشاكؿ كمدل تأثيرىا في أزمة 

. الخدمة العمكمية
      يمكف حصر جممة المشاكؿ التقميدية التي تعاني منيا اإلدارة عمكما كعممية تقديـ 

الخدمة العمكمية خاصة إلى جياز البيركقراطية في الدكلة كالمشاكؿ الناتجة عنو، 
فالمشكؿ الكبير الذم يكاجو أم جميكر يتعامؿ كيتفاعؿ مع الجياز البيركقراطي ىك 

                                                           
.   09، ص 2005، دراسة غير منشكرة، جامعة بسكرة، دراسة حالة: أىمية التسيير العمومي:  بف عيسى ليمى1
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اتساع نطاؽ الخدمات االجتماعية كحتمية التعامؿ مع أجيزة كمؤسسات إدارية عمالقة 
: لتمبية حاجاتيـ، حيث تتمثؿ مشكالت الخدمة العمكمية فيما يمي

كيظير ىذا المشكؿ عمى عدة مستكيات، فعمى المستكل : التضخـ التنظيمي .1
المركزم يظير مف خالؿ إحداث كزارات كثيرة ككتابات دكلة ككزارات منتدبة، كما 

يظير ىذا المشكؿ مف خالؿ التكسع في عمميات التكظيؼ مما ينعكس عمى مستكل 
األداء، مف خالؿ كجكد عدد مف المكظفيف أكبر مف حاجة اإلدارة أك المؤسسة 

العمكمية أك ما يمكف تعريفو اصطالحا بالبطالة المقنعة كالذم ىك نتيجة لمسياسات 
االجتماعية التي تنتيجيا الدكؿ خاصة النامية منيا كالتي تسعى إلى شراء السمـ 

االجتماعي مف خالؿ تكظيؼ األفراد كمنحيـ ركاتب منتظمة دكف مراعاة الفعالية أك 
 .1النجاعة المالية لممناصب التي يتـ إحداثيا 

يتميز المكظؼ :  التمسؾ بحرفية القوانيف والموائح والتيرب مف المسؤولية .2
العمكمي بشدة التمسؾ بتنفيذ المكائح كالقكانيف كالتطبيؽ الحرفي لألكامر كالتكجييات، 

كىك نمط تقميدم في التسيير اإلدارم كاف نتيجة طغياف نظاـ المركزية في اتخاذ 
القرار، إذ ينحصر دكر المكظؼ في التنفيذ دكف أف تككف لو القدرة عمى االجتياد 

ذا ما يؤدم إلى شؿ الجياز اإلدارم ھكالسعي إليجاد الحمكؿ لممشاكؿ المطركحة، ك
. مف خالؿ البطء في تقديـ الخدمات

ذا كاف مف كاجب المكظؼ االلتزاـ باإلجراءات كعدـ الخركج عف ا كمف حقو ھ    كا 
ني ھأيضا حماية نفسو مف الكقكع في الخطأ الذم قد يككف لو أثر سمبي عف مساره الـ

فإنو بالمقابؿ يجد  االلتزاـ بتنفيذ اإلجراءات غطاءا لمتيرب مف المسؤكلية بحجة أف 
صالحياتو محدكدة، كفي الكاقع ىك يستخدـ سمطتو كصالحياتو حسب مزاجو مف خالؿ 

 .2استغالؿ الثغرات التي تكجد في المكائح كالتنظيمات 
                                                           

.  211، ص 2008، الطبعة الثانية ،دار البصائر، الجزائر، االتجاىات الحديثة في عمـ اإلدارة:  عمار بكحكش1
.  214 نفس المرجع السابؽ، ص 2
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مف األسباب الرئيسية التي كانت كراء فقداف المكاطف : التمييز في أداء الخدمة .3
م التمييز في تطبيؽ نفس اإلجراءات بيف المكاطنيف، ھلمثقة في الجياز البيركقراطي 

ة يستفيد مكاطف مف الخدمة بسيكلة كبدكف تعقيد، كفي المقابؿ تجد مكاطف ھفمف ج
 .آخر تفرض عميو مجمكعة مف التعقيدات لمحصكؿ عمى نفس الخدمة

    كتعكد ىذه الظاىرة إلى تفشي الكساطة كالمحاباة كالرشكة كاستغالؿ الكظيفة، حتى 
كصؿ األمر إلى قياـ قناعة لدل العامة مف المكطنيف إف الحصكؿ عمى الخدمات ال 

. يتـ أال مف خالؿ طريقة مف الطرؽ المذككرة، مما شجع ظاىرة الفساد اإلدارم
إف االلتزاـ بتنفيذ المكائح كالقكانيف بشكؿ حرفي كاحتراـ : الروتيف اإلداري .4

الشكميات التي يجب أف تتكفر في المعامالت الرسمية كالمستكيات اإلدارية التي تمر 
ا كؿ ذلؾ أكجد ظاىرة الركتيف الذم أصبح ظاىرة ھا حتى تصؿ إلى طالبھعبر

ا بسبب غياب التجديد كعدـ ھا مكظفك اإلدارة عمى كؿ مستكياتھمرضية يعاني مف
   .1اإلحساس بأىمية الكقت 

يبقى اكبر مشكؿ يكاجو الجياز البيركقراطي : البطء في التجاوب مع المتغيرات .5
ىي مشكمة مراجعة القكانيف كالمكائح كالتنظيمات كتحديثيا بحيث تتماشى مع التغيرات 
االجتماعية كركح العصر، فالمكظؼ المككمة إليو  ميمة تقديـ الخدمة لمجميكر ال 

يستطيع تغيير اإلجراءات كاالستجابة لطمبات المكاطنيف حتى كلك كاف غير مقتنع بما 
يقدمو مف خدمات، ألف التغيير يجب أف يمر عمى سمسمة طكيمة مف المسارات التي 
تصؿ في  نياية األمر إلى إقناع السمطات العميا بضركرة التغيير ما يكسبو الصفة 

 .2الرسمية كالشرعية 
 :       كيمكف أف نظيؼ بعض مشكالت الخدمة العمكمية كالتي تتمثؿ فيما يمي

                                                           
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ االجتماع، جامعة التنظيـ البيروقراطي والكفاءة اإلدارية:  صباح أسابع1

.  90، ص 2007قسنطينة، الجزائر، 
.  215، مرجع سابؽ، ص االتجاىات الحديثة في عمـ اإلدارة:  عمار بكحكش2
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  غياب االتصاؿ بيف اإلدارة في منظمات الخدمة العمكمية كبيف جماىير
الخدمة، األمر الذم ينتج عنو كجكد فجكة بيف ما يتـ تقديمو مف أداء لمخدمات 

 .العمكمية، كبيف ما يتكقع المكاطنكف نحك ىذه الخدمات
  غياب البحكث كالدراسات التطبيقية في الكحدات التنظيمية التي تقدـ الخدمة

العمكمية، كعدـ االىتماـ باالستفادة مف مثؿ ىذه البحكث كالدراسات التي تتكافر بشكؿ 
 .كبير في المؤسسات كالمنظمات األكاديمية كالبحثية

  ضعؼ نظـ المتابعة كالتقييـ لمخدمات العامة كتحقيؽ الرقابة الفعالة، بغرض
 .التحقؽ مف كصكؿ ىذه الخدمات لممكاطنيف كفقا لمقكانيف كالتشريعات المنظمة ليا

  سكء استخداـ المكارد التنظيمية المتاحة في إنتاج كتقديـ الخدمة العامة، كذلؾ
 .إما بسبب اإلىماؿ كالالمباالة، أك عدـ الخبرة كالدراية، أك بسبب السرقات

  عدـ القدرة عمى المحافظة عمى المستكل الجيد لمخدمة العامة، نظرا لغياب
 .المعايير الخاصة بالرقابة عمى جكدة ىذه الخدمة

 نقص التأطير كعدـ االىتماـ بالتككيف كالتخصص. 
 قدـ أنماط التسيير. 
 انتشار ظاىرة الرشكة . 
 فشؿ أجيزة الرقابة الداخمية كالخارجية في تأدية كظائفيا. 
 1عجز كقصكر في الجانب االستشرافي. 

ا، ألف ھ  كبصفة عامة فاف مساكئ النظاـ البيركقراطي متعددة كال يمكف حصر
ظركؼ العمؿ تختمؼ مف منطقة إلى أخرل كمف منظمة إلى أخرل، كبالتالي يختمؼ 

 .حجـ المشاكؿ كمستكل التعقيدات التي تبرز عمى صعيد العمؿ

                                                           
دراسة تطبيقية عمى المستشفيات العامة : تأثير أخالقيات الخدمة العامة عمى تمكيف العامميف:  نيى سعد الحمبي1

.  30-29، ص 2009، مذكرة ماجستير في إدارة األعماؿ، قسـ إدارة األعماؿ، جامعة دمشؽ، في محافظة دمشؽ
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كمف خالؿ العرض السابؽ، يمكف عرض مالمح الخدمة العمكمية التقميدية في 
 :النقاط التالية

 ىيكؿ تنظيمي ىرمي مع تعدد مستكيات اإلدارة. 
 غياب التفكيض كالتمكيف. 
 تكاضع التخطيط اإلستراتيجي. 
 قصكر معايير اختيار كتدريب المديريف. 
 تقادـ التكنكلكجيا. 
 تكدس العمالة. 
 بيركقراطية اإلدارة. 
 1 مركزية السمطة.   

 كىذا ما يدفعنا إلى القكؿ أف الخدمة العمكمية التقميدية تمتاز بمعالـ نكجزىا في    
: النقاط التالية

 إف التعقيدات اإلدارية كشدة تمسؾ المكظفيف بمكائح كقكاعد :التعقيدات اإلدارية 
العمؿ، بالرغـ مف عدـ قناعاتيـ ليا في معظـ األكقات كالنظر إلييا كغاية الكصكؿ 
إلييا كليست كسيمة لتحقيؽ النفع العاـ مما أدل إلى تشكؿ قناعة لدل المكاطف بأنو 

 .يتعامؿ مع آلة مبرمجة يعمؿ كفؽ مخطط محدد مسبقان 
 كىك ما يالحظ في اإلدارة العمكمية ىك :التضخـ في التوظيؼ والتكاليؼ 

التضخـ في التكظيؼ الذم ال يرافقو ارتقاء في نكعية الخدمات العمكمية المقدمة أك 
 .المنجزة

                                                           
جسكر لمنشر كالتكزيع، التسيير العمومي بيف االتجاىات الكالسيكية واالتجاىات الحديثة، : مريزؽ عدناف 1

 .43، ص2015المحمدية الجزائر، الطبعة األكلى، 
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 إف إستراتيجية اإلدارة العمكمية مقيدة باألىداؼ : تبني أىداؼ وغايات خارجية
- اإلدارة العمكمية– الخارجية مف خالؿ تطبيؽ المكائح كالمراسيـ ال غير، كبالتالي فيي 

 ".الصالح العاـ" تخضع لغايات خارجية محددة في صكرة 
 غياب مردودية رأس الماؿ. 
 انجاز المياـ في إطار منافسة معدومة وغير واضحة المعالـ. 
 أنظمة معقدة وشديدة االنغالؽ. 
 خضوع اإلدارة العمومية لمقرارات السياسية. 

ينبغي أف نشير إلى نقطة في غاية األىمية، أف المشكالت التي عرفتيا الخدمات 
العمكمية، أدل إلى المناداة بإصالح الخدمة العمكمية، كىك يعني بناء قطاع عاـ يتسـ 

كىك (تحسيف الخدمة العمكمية )بالكفاءة كالفعالية كقادر عمى خدمة حاجات الجماىير 
 ."السياؽ الحديث لإلدارة العمكمية" ما يطمؽ عميو 

مف خالؿ ما تـ عرضو،يمكف القكؿ بأنو ليس ىناؾ اتفاؽ   :خالصة المحور     
مرجعي لمفيـك الخدمة العمكمية عمى اعتبار أف ىذا المجاؿ مرتبط بالقيـ التي تقـك 

فالنظرة ، عمييا كؿ دكلة، كما أنو خاضع لمتطكر الذم تفرضو التكنكلكجيات الحديثة
الحديثة تربط مياـ الخدمة العمكمية بمقتضيات الديمقراطية كالمتطمبات االجتماعية 

. كالثقافية كبضركرة المحافظة عمى التعددية بؿ كتشجع الشراكة مع المتعامميف الخكاص
كما يمكف استنتاجو مف المحاضرة السابقة، أنو يمكننا حصر مفيـك الخدمة  

كىذا في  العمكمية في أنيا محصمة كؿ نشاط عمكمي ىدفو تمبية حاجيات المكاطنيف،
: كتتميز الخدمة العمكمية بالخصائص التالية  تحقيؽ المصمحة العمكمية،إطار
 .كجكد حاجة عامة ضركرية يتطمب التكفؿ بيا .1
 .اليدؼ مف الخدمة العمكمية ىك الصالح العاـ .2
 .اليدؼ مف الخدمة العمكمية ىك خدمة المكاطف كتحسيف مستكل معيشتو .3
  .مف تفكضو بذلؾ تقديـ الخدمة العمكمية تضمنو ىيئات عمكمية أك  .4
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 باالتصاالت مساءلة املفهوم وعالقته...  العنوميالتصالا: ثانيالاحملور 

 األخرى
: تمييد

 العمكمي كتطكره، كما االتصاؿنسعى مف خالؿ ىذه المحاضرة إلي تحديد مفيـك 
 العمكمي، ثـ نعرج لالتصاؿ االتصاؿ لمبادئ سنحاكؿ أف نتعرض بالتحميؿ كالمناقشة

العمكمي كعالقتو باالتصاالت األخرل، كاالتصاؿ السياسي كالتسكيؽ االجتماعي 
الكزارات،  )إلخ، ثـ سنركز عمى دكره كالجيات التي تمارسو ...كالحمالت اإلعالمية

لنختـ المحاضرة بحكصمة نيائية لما قيؿ  (الجماعات المحمية، المؤسسات العمكمية
. كنقش في المحاضرة كتعد بذلؾ خالصة المحكر ككؿ

:  العمومياالتصاؿمفيـو  .1
 العمكمي أحد األنكاع االتصالية الميمة في معالجة قضايا االتصاؿيمثؿ 

المجتمع، لما يسمح بو مف تعديؿ كتغيير السمككيات كالمكاقؼ كاالتجاىات الفردية 
اتجاه قضايا المجتمع لمتقميؿ مف المشاكؿ، كذلؾ باستخداـ تقنيات التأثير كاإلقناع ك 

 العديد مف الفاعميف الذيف يمثمكف المصدر األساسي لالتصاؿ العمكمي إشراؾ
، المجاؿ (البمدية كالكالية )كالحككمات كالكزارات، الجماعات المحمية  (االجتماعي)

كالجمعيات، المنظمات غير الحككمية، المنظمات الدكلية، المؤسسات  )العاـ  
 (1).(العمكمية كالخاصة

عالميـ لالتصاؿ العمكمي ىي تعريؼ المكاطنيف الميمة األولى      بالسياسات كا 
العمكمية الممارسة مف طرؼ السمطة، حيث تنشر الرسالة أك المعمكمة الحككمية في 

. سياؽ يمتاز بالتعددية

                                                           
(1)

 Armand colin :communication des entreprise; stratégies pratique, éd Nathan, 

2édition, paris, 2006, P344. 
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 فيي مرتبطة بالرغبة في تغيير سمكؾ المكاطنيف، كيتعمؽ األمر الميمة الثانيةأما     
، أك ما تعمؽ (....، السرطافدزاإلم)ىنا بحمالت التكعية كالكقاية في المجاؿ الصحي 

، أك تمؾ المرتبطة (.....العنؼ المنزلي، أمف الطرقات، كحكادث المركر )باألمف
. برىانات التنمية المستدامة

 العمكمي يركز عمى المعمكمة اإلدارية كالمرتبطة بالخدمة االتصاؿكأخيران، فإف     
 أك اإلدارم المكجو لمخدمة العمكمية باالتصاؿالعمكمية كتثمينيا، كيتعمؽ األمر 

. (1) المؤسسات الحككمية مثؿ كزارة الدفاع الكطنيإحدل الصادر عف االتصاؿ
" فإف"   Pierre Zémor" العمكمي إلى المنفعة العامة، فحسب االتصاؿييدؼ 

كمنو فيك اتصاؿ ، " العمومياالتصاؿالصالح العاـ ىو الخاصية التي تحدد طبيعة 
بعيد عف األىداؼ التجارية، جميكر المستيدؼ ليس المستيمؾ بؿ المكاطف، فيك 

 البمداف مستحيال فييستيدؼ أشخاص يتمتعكف بحقكؽ كعمييـ كاجبات، كىك ما يبدك 
.  العمكمي كتختفي الدعايةاالتصاؿ، كما يظير الديمقراطيةغير 
 : تطور التاريخي لالتصاؿ العمومياؿ .2

 يعكد إلى االتصاؿ يمكف أف تعكد إلى عيكد مضت، فبكادر االتصاؿإف دراسة   
 كعرفيا عمى ككنيا البحث في جميع الكسائؿ (2)" أرسطك"فف البالغة التي برع فييا 

ذا كاف اإلقناع ىك  تمؾ العممية التي تستيدؼ تأثير  عمى " المؤدية إلى اإلقناع، كا 
 كىذا ما أكده أغمبية الباحثيف في ،" وسموكياتيـ باستخداـ الحجج والبراىيفاآلخريف
ليا جذكر " ممفيف ديفمير" اإلقناعي كما يراىا االتصاؿ، ففكرة االتصاليالمجاؿ 

تاريخية، حيث كاف مصطمح عمـ البياف كالفصاحة يستخدـ لإلشارة إلى فف المغة  

                                                           
، ص 2014 كالتكزيع، الجزائر، لمنشر ىكمو ، داروتقنيات أسس :العمومي والفضاء االتصاؿ: بكخبزة  نبيمة(1)
43 . 

(2)
 Michel le Net: La communication Publique Pratique des campagnes 

d'information, édition de documentation Française .Paris. 1992. P07. 
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لمتأثير عمى أحكاـ األخرييف كسمككياتيـ في زمف كاف  فيو الصكت البشرم ىك الكسيمة 
ذا رجعنا إلى فف البالغة في العصر الحديث، نجد أبحاثان عديدة  الكحيدة لالتصاؿ، كا 

يرل أف  المجتمع  اليـك "  Breton Philipe "تطرقت إلى الزاكية اإلقناعية فمثال 
ىك مجتمع اتصاؿ كأف البالغة ىك عنصر أساسي لإلقناع، كىناؾ دراسات كأبحاث 

كثيرة تعبر عف النقمة النكعية لمبالغة كأثرىا في االتصاؿ اإلقناعي عمى الطريقة 
كلكجيا، كبالتالي ساىمت العديد مف العمـك عمى بناء مالعصرية في ظؿ البنيكية كالسيـ

 ..1حديثة تقـك عمى أساس عممي"  كعمـ البالغةاالتصاؿ"نظرية  
فعندما نتحدث اليـك عف االتصاؿ فإننا نستعمؿ منطقيا فف اإلقناع كالبالغة لمتأثير   

 يطبؽ االتصاؿعمى الجماىير، كخاصة بتطكر كسائؿ اإلعالـ الجماىيرية، أصبح 
كبالتالي تغيرت " المصمحة العامة"عمى مجاالت عديدة منيا المجاالت الخاصة ب

" طبيعة اإلعالـ الذم كاف يعتمد عمى الدعاية السياسية كاإلشيارية، كاتخذ لنفسو ميمة 
الديمقراطية، الصحة، نكعية  ) االجتماعية، فاالتصاؿ المركج لمقيـ "الخدمة العمكمية

عمى حد قكؿ "  العمكمياالجتماعياالتصاؿ " أك ما يطمؽ عميو اسـ  (....الحياة
 أخذ يتطكر تدريجيا إلى جانب أنماط أخرل مف "Michel Le net"  " ميشاؿ لوني"

. ، كالدعاية، اإلشيار التجارماالتصاؿ
كغرضو " السمطات العمومية والخدمات العامة"فاالتصاؿ العمكمي، إذف مجالو    

تحقيؽ المصمحة العامة كتعديؿ السمككيات المضرة بالمجتمع، كما أنو يخدـ السياسة، 
اإلشيار، الصحة، التعميـ، الثقافة، مستخدما فف البالغة الجديد، اإلقناع كالتأثير في 

  .2سمكؾ األفراد بما يتكافؽ مع األىداؼ كالغايات المجتمعية

                                                           
، أطركحة تطبيقات االتصاؿ العمومي المطبقة في الحمالت العمومية المتمفزة، دراسة نظرية:  نبيمة بكخبزة1

، ص  2006/2007، كمية عمـك اإلعالـ كاالتصاؿ، دكرة 03دكتكراه في عمـك اإلعالـ كاالتصاؿ، جامعة الجزائر 
 . بتصرؼ مف الباحثة70

 . بتصرؼ مف الباحثة71- 70، ص المرجع السابؽ 2
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 العمكمي كغيره مف المجاالت عمى االتصاؿيرتكز :  العمومياالتصاؿمبادئ  .3
 أف خميطَا مف القميؿ مف ما "Marc Thibault "فيقكؿمجمكعة مف المبادئ الجكىرية 

تعممو نظريا كعشركف سنة مف الممارسة في ىذا المجاؿ، ساعده عمى خط تسعة 
  :1 العمكميلالتصاؿمبادئ 

 " : الحتمية: المبدأ األوؿ 
 تسجؿ ىذه  "communiquer On ne peut pas ne pas" "نتصؿأال ال يمكف 

المقكلة قكتيا عندما يتعمؽ األمر باالتصاؿ العمكمي، فميمة القائـ باالتصاؿ العمكمي 
"  استعمؿ السككت أك عبارة إففي ىذا المقاـ يحـر عميو الصمت كالسككت، كحتى 

 حتما ،كرد فيك فعؿ اتصالي كفي أم حاؿ مف األحكاؿ ىك يقكؿ شيئان " بدكف تعميؽ
 .نتصؿ

 ىك الذىاب إلى األخر، إذف ىك االعتراؼ بو االتصاؿ: اآلخر: المبدأ الثاني 
يجادثـ تعمـ التعرؼ عميو، كذلؾ لفيـ طريقة تفكيره   الكسيمة األكثر فعالية لمتكاصؿ كا 

 يحقؽ التقارب مع أخذ بالحدكد االتصاؿفيك " Dominique Wolton" معو، كتقكؿ 
 االتصاؿالحتمية التي ال يسمح بتجاكزىا في كؿ تقارب، ألف األمر األكثر تعقيدان في 

 .ىك اآلخر
مف المستحيؿ معرفة األجزاء دكف " Pascal "تقكؿ: الشمولية: المبدأ الثالث 

معرفة الكؿ كال يمكف أيضَا معرفة الكؿ دكف معرفة األجزاء بشكؿ مف الخصكصية، 
 ىك مضمكف، معنى، عالقة، سياؽ، االتصاؿ، كلكف االتصاؿفالرسالة كحدىا ال تمثؿ 

فالمضمكف ىك المعمكمة، كالمعنى ىك طريقة صياغة المعمكمة، أما السياؽ فيك يجمب 
 . لتأكيد أك نفي الرسالة ككؿإضافيةزكايا جديدة لرؤية 

                                                           
1
 Michel le Net: La communication Publique Pratique des campagnes 

d'information, op.cit., P 12. 
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ىك نتيجة مباشرة لسابقيو، إذ البد  مف كجكد تناسؽ في : المالئمة: المبدأ الرابع 
ـ كالتناسؽ يحقؽ التكافؽ كاالنسجاـ في غعناصر العممية االتصالية كمنو فتحقيؽ  التنا

 كتظير تمؾ المكائمة في السياؽ مف حيث المعمكمة كأسمكب صياغتيا كما في االتصاؿ
 .العالقة مف حيث اختيار الكقت المناسب لالتصاؿ

 مسألة كقت كتسمسؿ زمني االتصاؿ: (الزمف )التوقيت : المبدأ الخامس 
كالرغبة في التكاصؿ ىك رغبة في بناء عالقة، ىذه األخيرة تتطمب كقتا لبنائيا، كليسمح 

، كبما أف  ىدؼ Processus مسار تزامني إتباعالزمف ببناء  ىذه العالقة البد مف 
 الجكىرم ىك الذىاب إلى اآلخر، أم خمؽ عالقة كالحفاظ عمييا، فإف ذلؾ االتصاؿ

 .يتطمب الكثير
 العمكمي في قمب االتصاؿىنالؾ ثالثة عكامؿ تجعؿ : النسقية: المبدأ السادس 

الذم يمكف " النسؽ"  ىذه العممية ينبغي أف نعرؼ أكثرالكظيفة النسقية المعقدة، كلفيـ 
 ".مجمكعة عناصر متكاممة كمنظمة مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ مشترؾ" تعريفو بأنو 

 العمكمي يتكاجد في قمب نسؽ مفتكح، كىك االتصاؿ أفتمؾ العكامؿ أولى  -
 . عمى بيئتو كفي حركة مستمرة، ينبغي الكصكؿ إلى ىدؼبطبيعتو مفتكح

فاف االتصاؿ ككنو غالبا ما يحمؿ خطاب التغيير، ىذا ما يجعمو يصطدـ : انياث -
 الكضع عمى حالو ك يرفضكف إبقاء المكجكديف في النسؽ الذيف يحاكلكف أكلئؾمع 

 .التعديؿ
 األخرل األنساؽ فإف االتصاؿ العمكمي عمى عالقة تبادلية تكاممية مع وأخيراً  -

  .1(المكاطنيف، مؤسسات المجتمع المدني)

                                                           
 العدد ،8 االجتماعية، المجمد العمـك ، مجمةواالتصاؿ القيمي اإلعالـ أو عمومي اجتماعي اتصاؿ:  أماؿ عميرات1
 . 378، ص 2014 ،1



المية طالة. د ------------------------------------------------------------------   مطبوعة دروس وحدة االتصال واخلدمة العنومية  

 

 
29 

 في الكاقع ما ىك إال سمسمة مف األفعاؿ االتصاؿ  إف:التفاعؿ: المبدأ السابع 
كردكد األفعاؿ، قد تككف ىذه األخيرة ذكية كناجحة، بناءة ككاضحة، كأحيانا أخرل أقؿ 

 .ذكاء كسمبية كغير كاضحة
 العمكمي ىك فضاء اللتقاء مختمؼ كجيات االتصاؿ: ةالمواجو: المبدأ الثامف 

 المختمفة، كمنو فيك األنساؽ مكاجية يجسد منطؽالنظر كاألفكار لنفس الظكاىر، فيك 
نماليس نفيا لكجكد اختالؼ في الرأم   . قبكؿ لمكاجيتيا كمناقشتياكا 

مفركغ منو ال يمكف تجاىمو في  ردكد األفعاؿ أمر: التوقع: المبدأ التاسع 
 العمكمي، كمنو فإف ميمة ىذا األخير ال تتكقؼ فقط عند تكصيؿ الرسالة إلى االتصاؿ

. 1جميكر، بؿ تتعدل ذلؾ إلى تكقع ردكد األفعاؿ كتحضير استراتيجيات لإلجابة عمييا
 :  العمومي وعالقتو باالتصاالت األخرىاالتصاؿ. 4

بعدما تبيف أف االتصاؿ العمكمي أصبح ضركرة ممحة في المجتمعات التي تريد 
 حياة صحيحة، باعتباره الكسيمة الكحيدة إلقناع األفراد بضركرة تغيير تحيىأف 

سمككياتيـ نحك األفضؿ لصالح مجتمعيـ، ككؿ البد مف اإلشارة إلى بعض األنكاع 
 : العمكمي كمنيااالتصاؿ األخرل التي ليا عالقة متداخمة مع االتصاؿ

 لكي ال نقع في الخمط بيف : العمومي واالتصاؿ االجتماعياالتصاؿ: أوال

 .المفيكميف البد أف نكضح أىداؼ كؿ نمط مف ىذيف النمطيف
 قد يستعمؿ في كثير مف األحياف كمرادؼ لالتصاؿ : االتصاؿ العمومي

االجتماعي بالمعنى الضيؽ لو، كيتعمؽ األمر بنشاطات االتصاؿ التي تتكفؿ بيا 
 .(في خدمة المكاطنيف )الحككمات، الكزارات، السمطات العمكمية تجاه المكاطنيف 

                                                           
 . 52، مرجع سابؽ، ص وتقنيات أسس: العمومي والفضاء االتصاؿ: بكخبزة  نبيمة1
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 ينظر إلى االتصاؿ االجتماعي باعتباره ظاىرة : االتصاؿ االجتماعي
اجتماعية مرتبطة بكجكد المجتمع، بما فيو مف نظـ كمؤسسات مختمفة تؤثر بدكرىا 

 .عمى تككيف اتجاىات الفرد كأرائو كأدكاره االجتماعية
االتجاىات المتبادلة والضرورية بيف إلى "االتصاؿ االجتماعي" كيشير      

كليذا يعد . "األشخاص والجماعات، وذلؾ لحدوث التفاعؿ االجتماعي واستمراره
 . االتصاؿ االجتماعي الخطكة األكلى لعممية التفاعؿ االجتماعي

 مع بعضيـ األفراد بيف المتبادؿ باالحتكاؾ عادة االجتماعي االتصاؿ يعرؼ    
 إلى ييدؼ الذم االتصاؿ كىكاالجتماعي،  التعارؼ مف نكع ىك االحتكاؾ بعض،ىذا

 االتصالية الرسائؿ أنكاع جميع استخداـ طريؽ عف االجتماعية المشاكؿ كافة معالجة
. األفضؿ نحك السمبي الكاقع تغير قصد

 الكعي كدفع المعارؼ تطكير إلى ييدؼ الذم االتصاؿ ذلؾ"  :    كيعرؼ بأنو
 فيك السميمة، اإلنسانية لمطبيعة المعاكس السمكؾ كتغيير السميـ، لمطريؽ االجتماعي

 ىذا كمصالح لتطمعات يستجيب عندما مجممو، في المجتمع لصالح التغيير عف يبحث
 ."اإلنسانية القيـ كتركيج االجتماعية، المشاكؿ مكافحة: مثؿ تيمو مساءؿ في المجتمع
نما فقط واستعالـ إعالـ مجرد ليس: " لكني بأنو مشاؿ يعرفو     كما  أيضا يعني وا 
 دعت كمما االجتماعي االتصاؿ إلى المجوء يتـ بحيث الغير، وسموكيات أراء تقويـ

 بالنسبة األىـ يكوف وقد ككؿ، المجتمع إصالح لفائدة التغيير عف لمبحث الحاجة
 إلى اآلراء لتغيير أساسية ركيزة أيضا وىو األساسية، القيـ وتنمية األمراض، لمكافحة
. 1"المعاكسة السموكيات وتعديؿ األفضؿ

                                                           
، ص 1999، المكتب العممي لمنشر كالتكزيع، اإلسكندرية، أساليب االتصاؿ االجتماعي:  محمد صبرم فؤاد النمر1

194-195  .
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 االتصاؿ مساىمة عمى تؤكد كميا أنيا نستنتج المذككرة التعاريؼ ىذه خالؿ كمف     
 أساسية ركيزة مف تنطمؽ عاجمة، حمكؿ إلى تحتاج التي المجتمع مشكالت مكاجية في
  خالؿ مف كذلؾ تغيرىا، أك تعديميا يجب التي األفراد كاتجاىات سمككيات كىي أال

 الحالية سمككياتيـ عف التخمي بضركرة إلقناعيـ اتصالية لمضاميف تعريضيـ
. كعيا أكثر أخرل بسمككيات كتعكيضيا
 االجتماعي االتصاؿ أىمية: 

 كالجماعات األفراد لحياة اجتماعية ضركرة االجتماعي االتصاؿ أف العمماء يؤكد     
 الكبار مف كالشعكر كالتفكير العمؿ داتاع نقؿ عمى متكقؼ كاستمراره المجتمع داخؿ
 عمى يعمؿ ألنو اجتماعية حياة تكجد ال االجتماعي االتصاؿ دكف فمف، الناشئيف إلى
  إذاعمييا، الكافديف أكلئؾ إلى الجماعة حياة عف الراحميف األفراد مف كاآلراء القيـ نقؿ

 بيف االجتماعية العالقات أكاصر كتقكية المجتمع، بناء في ميما دكرا االتصاؿ يمعب
 أك األفراد بيف سكاء االجتماعي، النسيج أسس كتكطيد المختمفة، كالجماعات األفراد

 .ككؿ المجتمع أك الجماعات
 كالحياة الجماعة لتككيف أساسي شرط االجتماعي االتصاؿ أف ذلؾ، كمعنى     

 مع بعضيـ يتفاعؿ األفراد مف نسؽ الجماعة أف عمى العمماء أكد فقد. االجتماعية
 كؿ كيككف مباشرة غير أك مباشرة اجتماعية، بعالقات معا مرتبطيف يجعميـ ما بعض،
 .1اآلخريف باألعضاء كمعرفة اتصاؿ عمى منيـ
 الميمة النتائج مف مجمكعة تحقيؽ عمى االجتماعي االتصاؿ يساعد ىنا كمف     
 :التالي النحك عمى كتككف والجماعة لمفرد
 السمككية األنماط يكتسب فييا، يعيش التيالجماعة،  مع الفرد اتصاؿ خالؿ مف 
 .المجتمع داخؿ اليكمية حياتو في إلييا يحتاج التي كالميارات، كالمعارؼ المختمفة

                                                           
، كمية اآلداب، جامعة المنصكرة، الطبعة األكلى، المدخؿ االجتماعي لالتصاؿ الجماىيري:  محمد محمد البادم1

.  87، ص 1997مصر، 
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 يتفاعؿ التي ، الجماعة ثقافة مستكم إلى الثقافي مستكاىا كرفع الشخصية نمك 
 .المطمكبة االجتماعية الشخصية مف االقتراب أك الكصكؿ إلى يؤدم معيا،
 المستمرة كمعايشتو باآلخريف الفرد اتصاؿ خالؿ فمف ،االنتماء قيـ تنمية 

 الجماعة بقيـ كاالعتزاز فيو، يعيش الذم كالكطف األرض حب لديو ينمك لمجماعة
 .إلييا كاالنتماء
 الجماعات بأعضاء الفرد احتكاؾ خالؿ فمف لممجتمع، العامة الثقافة صقؿ 

 .عناصرىا مف كثيرا كيحسف ثقافتو تصقؿ فييا، كالتأثير بيا كالتأثر األخرل كالثقافات
 مراحؿ خالؿ مجتمعو بأفراد الفرد يتصؿ فعندما االجتماعي، التكيؼ تحقيؽ 
 كيتشرب المختمفة، الحياتية كأنشطتيـ كقيميـ كتقاليدىـ عاداتيـ عمى يتعرؼ حياتو،
 معيـ، كالتالـؤ التكيؼ مف حالة إلى كيصؿ شخصيتو، مف جزاء فتصبح األنماط تمؾ
  .الغربة أك بالعزلة يشعر فال

 يأخذ فيو، يعيش الذم المجتمع مع الفرد يتفاعؿ فعندما النفسية، الراحة تحقيؽ 
 لو بحبيـ يشعر فإنو خدمات، مف عميو كيقدـ العيش، أسباب مف يحتاجو ما منيـ

 .معيـ التعامؿ في النفسية الراحة كيحقؽ
 بيف كالطمأنينة النفسية بالراحة الشعكر إلى الفرد يصؿ فعندما اإلنتاج، زيادة 
 .1إنتاجو كزيادة كتقدمو مجتمعو رفعة سبيؿ في جيده قصارل يبذؿ فإنو مجتمعو، أفراد

  إذف فاالتصاؿ االجتماعي ىك ذلؾ االتصاؿ الذم ييدؼ إلى خمؽ اتجاىات 
إنيما . كسمككيات ايجابية لدل المكاطنيف حكؿ القضايا االجتماعية ذات المنفعة العامة
يمتقياف في اليدؼ كىك خدمة المكاطف مف أجؿ تحقيؽ الصالح العاـ عف طريؽ 

أما إذا كانت  (اتصاؿ عمكمي )المؤسسات العمكمية إذا كاف المصدر كزارة أك سمطة
خاصة بخمؽ اتجاىات ايجابية حكؿ قضايا اجتماعية ذات منفعة عامة كالمصدر 

                                                           
.  197، ص مرجع سابؽأساليب االتصاؿ االجتماعي، :  محمد صبرم فؤاد النمر1
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إف ظيكر االتصاؿ العمكمي، كاختصاص .مختمؼ ىنا نتحدث عف اتصاؿ اجتماعي
جديد في ميداف مكافحة بعض اآلفات االجتماعية، أدل إلى إبراز االتصاؿ االجتماعي 
كعمـ يعمؿ عمى تكممة ميامو، كبذلؾ أصبح المككف األساسي لالتصاؿ العمكمي الذم 

 .يعتبر كمرادؼ لو مف حيث االىتمامات

إف الفرؽ المكجكد بيف  : العمومي واالتصاؿ السياسياالتصاؿ :    ثانيا

 السياسي، يكمف في اليدؼ، فاألكؿ ييدؼ إلى تحقيؽ االتصاؿ االجتماعي ك االتصاؿ
ىكية سياسية " كرفاىية المجتمع ، أما الثاني فييدؼ كيرمي إلى بناء" الصالح العاـ " 

قناعمعيف  " لرجؿ أك الحزب السياسي  أغمبية األفراد بضركرة تأكيد األفكار المركج  كا 
لكنيما . ليا، كبالتالي فيك محتكاه القرارات السياسية كبرامج الحككمات كاألحزاب

 ".الرأم العاـ"يشتركاف أف كالىما مرتبطاف ب 
في أف  "Michel Le net " "ميشاؿ لوني"كيتفؽ الكثير مف الباحثيف منيـ  

 السياسي كاالجتماعي العمكمي يمتقياف عند الكسائؿ المستعممة، خاصة إذا االتصاؿ
  .1إعالميةتعمؽ األمر بالنصيحة السياسية مف خالؿ حممة 

 االجتماعي يتعمؽ األمر بالخصكص بعد مرحمة تحسيسية منظمة االتصاؿففي   
 كمكاقؼ كعادات الغير، كذلؾ مف أجؿ مصمحة الجماعة، سمككياتعمى تعديؿ 

 أماـ الناخبيف لتحقيؽ تكطيد العالقة بيف الفرد المرشحكاالتصاؿ السياسي يكضح أفكار 
. كالنظاـ السياسي

 فيستعيناف االتصاؿكما يرتكز كؿ مف االتصاليف عمى طريقة منطقية في معالجة  
: بالطرؽ التالية

عداد يقـك كؿ مف االتصاليف بتحميؿ المعطيات الكمية :التشخيص.1  تحقيقات نكعية كا 
 .بيدؼ اإلجابة عمى رغبات الجميكر

                                                           
1
 Michel le Net: La communication Publique Pratique des campagnes d’information, 

Op.cit, P 22. 
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 بالتعرؼ عمى المحكر العاـ لالتصاؿ كاف اإلستراتيجيةتسمح : اإلستراتيجية .2
 .ينتج مكاضيع عديدة حسب تعدد الجماىير المستيدفة

 كالعالقات العامة كالتركيج في االتصاؿ يتفؽ كؿ مف اإلشيار، : الوسائؿ .3
  .1 عمى حسب الجميكر المستيدؼإعالمية رسالة إعداد
  التسويؽ السياسيتعريؼ: 
ذلؾ النشاط أك مجمكعة األنشطة التي : "ُعرِّؼ التسكيؽ السياسي أيضا بأنو    

 ". تستيدؼ تعظيـ كتنظيـ عدد المؤيديف لمرشح سياسي أك لحزب معيف 
ىك برنامج أك فكرة معينة بما في ذلؾ الدعـ »   كما عرؼ أف التسكيؽ السياسي 

المادم الجماىيرم باستخداـ كافة كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم أك أم كسائؿ أخرل 
". ضركرية 

 أف التسكيؽ السياسي عممية ُمعقَّدة كىي 1995عاـ  (Maarek)    يرل ماريؾ 
ناتجة عف تضافر أكثر مف عامؿ لمتكاصؿ السياسي، كاعتبر إدخاؿ عمـ التسكيؽ في 

عمـ السياسة كنتيجة لػكضع سياسة االتصاؿ السياسي في إستراتيجية شاممة عمى 
. تصميـ كترشيد كنقؿ الرسائؿ السياسية

 أف التسكيؽ السياسي أصبح جزء ال يتجزأ مف االتصاؿ Maarekكفى رأم ماريؾ     
االتصاؿ السياسي تشمؿ عممية التسكيؽ بأكمميا مف دراسة "السياسي ، حيث قاؿ، 

 . 2"كاختباره كاستيدافو (الجميكر المستيدؼ)مبدئية لمسكؽ 
 يمي ما اإلستراتيجيات ىذه بيف مف: السياسػي التػػػسويؽ إستراتيجيػػػات  :
 كىـ األساسية، الجماىير إلى المعمكمات تقديـ يتـ كفييا: اإلعالـ إستراتيجية . أ

 .قراراتيـ اتخاذ في كمساعدتيـ اتجاىاتيـ دعـ بيدؼ معيا كالمتعاطفكف الشبكة أعضاء
                                                           

مرجع سبؽ تطبيقات االتصاؿ العمكمي المطبقة في الحمالت العمكمية المتمفزة، دراسة نظرية، :  نبيمة بكخبزة1
 .85 ص ،ذكره

. 75، ص 2012، دار الراية لمنشر كالتكزيع، األردف، اإلعالـ السياسي:  محمد أبك سمرة2
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 العالقات كدعـ بناء إلى السعي عند كتستخدـ: اإلقناع إستراتيجية . ب
 إلى تسعى كعندما االجتماعية، لمشبكة المنتمية األساسية الجماىير مع اإلستراتيجية

 .معيف جميكر كسمككيات كاتجاىات معارؼ في مقصكد تغيير إحداث
 مع إستراتيجية عالقات لبناء الغالب في كتستخدـ: اإلجماع بناء إستراتيجية . ت
 مصالح كبيف المسكقة الجيات ىذه أىداؼ بيف تعارض يظير كعندما الخارجية، البيئة

 الحد تحقؽ مشتركة أرضية إيجاد إلى اإلستراتيجية ىذه كتسعى الجماىير، كاتجاىات
 .النشطة الجماىير إلى كتتكجو كجماىيرىا المسكقة الجيات بيف التفاىـ مف األدنى
 عمى االتصالية كسائمو السياسي المسكؽ يفتح كىنا: الحوار إستراتيجية . ث

 .1كمقترحاتيا كتكجياتيا آرائيا عف خالليا مف جماىيره لتعبر مصراعييا
 العمومي والتسويؽ االجتماعياالتصاؿ :  

يعد التسكيؽ االجتماعي أداة فعالة لالتصاؿ العمكمي  الذم يشممو، إذ أف      
 العمكمي يتخذ كأداة  التسكيؽ االجتماعي لمتركيج أفكاره عف طريؽ الحمالت االتصاؿ

 .اإلعالمية التي يعتمد عمييا ىذا التسكيؽ االجتماعي بالدرجة األكلى
 التغيير مستخدما بذلؾ إحداث عمؿ يساىـ في إطاريقدـ التسكيؽ االجتماعي 

 لمتأثير في معارؼ كاتجاىات كسمككيات كاإلقناعالنظريات كالنماذج الخاصة باالتصاؿ 
سكاء كنت حككمات أك منظمات أك  ) الجميكر المستيدؼ، فيحدد القائـ باالتصاؿ

اليدؼ، كعندما يككف  ىذا اليدؼ مف أجؿ مصمحة المجتمع ككؿ فإف  (جمعيات

                                                           
، الطبعة األكلى، دار الحامد عمـ النفس السياسي واإلعالمي:  محمكد عبد اهلل خكالدة، حسيف عمي العمكش1

. 312، ص 2009لمنشر كالتكزيع، األردف، 
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التسكيؽ االجتماعي يككف أداة لالتصاؿ العمكمي، بو يمكف أف نؤثر في الجميكر 
 .1 العمكمياالتصاؿالمستيدؼ مف 

ليمتد  (الذم يعد أصمو)إف مفيـك التسكيؽ االجتماعي أكسع مف التسكيؽ التجارم     
عمى نطاقات أكسع، فالجامعات كالجمعيات الخيرية كغيرىا مف المؤسسات غير 

الربحية تحتاج إلى تسكيؽ منظماتيا لكسب الدعـ السياسي كاالجتماعي بنفس درجة 
أىمية الكسب المادم، كيرتكز التسكيؽ االجتماعي عمى احتياجات الجميكر المستيدؼ 

معرفتيا كشكؿ المنتجات أك الخدمات المفضمة لو، فتككف الرسائؿ ترجمة لتمؾ 
 .2االحتياجات

 العمكمي كالتسكيؽ االجتماعي، حيث االتصاؿ كىنا يكمف الفرؽ الجكىرم بيف 
 العمكمي يستيدؼ مكاضيع قد يظير أف الجميكر ال يحتاج إلييا كال ييتـ االتصاؿأف 

 .بيا لكنيا أساسية مف أجؿ استمرار المجتمع بسمككيات صحيحة حضارية
قد يستخدـ التسكيؽ االجتماعي كأداة لتركيج فكرة أك قيمة معينة مف أجؿ سمكؾ 
معيف صحيح، لكنو كعممية  اتصالية مستقمة فيك تركيج لمنتج اجتماعي نزكال عند 

 .3رغبة الجميكر المستيدؼ كاحتياجاتو
 العمكمي كالتسكيؽ االجتماعي، يستعمؿ فيو االتصاؿكبذلؾ فإف ىنالؾ تداخاَل بيف 

 العمكمي التسكيؽ االجتماعي كأداة ليحقؽ أىدافو عف طريؽ الحمالت االتصاؿ

                                                           
االتصاؿ االجتماعي و دوره في نشر الوعي البيئي مف خالؿ الجمعيات اإليكولوجية المدنية :  طالبي صافية1

، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في 2011 – 2012، -دراسة وصفية تحميمية - والية تيبازة نموذجا: الجزائرية
.  23، ص 2014، 3عمـك اإلعالـ كاالتصاؿ، كمية عمـك اإلعالـ كاالتصاؿ، جامعة الجزائر 

، ص 2011، عالـ الكتب، القاىرة، التسويؽ االجتماعي وتخطيط الحمالت اإلعالمية:  فؤادة عبد المنعـ البكرم2
88  .

، المكتب الجامعي الجديد االتصاؿ االجتماعي وممارسة الخدمة العمومية:  عبد الحميد عطية، محمد محمكد3
.  43، ص 2003القاىرة، 
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 العمكمي لمتأثير عمى المستيدفيف مف االتصاؿاإلعالمية التي ىي أداة أخرل يستعمميا 
. رسالتو

 : العمومي والحممة اإلعالميةاالتصاؿ: ثالثا

   يعرؼ معجـ االتصاؿ عمى أنيا مجمكعة األعماؿ أك النشاطات المتكافقة 
كالمنسجمة كالتي تتداكؿ عمى فترة محددة حيث تكفر المعمكمات بشأف المتغيرات 

كالعكامؿ المؤثرة في المجتمع كالظركؼ البيئية السائدة مع دراسة خصائص الجميكر 
 .المستيدؼ
  عمى أنيا عمؿ فني يستعمؿ فييا كؿ التقنيات الخاصة " : "ميشاؿ لكني"يعرفيا

   .1"باالتصاؿ ووسائمو وتطبؽ المنطؽ في كؿ مراحميا
 أنيا برامج إعالمية موجية وفؽ خطة مسبقة تتناوؿ "كيعرفيا أحمد زكي بدكم 

موضوعا وتتوجو إلى فئة بقصد تغيير السموؾ، وذلؾ بدراسة الوسائؿ اإلعالمية 
  ".2....المتاحة
 ككيؿ ما دينس يعرفيا  Denis McQuailتستند وقتية جيود اتصالية: " بأنيا 

 توجيو بيدؼ والقيـ السائدة المعايير مع متوافقا يكوف جمعي أو مؤسسي سموؾ إلى
 التصويت مثؿ مقبولة اجتماعيا، أىداؼ نحو الجميور اتجاىات وتحفيز وتدعيـ
. 3 "أفضؿ وصحة أكبر أمف وتحقيؽ والتبرعات السمع وشراء
 بيسمي  يعرؼPAISLEY لمتأثير مقصودة نشاطات" : بأنيا اإلعالمية الحممة 

استمالة  أساليب استخداـ طريؽ عف اآلخريف، وسموؾ واتجاىات معتقدات في
أف الجميور، في تؤثر إعالمية التي  السمات أىـ مف يعد التشكيؿ إعادة مفيوـ و 

                                                           
1 Michel le Net: L'Etat Annonceur, Technique, Doctrine et Morale de la 

Communication Social, Edition d'Organisation, France, 1981, P150.  

. 93، ص1989، دار الكتاب المصرم، القاىرة، الطبعة األكلى، معجـ مصطمحات اإلعالـ:  أحمد زكي بدكم2
. 61، مرجع سابؽ، ص التسويؽ االجتماعي وتخطيط الحمالت اإلعالمية:  فؤادة عبد المنعـ البكرم3
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 عمى أو االجتماعي البناء مستوى عمى ذلؾ كاف سواء اتصالي كنشاط تميزىا
 ".الفردية الحياة مستوى أنماط

 عمى تشتمؿ التي : "بأنيا اإلعالمية الحممة: جابر محمد سامية تعرؼ 
 العامة والمعمومات واالنتخابية السياسية الحمالت مثؿ واستعدادات مجموعة تدابير
 البمداف في الجماىيري االتصاؿ وسائؿ واستخداـ التعميـ أشكاؿ واإلعالف وبعض

 أجؿ مف تخطط محددة أىداؼ ليا ويكوف التجديدات، نشر في مجاؿ أو النامية
 ومكثفة وجيزة تكوف ما غالبا محددة زمنية فترة في وتقوـ بنشاطيا إنجازىا،

 .1"المشتركة القيـ مف عاـ إطار عمى تعتمد ما وغالبا كبيرا نسبيا، جميورا وتستيدؼ
، عمؿ إبداعي فني تستعمؿ التقنيات االتصالية  الحممة اإلعالمية عمى العمـك

 .بطرؽ معينة كبجدية لتصؿ إلى التحفيز كاإلقناع
 كتعتمد عمى قكاعد كأسس أىميا تمؾ التي يطمؽ عمييا بقاعدة الكحدات 

(. Le Tout )، الكمية ( Le Temps)، الكقت(Thème)كىي المكضكع  (3T)الثالث

 يتـ معالجة فكرة معينة كاضحة يشترط أف يككف مكضكعا كاحدا، :الموضوع 
 .ألف تعدد المكاضيع في حممة كاحدة يشتت ذىف المتمقي كنقصاف فعالية الحممة

 الحممة اإلعالمية مرتبطة بفترة زمنية معينة كمحددة بدقة:الوقت . 
 يككف االتصاؿ العمكمي فعااَل عندما يبذؿ الجيد االتصالي في عمؿ :الكمية 

كاحد مف أجؿ رسالة كاحدة بدؿ تقسيـ الجيد إلى عدة أعماؿ، فالجيد يجب أف يككف 
مكحَدا في عمؿ كاحد لتزيد فعالية االتصاؿ، فميمة الحممة اإلعالمية في االتصاؿ 

العمكمي ىك تجريب كعرض الصكر تمثيمية أك حقيقية لتقديـ البراىيف تككف مرتبطة  
بالكاقع مثال ال نقكؿ احذر السرعة، بؿ ينبغي أف نحدد أحذر الخطر ابتداء مف 

                                                           
، 2007، جامعة بغداد،4، مجمة الباحث اإلعالمي، العدد إدارة الحمالت اإلعالمية:  حميد محسف جاعد كاظـ1

. 98ص 
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سا، كليذا  ال يجب عؿ الحممة أف تحدد مكاضيع عامة ألف ذلؾ يفقد فعاليتيا، /كمـ80
 .بؿ عمييا أف تتخذ مكضكعا كاحدا كمحددا كيككف أكثر فعالية

 اإلعالمية عالقة االتصاؿ العمومي بالحمالت: 
 مخطط اتصالي نشاط بشكؿ عاـ عمى أنيا اإلعالمية الحممة"تعرؼ       إذف
 لفترة كيمتد أفراد، مجمكعة أك مؤسسات بو تقـك لممتابعة كالتقكيـ، كخاضع كمنظـ،
 مف كسمسمة المختمفة، االتصاؿ كسائؿ باستخداـ معينة، تحقيؽ أىداؼ بيدؼ زمنية،

 يككف محدد، مكضكع بشاف مؤثرة، استمالة أساليب كباعتماد الرسائؿ االتصالية،
 ."نسبيا كبيرا جميكرا كيستيدؼ أك ضده، معو
 اتصالية عممية ىي اإلعالمية الحممة أف بو  كالمقصكد:اتصالي نشاط 
 مختمفة مضاميف ضمف كمستقبؿ مرسؿ بيف التفاعؿ عمى أساس تقـك متكاممة
 .الحممة اإلعالمية مكضكع باختالؼ
 مف إدارة تتطمب الحممة إف  كيعني:والتقويـ لممتابعة وخاضع ومنظـ مخطط 

 كالجميكر كالرسائؿ كالكسائؿ باألىداؼ بما يتصؿ بيا الخاصة التصكرات كضع حيث
 بكفاءة الحممة خطة تنفيذ يكفؿ بما المتاحة بيف العكامؿ التنسيؽ كتحقيؽ المستيدؼ،
 كمعالجة المقررة، التصميـ تنفيذ مف لمتأكد جيكدا لممتابعة يتطمب مما كفاعمية،

 أحكاـ إعطاء يتطمب الحممة إنجاز الحممة، كبعد خط سير في كاالنحرافات اإلخفاقات
. المنشكدة تحقيؽ أىدافيا في نجاحيا مدل بشاف

 تنظميا يتـ اإلعالمية فالحممة  لذلؾ:أفراد مجموعة أو مؤسسات بو تقوـ 
 أك األحزاب، أك اإلعالمية، أك المؤسسات الحككمات، ) مثؿ مؤسسات قبؿ مف

 عمى لمحفاظ تدعك مجمكعة مثؿ أىداؼ محددة إلى تسعى مجمكعات أك ،(الجمعيات
 عمى لمحصكؿ النجـك بعض بيا يقـك اإلعالنية التي الحمالت )مثؿ أفراد أك البيئة،
 (.السرطاف لمرضى تبرعات
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 فترة ليا تتحدد أف يجب اإلعالمية الحممة أف  أم:محددة زمنية لفترة ويمتد 
 .األمد قصيرة تككف يشترط كالحممة أىدافيا، تحقيؽ كتتكقؼ بعد تستغرقيا، زمنية

 أىداؼ إعالمية حممة لكؿ أف ىنا  كالمقصكد:معينة أىداؼ تحقيؽ بيدؼ 
 كعامؿ كبيرة أىمية لو ليدفو الحممة في بالتصميـ تحديد القائـ كأف تحقيقيا، إلى تسعى
 .نجاحيا في أساسي
 الحممة بتصميـ القائـ إف بذلؾ  كنعني:المختمفة االتصاؿ وسائؿ باستخداـ 
 سيعطي فيذا تنكعيا مع المتاحة الكسائؿ االتصالية جميع يستخدـ أف يجب اإلعالمية

 .محقؽ كنجاح أكثر مصداقية لمحممة
 في المستيدؼ الجميكر إغراؽ محاكلة  كىك:اإلعالمية الرسائؿ مف وسمسمة 
 لمجميكر يسمح فال الحممة فترة طيمة انقطاع دكف مف الرسائؿ بكابؿ اإلعالمية الحممة
 .الحممة إال رسائؿ أخرل رسائؿ تنفس

 يجب الحممة بتصميـ القائـ أف بذلؾ  كيقصد:مؤثرة استمالة أساليب باعتماد 
 مف المستيدؼ الجميكر في المؤثرة اإلقناع أساليب رسائمو باستخداـ مضاميف يعد أف

 .ليا كاالستجابة كالبرامج األنشطة مع التفاعؿ إلى انتباىو كدفعو جذب أجؿ
 أساسو، عمى تنظـ محدد مكضكع إعالمية حممة  لكؿ:محدد موضوع بشأف 
 كمما الحممة مكضكع حدد ككمما الحممة، مصمـ يريده ما المكاضيع باختالؼ كتختمؼ
 .جكانبو مختمؼ مف تغطيتو بيا مف القائمكف تمكف

 تككف أف شرطا ليس اإلعالمية الحممة أف بذلؾ  كنقصد:ضده أو معو يكوف 
 لو، معارضة تككف كقد لو كمساندة مؤيدة تككف قد فإنيا الذم تتناكلو، لممكضكع مؤيدة
 تبعا مكقفو كتحديد لتأييده، الجميكر دفع إلى كتسعى مكقفا تتبنى كمتا الحالتيف في كىي
 .تيدؼ إليو لما
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 ميمة مكضكعات اإلعالمية الحمالت  تتناكؿ:نسبيا كبيرا جميورا ويستيدؼ 
 مكجية تككف الدكاـ عمى فيي كبذلؾ الجميكر مف أكبر عدد باىتماـ تحظى كحيكية،

 .نسبيا كبير جميكر إلى
 في اإلنساني السمكؾ كتعديؿ تطكيع ناحية مف لمحممة اإلعالمية أىمية كبيرة  إذف    

 كتنفيذىا تخطيطيا تـ إذا الحمالت أف ذلؾ، بيا المعنييف قبؿ مف فيو المرغكب االتجاه
 استخداـ عمى منيا المستيدفة الجيات تكعية إلى تؤدم فإنيا المؤىمة الجيات قبؿ مف

 نقاط عمى التعرؼ عمى تساعد التي فيي المرجكة، األىداؼ لتحقيؽ الصحيحة السبؿ
كبذلؾ  االجتماعية المسيرة بتصكيب معنية أنيا كما قضية في الكامنة كالضعؼ القكة

 االتصاؿ، يستعمؿ فيو كالحمالت اإلعالمية العمكمي االتصاؿفإف ىنالؾ تداخاَل بيف 
 .1أىدافو كتنفيذ ؽ محؽتكأداة ؿ الحمالت اإلعالمية العمكمي
 اإلعالمية الحمالت أىداؼ : 
 المكضكعات حكؿ المتكفرة كالبيانات بالمعمكمات المستيدفة الجماىير تزكيد 

حداث بحياتيـ ذات الصمة كالقضايا ا   .عمييا المطمكبة التعديالت ك 
 عامة أك محددة قضايا نحك المستيدفة الجماىير كاتجاىات مكاقؼ عمى التأثير. 
 أىداؼ تجاه مكاقفيـ في تدريجية تعديالت بإحداث المستيدفة الجماىير إقناع 
 كالبيئة كالبطالة الصحة كقضايا العامة القضايا كحكؿ اجتماعية أك اقتصادية سياسية
 .قبميـ مف مقبكلة كتقنيات كاستخداـ استراتيجيات كغيرىا
 كالقياـ لمنسياف تتعرض ال لكي المجتمع في معينة بقضية العاـ الرأم تحسيس 

 درجة كزيادة المجتمع تنبيو شأنيا مف التي القضايا مف كغيرىا بحمالت التحسيس
 .كالتضامف التكافؿ

                                                           
، الطبعة األكلى، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، تخطيط إدارة النشاط والحمالت اإلعالمية:  غانـ الحجازم أبك سعد1

.   بتصرؼ113-111، ص 2011األردف، 
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 الميف تمؾ إلتقاف كالدافعية الحيكية التنمية لغرض كذلؾ الميف صكرة تحسيف 
 .عمييا المكاطنيف لإلقباؿ كدفع
 المجتمع في ككاجباتيـ بحقكقيـ المكاطنيف كتكعية االجتماعية الحقائؽ تكضيح 

 .السرعة مف كالتقميؿ المركر بقكانيف المكاطنيف التي تستيدؼ كالحمالت
 براز االجتماعية اآلفات مخاطر إلى التنبيو ا    .1مضارىا ك 

 اإلعالمية الحمالت أنواع: 

 المجتمعات ميز ما أىـ ىك االجتماعي التغيير أف عمى االجتماع عمماء       يتفؽ
 قد أك لمتغيير، المجتمع حاجة نتيجة كطبيعي آلي بشكؿ يحدث قد أنو ذلؾ البشرية،
 حمالت تقـك المعاصرة المجتمعات كفي كالحركب، القكانيف بقكة قسرم بشكؿ يحدث

 عمى قدرة مف ليا لما االجتماعي، التغيير عممة في ىاـ بدكر االجتماعي التسكيؽ
 المرجك اليدؼ حسب اإلعالمية الحمالت كتقسـ المجتمع، تطكر عمى كالتأثير اإلقناع
: ىي أنكاع ثالث إلى منيا
 تمثمو لما اإلنساف، بو يؤمف ما أقكل المعتقدات تعتبر: المعتقدات في التغيير .1
 اجتماعيا أك إيديكلكجيا، أك دينيا، أساسيا يككف أف كيمكف كركحي، مرجعي إطار مف

 في األكؿ المصدر األسرة كتعتبر الجماعية، الذاكرة في الراسخة كالعادات كالتقاليد،
 عمميات أصعب مف الخاطئة المعتقدات تغيير عممية كتعد المعتقدات، ترسيخ عممية
 فتحكـ كالترسيخ، التمقيف مف السنيف مئات بؿ عشرات نتاج ألنيا االجتماعي، التغيير

 في رسكخيا عمى يضفي ما كلعؿ األفراد، سمككيات مف العديد في المعتقدات ىذه
 أكال القضايا ىذه معالجة يتطمب مما عرفي، أك ديني سند عمى اعتمادىا ىك األذىاف

 الذم لمجميكر ممثميف باعتبارىـ االجتماعييف، أك الركحانييف القادة مستكل عمى

                                                           
.  77-76، مرجع سابؽ، ص التسويؽ االجتماعي وتخطيط الحمالت اإلعالمية:  فؤادة عبد المنعـ البكرم1
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 تمؾ في السمبي األثر تحكيؿ عمى يعممكف لمرأم قادة اعتبارىـ ثـ كمف إليو، ينتمكف
. إيجابية قيـ إلى المعتقدات

 بو يؤمف الذم الثاني المستكل المعتقدات بعد األفكار تعتبر: األفكار في التغيير .2
 ىذا كيتحكؿ الظاىرة، عف الفرد يتصكره الذم الفيـ أك المعنى ىي فالفكرة اإلنساف،

 مف مجمكعة نتاج ىي فاألفكار ذىنية، صكرة إلى اإلدراؾ عممية خالؿ مف الفيـ
 األفراد تزكيد إلى تيدؼ الحمالت كىذه معيف، لسمكؾ تترجـ بالفرد المحيطة المؤثرات
 إعطاء أك الصحية التغذية بأىمية ما، كالتحسيس بقضية كعييـ كزيادة بمعمكمات
 أبسط مف يعتبر الحمالت مف النكع كىذا معيف، مرض مف الكقاية حكؿ معمكمات
 السمكؾ، في عميؽ تغيير عمى تحث ال ىدفيا في ألنيا االجتماعي، التغيير حمالت

 .ذلؾ بعد سمككية بحمالت لمقياـ تمييدا تككف أف يمكف أنيا عمى
 حياة کنمط الفرد، كأفكار معتقدات عمميا السمكؾ يترجـ :السموؾ في التغيير .3
 إلى الكعي ىذا يؤدم ال التنمية لقضايا بالنسبة كخاصة كثيرة أحكاؿ في كلكف معيف،

 كتغيير تعديؿ إلى تيدؼ التي الرسالة تعمؿ أف كيجب السمكؾ، تغير إلى اإلقناع أك
 ىذا كربط التغيير بضركرة أكال األفراد إقناع عمى إيجابي سمكؾ إلى النسبي السمكؾ
 صعبا يعتبر الحمالت مف النكع كىذا أسرىـ، كحياة حياتيـ في المعيشة برخاء التغيير

 عمى األفراد دأب التي العادات ك السمكؾ أنماط بعض تغيير يستيدؼ ككنو التنفيذ في
 الجديدة، العادات تثبيت في نفس كطكؿ استمرارا يستمـز مما طكيمة، لفترة بما القياـ
 كمكافحة المركرية التكعية كحمالت الحمالت ىذه لمثؿ كحشد دعـ أكبر بتكفير

 .1كاإلدماف المخدرات
 مف نكع كؿ أف عمى التأكيد إلى حممة بأم القياـ مف اليدؼ تحديد      كيصب

 ىدؼ تحديد الخطة تراعي كاف الحممة، مكضكع في بذاتو مستقال يككف الثالثة األنكاع
                                                           

، الطبعة األكلى، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، تمعلمجاإلعالـ وا:  منى سعيد الحديدم، سمكل إماـ عمي1
.  بتصرؼ34-32، ص 2004
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 اليدؼ إلى تنتقؿ ثـ تحقيقو عمى متكامؿ بشكؿ جميعيا اإلعالـ كسائؿ تعمؿ محدد
 .كىكذا المكالي
 :يمي لقد خمصنا مف ىذه المحاضرة إلى ما :خالصة المحور  
 الذم يصدر مف المؤسسات العمكمية االتصاؿ العمكمي ىك ذلؾ االتصاؿ 

كيحاكؿ مف خالؿ رسائمو المختمفة التأثير في " المصمحة العامة" كالذم يستيدؼ 
 .المكاطنيف لتحقيؽ بعض األىداؼ المجتمعية

 كغرضو " الخدمات العامة "ك"السمطات العمكمية "  العمكمي مجالو االتصاؿ
 .كتعديؿ السمككيات المضرة بالمجتمع" المصمحة العامة" تحقيؽ 
  العمكمي يركز عمى المعمكمة  اإلدارية كالمرتبطة بالخدمة االتصاؿإف 

 اإلدارم المكجو لمخدمة العمكمية اك باالتصاؿالعمكمية كتثمينيا، كيتعمؽ األمر 
 . المؤسسات الحككمية إحدل الصادر عف االتصاؿ
 العمكمي ىك اتصاؿ بعيد عف األىداؼ التجاريةاالتصاؿ . 
 االجتماعي يندرج ضمف االتصاالت اإلقناعية، لخدمة المجتمع  عف االتصاؿ 
 .االجتماعية كالتأثير عميو كيتبع السمكؾ األفضؿ في مختمؼ الجكانب إعالموطريؽ 
 يسمح بإشراؾ االجتماعية العمكمي رىاف استراتيجي في الحياة االتصاؿ ،

 العالقة بيف إنجاحالمكاطف في كافة القرارات عف طريؽ الدعائـ المختمفة مف اجؿ 
 .المقرر كبيف مف يقع عميو القرار

 العمكمي رىاف اقتصادم يتفادل التبذير عندما يقتنع المستفيدكف مف االتصاؿ 
 .الرسالة المكجية إلييـ

 العمكمي رىاف استراتيجي، يدفع الجميع لرسـ طريؽ المستقبؿ باتخاذ االتصاؿ 
 كتحفيزه مف أجؿ الصالح العاـ، فيك إعالموكؿ فرد نصيبو مف المسؤكلية عف طريؽ 

 . كاإلنسانيةاالجتماعيةاتصاؿ مدني يعمؿ عمى المدل البعيد لتحسيف نكعية العالقات 
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  العمكمي بالمصداقية عالية، عميو أف ييتـ بالجميكر االتصاؿلكي يتمتع 
 . التغييرإستراتيجيةالمستيدؼ، بمشاكمو كبالشرح كالتفسير حتى يشارككف بفعالية في 

  بيا المؤسسات التي تقـك العمكمي ىك أحد المياـ البارزة االتصاؿيعد 
 بالنسبة ليا قيمة مضافة تعتمد عميو كتمنح لو مكانة االتصاؿالعمكمية، كالتي يعتبر 

 في التنظيـ، كما تخصص لو مكارد لغرض تحقيؽ أىدافو باعتباره أداة إستراتيجية
 . العامة لممؤسسةاإلستراتيجيةلتحقيؽ 

استعممنا في  كفي األخير نحاكؿ أف نشير إلى نقطة في غاية مف األىمية، كىي أننا
 العمومي واالتصاؿ االجتماعي كمرادفيف يحمالف نفس االتصاؿ مفيـو ىذه المحاضرة

   ".المصمحة العامة" المعنى ويصباف في نفس اإلطار 
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 بني اإلدارة واملواطن االتصال: احملور الجالح

    لقد كانت كال زالت اإلدارة ىي العنصر الفاعؿ في نجاح المؤسسات كالدكؿ، 
فتحقيؽ النمك  كاالستقرار مرىكف بيا، فيي التي تمكف مف التكزيع األمثؿ لممكارد 

كالتكفيؽ بينيا كتسييرىا التسيير الفعاؿ بما يخدـ األىداؼ التنظيمية كأىداؼ األفراد 
أىـ المكاضيع التي يجب االىتماـ  كالمجتمع، كمف ىنا فإف مكضكع اإلدارة يعتبر مف

 .بيا كمعالجتيا بما يكازم التطكرات الحاصمة في عصر العكلمة
تعتبر اإلدارة العمكمية الكسيمة التي تقـك مف خالليا الدكلة بتقديـ خدمات عديدة 

كمف خالؿ ىذه المحاضرة سنتطرؽ إلى مفيـك اإلدارة العمكمية .كمتنكعة لممكاطنيف
. كأىميتيا

: وأىميتيا  تعريؼ اإلدارة العمومية: أوال

: تعريؼ اإلدارة .1
تعتبر اإلدارة جزءا مف تراث الحضارات البشرية، كالتي ازدىرت عمى مر 

العصكر الماضية، كلقد كتب الكثير في مكضكعيا، كاختمؼ رجاؿ الفكر اإلدارم في 
"  إدارة الكرشة" في كتابو "  Frederick TYLOR "فريدريؾ تايمكر"تعريفيا، فقد عرفيا 

المعرفة الصحيحة  لمايريد أف يقـو بو األفراد، ثـ التأكد مف أنيـ يفعموف ذلؾ : "عمى أنيا 

اإلدارة " في كتابو "  Henri Fayol " "ىنرم فايكؿ"عرفيا " بأحسف الطرؽ وأقؿ التكاليؼ
ىي عممية تنبؤ والتخطيط والتنظيـ واصدار األوامر والتنسيؽ " العامة كالصناعية عمى أنيا 

فعرفيا "  Chester Barnard" "  شستر  برنارد" أما بالنسبة "والرقابة عمى تنفيذ األعماؿ
       (1)"بأنيا ما يقـك بو المدير مف أعماؿ أثناء تأدية كظيفتو" كظائؼ المدير" قي كتابو 

                                                           
، 2006 الجمعية المصرية لنشر المعرفة كالثقافة العالمية، القاىرة، مصر أساسيات اإلدارة الحديثة،:  ىاني عرب(1)

. 04ص 
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كمف ثـ تبيف بأنو لـ يستقر تعريؼ المناجمنت العمكمي عمى مفيـك كاحد، لذلؾ نالحظ 
:  تعاريؼ ليا أىميا كجكد عدة
  عرفيا جالدفGladen جميع أنكاع النشاط الذم يباشره الرؤساء :" بأنيا

 " .اإلداريكف في اإلدارات العامة التي تغطي النشاط اإلدارم الحككمي
  عرفيا ديمكؾDimock  تنفيذ السياسة العامة مف خالؿ سمسمة مف : " بأنيا

دارة السياسة، كالمصالح العامة  العمميات المرتبطة تبدأ بتحديد أىداؼ الدكلة، كا 
 ".كالقانكف
  عرفيا دباشDebbacsh كسيمة إلدارة األعماؿ العامة، كىي تشتمؿ : "  بأنيا

عمى إدارة مجمكعة المرافؽ العامة لتحقيؽ األىداؼ المقررة بكاسطة السمطة السياسية 
 ".في الدكلة
  كعرفيا دراكرDruckerعنصر متعدد الكظائؼ فيك يدير العمؿ : "  بأنيا

 ".كالمديريف كيدير  العماؿ
  عرفيا ديربشيرDerbyshireالجياز المحرؾ لمحككمة المركزية :"  بأنيا

 " .كالحككمة المحمية، كأنيا تتعمؽ بتطبيؽ القرارات السياسية
  يرل محمد الصغير بعمي أف لإلدارة العمكمية مفيكميف أحدىما شكمي كاآلخر

مادم، حيث يشير األكؿ إلى مجمكع األجيزة، كاليياكؿ القائمة في إطار السمطة 
، أما الثاني فيشير إلى مجمكعة (مركزية أك محمية)التنفيذية عبر مختمؼ مستكياتيا 

األنشطة التي تقـك بيا ىذه األجيزة رغبة في تحقيؽ الصالح العاـ، كاالستجابة لحاجات 
 .1المكاطنيف

 :مف خالؿ التعاريؼ السابقة  نصؿ إلى مجمكعة مف النقاط، نكجزىا فيما يمي

                                                           
، دار اليازكرم لمنشر، منظور معاصر: تحميؿ أسس اإلدارة العامة:  نعمة عباس الخفاجي، صالح الديف الييتي1

.  19-18، ص 2009األردف، 
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 تخطيط، )ا انطمقت مف نقطة ىي تحميؿ العمؿ اإلدارم لممدير إلى كظائؼ نوأ
 .(تنظيـ، تكجيو، قيادة، رقابة

  تبيف أف اإلدارة ىي التي ترسـ الخطط كتضع السياسات كاإلجراءات كتنظـ
 .كتراقب كتكجو األفراد العامميف الكجية الصحيحة لتحقيؽ األىداؼ

  اإلدارة ليا عالقة بالجماعة أم أف اإلدارة تستعمؿ في الجماعة كتطمؽ عمييا
 .كليس عمى األفراد

  اإلدارة عممية اجتماعية كمتكاممة كمستمرة تستغؿ المكارد المتاحة كتسعى إلى
 .تحقيؽ األىداؼ

  نما ىي أيضان جعؿ اإلدارة ليست مجرد تنفيذ األعماؿ بكاسطة اإلدارم، كا 
 .اآلخريف ينفذكف ىذه األعماؿ

 ا بؿ ىي كسيمة تستخدـ أك نظاـ يطبؽ لغرض تواإلدارة ليست غاية في حد ذا
   .1الكصكؿ إلى ىدؼ محدد

مف خالؿ التعاريؼ السابقة يمكف القكؿ أف ىناؾ مف نظر لإلدارة العمكمية 
عمى أنيا نشاط، كبذلؾ  يككف قد اىتـ بالمفيـك المادم أك المكضكعي لإلدارة 

العمكمية، في حيف ىناؾ مف اعتبر أف اإلدارة العمكمية ىي عبارة عف جياز، كبذلؾ 
يككف قد صب جؿ اىتمامو عمى المفيـك الشكمي أك العضكم لإلدارة العمكمية، في 

، كاألصح أف ال نيمؿ ال (المادم كالشكمي)حيف أف ىناؾ مف جمع بيف المفيكميف 
. الجانب المادم كال الجانب الشكمي ألنيما مرتبطاف ببعضيما البعض

يقصد باإلدارة العمكمية كؿ : " كعميو كمف خالؿ ما سبؽ نستنتج التعريؼ التالي
ىيئة مركزية أك إقميمية أككمت إلييا السمطة السياسية ميمة تمبية الحاجات كالمنافع 

العامة لممكاطنيف كزكدتيا بالكسائؿ الالزمة لذلؾ، ميمتيا تكفير خدمات غير سكقية أك 

                                                           
.  18، ص 2009، ايبال لمعمـك السياحية كالفندقية، حمب، مدخؿ إلى اإلدارة:  عمر محمد درة1
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القياـ بعممية إعادة تكزيع الثركة الكطنية، كما أف اإلدارة العمكمية تسير عمى التنفيذ 
".  اليكمي لمقكانيف كالعمؿ عمى حفظ النظاـ العاـ، كسير المرافؽ العمكمية بصفة مطردة

عمـ كفف إدارة كؿ المكارد المتاحة كاستغالليا االستغالؿ األمثؿ بما يخدـ : "     أك أنيا
األىداؼ التنظيمية كاألفراد مف جية، كأىداؼ المجتمع مف جية أخرل كفؽ أسمكب 

 ".عممي كعممي يضمف ذلؾ 
إف اإلدارة نشاط إنساني يرتبط بالعمؿ الجماعي ييدؼ إلى تحقيؽ نتائج محددة     

ف ىذا العمؿ يتطمب القياـ  باستغالؿ مكارد متاحة كالعمؿ عمى تنمية مكارد جديدة، كا 
بعدد مف الكظائؼ األساسية مف تحديد لألىداؼ إلى تخطيط كتنظيـ كتجميع كتنمية 

 .لممكارد كالتنسيؽ كالتكجيو، باإلضافة إلى الرقابة كتقييـ األداء
ىذه الكظائؼ اإلدارية األساسية ليست منفصمة عف بعضيا بؿ ىي مترابطة،      

بمعنى أف النجاح في تأدية أم منيا يتكقؼ عمى كفاءة أداء باقي الكظائؼ، فاإلدارة 
ذا المعنى عبارة عف نظاـ متكامؿ يعمؿ كؿ جزء فيو عمالن محددان يسيـ بدرجة في بو

تحقيؽ اليدؼ العاـ لمنظاـ، كبالتالي فإف القصكر في أداء أحد ىذه األجزاء يصيب 
. 1النظاـ كمو بالضعؼ كالخمؿ كالتخمؼ

كمكىبة كتخصص كنشاط  (مينة)اإلدارة بشكؿ عاـ ىي عمـ جامع كفف كعمؿ 
 إلى معرفة ما تريد مف اآلخريف تنفيذه بأفضؿ الطرؽ كأقؿ تيدؼشامؿ، كىي 

 .التكاليؼ، كبحسب ما ىك متكفر مف إمكانات كمكارد
تمعات اليـك ىي أفضميا إدارة ألف اإلدارة ىي لمجكيمكننا القكؿ بأف أنجح ا    

سكاء كانت عامة أـ خاصة، ما  كالتقدـ  حتى أف اإلدارة األساس في تحقيؽ التفكؽ
تمعات لمجتمع الكاحد أك حتى المجتمبث أف تنطمؽ إلى حياة األفراد أنفسيـ ضمف ا

تمعات كتالقييا، بحيث تؤدم إلى زيادة ميارات الفرد لمجالمتعددة  مف خالؿ تكاصؿ ا

                                                           
.  13، مرجع سابؽ، ص مدخؿ إلى اإلدارة:  عمر محمد درة 1
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كتعزيز قيمة التطكير الذاتي لديو، إلى درجة يصؿ فييا لتطبيؽ أصكؿ اإلدارة في عممو 
ا تعد مف أىـ أكجو النشاط اإلنساني حيث ترتبط بحياة كؿ نوكحياتو الخاصة، حيث أ

الخ، ...تمع، الجامعة، المؤسسة، المصنعلمجفرد ككؿ مجمكعة في األسرة، المدرسة، ا
التخطيط، التنظيـ، القيادة، كالرقابة، كمف ىنا : انطالقا مما تتضمنو مف كظائؼ عدة
 . 1ا توتمعات كمدل نجاحيا كثبالمجتكمف أىمية اإلدارة في رقي كتقدـ ا

تمع، كىي فيما لمجبال شؾ بأف اإلدارة أصبحت مف الكظائؼ األساسية في ا
يتعمؽ باإلدارة العامة عمى كجو التحديد تشكؿ الدعامة اليامة لمدكلة كأحد أىـ كظائفيا 

. حيث تتعمؽ بتنفيذ السياسات العامة
كتطبؽ اإلدارة في جميع المجتمعات كالمنظمات كفي جميع المجاالت 

اإلدارة التي تطبؽ في قطاع المصاريؼ،  كالتخصصات مثؿ إدارة المصاريؼ، كىي
دارة الفنادؽ التي تطبؽ في الفنادؽ  دارةكا  إلخ كىكذا تكتسب اإلدارة .... المستشفياتكا 
كعمكمان فإف اإلدارة إذا طبقت في القطاع .اسـ الميداف أك المجاؿ الذم تطبؽ فيو

الخاص، أك قطاع األعماؿ تسمى إدارة األعماؿ، كاإلدارة إذا طبقت في القطاع العاـ، 
 (2).أم في الكزارات كالمصالح الحككمة تسمى إدارة عامة أك عمكمية

 : لإلدارة العمكمية عدة تعاريؼ مف بينيا: تعريؼ اإلدارة العمومية .2
الغاية أك اليدؼ العممي " اإلدارة العمكمية بأنيا  " Wilson" يعرؼ كيمسف

  المشركعات العامة بأكبر قدر مف الفعالية كاالتفاؽ مع إنشاءلمحككمة مكضكعو ىك 

                                                           
، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية كاإلدارية، الجامعة المبنانية، اإلدارة العامة واإلدارة الخاصة:  سامر حسيف العريفو1

.  13-12، ص 2013
عصرنة اإلدارة العمومية في الجزائر مف خالؿ تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية ودورىا في تحسيف :  فتيحة فرطاس(2)

. 307 ص 02،2016، المجمد 15مجمة االقتصاد الجديد، العدد  ،خدمة المواطنيف
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رغبات األفراد كحاجاتيـ، فعف طريؽ اإلدارة العامة تكفر الحككمات   حاجات المجتمع 
 (1)"التي يعجز النشاط الفردم عف الكفاء بيا

" Gilinier"  في حيف يرل البعض أف اإلدارة العمكمية كمف بينيـ جيميني 
 كيعرؼ فكزم (2)".تنفيذ السياسة العامة لمدكلة عف طريؽ اإلدارات العمكمية" عمى أنيا 

مجمكعة نشاطات كأعماؿ منظمة، تقـك بأدائيا قكل " حبش اإلدارة العمكمية عمى أنيا
 المالية الالزمة بيدؼ تنفيذ إمكانياتبشرية تعينيا السمطات الرسمية العامة كتكفر ليا 

الخطط المكضكعة ليا كبالتالي تحقيؽ األىداؼ العامة كالمكسكمة ليا، بأكبر كفاية 
 (3)"انتاجية كأفؿ تكمفة

كما يمكف تعريفيا بأنيا نكع مف اإلدارة التي تيتـ بكافة نشاطات المرتبطة 
. باألعماؿ الحككمية كالتي تسعى إلى تطبيؽ السياسات العامة الخاصة بالدكؿ
مزيج مف " كيتضح لنا جميَا مف خالؿ التعاريؼ السابقة أف اإلدارة العمكمية ىي 

كالعالقات التي تساعد عمى تنفيذ السياسة العامة لمدكلة، كما  القكانيف كالمكائح التنظيمية
نما يجب مراعاة عنصريف  أف ممارسة ىذا النكع مف اإلدارة  ال يتـ بصكرة عشكائية كا 

 (4).االىتماـ بالمكارد البشرم كاالىتماـ بالمكرد المالي: أساسيف ىما
إذف تتعمؽ اإلدارة العامة بالسياسات الحككمية كتطبيؽ ىذه السياسات ، كلكف 

 بتكجيو األفراد أيضاليس ليا عالقة بإدارة المنظمات الخاصة، كتقـك اإلدارة العامة 
داخؿ المنظمات لتحقيؽ أىداؼ معينة مما يعني أف اإلدارة العامة تتعمؽ بتقديـ خدمات 

.  كتحقيؽ أىداؼ المجتمع برمتو كليس لفئة معينة

                                                           
 الدار الجامعية لمطباعة العممية اإلدارية والوظيفية العامة واإلصالح اإلداري،: اإلدارة العامة:  طارؽ المجدكب(1)

. 119، ص2000كالنشر، بيركت، 
. 120سابؽ، ص اؿمرجع نفس اؿ (2)
. 20، ص 1991دار النيضة العربية، بيركت، ،  اإلدارة العامة والتنظيـ اإلداري: فكزم حبش(3)
. 307 ص  مرجع سبؽ ذكره، فتيحة فرطاس،(4)
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كتختمؼ اإلدارة العامة عف اإلدارة الخاصة أك إدارة األعماؿ كالتي يغمب عمييا 
. تحقيؽ أىداؼ كمصالح شريحة معينة مف المجتمع

. 1يوضح الفرؽ بيف اإلدارة العامة والخاصة: (1)جدوؿ رقـ 
 (إدارة األعنال )اإلدارة اخلاصة  اإلدارة العامة

تيدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ كخدمات 
. المصمحة العامة

تيدؼ إلى تحقيؽ األرباح كالفكائد 
. االقتصادية

تقدـ  اإلدارة العامة خدماتيا إلى جميع 
. أفراد المجتمع

يقتصر دكرىا عمى تقديـ خدمات لشريحة 
أك مجمكعة معينة فقط مف أفراد 

 (.أصحاب المنظمة، عمالء)المجتمع
تتمتع الكظائؼ بصفة دائمة، ىناؾ 

األمف الكظيفي، ال نجد ما يؤثر عمى 
. ىذه الكظيفة

تككف بصفة تعاقدية تحكميا عممية الرقابة 
. يقدمو عمى ما كتقييـ المكظؼ بناء

تسكد المساكاة في كظائؼ القطاع 
. العمكمي بشكؿ كاضح

نجد لكؿ مؤسسة نظاميا الخاص في 
. الركاتب كالمكافآت

. تخضع المسؤكلية اإلدارية لإلدارة العميا. تعتمد المسؤكلية اإلدارية لجيات عديدة
كبالتالي االختالؼ في معايير اتخاذ القرار كطريقة كأسمكب التقييـ المتبعة في 

 ليذا يمكننا القكؿ بأف اإلدارة العامة تقـك بترجمة السياسية العامة في الدكلة ،كؿ منيما
 السياسة العامة  المرسكمة كفي نطاؽ المصمحة إطارإلى أعماؿ تنفيذية كتأديتيا في 

العامة، أما إدارة أعماؿ فيي ترجمة لمسياسات الخاصة التي يرسميا القائمكف عمى 
المؤسسة الخاصة إلى أعماؿ تنفيذية حيث يتـ تأديتيا في نطاؽ المصالح الخاصة 

. لممؤسسة

                                                           
.  الجدكؿ مف انجاز الباحثة1
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 لإلدارة أىمية كبيرة في الحياة البشرية، حيث تعد :أىمية اإلدارة العامة .3
فيي مسؤكلة عف نجاح أك فشؿ أم  الحجر األساس لرقي المجتمعات كالمنظمات،

منظمة خاصة كانت أك حككمية، كأضحت اإلدارة العامة حديثا مف الدعائـ  اليامة 
لمدكلة كأحد كظائؼ الدكلة، التي لـ تكف  كذلؾ  في الماضي حيث  كانت  الدكلة  

 عف خدمة أفراد المجتمع إال مسئكلةتعنى فقط  بالحفاظ عمى أمف المجتمع، كلـ تكف 
 :كيمكف أف نكجز أىمية اإلدارة في النقاط التالية. في العيد الحديث

  تنفيذ السياسات الحككمية بدقة كفعالية مف خالؿ استخداـ طرؽ اإلدارة الحديثة
 .تساعد عمى استغالؿ المكارد البشرية كالمادية المتكفرة بكفاءة عالية كفعالية التي
  كالخدماتية كتحقيؽ االقتصاديةضماف نجاح المشركعات في جميع األنشطة ،

األىداؼ المنشكدة، يتكقؼ نجاح  أم منظمة بالدرجة األكلى عمى كفاءة الجياز 
 .اإلدارم
  كتحقيؽ الرخاء كاالجتماعية االقتصاديةالمساىمة في نجاح خطط التنمية 

 .  لمدكؿاالقتصادم
  تقدـ اإلدارة العامة خدمات لجميع أفراد المجتمع غير مقتصرة عمى فئة معينة

 .في أقصر كقت كبأقؿ التكاليؼ المادية كبأفضؿ جكدة
كنستنتج مما سبؽ أف ىناؾ عالقة كثيقة بيف السياسة كعمـ اإلدارة العامة حيث 

ترسـ السياسة المسار كتحدد اليدؼ، كتقـك اإلدارة العامة بالتنفيذ لمكصكؿ إلى ىذا 
اليدؼ كتعتمد اإلدارة العامة بصفة أساسية عمى الكظائؼ التالية، التخطيط، التنظيـ، 

. التكجيو، الرقابة، التنسيؽ كاالتصاؿ، كىذا ما سنتعرض إليو في العنصر المكالي
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 لكي تقـك اإلدارات العمكمية بعمميا عمى أكمؿ :وظائؼ اإلدارة العمومية .4

الالزمة لمتحقيؽ األىداؼ المخطط ليا، كيتـ ىذا كاإلمكانيات كجو يتطمب منيا قدرات 
معظـ عمماء  مف خالؿ الممارسة اإلدارية ككظائفيا المتداخمة كالمتزامنة كالتي يكجزىا

. التكجيو، كالتنسيؽ كاالتصاؿ كالرقابة اإلدارة  في التخطيط، التنظيـ
 ىنرم فايكؿ "يعرفو :  التخطيط" Henri Fayol " التنبؤ بما سيككف : " بأنو

 Harold "" ىاركلد ككنتز" في حيف يرل  "  لمكاجيتواالستعدادعميو المستقبؿ مع 
Koontz "التقرير المقدـ لما يجب عممو ككيؼ يمكف عممو كمتى " بأف التخطيط ىك
ىك تمؾ العممية التي مف خالليا يتـ تحديد أىداؼ المنظمة  إذف...." يمكف عممو

 . كالمكارد الضركرية كالكسائؿ األكثر مالئمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ
 تيتـ بتحديد المياـ إداريةيمكف تعريؼ تنظيـ عمى أنو عممية : التنظيـ 

كالمسؤكليات كتكزيع الصالحيات عمى األفراد، كتخصيص المكارد ككذا التنسيؽ بيف 
 (1).األنشطة كاألقساـ مف أجؿ انجاز األعماؿ بشكؿ فعاؿ

 كتنفرد ىذه الكظيفة اإلدارية بخاصية تميزىا عف الكظائؼ السابقة، : التوجيو
أنيا مرتبطة بتنفيذ العمؿ أك النشاط، حيث يصبح مف الضركرم أف تمارس اإلدارة 

 . الذم يساعد عمى تحقيؽ األىداؼاالتجاهالمياـ التكجيو لمعنصر البشرم في 
 يقصد بالتنسيؽ الترتيب المنظـ لجيكد الجماعة كي تتكحد : التنسيؽ واالتصاؿ

 .ىذه الجيكد في التصرؼ كالتنفيذ لتحقيؽ اليدؼ المحدد
 تعتبر الرقابة كظيفة ضركرية في جميع مستكيات اإلدارة، كتعني : الرقابة

 .متابعة قياس األداء المتحقؽ

                                                           
دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، مبادئ اإلدارة واألعماؿ، :  صالح ميدم محسف العامرم، طاىر محسف منصكر الغالي(1)

. 31، ص 2010عماف، األردف 



المية طالة. د ------------------------------------------------------------------   مطبوعة دروس وحدة االتصال واخلدمة العنومية  

 

 
55 

كتتككف اإلدارة العامة العمكمية بشكؿ عاـ مف الكزارات، الكاليات، البمديات، 
.  العمكمياالتصاؿكيطمؽ عمييا اإلدارة العامة كىي الجيات األساسية التي تمارس 

: مفيـو اإلدارة المحمية وتنظيميا وأىدافيا: ثانيا
تعددت التعاريؼ التي تناكلت مفيـك اإلدارة المحمية تبعا لكجيات نظر الفقياء 

كالمفكريف كلعؿ  السبب في ذلؾ يرجع أف كؿ مفكر ينظر إلى اإلدارة المحمية مف زاكية 
معينة مبنية عمى الفمسفة الفكرية السياسية كالقانكنية التي ينتمي إلييا المفكر، لكف في 

النياية نجد أف أكلئؾ المفكريف قد اتفقكا عمى المبادئ األساسية التي تتعمؽ باإلدارة 
 .المحمية
 :مفيـو اإلدارة المحمية .1

بشكؿ عاـ ينظر إلى اإلدارة عمى أنيا الطريقة التي تمارس السمطة في إدارة     
المكارد االجتماعية كاالقتصادية لمبمد، مف أجؿ التنمية كيجب أف تشمؿ عمى األقؿ 
التزاـ الحككمات لممساءلة أماـ الشفافية كاالمتثاؿ لمقكانيف كاألنظمة كالسياسات التي 

تشجع المشاركة الشعبية في صنع القرار، كاإلدارة بمفيكميا الكاسع ىي تنظيـ كتكجيو 
كتنسيؽ كرقابة، أما اإلدارة المحمية ىي عبارة عف جمع بشرم في منظمة معينة لتحقيؽ 
ىدؼ معيف، كمف بيف التعاريؼ كالمفاىيـ التي قدمت مف طرؼ الباحثيف في المياديف 

:   األكاديمية لإلدارة المحمية ما يمي
اإلدارة المحمية ىي أم منظمة ليا سكاف يقيمكف في منطقة : تعريؼ جورج بمير

جغرافية معينة مع تنظيـ مسمكح بو كىيئة حاكمة، باإلضافة إلى شخصية قانكنية 
مستقمة كسمطة تقدـ خدمات عامة أك حككمية معينة مع درجة كبيرة مف االستقالؿ بما 
في ذلؾ سمطة قانكنية كفعمية لجني جزء عمى األقؿ مف إيراداتيا، كىي كضع يرتكز 

تقسيـ جغرافي لمدكلة مكحدة بسيطة دكف مستكل الكالية أك  :عمى الخصائص التالية
كجكد ىيئات منتخبة مف أىؿ الكحدة كيشمؿ .  المقاطعة في الدكؿ الفدرالية المركبة
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االنتخاب جميع أعضائيا أك يشمؿ أكثرىـ، كتعيد إلييا اإلدارة المركزية باالضطالع 
بإدارة كؿ المرافؽ أك بعضيا كالشؤكف المحمية، كيككف ليا شخصية معنكية كذمة مالية 

شراؼ عمى ىذه الييئات المحمية  .1مستقمة كرقابة مف السمطة المركزية كا 
ىي المناطؽ المتعددة التي تمارس نشاطيا المحمي  ":تعريؼ عبد الرزاؽ الشيخي   

شراؼ الحككمة  بكاسطة ىيئات منتخبة مف قبؿ سكانيا المحمييف تحت رقابة كا 
. 2"المركزية

بأنيا مجمس منتخب "Modie Gram" " مكدم غراـ" يعرفيا الكاتب البريطاني 
يعرفيا  .تتركز فيو الكحدة المحمية كيككف عرضة لممسؤكلية السياسية أماـ الناخبيف

تكزيع كظيفة اإلدارة بيف الحككمة المركزية كىيئات منتخبة أك محمية " العطار بأنيا 
 . الحككمة كرقابتياإشراؼتباشر اختصاصيا تحت 

كينظر الزغبي لإلدارة المحمية عمى أنيا أسمكب اإلدارة بمقتضاىا يقسـ إقميـ 
الدكلة إلى كحدات ذات مفيـك محمي، تتمتع بشخصية اعتبارية كيمثميا مجالس منتخبة 

.  كرقابة الحككمة المركزيةإشراؼمف أبنائيا إلدارة مصالحيا تحت 
انطالقا مما سبؽ ينظر لإلدارة المحمية بأنيا أسمكب مف أساليب التنظيـ اإلدارم     

الذم يرتبط بتقسيـ الكظيفة اإلدارية المحددة مف طرؼ الحككمة المركزية بيف مختمؼ 
الكحدات اإلدارية عمى المستكل المحمي التي تتمتع بالشخصية المستقمة كتخضع لرقابة 

. السمطة المركزية

                                                           
، رسالة ماجستير غير منشكرة، دراسة تحميمية مقارنة: الالمركزية اإلدارية في الدوؿ المغاربية:  عتيقة ككاشي1

تخصص إدارة الجماعات المحمية كاإلقميمية، قسـ العمـك السياسية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة قاصدم 
 . 28، ص2011كرقمة، - مرباح

، 2004، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، البيروقراطية في اإلدارة المحمية : محمد محمد عبد الكىاب2
 . 69ص 
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كفي ضكء التعريفات أعاله كقكاسميا المشتركة يمكف تعريؼ اإلدارة المحمية 
بأنيا جزء مف النظاـ العاـ لمدكلة منحتيا الحككمة المركزية شخصية معنكية، كجدت 

مف أجؿ تمبية احتياجات مجتمعيا المحمي ممثمة بييئة منتخبة، تعمؿ تحت رقابة 
شراؼ .  السمطة المركزيةكا 

المؤلفيف حكؿ  مفيـك  كفي ىذا المقاـ يجب أف نكضح أف ىناؾ جدؿ بيف
تعددت كجيات نظر بخصكص ىذا    حيث"الحكـ المحمي"ك مفيـك " اإلدارة المحمية"

المكضكع، فاتجاه يؤكد بكجكد اختالؼ كفرؽ بيف المفيكميف، في حيف أف البعض 
األخر يؤكدكف عؿ عدـ كجكد فرؽ بيف المفيكميف بحجة أف  اإلدارة المحمية تقكد حتما 

. إلى الحكـ المحمي
يعتقد بعض المؤلفيف بكجكد اختالؼ بيف مصطمح  ،الرأي األوؿبخصكص 

 االختالؼ بيف إلىاالختالؼ  ، كيعكد ىذا"الحكـ المحمي"ك "اإلدارة المحمية"
 بالالمركزيةيتعمؽ " اإلدارة المحمية"، حيث أف مصطمح "الحكـ "ك" اإلدارة"المصطمحيف 

  التيبالالمركزية السياسةيتعمؽ " الحكـ المحمي" ، في حيف أف الثاني اإلدارية
 تتعمؽ بتنفيذ إدارة كممة أفيعني  كىك ما (الفيدرالية)نالحظيا في الدكؿ االتحادية

 يككف ىنا إذا كممة الحكـ فتتعمؽ بالسياسة ، كبطبيعة الحاؿ  أماالعمميات اإلدارية
 (1).العامؿ السياسي لمتفريؽ بيف المصطمحيف  تـ استخداـإذااختالؼ بيف المصطمحيف 

بأنو نظاـ شامؿ تتنازؿ بمكجبو الحككمة المركزية عف الحكـ المحمي، بفيقصد 
بعض الصالحيات التشريعية كالقضائية كالتنفيذية لممجالس المحمية التي تمارس مياميا 

في حيف أف نظاـ اإلدارة المحمية ال شأف لو بالتشريع كال .  جغرافي معيفإقميـعمى 
بالقضاء، كلكف عممو ينحصر في مجاؿ الكظيفة التنفيذية فيما يتعمؽ بالمرافؽ ذات 

فاإلدارة المحمية ىي مرنة كتعتمد أسمكب الالمركزم حيث . الطابع المحمي دكف غيرىا
                                                           

، ص 1993، عماف، تشكيؿ المجالس المحمية وأثره عمى كفايتيا في نظـ اإلدارة المحمية: خالد سمارة الزعبي(1)
35 .
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تكزع المياـ اإلدارية كليست التشريعية بيف المركز كالييئات لذلؾ تتسـ اإلدارة المحمية 
، كما ىك مطبؽ  في العديد مف الدكؿ كفرنسا، مصر، الجزائر، بالالمركزية اإلدارية

. إلخ...تكنس 
بحكـ تكزيع السمطات التشريعية  بالالمركزية السياسيةأما الحكـ المحمي يتسـ 

يات المتحدة الكالتنفيذية بيف الحككمة المركزية كالييئات المنتخبة كما ىك الحاؿ في الك
.  يسمى الحكـ المحمي بالفيدراليكاإلمارات كأحيانااألمريكية كالبرازيؿ 
 بعض المؤلفيف كىك أف نظاـ اإلدارة المحمية ىك إليوخر ذىب آكىناؾ رأم 

 بعض الدكؿ عند محاكلتيا تبتدئ، إذ 1خطكة أك مرحمة أساسية نحك الحكـ المحمي
الصالحية أك تخكيميا أكال مف الحككمة  بتفكيض (الجغرافية)اإلدارية تطبيؽ الالمركزية

ذلؾ بإصدار قكانيف  لممثمييا في المحافظات، ثـ تبدأ بتطبيؽ اإلدارة المحمية بعد
مبدأ  خاصة، ثـ في حالة النجاح تقـك بتطبيؽ نظاـ الحكـ المحمي، كيعني ىذا تطبيؽ

كما يعتقد أصحاب ىذا الرأم بأنو . إدارة أفضؿ لممناطؽ الجغرافيةإلىالتدرج لمكصكؿ 
يؤمف لنا حكما  إذا ثـ اختيار أعضاء المجالس المحمية عف طريؽ االنتخاب فإنو

كعمى ىذا األساس أف اإلدارة  ،2محميا، بينما التعييف ال يخرج عف دائرة اإلدارة المحمي
. المحمية تقكد إلى الحكـ المحمي

أكثر الباحثيف، كىك عدـ التفرقة بيف  أما الرأم الثالث، فيك الذم يميؿ لو
اإلدارة المحمية، الحكـ -   عدـ التفرقة بيف المصطمحيفإلىيدعك  المصطمحيف

 كاحد بعيدان عف الكممات المجردة كىك الالمركزية إلى معنى ألنيما يؤدياف–المحمي
 . اإلدارية

                                                           
–"مصر و السوداف " تجارب متميزة في اإلصالح اإلداري في الحكـ المحمي في الوطف العربي :  مختار األصـ1

 .91، ص1986، المنظمة العربية لمعمـك اإلدارية، عماف، دراسة تحميمية مقارنة
، المنظمة العربية لمعمـك المفاىيـ والتطبيؽ:اإلبداع في مجاؿ اإلدارة المحمية العربية:  إبراىيـ محمد العكاجي2

 . 65 ، ص1986اإلدارية، عماف، 
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منطقة جغرافية "ىي إلى  كأخيرا يمكف القكؿ أف اإلدارة المحمية أك الحكـ المحمي ما    
نشاطيا بكاسطة سكانيا أك ممثمييـ تحت إشراؼ كرقابة الحككمة  محددة تمارس

 ."المركزية
: خصائص اإلدارة المحمية .2

 :تتمثؿ أىـ الخصائص الكاجب ترسيخيا في مؤسسات اإلدارة المحمية في ما يمي  
  االنطالؽ مف اجتذاب الككادر القيادية، كالتأكيد عمى ضركرة إيجاد أسمكب

باإلضافة إلى ضركرة القياـ بتعبئة . مكضكعي يتـ بمكجبو اختيارىا كتدرجيا كمكافأتيا
الككادر اإلدارية كالفنية كتييئتيا مف أجؿ القياـ بدكرىا االستراتيجي في قيادة عممية 

التنمية، ك ذلؾ عف طريؽ التركيز عمى اإلعداد، التحفيز ك االرتفاع بحس المسؤكلية 
 .المينية في ظؿ االنتماء ك الكالء المجتمعي

  طكيمة المدل لمنشاط أك القطاع أك المجتمع الذم إستراتيجيةالقدرة عمى كضع 
 .اإلستراتيجيةتقـك بإدارة نشاطو، كمف ثـ تكفير متطمبات العمؿ بمكجب تمؾ 

 كاالضطالع بميمات التكجيو  إيجاد القدرة الفنية لمقياـ بالتخطيط االستراتيجي
 .كالتنفيذ كالمتابعة كالتقكيـ

  المساىمة في بناء قاعدة كطنية لمعمـ ك التقنية تسمح بتنمية القدرة الذاتية عمى
استيعاب المعرفة كالقياـ باستنباط النظـ كاألساليب ك التقنيات المالئمة، أك امتالؾ 

 .الميارة الالزمة مف أجؿ اختيار المالئـ مف جيات االختصاص
  العمؿ الجاد مف أجؿ خمؽ الحالة الذىنية التي تسمح باستيعاب فمسفة التنمية

مف قبؿ أفراد المجتمع الذيف تقع ميمات إدارتو عمى عاتقيـ أك يتأثر عمميـ بو أك يؤثر 
 .عميو

  التأكيد عمى أىمية إيجاد كتكثيؼ نظاـ ايجابي لمحكافز المادية كالمعنكية، يعتمد
عمى تكظيؼ الدكافع كالكادع المالئمة كالكافية مف أجؿ تكجيو الجيكد كفقا لمقتضيات 
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أداء الدكر التنمكم المطمكب مف اإلدارة المحمية انجازه بالقدر الذم يؤكد التزاـ الكحدة 
 (1).كالقطاع كالمجتمع بأداء الكظيفة االجتماعية

 شكؿ مف أشكاؿ التنظيـ المحمي يتـ ىيالمحمية اإلدارة  كبالتالي نستنتج أف 
تكزيع المياـ اإلدارية بيف الحككمة المركزية كبيف ىيئات محمية منتخبة كمستقمة تقـك 

:  الحككمة المركزية كتيدؼ اإلدارة المحمية إلىإشراؼبعمميا تحت 
 تقسيـ العمؿ بيف الحككمة المركزية كبيف المجالس المحمية. 

 ضماف عدالة التكزيع في الخدمات. 
 التخمص مف البيركقراطية. 
 مشاركة المكاطنيف  في إدارة شؤكف مدينتيـ. 

اإلدارة المحمية عمكما ىي جياز مف أجيزة الدكلة كشكؿ مف أشكاؿ اإلدارة 
العامة التي تسمح بتدخؿ الشعب في تسيير الشؤكف العامة مف خالؿ أسمكب في 

عمكما إف المجمكعة . التنظيـ يضمف مشاركة المكاطنيف في تنظيـ الحياة العامة
ىي منظمة محددة جغرافيا كالمكاطف  المحمية بإدارتيا العامة كمجالسيا الشعبية ما

. عضكا فييا
كمف المسممات أف نظاـ اإلدارة المحمية ال شأف لو بالتشريع كال بالقضاء، كلكف 
عممو ينحصر في مجاؿ الكظيفة التنفيذية فيما يتعمؽ بالمرافؽ ذات الطابع المحمي دكف 

 .غيرىا
:   أىداؼ اإلدارة المحمية .3

، اإلدارية، كاالقتصادية، االجتماعيةلإلدارة المحمية أىداؼ متعددة منيا السياسية،     
: كيمكف تمخيصيا فيما يمي

                                                           
المالمح العامة اإلستراتيجية التنمية في إطار : نحو إستراتيجية بديمة لمتنمية الشاممة: عمي خميفة الككارم(1)

، مركز دراسات الكحدة العربية، الطبعة الثانية  مع بقية األقطار العربية31اتحاد أقطار مجمس التعاوف وتكامميا 
.  65 – 63، ص 1986،
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 تتمثؿ األىداؼ السياسية لإلدارة المحمية في تقريب اإلدارة : األىداؼ السياسية 
 االتصاؿالسياسية مف األىالي كأفراد الشعب، حيث ُيمكف في كجكد اإلدارة المحمية، 

 .المباشر بيف المكاطنيف كممثمي الحككمة
  تيدؼ اإلدارة المحمية إلى نسج خيكط المجتمع بمختمؼ :االجتماعيةاألىداؼ 

مستكياتيـ لقياـ الديمقراطية الصحيحة بإتاحة فرص المشاركة في اتخاذ القرارات التي 
 المستمرة لجذكر المجتمع عف طريؽ ممارسة التغذيةتتعمؽ بالمكاطنيف، كما تيدؼ إلى 

الحقكؽ السياسية في المجالس الشعبية المحمية، كال يخفى  ما يمثمو ذلؾ مف دعـ 
لمركابط الركحية بيف أفراد المجتمع المحمي، كنظرا لالنفجار السكاف فقد عمدت بعض 

اإلدارات المحمية، كنظرا لالنفجار السكاف فقد عمدت بعض اإلدارات المحمية إلى 
 . بيا أك التعامؿ معيااالتصاؿتقسيميا إلى كحدات صغيرة لكي يسيؿ عمييا 

  ال تقؿ أىمية عف غيرىا مف أىداؼ اإلدارة المحمية فال : االقتصاديةاألىداؼ
 االقتصادية المكارد إحياءتمعبو اإلدارة المحمية مف دكر في  يخفى عؿ أحد  ما

 الخطط القصيرة  المدل أك إعدادكاستثمارىا لممكارد عمى مستكل اإلقميـ المحمي في 
 إطارالبعيدة بمراعاة اإلمكانيات المكجكدة محميا، كالمكارد التي لـ يتـ استغالليا في 

الخدمة العامة لمدكلة، ك في ذلؾ تحقيؽ لمتنمية االقتصادية اإلقميمية كتشجيع عمى رفع 
مستكيات المعيشة ألعداد كبيرة مف المكاطنيف عكضا مف تركيز عمى التنمية االقتصادية 

 (1).عمى المدف الكبيرة أك العاصمة
 مف خالؿ كحدات الحكـ المحمي كعف طريؽ المجالس : األىداؼ اإلدارية

 الخدمات ذات طابع المحمي بأسمكب أكثر فعالية في إدارةالمحمية المنتخب، يمكف 
 : كمف األىداؼ اإلدارية لإلدارة المحمية،تقريب المستفيد مف الخدمة بالقائميف بأدائيا

                                                           
، 19-16، ص 2001 دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، اإلدارة المحمية،:  إبراىيـ عبد الرزاؽ  الشيخمي(1)

.  بتصرؼ مف الباحثة
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  تغيير أنماط اإلدارة مف كحدة محمية إلى أخرل تبعان لطبيعة الكحدة كحجميا
 .كحاجات أىميا
 البيركقراطية التي قد تالـز السمطة المركزية  القضاء عمى الجكانب السيئة مف

كبذلؾ يتحقؽ التقارب بيف مقدـ الخدمة كالمستفيد منيا دكف حاجة إلى اعتمادات أك 
 .المكافقات المتكررة مف الحككمة المركزية

  لممكاطنيف إشباعتحقيؽ كفاءة أداء الخدمات العامة بقدر ما تحققو مف 
 .كخفض مف التكمفة سكاء كاف مؤدم ىذه الخدمة مف القطاع الخاص أك القطاع العاـ

:  عناصر الحوكمة المحمية الرشيدة .4

يعتبر مفيـك الحككمة المحّمية ىك نتاج ظيكر مفيـك الحكـ الراشد، كىذا كنتيجة 
التحكؿ في مفيـك ككظائؼ الحككمة كتطكر الدراسات في عمـ اإلدارة بشكؿ عاـ، حيث 
إف مفيـك الحككمة ارتبط بالتداخؿ كالتشابؾ الذم شيدتو عممية صنع السياسات العامة 

ما بيف فكاعؿ سياسية كاجتماعية كاقتصادية عديدة بعد أف كانت حكرا عمى القطاع 
الحككمي كالمؤسسات الرسمية في الدكلة، فيذا التحّكؿ نقؿ النظاـ المحّمي مف نظاـ 
تسيطر عميو المجالس المنتخبة كذلؾ تحت شرعية التمثيمية الشعبية إلى نظاـ محّمي 
يشارؾ في المجتمع المدني كالييئات غير الحككمية كاألفراد، كمما سبؽ فإف مفيـك 

استخداـ السمطة السياسية كالرقابة عمى المجتمع المحّمي مف " الحككمة المحمية يعني 
 ".أجؿ تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية 

كيرّكز مفيـك الحككمة في سياؽ عصرنة التسيير العمكمي كالحكـ المحّمي عمى 
 :عّدة أسس كمنطمقات أىّميا

  نقؿ مسؤكلية األنشطة العامة المالئمة لمستكيات محمية مختمفة كفؽ أطر
 .قانكنية
 مشاركة حقيقية لممكاطف في صنع القرار المحّمي. 
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  تييئة ظركؼ مف شأنيا خصخصة االقتصاد المحّمي، كتمكيف مالي كبشرم
 .1لمتسيير الرشيد كالفعاؿ

كفي سياؽ الحديث عف الحكـ الراشد المحّمي عمينا رصد أىـ مقكماتو كمتطّمبات     
 :تطبيقو في النظـ المحّمية المعاصرة، كالمتمثمة فيما يمي

 كتشير إلى حؽ كؿ مكاطف بغض النظر عف الجنس في إبداء الرأم : المشاركة
كالمشاركة في صنع القرار إما مباشرة أك عف طريؽ المجالس التمثيمية المنتخبة، كىذا 
ما يتطّمب تشريعات تضمف الحقكؽ السياسية كالمدنية لألفراد كالجماعات داخؿ نسؽ 

 .تفاعمي منتظـ
 كىك مؤّشر ميـّ، حيث أف المكاطنة تعني شعكر دائـ : تعميؽ مفيـو المواطنة

كلصيؽ بالفرد يجعمو ممتزما بمسؤكلية اتجاه الغير كمف يشترؾ معو العيش في أرض 
كاحدة، كبالتالي فيذا الشعكر ينمك لدل األفراد بدافع االجتياد قصد العمؿ عمى سالمة 
كاستقرار الكطف ككحدتو كاندماجو، كبالتالي تحصيؿ الفرد عمى قدرات مادية كمعنكية، 
تؤىمو لممشاركة إلنجاح مياـ المكاطنة عمى غرار المشاركة السياسية كالسعي لمصالح 

 .العاـ
 كالمقصكد ىك سيادة الحكـ عمى جميع المؤسسات : حكـ وسيادة القانوف

كاألفراد داخؿ الدكلة دكف تمييز، كذلؾ في إطار كجكد تنظيمات كتشريعات حامية 
لحقكؽ اإلنساف كمكّضحة لمعالقة بيف السمطات كتضمف الفصؿ بينيا كاستقاللية 

السمطة القضائية، كىذا كضمانات قانكنية لممارسة المكاطنة اإليجابية في ظؿ نظاـ 
 .سياسي تكافقي قائـ عمى الشرعية الدستكرية

 كتتمثؿ في حّؽ المكاطنيف في التعرؼ كاالطالع عمى المعمكمات : الشفافية
الضركرية كالمكثقة، كتعتبر ىذه الميّمة مسؤكلية الدكلة بكافة مؤسساتيا سكاء السياسية 

                                                           
، جكاف 26، مجمة التكاصؿ، العدد الحكـ الراشد ومشكمة بناء قدرات اإلدارة المحمية في الجزائر: بكمديف طاشمة 1

 . 30، ص 2012
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أك االقتصادية العاّمة، كىذا كآلية لتجسيد مبدأ الرقابة الشعبية كتكسيع دائرة المشاركة 
 .في المحاسبة كتقميص نسب الفساد كالتعامالت غير الشرعية

 كىي تعني تكافر القدرة لدل المؤسسات في تنفيذ المشاريع : الكفاءة والفعالية
كتقديـ نتائج تستجيب الحتياجات المكاطنيف مع االستخداـ العقالني كالرشيد لممكارد 
المادية كالبشرية، كما تظير كفاءة كفعالية المؤسسات الرسمية في درجة االستجابة 
لمدخالت النظاـ االجتماعي، كتمبيتيا لمتطمبات المجتمع، كىذا في إطار التكزيع 

 .السمطكم العادؿ لمقيـ داخؿ المجتمع
 خضكع صناع القرار كالقطاع الخاص كحتى منظمات المجتمع : المساءلة

المدني إلى المساءلة الشعبية، كىذا في سياؽ المحاسبة الدكرية كشرطية مشاركة 
 .1المكاطف في حماية الصالح العاـ

  إضافة إلى االعتماد عمى الخطط اإلستراتجية، كىذا كمنطمؽ فعاؿ لكضع
المشاريع التنمكية متكافقة كطمكحات الجميكر ككضع استراتجيات مراجعة كتقكيـ 

 .لمسياسات العامة

 : لتنمية اإلداريةا عموميات حوؿ: ثالثا

ة كالتي لـ تحت بإجماع ثيعتبر مفيـك التنمية اإلدارية مف المفاىيـ اإلدارية الحدم     
 يربطيا كشامؿ ليا، فمنيـ مف دالمفكريف كالباحثيف حكؿ اإلقتداء إلى مفيـك مكح

بكظائؼ القيادة اإلدارية كالمديريف في أم مستكل مف المستكيات اإلشراؼ اإلدارم، 
كمنيـ مف يرتميا بتحسيف القدرات في الجياز اإلدارم كضماف االستمرارية بتكمفة كزمف 

أقؿ كما يرتميا البعض اآلخر بالقدرة عمى اتخاذ القرارات المناسبة كتنفيذىا مف أجؿ 

                                                           
شكالية التنمية المحّمية: حسيف عبد القادر 1 ، مذّكرة ماجستير في العمـك السياسية، قسـ الحكـ الراشد في الجزائر وا 

 . 31-30، ص 2012العمـك السياسية، جامعة تممساف، 
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 قائما طاختيار البديؿ األنسب مف بيف مجمكعة البدائؿ المتاحة، كيمكف أف يككف الرب
.  عمى أساس القدرة عمى االتصاؿ مف خالؿ نقؿ المعمكمات كضماف نتائجيا

: مفيـو التنمية اإلدارية .1
عممية تغيير جذري تتعامؿ مع قيـ ومفاىيـ  ":عرفت التنمية اإلدارية عمى أنيا     

 لمدة طويمة في المجتمع وأفرزت تراكمات متشابكة ومعقدة، ومف رسختومؤسسات 
أجؿ ذلؾ ال بد إلنجاح ىذه التنمية اإلدارية مف االعتماد عمى مفاىيـ متطورة، وأف 

 .1 "ترتكز عمى منطمقات فكرية، وأف تستخدـ وسائؿ غير تقميدية
تحسيف قدرات وميارات األفراد والمسئوليف عف قيادة   ":كما عرفت بأنيا    

النشاطات المختمفة في المنظمة وحسف استخداـ الموارد المادية والبشرية وتوجيو 
  .2" كفاءة ممكنةبأقصىىذا االستخداـ نحو األىداؼ المحددة 

تطوير أداء اإلدارة وتحقيؽ الترابط بيف الكامؿ ": اقكقد تـ تعريفيا أيضا عمى أف     
بيف الجياز اإلداري وبيف خطط التنمية بحيث يكوف ىذا الجياز فعاال لمتنمية وحقؽ 

االستخداـ األمثؿ لمموارد البشرية وتعظيـ سبؿ وأساليب اإلفادة مف قدراتيـ 
مكاناتيـ    .3"وا 

مف خالؿ التعاريؼ السابقة يتضح أف التنمية اإلدارية ىي عممية دينامكية مستمرة      
كىادفة كحتمية تعمى بناء جياز إدارم متطكر كتحديث كتطكير اليياكؿ القائمة، كتمعب 
دكرا أساسيا في تعديؿ السمككيات كالمسارات اإلدارية لمقيادة اإلدارية كشاغمكا الكظائؼ 

اإلدارية الكلي كالعميا، كما أنيا ليست ىدفا في حد ذاتيا كلكنيا كسيمة لمنيكض 

                                                           
 الحديث، الجامعي المكتب ،لممجتمع االجتماعي البناء: االجتماعية الخدمة في اإلدارية التنمية :الجميمي  خيرم1

 .26 ص ،1998 اإلسكندرية،
 سكريا، كالتكزيع، لمنشر الرضا دار ،والعشريف الواحد القرف في اإلدارية التنمية صناعة :الصرف حسف  رعد2

. 26 ص ،2002
 .557، ص2003 مصر، شمس، عيف مكتبة ،المعاصرة المنظمات في األعماؿ إدارة :عفيفي  محمد صديؽ3
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بالجياز اإلدارم ليسيـ في تحقيؽ التنمية الشاممة، كما أنيا تعمؿ عمى تحديد الكيفية 
  . ت لمقيادات اإلداريةءاكالكسيمة التي مف شأنيا تطكير القدرات كالكفا

 :اإلدارية التنمية أىمية .2
 يمثؿ كىذا كفؤة إدارية قيادة مف لدييا يتكفر بما رىف الناجحة المنظمات كجكد      إف
عداد بتنمية االىتماـ كراء األساسي الدافع  المناصب يتكلكف الذيف اإلدارييف القادة كا 

 األساس ىذا عمى كبناءا كتفكقيا، نجاحيا تعكس التي المنظمة، في القيادية اإلشرافية
 :التالية النقاط في اإلدارية التنمية أىمية تتحدد

 عمى القادرة كالخدمات السمع إنتاج يكفؿ بما المتاحة لممكارد األمثؿ االستخداـ 
. كالمتجددة المختمفة رغباتيـ كتحقيؽ المستيمكيف حاجات إشباع تحقيؽ
 اإلدارة قدرة كزيادة االقتصادية األنشطة في كالتكافؽ كاالنسجاـ التكازف تحقيؽ 

 جية، مف اإلدارية التنمية لبرامج المختمفة األنكاع بيف كالتناسب التكافؽ تحقيؽ عمى
 كتحيؽ القكمي الدخؿ زيادة عنو يتكلد مما ثانية جية مف البرامج ىذه لتحقيؽ كالسعي
  المجتمع رفاىية
 تنظيمية لمستكيات المتزايدة كالحاجة المعرفي كالتقادـ كالتقني العممي التقدـ 

 ما اإلدارم، المجاؿ في خاصة المنظمة في األفراد تزايد مع تتناسب كمتطكرة عالية
 تنفيذ في تعقيدات مف يصاحبو كما اإلدارية المستكيات في زيادة مف ذلؾ يعكسو

. اإلدارية كالمياـ األنشطة
 تمقف ال كالجامعات التككيف مدارس فدكر اإلدارية، الدراسات فاعمية نقص 
 األساليب تطبيؽ في كالميارات كالمعارؼ كالمفاىيـ اإلدارية كالمبادئ الكظائؼ الطالب
 القيادة إعداد عند ذلؾ بعد العبء يقع حيث تطبيقي، عممي بأسمكب اإلدارية كالنظـ
 الممارسة أثناء التعمـ عمى اإلدارية
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 لتدريب كحديثة متقدمة تدريبية كطرؽ أساليب إلى الكصكؿ كمحاكلة البحث 
 التي الذاتية كالتنمية اإلدارية التنمية برامج عمى التركيز خاص كبشكؿ اإلدارييف القادة
.  لمعمؿ الفعمي المكقؼ في اإلدارم القائد تجعؿ

 التي المنظمات، في اإلدارية لمتنمية المخصصة المالية المكارد انعداـ أك نقص 
 اإلدارية القيادة ليذه المستقبمية كالمتطمبات االحتياجات مف التأكد عدـ إلى إما تعكد
 إلى أك المنظمة كظركؼ طبيعة في السريعة التغيرات إلى األخرل ىي ترجع التي

 .العمؿ ضغكط
 كبطء كصعكبة اإلدارم لمتدريب الحالية البرامج جدية مدل مف التأكد عدـ 

 .1منو المتأتية العكائد تقييـ
 النامية لمدكؿ بالنسبة اإلدارية التنمية أىمية تبرز أخرل مبررات ىناؾ أف       كما
: يمي ما بينيا كمف خصكصا،
 اإلدارية لألنظمة كالبارزة األساسية السمة تعتبر حيث: اإلداري التخمؼ عامؿ 

 في كالجمكد الركتيني العمؿ في مظاىره كتنعكس اإلدارم ظاىرة المتخمفة البمداف في
 كافتقاره اإلدارم اإلطار كضعؼ كالتنفيذ العمؿ في كبدائية اإلجراءات في بطء التنفيذ،
 عف كالتغيب التسيب كذلؾ التخمؼ مظاىر كمف الحديثة، كاإلدارية التنظيمية لمثقافة
. 2الخدمة تقدـ كقت كطكؿ العمؿ مكاف
 اإلدارية الوظائؼ استعماؿ " اإلدارم بالفساد يقصد: اإلداري الفساد عامؿ 
 وغير ومالية شخصية منافع لتحقيؽ وسمطة ونفوذ ىيبة مف عمييا يترتب ما بجميع
 تكجيو عمى يعمؿ فالفساد ،"الرسمية والتعميمات لمقوانيف منافي وبشكؿ مالية

 خاصة، أىداؼ تحقيؽ إلى كالرسمي األساسي ىدفو عف اإلدارم الجياز كتصريؼ
 االختراقات، معالجة في اإلدارم الجياز تدخؿ عمـ اإلدارم الفساد انتشار أسباب كمف

                                                           
  .156 ص ،1985 االقتصاد، كمية دمشؽ، جامعة منشكرات ،األفراد إدارة :الفارس سمماف  خميؿ1
 . 550 ص سابؽ، مرجع ،المعاصرة المنظمات في األعماؿ إدارة :عفيفي صديؽ محمد2
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 استخداـ أك الرشكة لتقديـ كيدفعيـ األفراد لدل باليأس الشعكر يكلد مما الرقابة ضعؼ
  .اإلدارية التنمية ضركرة أىمية يبرز ما كىذا الحؽ، أك الخدمة عمى لمحصكؿ الكساطة
 الدكؿ تكاجيو الذم كالتحدم األساسية المعضمة إف: اإلداري التحدي عامؿ 
 بركب لمحاؽ تجاكزىا كمحاكلة اإلدارم التخمؼ فجكة عمى القضاء في يتمثؿ النامية
 الدكؿ في عميو ىك ما عمى يزيد مضاعؼ جياد تحدم أماـ فيي بالتالي المتقدـ، العالـ

 عمى اإلدارية اليياكؿ كتنمية البشرية المكارد تنمية عمى ينصب الجيد ىذا المتقدمة،
 . اإلدارية التنمية ببرامج الخصكص كجو

 النامية، البمداف جميع مطمب يمثؿ اإلدارم التغيير إف: اإلداري التغيير عامؿ 
 سعت النامية البمداف أف غير التغيير، ىذا إحداث عمى تعمؿ التي ىي الجيدة فاإلدارة
 تتميز كلكنيا التنظيمية كاألطر اليياكؿ بناء خالؿ مف التغيير ىذا لتحقيؽ جاىدة
 . 1كالمنشكد الفعمي األداء بيف كفجكة كقصكر اإلدارية التنمية في كاضح بقصكر
 :عالقة التنمية اإلدارية بالمفاىيـ األخرى .3
تتداخؿ المفاىيـ اإلدارية فيما بينيا حتى مف طرؼ بعض الميتميف باإلدارة،       

كتتجمی مظاىر ىذا التداخؿ بيف مفيـك التنمية اإلدارية كاإلصالح اإلدارم، ككذلؾ مع 
. التطكير اإلدارم، كمع النمك اإلدارم، كمع التخطيط اإلدارم

يعرؼ اإلصالح اإلدارم عمى : عالقة التنمية اإلدارية باإلصالح اإلداري 1.3
كافة عمميات تنظيـ األجيزة اإلدارية ككذلؾ تنمية العامميف كتحفيزىـ كرعايتيـ  ":أنو

  .2"كبصفة عامة كؿ ما يزيد مف الكفاءة اإلدارية كيقضي عمى مشكالت اإلدارة
المجيكدات المصممة خصيصا لتحقيؽ  ":كما عرؼ اإلصالح اإلدارم عمى أنو     

تغيرات أساسية في نظاـ اإلدارة مف خالؿ عمميات إصالح شاممة أك عمى األقؿ مف 
                                                           

  .38 ص سابؽ، مرجع ،والعشريف الواحد القرف في اإلدارية التنمية صناعة :الصرف حسف  رعد1
، ص 1984 مصر، المصرم، الكتاب دار األكلى، الطبعة ،اإلدارية العمـو مصطمحات معجـ :بدكم زكي  أحمد2

112 . 
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خالؿ اإلجراءات لتحسيف عنصر كاحد أك أكثر مف مككناتو الرئيسية كاليياكؿ اإلدارية 
 .1"كاألفراد كاإلجراءات 

 :  تشير ىذه التعاريؼ إلى بعض األبعاد التي يتصؼ بيا اإلصالح اإلدارم كمنيا  
 التغيير عمميات الشمكلي البعد يستيدؼ حيث: الجزئي والبعد الشمولي البعد 
 ضمف السمككية، كحتى كالكظائفية المادية الجكانب حيث مف اإلدارم الجياز في الكمية

 الجياز إلى النظر في فيتمثؿ الجزئي البعد بينما. ككؿ لممجتمع الشامؿ البناء استيداؼ
ف حتى كتطكيره إصالحو يتـ بحيث مككناتو مف جزء في كتحديثو كتطكيره اإلدارم  كا 
 .جكانبو مف فقط جانب في استيدؼ
 نتائج عمى الحكـ أحيانا كاستحالة صعكبة مف الرغـ عمى: واإلجراء الجوىر 
 أثناء المطبقة الشخصية كالكسائؿ اإلجراءات اعتبار يمكف اإلدارم اإلصالح عممية

 اإلصالح عممية إدارة في كاألساسي األكبر القسـ جكىرىا في تمثؿ أنيا عمى اإلصالح
. 2المرغكبة االستجابة إحداث في القانكف كضعؼ محدكدية مف الرغـ عمى اإلدارم
 تطكير عممية بأنو اإلدارم لإلصالح يشير البعد ىذا: والتفاعؿ الديناميكية 

 في الحاصمة التغيرات لمكاكبة الراىف الكضع في التشغيمي األداء لتحسيف ديناميكية
 .3دائمة حركية كفي ديناميكية عممية أنو عمى اإلصالح يعتبر لذلؾ اإلدارية، البيئة

 في كالتدرج المرحمية يتبع اإلدارم اإلصالح أف إلى اإلشارة يمكف سبؽ       مما
 فقط، اإلدارم الجياز عناصر بعض بإصالح أحيانا يكتفي فيك التغيير، عممية إحداث

 الجياز تطكير في البطيء كاألسمكب المتأنية النظرة العتماده تحفظا أكثر يعتبر كما
 عديدة أبعاد كتستيدؼ كاتساعا شمكال أكثر تعتبر التي اإلدارية التنمية عكس اإلدارم

                                                           
 . 88 ص ،1997 األردف، زىراف، دار ،اإلدارية التنمية :كآخركف المؤمف  قيس1
 . 70 ص سابؽ، مرجع ،والعشريف الواحد القرف في اإلدارية التنمية صناعة :الصرف حسف  رعد2
 الجامعة دار ،اإلدارية العقود اإلداري، مالمح اإلصالح: السمطة تفويض في المدير دليؿ :قحؼ أبك السالـ  عبد3

. 42 ، ص2001 اإلسكندرية، لمنشر، الجديدة
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 الكيفية تحدد كدائمة كديناميكية مستمرة أنيا كما ككؿ، االجتماعي المحيط في
 ما عادة الذم اإلدارم لإلصالح خالفا اإلدارية القدرة تطكير مف تمكف التي كاألساليب

. المحدكدة بالدكرية يتصؼ ما بقدر كالدكاـ باالستمرارية يتصؼ ال
 :أنو عمى اإلدارم التطكير يعرؼ: اإلداري بالتطوير اإلدارية التنمية عالقة 2.3

 التي السمككية كالضكابط كلألنماط كالكمية النكعية األبعاد بيف التناسب مف درجة إيجاد"
 كالخدمات، لمسمع كالكمية النكعية األبعاد كبيف جية، مف اإلدارم الجياز بيا يتصؼ
 سمككيا بعادا كيتضمف الييکمي أك الميكانيكي بالمعنى اإلدارم الجياز في لمتحسيف
. 1"اإلدارم الجياز في كالفني التقني البعد عمى اىتمامو يركز ما كغالبا

 يمكف التطكير ىذا بأف االقتراض مف ينطمؽ " :بأنو اإلدارم التطكير عرؼ      كما
 الجياز داخؿ تؤدم التي النشاطات تربط التي العالقات ضمف ممارستو كبالتالي فيمو

 عممية ضمف أم أخرل جية مف تحقيقيا إلى يرمي التي كاألىداؼ جية مف اإلدارم
  .2"اإلدارية القرارات اتخاذ

 كأساليب نظـ عمى جزئية كتغيرات تعديالت بإدخاؿ ييتـ اإلدارم فالتطكير      لذا
 الكصكؿ في تعمؿ محددة كضكابط كسمكؾ أنماط عمى اإلدارم، الجياز كىياكؿ العمؿ
 لمنظاـ العامة الغايات تكييؼ إلى ييدؼ كما كفاعمية، أكثر كفاءة إدارم جياز إلى

 تعتبر كبالتالي أحيانا كسككنيا جزئيا بعدا يكتسي فيك ذلؾ مف الرغـ عمى اإلدارم،
 .منو كأشمؿ أعمؽ اإلدارية التنمية

                                                           
 مرجع  ،اإلدارية العقود اإلداري، مالمح اإلصالح: السمطة تفويض في المدير دليؿ :قحؼ أبك السالـ  عبد1

 77 ص سابؽ،
 الثقافية، الشمكع دار ،العربية اإلدارة لواقع تحميمية دراسة :اإلداري والتطوير التنمية :صالح أحمد  صالح2

  .79 ص ،2003 الميبية، الجماىيرية
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 كجيكدا( جزئية بصكرة )أىداؼ بتحقيؽ غاياتو في مرتبطا اإلدارم التطكير       كيظؿ
 كىذه عمييا يعتمد مقكمات اإلدارم لمتطكير كما أف تحقيقيا، اإلدارية التنمية تستيدؼ
: في تتمثؿ المقكمات

 العدد تحديد خالؿ مف اإلدارييف كالقادة المديريف تطكير كيتـ: المديريف تطوير- 
 الكظائؼ شاغمكا خاصة المكضكعية الشركط فييـ تتكافر كالذيف منيـ المطمكب األمثؿ

 إلى يضاؼ كالمدير، لمقيادة السميـ االختيار خالؿ مف ىذا كيتحقؽ كالعميا، الكسطى
 كالميارات، بالمعارؼ تزكيدىـ بيدؼ كنظريا عمميا كالتأىيؿ التدريب بعممية القياـ ذلؾ
. لذلؾ الحكافز كاستخداـ كالتأىيؿ التدريب عممية في االستمرارية ضماف مع

 كالعراقيؿ المشاكؿ كحصر كالتحديات الفرص دراسة خالؿ مف: المنظمات تطوير- 
 كاختيار الالزمة، البيانات جمع خالؿ مف ذلؾ كيتـ أىدافيا تحقيؽ دكف تحكؿ التي

 حيث النظـ تطكير ثـ بالمنظمة، المحيطة الظركؼ مع تتناسب التي المتاحة البدائؿ
 .1المنظمة تعرفيا التي التغيرات المنظمة في السائدة كالقكانيف األنظمة تساير

 نتاج إلى اإلدارم النمك مفيـك يشير: اإلداري بالنمو اإلدارية التنمية عالقة 3.3
 إلى يشير أنو كما كنكعا كما اإلدارة قدرة في الزيادة يمثؿ فيك اإلدارية، التنمية عممية
 عمى اإلدارم لمنمك يشار كما كالقيادة، كالطرائؽ كاإلجراءات كالتنظيـ اإلدارة في الكفاءة

 محؿ جديدا يحؿ نظاـ قياـ في ىامة أداة باعتباره القائـ االجتماعي النظاـ تغيير ":أنو
 .2"أيديكلكجية محددة أىداؼ عف يعبر أنو أم القادـ، النظاـ
 التنمية عممية كمحصمة نتيجة ىك اإلدارم النمك أف يتضح التعريؼ ىذا خالؿ مف
 خالؿ مف التغيير، لعممية االستعداد في تتمثؿ غاياتو أف كما األكؿ، المقاـ في اإلدارية
 القادـ النظاـ في الجمكد محاربة أم الراىف، كالكاقع التغيير متطمبات بيف التكافؽ

                                                           
 العدد دمشؽ، كاإلنتاجية، اإلدارة تطكير مركز حديثة، إدارية مجمة شؤكف ،اإلداري والتطوير التنمية :الجكدة  عادؿ1

  .08ص  ،1981 األكؿ، تشريف الثالث
. 26 ص سابؽ، مرجع ،لممجتمع االجتماعي البناء: االجتماعية الخدمة في اإلدارية التنمية :الجميمي  خيرم2
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حالؿ  تبدأ متى الجكىرية التساؤالت بعض عمى لإلجابة يسعی فيك جديد نظاـ محمو كا 
 التنمية كنتيجة محصمة اإلدارم النمك كيظؿ تبدأ، أيف كمف تبدأ، ككيؼ التغيير، عممية

. اإلدارية
 :أنو عمى اإلدارم التخطيط يعرؼ: اإلداري بالتخطيط اإلدارية التنمية عالقة 3.4

 يتـ التي كالكيفية المستقبمية، الزمنية الفترة في تحقيقيا الكاجب تحديد  األىداؼ عممية"
 اختيار ":يتضمف بأنو اإلدارم التخطيط تعريؼ يمكف كما ،"األىداؼ تحقيؽ خالليا مف

 كالتنسيؽ العمؿ كبرامج الرئيسية كاألقساـ اإلدارات كأىداؼ المنظمة أىداؼ كتحديد
 .1"تنفيذىا كأساليب كسائؿ كتحديدا األىداؼ ىذه بيف كالربط
 اإلدارة كظائؼ مف أساسية كظيفة اإلدارم التخطيط يعتبر السابقيف لمتعريفيف كفقا   
 كاف الخصمة، كتطكير تنمية في جيدىا يتمحكر عممية ىك اإلدارم فالتخطيط كعميو

 المناسبة العمؿ كسائؿ كتحديد المستقبمية الظركؼ االعتبار بعيف يأخذ الجيد التخطيط
 التي المخاطر مف التقميؿ عمى التخطيط يعمؿ كما. األىداؼ تحقيؽ يضمف بما

 ىنا كمف االستثمارية، الفرص مف االستفادة عند كالتطكير التغيير عممية تصاحب
 عمييا تعتمد التي األساسية المرتكزات أحد ىك اإلدارم، التحميؿ أف مالحظة يمكف
 أىداؼ تحقيؽ في يساىـ كما ،(بالكؿ الجزء ) عالقة يمثؿ كبالتالي اإلدارية، التنمية
. اإلدارية التنمية
 :اإلدارية التنمية وأىداؼ خصائص .4

عف  تميزىا التي كالمميزات الخصائص مف مجمكعة اإلدارية لمتنمية أف     ال شؾ
 : يمي كما كالمميزات الخصائص ىذه إجماؿ يمكف المفاىيـ، مف غيرىا
 كلمتنظيمات  اإلدارية المسألة جكانب لجميع شاممة اإلدارية فالتنمية: الشمولية

 .المجتمع في كافة كالقطاعات

                                                           
 . 265 ص ،1982 بيركت، العربية، النيضة دار ،العامة اإلدارة في دراسات :يكنس الغفكر  عبد1
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 المستكيات جميع اشتراؾ أم: اإلدارية التنمية في الجميع مساىمة 
 السمطكم ألثرىا العميا السمطات دكر تمييز مع اإلدارية، التنمية في تفعيؿ كالقطاعات

 .كالقطاعات المستكيات باقي اإلشعاعي عمى
 سكاء  حد عمى كالفقيرة الغنية كالنامية، منيا المتقدمة: البمداف كؿ في ضرورتيا
 .النامية البمداف في أىمية الضركرة ىذه كتزداد
 األصؿ في ىي اإلدارة أف باعتبار: محمية خصوصية ذات اإلدارية التنمية 
 .محمي اختصاص مينة أك
 يتعمؽ  مؤقتا ظرفيا إصالحا ليست اإلدارية فالتنمية: والتجديد االستمرارية
دائمة  منيا، جزء كاإلدارية االجتماعية كالظركؼ المسائؿ أف كما معينة، بمرحمة
كغير  قديما تالية مرحمة في سيصبح اليـك كمناسب جديد ىك كما كالتبديؿ، التطكر
تسبؽ  أف أك ترافؽ أف اإلدارية التنمية فعمى النظر، إعادة إلى يحتاج مناسب

 .الخارج كفي المجتمع في كالمتغيرات المستجدات
 آف في الثالثة محاكرىا اإلدارية التنمية تشمؿ بأف كذلؾ: والتوازف التكامؿ 

 نكاحي في كتقصير نكاحي عمى تركيز ىناؾ يككف ال حيث مستمر، كاحد كبشكؿ
 .أخرل
 األصعدة  سائر في الشاممة التنمية أنشطة مع والجدلي الوثيؽ االرتباط

باعتبارىا  زمنيا، الشاممة لمتنمية سابقة اإلدارية التنمية تككف أف يجب بؿ: والمجاالت
 .بكاجباتيا القياـ عمى تساعدىا رشيدة إدارة ليا لتكفر ليا تمييديا مدخال
 فييا  تنفع ال إذ: المركزي الصعيد عمى ودائـ ومتفرغ بيا مختص مرجع وجود
 .أىميا أك كاألقاليـ القطاعات جميع في ليا فركع كجكد مع المؤقتة، اّلمجاف
 مف  بدءا الجميع ليشمؿ: اإلدارة في العامميف تدريب في وااللتزاـ التوسيع

 .العميا المستكيات
 المخصصة كالدكريات كالصحؼ: اإلداري والتثقيؼ التنوير وسائؿ إيجاد. 
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 كالتطبيؽ  النظرية بيف: والتثقيؼ والتدريب التعميـ وفي اإلجراءات في الدمج
كمف  جية، مف كاألكاديمييف المتعمميف مف االستفادة لتحقيؽ كالممارسة، التعمـ بيف

 .ثانية جية مف الكاعيف الممارسيف
 1كفكائدىا كضركرتيا كبأىميتيا بيا كاإليماف القناعة اإلدارية التنمية تتطمب. 

 : يمي كما تصنيفيا فيمكف اإلدارية التنمية بأىداؼ يتعمؽ فيما أما
 المديريف  كسمكؾ ذىنيات في الجمكد تجنب خالؿ مف: اإلداري التقادـ تجنيب

دارتو العمؿ طرؽ في كالتجديد  .المستخدمة العمؿ كتكنكلكجية كا 
 اإلحالؿ  عممية اإلدارية التنمية عممية تسيؿ حيث: اإلحالؿ عممية تخطيط

سف  أك بمكغ االستقاللية أك الفصؿ أك اليياكؿ في األعمى الكظيفية لممراكز كالترقية
 .األسباب مف ذلؾ أك غير التقاعد،
 الكصكؿ  في المدراء أىداؼ تتحقؽ حيث: لألفراد الذاتي النمو مطمب إرضاء

 .2باإلنجاز كالشعكر األعمى، لممراكز
 :اإلدارية التنمية مرتكزات .5

 ديناميكية بصكرة تستيدؼ أما التعقيد، بالغة عممية اإلدارية التنمية عممية تعتبر
 فيي كىادفة، كمخططة كمتزنة شاممة بصكرة كاالجتماعي االقتصادم الكاقع تطكر
 العادات لتشمؿ تتسع لكنيا ركتينية، إدارية عممية تككف أف مف كأكسع كأعمؽ أشمؿ

 ىذه خصائص كمف الزمف، عبر المجتمع كيحياىا يعيشيا التي كالسمككيات كالتقاليد
 كاالىتماـ اإلدارية التنمية عممية مف يجعؿ ما كىذا كالتعقيد، التشابؾ كالقيـ العادات
 تيدؼ إدارية كمفاىيـ فكرية كمرتكزات متطمبات عمى االعتماد يتطمب برامجيا، بإنجاح

 عف اإلدارم، التخمؼ كمحاربة البيركقراطي العمؿ مف المنظمة تحرير إلى باألساس
                                                           

 أساس البشري العنصر: والعشريف الواحد القرف مطمع في العربية اإلدارية التنمية :دباس السالـ عبد  أحمد1
 . 156ص  ،1999نيساف  عدد اإلدارم، مجمة ،تعمؿ أجمو ومف تنشط اإلدارة بواسطتو

 . 65 ص سابؽ، مرجع ،لممجتمع االجتماعي البناء: االجتماعية الخدمة في اإلدارية التنمية :الجميمي  خيرم2
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 اإلدارم العمؿ متطمبات لمكاجية كحداثة تطكرا كأكثرىا الكسائؿ أفضؿ اختبار طريؽ
 .الحديث العصر في

 المككنة العناصر مف لمجمكعة شاممة عممية اإلدارية التنمية عممية اعتبار      إف
 تقاـك كالتي القديمة المكركثة القيـ مع أحيانا تصطدـ قد المنظمة، في اإلدارم لمجياز

 أىدافيا تحقيؽ في اإلدارية التنمية تعتمدىا التي المرتكزات كمف لمتغيير، عممية أية
 :يمي ما نذكر
 التجارب استيعاب عمى كالقادرة اإلدارة مجاؿ في الجديدة التطكرات مسايرة 
 مع الكاقع، في استخداميا عمى القدرة كامتالؾ تطكرا، األكثر اإلدارية كالنماذج الناجحة
 نتائج عمى الحصكؿ يكفؿ بما استخداميا ترشيد كضماف المتاحة العالقات كؿ حصر
 .التنمية اإلدارية كغايات أىداؼ تحقيؽ بغية مثمرة،
 المستكيات جميع كفي اإلدارية القيادة اختيار في كالصحيحة السميمة الطرؽ 
 القرارات، اتخاذ في الفعالة كالمشاركة كالديمقراطية، كالكضكح الشفافية مف بقدر اإلدارية
 .1اإلدارية التنمية لمتطمبات خدمة
 العقبات مف الكثير تعتريو متغير مستمر نشاط اإلدارية التنمية باف التسميـ 

ضفاء كالتعمؽ الجمدية مف بنكع ذلؾ بدراسة يدفع الذم األمر كالمعكقات،  الطابع كا 
 في بجما، تتـ التي األنشطة كفي اإلدارية التنمية كعناصر مككنات في الشمكلي
 .منيا المرجكة األىداؼ تحقيؽ يضمف بما أبعادىا
 التربكية المؤسسات مف االستفادة إلى تحتاج فيي اجتماعيا، بعادا تحتكم لككنيا 

 كالتكجيات لمقيـ األصيؿ الطابع إضفاء أجؿ مف تخميميا، في كاإلعالمية كالتعميمية
 .2مستمرة ديناميكية كعممية اإلدارية التنمية استمرارية كضماف اإليجابية

                                                           
 . 31 ص سابؽ، مرجع ،والعشريف الواحد القرف في اإلدارية التنمية صناعة :الصرف حسف  رعد1
 األردف، األندلس، الثانية، مطابع الطبعة ،والتطبيؽ النظرية بيف اإلداري التدريب :ياغي الفتاح عبد  أحمد2

  .318 ص ،2003
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 لمجياز السمككية كالضكابط األنماط تغير بعممية اإلدارية التنمية مفيـك حضي لقد
 اليياكؿ تغيير ثـ كالتطكير التدريب في أساسا تتمثؿ عدة عمميات كتشمؿ اإلدارم

 التنمية مع الكطيدة العالقة تبرز أنيا كما اإلدارة كاإلنتاج، أساليب كتحسيف التنظيمية
 في الفركع جميع كبذلؾ تساىـ األخر، الفرع يكمؿ التنمية فركع مف فرع فكؿ الشاممة،
. الشاممة التنمية تحقيؽ

 إيجاد ضركرة الشاممة، السياسية التنمية أىداؼ مع تتجاكب إدارية تنمية إلحداث
 كتمتمؾ اإلدارم، اإلصالح إستراتيجيات كتنفيذ برسـ تقـك اإلدارم، لإلصالح عميا ىيئة
 إستراتيجية ضمف المسطرة األىداؼ لتحقيؽ المالئـ القرار اتخاذ أجؿ مف الالزمة القدرة

 جميع مشاركة عف كالمعبر الكافي بالتمثيؿ الييئة ىذه تتمتع أف يجب كما لإلصالح،
 الفنية قدراتيا تنمية الييئة ىذه كتتطمب كالكطنية، العممية كاإلطارات اإلدارة قطاعات
 اإلدارم اإلصالح سياسات التخاذ المعمكمات كتحميؿ لجمع الضركرية الكسائؿ كتكفير
 نظرا ممحة، ضركرة اإلدارم لإلصالح عميا ىيئة إنشاء عممية تعتبر كليذا كتنفيذه،

 الييئة ىذه تعمؿ إذ إدارتنا، فييا تتخبط التي اإلدارية كالمشكالت المكتبية لألمراض
 إدارة لبناء الضركرية كالكسائؿ المالئمة الظركؼ كتكفير حدتيا، مف التخفيؼ عمى
    .كالمجتمع الدكلة كطمكحات أىداؼ تحقيؽ عمى كقادرة فعالة

 دكف كمستديمة كمتكازنة شاممة سياسية تنمية عف لمحديث مجاؿ ال فإف    كعميو،
 اإلصالح عممية نجاح إف أدؽ كبعبارة الشامؿ، اإلدارم اإلصالح عممية تمييا أف

 خطة عمى القائمة اإلدارية التنمية تحقيؽ مدل  عمى تتكقؼ السياسي كالتحديث
 الشعبية اإلدارة بمبدأ مدعمة التصكر كدقيقة األىداؼ، محددة تنمكية ا إستراتيجية
 النخبكم السيطرة مف كالتقميص كاإلدارم، السياسي االغتراب عمى لمقضاء

 تنمكم مجيكد لكؿ بعرقمتيا تعرؼ التي الفئة ىذه ، (كالتقنكقراطييف البيركقراطييف)
 كاالقتصادية السياسية كمصالحيا مراكزىا مف يقمص أك ييدد قد شامؿ سياسي
 .كاالجتماعية كاإلدارية
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:  بيف اإلدارة المحمية والمواطفاالتصاؿفعاليات : رابعا

 :تحديد مفيـو المواطف والمواطنة وبعض المفاىيـ األخرى .1
 تختمؼ التعاريؼ كاالصطالحات الخاصة بمفظ المكاطف مف مجاؿ :المواطف 

 كاإلنسانية، ففي مجاؿ اإلدارة نجد أف مفيـك االجتماعيةبحثي آلخر باختالؼ العمـك 
كالبمدية  ) سكاء كانت محمية اإلقميميةالمكاطف يرتبط ارتباطا كثيقا بمفيـك الجماعات 

فالجماعة اإلقميمية ىي التي ( الدكلة)أك كانت  الجماعة اإلقميمية السامية (كالكالية
 الجماعة إطارالمكاطف ليس إال ذلؾ الفرد في . تضفي عمى الفرد صفة المكاطف

 بكؿ ما تضيفو عميو ىذه األخيرة مف أبعاد كخصائص ككؿ الكضعيات تضعو اإلقميمية
 .فييا كالعالقات التي تجعمو طرفا فييا

 عالقاتو بالدكلة بما ينجر إطارالفرد في " إذا يمكف القكؿ أف المكاطف ىك ذلؾ 
 الحؽ كالكاجب كأشكاؿعف ىذه العالقة مف مسائؿ مرتبطة بالسمطة كالحرية مف جية 

 .مف جية أخرل
. كالمكاطف ىك عضك في جماعة سياسية يتمتع بحقكؽ المكاطنة كيؤدم كاجباتيا

 المواطنة Citoyenneté :تعني الفرد الذم يتمتع بعضكية بمد ما، كيستحؽ ك
 تشير إلى الحقكؽ معناىا السياسيبذلؾ ما ترتبو تمؾ العضكية مف امتيازات، كفي 

كتعني أيضا مشاركة . التي تكفميا الدكلة لمف يحمؿ جنسيتيا، كااللتزامات التي تفرضيا
 واالجتماعي االقتصاديومف المنظور . الفرد في أمكر كطنو كما يشعر باالنتماء إليو

 الحجات األساسية لألفراد، بحيث ال تشغميـ ىمـك الذات عف إشباعيقصد بالمكاطنة 
األمكر الصالح العاـ كفضال عف التفات الناس حكؿ مصالح كغايات مشتركة، بما 

 .يؤسس لمتعاكف كالتكامؿ كالعمؿ الجماعي المشترؾ
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كبالتالي يرتبط مفيـك المكاطنة بشكؿ عاـ بالحؽ في اإلقامة كالعمؿ كالمشاركة     
السياسية ضمف حدكد بمد ما، كيشير ىذا المفيـك إلى االنتماء بمجتمع يرتبط برباط 

. اجتماعي كثقافي كسياسي كاحد ضمف دكلة معينة
المكاطنة مصطمح ينبثؽ عف مصطمح أخر ىك المكاطف الفعاؿ كنعني الذم يقـك     

كيرتبط ىذا المفيـك بالعديد .  عمى رفع المستكل الحضارم لمجتمعواآلخريفبمشاركة 
. مف المفاىيـ األخرل المشابية كاليكية كالكطنية

 تمؾ القكاسـ المشتركة التي تكحد مجمكعة مف الناس كتميزىـ عف :اليوية 
كتتجمى اليكية مف عدد مف العناصر مثؿ المغة، الديف، التاريخ، الجغرافيا،  غيرىـ

 (1). كاإلدارة كالدكلةاالقتصادمالتككيف الثقافي، 
إذف اليكية تعني القكاسـ المشتركة لمجماعة المككنة لألمة كالمالحظ أف العالقة     

بيف اليكية كالمكاطنة ىي تالزمية، حيث أف األكلى ضركرية لمثانية، إذ ال يمكف 
الحديث عف المكاطنة دكف كجكد ىكية اجتماعية كاضحة، كذلؾ نجد أف المكاطنة ىي 
الصكرة العاكسة لميكية رغـ أنو يمكف لممكاطنة أف تجمع عدة ىكيات في صكرة كاحدة، 

. داخؿ الكطف المتعدد اليكيات )مشكمة في المكاطنة الدكالتية
 تعني الكطنية الكالء لمكطف، كعاطفة تنمك مع المكاطف منذ المحظات :الوطنية 

 بالشعب الذم يشاركو كطنا كاحدا، كبالركابط التي االجتماعيةالتي يشعر فييا بصمتو 
تربطو بيذا الشعب كبالحككمة القائمة، كلما يعكد عميو مف حماية كنفع كعدالة بسبب 

 .(2)انتمائو ليذا الكطف

                                                           
 القاىرة، دار أزمة اليوية والثورة عمى الدولة في غياب المواطنة وبروز الطائفية،:  عبير بسيكني رضكاف(1)

. 85، ص 2013السالـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع الترجمة، 
 جامعة قيـ المواطنة لدى طالب الثانوية وعالقتيا باألمف الفكري الرياضي،:  عبد الرحماف بف عمي الغامدم(2)

.  71، ص 2010 نايؼ لمعمـك األمنية،
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 كاضحة إلى مشاعر الحب إشارة تأتي بمعنى حب الكطف في الوطنية اصطالحا،
الفرؽ بيف الوطنية ، كاالرتباط بالكطف كما ينجـ عنيا مف استجابات عاطفية

 يمكننا أف نميز بيف المكاطنة كالكطنية في النقاط التالية كما ىك مكضح في :والمواطنة
: الشكؿ أدناه

. يوضح الفروقات الجوىرية بيف الوطنية والمواطنة: (02)الشكؿ رقـ 

 
 مف انجاز الباحثة: المصدر

تعتبر الكطنية كالمكاطنة  مفيكميف أساسييف يرتبطاف ببعضيما ليشكال القاعدة 
. التي يبنى عمييا مفيـك التربية الكطنية

  :عالقة المواطف باإلدارة وسبؿ تطويرىا .2
لقد باتت اإلدارة  تمعب  طابعا ىاما في حياة األشخاص، إذ األفراد في حاجة  

إلى خدمات ذات جكدة عالية كقريبة منيـ كبالمقابؿ، فاإلدارة في حاجة إلى األفراد 
كيعد تقريب اإلدارة مف المكاطنيف مف المبادئ . باعتبارىـ سبب قياميا كمصدر عمميا

األساسية كالمفاىيـ التي عرفت تداكال كبيرا، كرافقت معظـ الخطابات اإلصالحية 
. المتعمقة باإلدارة

الوطنية

أداء يحدث في المناسبات العامة

هي ارتباط عاطفي باألرض 
والمجتمع

الوطنية حرارة وانفعال وجداني، 
فهوحس داخلي

الوطنية مفهوم ال يتغير

مفهوم ذات عالقة بالتاريخ والهوية

.الوطنية نتيجة للواقع

المواطنة

آداء فردي للواجبات اليومية

المواطنة ارتباط عملي

المواطنة سلوك وتصرفات فعلية 
ظاهرية 

.المواطنة مفهوم متغير ومتكيف

المواطنة هي التناغم واإليقاع 
.الحياتي

.المواطنة وسيلة لهدف
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نما أيضان  فنجاح اإلدارة كتميزىا مرتبط،  ليس فقط بتحقيؽ أىدافيا الخاصة، كا 
بمدل اندماجيا في محيطيا كتفاعميا معو، كبمدل قدرتيا عمى تحقيؽ تكاصؿ فعاؿ مع 

. المكاطف
كيستمد التكاصؿ بيف اإلدارة كالمكاطف أىميتو في ككنو يعتبر عنصرا كمؤشرا 
ميما عمى مدل دمقرطة المرفؽ العمكمي كخدمتو لممرتفؽ بكفاءة عالية كفعالية، 

.  المرفؽإنشاءباعتباره أساس كغاية 
دارية مركبة، يتمتع : تعريفيا . أ ىي عالقة سياسية كقانكنية كاجتماعية كا 

بمكجبيا الفرد بمركز قانكني كسياسي كاجتماعي أماـ الدكلة كاإلدارة العامة، متمتعان 
 .بحقكؽ كحريات في مكاجية اإلدارة العامة كمتحمالن لكاجبات كالتزامات

فيي بذلؾ عالقة متبادلة كتتضمف التزامات اإلدارة العامة تجاه المكاطف ككاجبات 
المكاطف كحقكقو تجاه ىذه اإلدارة ىذه مف الناحية النظرية، أما عمميا فقد عرفت العالقة 

 كنزاعات جعمت العالقة القائمة بيف الطرفيف مختمة إشكاالتبيف المكاطف كاإلدارة 
كغير متكازنة، كىذا ما يدفعنا إلى تعرض إلى االختالالت التي تشيدىا ىذه العالقة ثـ 

. نحاكؿ أف نبيف سبؿ تمتيف ىذه العالقة بكاسطة تحسيف الخدمات العمكمية
 إف االختالالت التي تعانييا :تشخيص االختالالت التي تشيدىا العالقة . ب

اإلدارة العامة كخاصة تمؾ التي تتعمؽ بتكتر العالقة بيف اإلدارة كالمكاطف ىي نتيجة 
تفاعؿ جممة مف األسباب المتشابكة كالمتشعبة، كيمكف إرجاع االختالالت التي تصيب 

 :عالقة اإلدارة بالمكاطف إلى العكامؿ التالية
 كىي االختالالت المرتبطة بالعالقات بيف المرافؽ  :العوامؿ التنظيمية 

العامة، أم نعني بيا االختالالت المكجكدة عمى المستكل الداخمي لإلدارة كتتطمب 
 :تغييران داخميا كيمكف  تمخيص أىـ ىذه العكامؿ فيما يمي

 ككثرة مستكياتيا التي تؤدم إلى بطء في التضخـ الكبير في اليياكؿ اإلدارية 
يؤدم إلى – الذم يتسـ بالتضخـ في اليياكؿ - اتخاذ القرارات، كىذا البناء التنظيمي 
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تزايد الكزارات كالمصالح الحككمية كالمؤسسات العمكمية مما يجعؿ المكاطف يبتعد عف 
اإلدارة ألنو ال يعرؼ في أغمب األحياف أيف عميو التكجو بقصد الحصكؿ عمى خدمة 

معينة، كترتبط ىذه المشكمة بعدـ تكضيح االختصاصات كتداخميا بيف المصالح 
 .اإلدارية كالمؤسسات

  أحد الجكانب السمبية المؤثرة عمى ىذه العالقة، المركزية الشديدةكما تعد ،
كنتيجة ليذه المركزية، يالحظ المكاطف أف كؿ قرار ميما كانت بساطتو أك تعقيده البد 

أف يمر قمة اليـر اإلدارم مما يستغرؽ كقتا طكيال لصدكر القرار كالحصكؿ عمى 
 .الكثيقة
 كالتي تعكس اإلجراءات اإلدارية، التي تزيد مف تكتر تعدد القواعد القانونية 

 بطيئة معقدة ككمفة بسبب تعدد الجيات إجراءاتكانزعاج المكاطف الذم يجد نفسو أماـ 
الكاجب التعامؿ معيا، مما يتطمب منو جيدا ككقتان طكيال دكف اف يككف لذلؾ أسباب 

. منطقية
 كىي االختالالت المتعمقة بمعامالت مع المكاطف، :العوامؿ اإلجرائية 

طالب الخدمة  )كتتعمؽ ىذه العكامؿ أساسان باإلجراءات التي يتكجب عمى المكاطف 
القياـ بيا أثناء طمب الخدمة، كيمكف تمخيص المشاكؿ التي تعترم عالقة  (العمكمية

 :اإلدارة  بالمكاطف في النقاط التالية
 يجد المكاطف مصالحو  (جياز بيركقراطي) ضعؼ األداء الوظيفي لإلدارة

كيؤدم  . معطمة اك مؤجمة إلى أجؿ غير مسمى أك يجد ممفو مفقكد مما يؤدم إلى تذمره
ضعؼ األداء اإلدارم إلى عجزىا عف تمبية المطالب المتعددة كالمتزايدة فيصبح 

 .إدارتوالمكاطف بعيد كؿ البعد عف 
 في مجاؿ العنصر البشرم، كأغمب افتقار اإلدارة إلى الخطط واالستراتيجيات 

 .  كأخالقية مع مشاكؿ المكاطنيفإنسانيةالمكظفيف ال يتعاممكف بطريقة 
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 ،تمكف مف التدفؽ الحر لممعمكمات اتجاه غياب قنوات اتصاؿ مفتوحة 
انعداـ الحوار  تنقصيا الكفاءة كالشفافية كإدارةالمكاطف، فيجد المكاطف نفسو يتعامؿ مع 

 .مما يؤدم إلى غمؽ أبكاب الحكار التي تغيب فيو كؿ كسائؿ االتصاؿ بينيما
 لالستقباؿ كاإلرشاد، نجد غياب مصمحة االستعالماتغياب رؤية شمولية ( 

 (1).( المكاطنيف كتكجيييـإعالـأم نقص فادح في 
كمف خالؿ العرض السابؽ، يمكننا القكؿ إف عالقة المكاطف مع اإلدارة العمكمية 
تندرج كميا ضمف مناخ معكر كذلؾ ألسباب عدة، أبرزىا افتقار األخالؽ كعدـ احتراـ 
القانكف مف طرؼ المكاطف كفقداف أخالقيات العمؿ مف طرؼ أغمب المكظفيف، مما 

تباعينجر عنو  عدـ االنضباط، كنقص فادح في الكفاءة العممية،   طرؽ كمعامالت كا 
. تكثر فييا االستنتاجات الشخصية كالمحسكبية، مما يكلد تصكر بالغبف لدل المكاطف

انتشار ىذه المظاىر كغيرىا مف المظاىر السمبية لمبيركقراطية مف شأنو  إف
التأثير بصكرة كبيرة عمى عالقة اإلدارة بالمكاطف نظرا لما يسببو مف تدني في 

. مستكيات تقديـ الخدمات العمكمية
 كحتى تتحسف العالقة بيف اإلدارة :سبؿ تطوير عالقة اإلدارة بالمواطف .3

 :كالمكاطف البد مف
 مف خالؿ ترسيخ ثقافة المرفؽ العاـ لدل : االستثمار في العامؿ البشري 

البد أف يعي المكظؼ . المكاطف كالمكظؼ كتككيف ىذا األخير لرفع أداء اإلدارة العامة
أنو في خدمة المكاطف كأنو مجبر عمى تحسيف أدائو كتطكير قدراتو ككفاءتو لمسايرة 

 .تطكر حاجات المكاطف
 مف خالؿ اإلجراءات التالية كذلؾ: تكييؼ الجياز اإلداري: 

                                                           
، مجمة دفاتر الحمقة المنسية في عممية التنمية في الوطف العربي: التوسيع البيروقراطي: طاشمة بكمديف(1)

. 02، ص 2012، جكاف 07السياسة كالقانكف، العدد 
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 عادة النظر في الييكمة كالتنظيـ كالتسيير اإلدارة  .تبسيط اإلجراءات اإلدارية كا 
  تقميص عدد المكاتب كالمصالح كاألجيزة التي تدخؿ المكاطف في متاىات

 .الذىاب اإلياب، كتقميص عدد الكثائؽ اإلدارية المطمكبة
 ضركرة األخذ بالمفاىيـ الجديدة كالحكـ الراشد،  أنماط إصالحالذم يقـك عمى 

 .التسيير في اإلدارة العامة كيرسى العديد مف المبادئ أىميا التحكؿ إلى الالمركزية
  زيادة كفاءة القطاع العاـ بإعادة تنظيمو مف خالؿ استخداـ مخطط الجكدة الذم

 .استخدمو القطاع الخاص
  التكسع في استخداـ التقنيات كالكسائؿ التكنكلكجية الحديثة مف أجؿ ترشيد

الخدمة العمكمية، كتبسيط اإلدارم كتكخي السرعة كالدقة في انجاز المعامالت التي 
 .تخص المكاطف

 لمعرفة  القياـ باستطالعات الرأم لدل مختمؼ فئات المتعامميف مع اإلدارة
 .حاجاتيـ الحقيقية كمستكل رضاىـ عف الخدمات المقدمة ليـ كذلؾ بصفة دكرية

 : العمومي في تحسيف عالقة اإلدارة بالمواطفاالتصاؿدور  .4
 العمكمي أحد األنكاع االتصالية الميمة في معالجة قضايا االتصاؿيمثؿ 

المجتمع، لما يسمح بو مف تعديؿ كتغيير السمككيات كالمكاقؼ كاالتجاىات الفردية 
اتجاه قضايا المجتمع لمتقميؿ مف المشاكؿ، كذلؾ باستخداـ تقنيات التأثير كاإلقناع ك 

  العديد مف الفاعميف الذيف يمثمكف المصدر األساسي لالتصاؿ العمكميإشراؾ
 )، المجاؿ العاـ (البمدية كالكالية )كالحككمات كالكزارات، الجماعات المحمية 

                                                           
 الحكـ الراشد يعني الصالح أك الرشيد أك الجيد، كيمتاز الحكـ الراشد بأنو الطريقة المثمى التي يمارس بيا السمطة 

مف أجؿ تسيير المكارد االقتصادية كاالجتماعية لمدكلة، كارتبط كذلؾ بعناصر أخرل محققة لنجاحو، االستقرار 
كىك الحكـ الذم يعتمد عمى النزاىة كالمسألة ، السياسي لمدكلة، ترقية كحماية حقكؽ اإلنساف كتكريس سيادة القانكف

 .كالرقابة
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كالجمعيات، المنظمات غير الحككمية، المنظمات الدكلية، المؤسسات العمكمية 
. (كالخاصة

عالميـالميمة األكلى لالتصاؿ العمكمي ىي تعريؼ المكاطنيف   بالسياسات كا 
العمكمية الممارسة مف طرؼ السمطة، حيث تنشر الرسالة أك المعمكمة الحككمية في 

. سياؽ يمتاز بالتعددية
 العمكمي يمعب دكرا أساسيا في تحسيف نكعية االتصاؿكبيذا المفيـك تحديدان فإف 

 العمكمي يمكف لإلدارة أف تقيـ حكار االتصاؿالعالقة بيف المكاطف كاإلدارة، فمف خالؿ 
شراكومستمران معو لكسب ثقتو   في القرارات، فمشاركة المكاطف تنبع ككنو اكال يشكؿ كا 

الحمقة األىـ في عممية تحسيف الخدمة العمكمية، كثانيا باعتباره أساس العمؿ اإلدارم 
ليو تعود النتائجكلب العممية االتصالية بينو كبيف اإلدارة،  . فمنو تصدر المطالب وا 

 بيا المؤسسات العمكمية، التي تقـك العمكمي ىك أحد المياـ البارزة االتصاؿيعد 
 إستراتيجية بالنسبة ليا قيمة مضافة تعتمد عميو كتمنح لو مكانة االتصاؿكالتي يعتبر 

في التنظيـ، كما تخصص لو مكارد لغرض تحقيؽ أىدافو باعتباره أداة لتحقيؽ 
.  العامة لممؤسسةاإلستراتيجية

 االجتماعي يندرج ضمف االتصاالت اإلقناعية، لخدمة المجتمع  االتصاؿكبالتالي 
 كالتأثير عميو كيتبع السمكؾ األفضؿ في مختمؼ الجكانب إعالموعف طريؽ 
 .االجتماعية
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 اخلدمة وترشيد حتسني يف ودورها اإلدارة االلكرتونية: احملور الرابع

: العنومية

: مدخؿ إلى اإلدارة االلكترونية :أوال  

لقد أدل التطكر السريع لتقنية المعمكمات كاالتصاالت إلى بركز نمكذج جديد مف      
اإلدارة في ظؿ التنافس كالتحدم المتزايد أماـ اإلدارات البيركقراطية، كي تحسف مف 
مستكل أعماليا كجكدة خدماتيا، كىك ما اصطمح عمى تسميتو باإلدارة الرقمية، أك 

اإلدارة الحككمية اإللكتركنية أك اإلدارة اإللكتركنية، بذاؾ فإف ظيكر اإلدارة اإللكتركنية 
جاء بع التطكر النكعي السريع لمتجارة اإللكتركنية كاألعماؿ االلكتركنية كانتشار شبكة 

 .االنترنت
في حيف ترل بعض الدراسات أف االىتماـ باإلدارة اإللكتركنية ظير مع بداية      

اىتماـ الحككمات كتكجييا نحك تحقيؽ شفافية التعامؿ كتعميؽ استخداـ التكنكلكجيا 
 .الرقمية لخدمة أىداؼ التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية

       كبالتالي فاإلدارة اإللكتركنية ىي أحد مفاىيـ الثكرة الرقمية التي تقكدنا إلى 
عصر المعرفة، كما أف الطبيعة التحكيمية القكية ليذه التكنكلكجيات أصبح ليا تأثير 

عميؽ عمى الطريقة التي يتعامؿ بيا الناس كيتبادلكف العالقات االجتماعية كيتكاصمكف 
   .1في شتى بقاع العالـ 

  :مفيـو اإلدارة االلكترونية .1
يعتبر مصطمح اإلدارة اإللكتركنية مف المصطمحات العممية المستحدثة، كبالرغـ     

مف حداثة ىذا المصطمح كفؽ ما تشير إليو أدبيات الفكر اإلدارم المعاصر، إال أف 
ىناؾ العديد مف التعاريؼ التي قدمت ليذا المصطمح، كانطالقا مما تضفيو تطبيقات 

                                                           
، دور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الواليات المتحدة األمريكية والجزائر:  عشكر عبد الكريـ1

.   12، ص 2010رسالة ماجستير في العمـك السياسية كالعالقات الدكلية، جامعة قسنطينة، 
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اإلدارة االلكتركنية عمى األجيزة البيركقراطية الحككمية، كخاصة منيا الخدمية تكجيت 
حاكلت ربطيا بالخدمة العمكمية المعقمنة، كذلؾ  التي تعريفات لإلدارة االلكتركنية

باعتبارىا تمثؿ تحكال أساسيا في مفيـك الكظيفة العامة، بحيث ترسخ قيـ الخدمة 
العمكمية كيصبح جميكر المستفيديف مف الخدمة محكر اىتماـ مؤسسات الدكلة، كما 
يتعدل مفيكميا ىدؼ التمييز في تقديـ الخدمة إلى التكاصؿ مع الجميكر بالمعمكمات 

كتعزيز دكره في المشاركة، كالرقابة مف خالؿ تطكير عالقات اتصاؿ أفضؿ بيف 
لكف قبؿ أف نعرج إلى نشأة مفيـك اإلدارة اإللكتركنية ارتأينا أف . 1المكاطف كالدكلة

 .نقدـ بعض التعاريؼ المكجزة باإلدارة
لقد كانت كال زالت اإلدارة ىي العنصر الفاعؿ في نجاح المؤسسات كالدكؿ، فتحقيؽ 

النمك  كاالستقرار مرىكف بيا، فيي التي تمكف مف التكزيع األمثؿ لممكارد كالتكفيؽ 
بينيا كتسييرىا التسيير الفعاؿ بما يخدـ األىداؼ التنظيمية كأىداؼ األفراد كالمجتمع، 

كمف ىنا فإف مكضكع اإلدارة يعتبر مف أىـ المكاضيع التي يجب االىتماـ بيا 
 .كمعالجتيا بما يكازم التطكرات الحادثة في عصر العكلمة

استخداـ الوسائؿ والتقنيات : "     حيث عرفت اإلدارة االلكتركنية عمى أنيا
االلكترونية بكؿ ما تقتضيو الممارسة أو التنظيـ أو اإلجراءات أو التجارة أو 

 .  2 "اإلعالف
     كانطالقا مما تضفيو تطبيقات اإلدارة االلكتركنية عمى األجيزة البيركقراطية 

الحككمية، كخاصة منيا الخدمية تكجيت تعريفات لإلدارة االلكتركنية حاكلت ربطيا 
بالخدمة العمكمية المعقمنة،  كذلؾ باعتبارىا تمثؿ تحكال أساسيا في مفيـك الكظيفة 

                                                           
دراسة مسحية عمى المؤسسة : المتطمبات اإلدارية واألمنية لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية: سعيد بف معال العمرم 1

. 15، ص 2003، رسالة ماجستير غير منشكرة ،أكاديمية نايؼ العربية  لمعمـك األمنية، الرياض،العامة لمموانئ
، المنظمة ا في الوطف العربيتوالحكومة االلكترونية وتطبيقا:  محمد محمكد الطعامنة، طارؽ  شريؼ العمكش2

.  11-10 ، ص  2004العربية لمتنمية اإلدارية، األردف، 



المية طالة. د ------------------------------------------------------------------   مطبوعة دروس وحدة االتصال واخلدمة العنومية  

 

 
87 

العامة، بحيث ترسخ قيـ الخدمة العمكمية كيصبح جميكر المستفيديف مف الخدمة 
محكر اىتماـ مؤسسات الدكلة، كما يتعدل مفيكميا ىدؼ التمييز في تقديـ الخدمة إلى 
التكاصؿ مع الجميكر بالمعمكمات كتعزيز دكره في المشاركة، كالرقابة مف خالؿ تطكير 

. 1عالقات اتصاؿ أفضؿ بيف المكاطف كالدكلة
تحويؿ األعماؿ والخدمات : "     كقد عرفت اإلدارة اإللكتركنية كبمفيكميا العاـ بأنيا

، إلى أعماؿ (أي اإلجراءات الطويمة والمعقدة باستخداـ الورؽ )اإلدارية التقميدية 
وخدمات الكترونية تنفذ بسرعة ودقة متناىية، وبعبارة أخرى ىي استخداـ الحاسوب 

 . 2" اآللي وشبكاتو في تنفيذ األعماؿ اإلدارية وتقديـ الخدمات بشكؿ واسع ومكثؼ 
مقدرة الحكومة عمى تحسيف الخدمات التي تقدميا : "      كما تعرؼ أيضا عمى أنيا

. 3 "إلى المواطف مف خالؿ استخداـ التكنولوجيا
     في حيف مف يقدـ تعريفا لإلدارة االلكتركنية انطالقا مف محاكلة التمييز بينيا 

كبعض المصطمحات المرادفة ليا مثؿ الحككمة االلكتركنية كاألعماؿ االلكتركنية، مف 
إطار " خالؿ تعريفيا باعتبارىا منظكمة متكاممة، كبنية كظيفية كتقنية مفتكحة بأنيا 

يشمؿ كؿ مف األعماؿ االلكترونية لمداللة عمى اإلدارة االلكترونية لألعماؿ، والحكومة 
االلكترونية لمداللة عمى اإلدارة االلكترونية العامة أو اإلدارة االلكترونية ألعماؿ 

الحكومة الموجية لممواطنيف، أو الموجية لألعماؿ، أو الموجية لمؤسسات ودوائر 
.  4 "الحكومة المختمفة

                                                           
دراسة مسحية عمى المؤسسة : المتطمبات اإلدارية واألمنية لتطبيؽ اإلدارة االلكترونية : سعيد بف معال العمرم1

.  15، ص مرجع سابؽ، العامة لمموانئ
، أطركحة دكتكراه في الحقكؽ، فرع القانكف العاـ، كمية عالقة اإلدارة بالمواطف في القانوف الجزائري:  سميمة غزالف2

.  173، ص 2010الحقكؽ، الجزائر، 
، ص 2006، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، نظريات اإلدارة الحديثة في القرف الواحد والعشريف:  عمار بكحكش3

182   .
.  21، ص 2005، معيد اإلدارة العامة، الرياض، اإلدارة االلكترونية وآفاؽ تطبيقاتيا العربية:  ياسيف سعد غالب4
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:  مبادئ اإلدارة االلكترونية الحكومية .2
     يرتكز مفيـك اإلدارة االلكتركنية عمى العديد مف المبادئ كاألىداؼ، كالتي سيتـ 

: تناكليا في اآلتي
 كىذا االىتماـ بخدمة المكاطف يتطمب خمؽ : تقديـ أحسف الخدمات لممواطنيف

بيئة عمؿ فييا تنكع مف الميارات كالكفاءات المييأة مينيا الستخداـ التكنكلكجيا 
الحديثة،بشكؿ يسمح بالتعرؼ عمى كؿ مشكمة يتـ تشخيصيا، كضركرة انتقاء 

المعمكمات حكؿ جكىر المكضكع كالقياـ بتحميالت دقيقة كصادقة لممعمكمات المتكفرة، 
كاقتراح الحمكؿ المناسبة لكؿ  مع تحديد نقاط القكة كالضعؼ، كاستخالص النتائج،

 .مشكمة
 حيث ينصب اىتماـ الحككمة االلكتركنية اإلدارة العامة : التركيز عمى النتائج

عمى تحكيؿ األفكار إلى نتائج مجسدة في أرض الكاقع، كأف تحقؽ فكائد )االلكتركنية 
لمجميكر تتمثؿ في تخفيؼ العبء عف المكاطنيف مف حيث الجيد، كالماؿ 

دفعا لفكاتير عف طريؽ بطاقات  (كالكقت،كتكفير خدمة مستمرة عمى مدار الساعة
،كالفكاتير المطمكبة  .االئتماف بدكف التنقؿ إلى مراكز الياتؼ،الغاز،لتسديد الرسـك

 أم إتاحة تقنيات الحككمة االلكتركنية : سيولة االستعماؿ واإلتاحة لمجميع
. لمجميع في المنازؿ كالعمؿ كالمدارس كالمكتبات لكي يتمكف كؿ مكاطف مف التكاصؿ

 يعني أف االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات، كتعدد : تخفيض التكاليؼ
 .المتنافسيف عمى تقديـ الخدمات بأسعار زىيدة يؤدم إلى تخفيض التكاليؼ

  بحكـ أنيا تسعى   كىك مبدأ أساسي في اإلدارة االلكتركنية،:المستمرالتغير
ثراء ما ىك مكجكد، كرفع مستكل األداء سكاء بقصد كسب رضا  بانتظاـ لتحسيف كا 

.   1الزبائف، أك بقصد التفكؽ في التنافس

                                                           
.  189، مرجع سابؽ، ص نظريات اإلدارة الحديثة في القرف الواحد والعشريف:  عمار بكحكش1
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      باإلضافة إلى تقميص اإلجراءات اإلدارية، فمع تكفر المعمكمات بشكميا الرقمي 
تتقمص األعماؿ الكرقية كتعبئة البيانات يدكيا، كزيادة دقة البيانات فالثقة بصحة 

البيانات المتبادلة التي أعيد استخداميا ستككف مرتفعة كسيغيب القمؽ مف عدـ دقة 
 . المعمكمات أك األخطاء الناجمة عف اإلدخاؿ اليدكم

     كبالتالي تعتبر إدارة الحككمة اإللكتركنية تحكال أساسيا في مفيـك الخدمة العامة، 
بما يرسخ قيـ الخدمة العامة، كيصبح الجميكر المستفيد مف الخدمة محكر اىتماـ 

مؤسسات الدكلة، كيزيد مفيكميا عف مجرد التميز في أداء الخدمات العامة، إلى خمؽ 
التكاصؿ مع الجميكر عف طريؽ المعمكمات، كتعزيز دكره في المشاركة، كالرقابة، كما 

 .1تتضمف تعديالت ىيكمية في البناء التنظيمي لإلدارة
       كمف ثـ فاإلدارة االلكتركنية تعمؿ عمى تحكيؿ األيدم العاممة الزائدة عف 

الحاجة، إلى أيادم عاممة ليا دكر أساسي في تنفيذ مشاريع اإلدارة، عف طريؽ إعادة 
التأىيؿ لمكاكبة التطكرات الجديدة التي طرأت عمى المؤسسة، كاالستغناء عمى 

المكظفيف غير األكفاء، كغير القادريف عمى التكيؼ مع الكضع الجديد، كتقميؿ معكقات 
.  اتخاذ القرار، عف طريؽ تكفير البيانات، كربطيا بدكائر صنع  القرار

 
 

: أىداؼ اإلدارة االلكترونية .3
     تعمؿ أغمب مبادرات اإلدارة االلكتركنية عمى تحقيؽ انتقاؿ، كتحكؿ جذرم مف 
األساليب اإلدارية التقميدية، إلى العمؿ اإللكتركني، لتجسيد عدد مف األىداؼ العامة 

 :نكجزىا في اآلتي
                                                           

دراسة : األبعاد اإلدارية واألمنية لتطبيقات اإلدارة االلكترونية في المصارؼ السعودية:  بدر  بف محمد المالؾ1
، رسالة ماجستير في العمـك اإلدارية، قسـ العمـك اإلدارية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض، مسحية
.  13، ص 2007
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  محاكلة إعادة ىيكمة اإلدارات العمكمية التقميدية لتحسيف األداء المتمثؿ في
 .كسب الكقت كتقميؿ التكمفة إلنجاز المعامالت كفؽ تطكر مفيـك اإلدارة االلكتركنية

  إعادة النظر في المكارد البشرية المتاحة لإلدارات العمكمية. 
  تحسيف جكدة أداء العمؿ اإلدارم باستخداـ أساليب إلكتركنية تتسـ بالكفاءة

 .كالفعالية كالسرعة 
  تخفيض حدة الجياز البيركقراطي كتعقيداتو، إذ ال حاجة إلى تضخـ المستكيات

 .اإلدارية كتعددىا
  التحكؿ نحك الخدمة العامة المعقمنة عف طريؽ تطكير اإلدارة العامة، باآلليات

 .1التقنية الحديثة
:       كما أف ىناؾ أىداؼ أخرل كثيرة نذكر منيا

  خمؽ الفاعمية في اإلدارة كتحسيف مستكل العمميات اإلدارية باستعماؿ التقنيات
 .الحديثة
 تخفيؼ األعباء عمى المكاطنيف كتخفيض الجيد المطمكب إلنياء المعامالت. 
  عطاء خدمة أكثر جكدة . 2تبسيط كاختصار اإلجراءات اإلدارية كتقميؿ كمفتيا كا 

       فقد أصبحت اإلدارة بمفيكميا التقميدم القائـ عمى اليرمية كالتقسيـ القائـ عمى 
التخطيط، كأكامر في األعمى لـ تعد الزمة كضركرية، ككذلؾ أصبح ال يكجد ضركرة 

لكجكد مدير كعامميف يشرؼ عمييـ، فقد أصبح الشخص يعتمد عمى إدارة الذات كليس 

                                                           
، الواقع والمأموؿ: اإلدارة االلكترونية كإستراتيجية فعالة لتحسيف الخدمة العمومية في الجزائر :   الشريؼ بكفاس1

مداخمة مقدمة في  الممتقى الكطني حكؿ األداة االلكتركنية في التسيير الحضارم، معيد تسيير التقنيات الحضرية، 
.  06،  ص 2016 ، فيفرم 3جامعة قسنطينة 

، مذكرة لنيؿ شيادة تأثير اإلدارة الكترونية عمى إدارة المرفؽ العاـ وتطبيقاتو في الدوؿ العربية:  حماد مختار2
.  17، ص 2007، 3الماجستير في العمـك السياسية كالعالقات الدكلية، فرع التنظيـ السياسي، جامعة الجزائر
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عمى إدارة الغير، كما أنو أصبح ال يكجد حاجة لمرجكع إلى المدير لمحصكؿ عمى 
. المعمكمات حيث أصبح يعتمد عمى االنترنت كقكاعد البيانات

 العمؿ أداء كفعالية كفاءة زيادة في رغبة  :االلكترونية اإلدارة فوائد .4
 كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا تطبيؽ عمى تعمؿ الدكؿف ـ العديد فإف اإلدارم،
 أساليب عمى تدريجيا كالتخمي المختمفة، اإلدارات كتسيير كالمشاريع األعماؿ إلدارة
 .التقميدم العمؿ
 المركنة مف المزيد تحقيؽ عمى تعمؿ لإلدارة الحالية اإلستراتيجية األنماط أصبحت كلقد

 لكجو كجيا المباشرة اإلدارة كمف الرقميات، إدارة إلى األشياء إدارة مف كاالنتقاؿ اإلدارية
 كاالنتقاؿ االفتراضي، النشاط إدارة إلى المادم النشاط إدارة كمف بعد، عف اإلدارةل إؿ
  .الشبكي التنظيـ إلى األكامر سمسمة عمى القائـ اليرمي التنظيـ مف

صكؿ الح خالؿ مف كذلؾ عمكما، اإلدارة بكظائؼ االلكتركنية اإلدارة فكائد كترتبط
 :دالفكائ ىذه بيف كمف المقدمة، كالخدمات األنشطة صعيد عمى النتائج أفضؿ عمى
 كالظركؼ المالئـ الجك خمؽ االلكتركنية اإلدارة تقنيات تطبيؽ أىداؼ مف 
  . المعمكمات كاسترجاع خزف عمميات كتسييؿ اإلدارم، العمؿ لممارسة الحسنة
 ثقة ككسب كالبيركقراطية، المحسكبية عف كاالبتعاد الشفافية مفيـك تعميؽ 

تباع الخدمات مستكل تحسيف خالؿ مف المكاطنيف  خالفا الخدمات، جكدة معايير كا 
 .الخطأ في تقع ما كثيرا التي التقميدية اإلدارة تقدميا التي لمخدمات
 المختمفة كالمياـ األعماؿ انجاز كتسريع اإلدارية، التعقيدات مف التقميؿ. 
 الحاجة دكف كاحد كقت في العمالء مف عدد أكبر استيعاب عمى القدرة 

 .اإلدارم العمؿ تعرقؿ طكيمة صفكؼ في لالنتظار
 كفاءة زيادة ككذا عمميات، مف ا بويتعمؽ كما اإلدارية، اإلجراءات كمفة تقميؿ 
 .كالمؤسسات كالشركات المكاطنيف مع تعامميا خالؿ مف اإلدارة عمؿ
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 أقصى إلى منو التخفيؼ أك المعاممة طرفي بيف المباشرة العالقة عامؿء إلغا 
 اءنوإ في كالنفكذ الشخصية العالقات تأثير مف الحد إلى يؤدم مما ممكف حد

  .العمالء بأحد المتعمقة المعامالت
 ما مع الكتركني أرشفة بنظاـ كاستبدالو الكرقي الكطني األرشيؼ نظاـ إلغاء 
 الحاصمة األخطاء تصحيح عمى كالمقدرة الكثائؽ مع التعامؿ في ليكنة مف يحممو
 كقت أم في منيا كاالستفادة ممكف كقت أقؿ في جية مف ألكثر الكثائؽ كنشر بسرعة
 .كاف

 كالتخاطب المكظفيف تعيينات تحقيؽ إلى تطمحنيا أ إذ المكاف، عامؿ إلغاء 
رساؿ معيـ قامة األداء عمى كاإلشراؼ كالتعميمات األكامر كا   مف كالمؤتمرات الندكات كا 
 عمى المعمكمات مختمؼ عرض إلمكانية إضافةة، لإلدار االلكتركنية الشبكة خالؿ

 (1).االنترنت شبكات
 :االلكترونية اإلدارة عناصر .5

 الحاسوب عتادأساسية ىي  عناصر أربعة مف االلكتركنية اإلدارة     تتككف
 مف المعرفة صناع ىذه المككنات قمب في كيقع ،االتصاالت وشبكات والبرمجيات

اإلدارة  منظكمة ) كالكظيفية اإلنسانية البنية يمثمكف الذيف كالمختصيف الخبراء
 (االلكتركنية

 برامج لتطكر نظرا كممحقاتيا الحاسكب أجيزة بو يقصد: الحاسوب عتاد 
 األفضؿ مف فانو المؤسسات في األجيزة مستخدمي في عدد المستمرة كزيادة الحاسكب
 تحقؽ حتى العالـ في العتاد صناع تكصؿ إلييا ما احدث امتالؾ كراء السعي لممؤسسة
 :أساسيتيف ىما ميزتيف
 الصيانة كتكاليؼ المستمر التطكر تكاليؼ تكفير. 

                                                           
،  2004، المكتبة العصرية، مصر،آفاؽ الحاضر وتطمعات المستقبؿ: اإلدارة االلكترونية:  أحمد محمد غنيـ(1)

 . بتصرؼ44 -43ص 
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 المعمكمات نظـ كبرمجيات البرمجية لمتطكرات الحاسكب عتاد مالئمة. 
 ككسائط المعمكمات عارضات كالكاميرات، أساسية معدات في الحاسكب عتاد يتمثؿ

. كغيرىا التخزيف
 جياز لتشغيؿ المستخدمة برامج مجمكعو ىي البرمجيات: والشبكات البرمجيات 

 الكصالت فيي الشبكات المختمفة، بينما إمكانياتو مف كاالستفادة اآللي الحاسكب
 كشبكة االنترنت االكسترانت االنترنت لشبكات اتصاالت نسيج عبر الممتدة االلكتركنية

 .االلكتركنية كإلدارتيا لممؤسسة القيمة شبكة تمثؿ التي
 القيادات مف االلكتركنية اإلدارة منظكمة في األىـ العنصر كىك: المعرفة صناع 

 كيتكلى المؤسسة في الفكرم الماؿ رأس المعرفية لممكارد كالمحمميف كالمديريف الرقمية
 كتغيير جية مف االلكتركنية اإلدارة لعناصر التعاضد االستراتيجي إدارة المعرفة صناع
 .أخرل جية مف  المعرفة ثقافة إلى لمكصكؿ السائدة التفكير طرؽ
 عّدة يراعى أف يجب االلكتركنية اإلدارة مشركع فإف العناصر ىذه إلى إضافة    

 :منيا متطمبات
 نقؿ لـ إف مناسب مستكل كجكد تتطمب اللكتركنية ااإلدارة أفّ  إذ: التحتّية البنية 

 تحتّية كبنية كالبيانات، لالتصاالت حديثة شبكة تتضمف التي التحتّية البنية مف عاؿ
 كنقؿ التكاصؿ تأميف عمى قادرة تككف كالالسمكية السمكية لالتصاالت متطكرة

 مف جية كالمكاطف المؤسسات كبيف جية مف نفسيا اإلدارية المؤسسات بيف المعمكمات
 .أخرل

 إلدارة اتقدميا التي الخدمات مف لالستفادة الالزمة: االلكترونيةتوافر الوسائؿ  
 الشخصية الكمبيكتر أجيزة كمنيا معيا التكاصؿ بكاسطتيا نستطيع كالتي االلكتركنية
 بالشبكة االتصاؿ مف تمكننا التي األجيزة مف كغيرىا الشبكي كالياتؼ كالمحمكلة
 .عميو الحصكؿ الناس معظـ ؿتتيح معقكلة كبأسعار البمد في لداخمية اأك العالمية
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 األسعار تككف أف عمى:  باالنترنتالخدمة مزودي مف بو بأس ال عدد توافر 
 مع لمتفاعؿ المكاطنيف مف ممكف عدد ألكبر المجاؿ فتح أجؿ مف اإلمكاف قدر معقكلة
 .ممكنة كمفة كأقؿ كقت كأقصر جيد أقؿ في االلكتركنية اإلدارة

 استعماؿ طرؽ عمى المكظفيف كافة تدريب شمؿ كىك: تراالقد وبناء تدريباؿ 
دارة االكمبيكتر أجيزة  الالزمة المعمكمات ككافة، كالبيانات المعمكمات كقكاعد لشبكات كا 
 بكاسطة ذلؾ يتـ أف كيفضؿ سميـ، بشكؿ "االلكترونية اإلدارة" كتكجيو إدارة عمى لمعمؿ
 نشر يجب أنو ىذا إلى أضؼ لمحككمة، كتابعة متخصصة تدريب كز مراأك معاىد
 كبنفس أيضا لممكاطنيف استخداميا ككسائؿ كطرؽ "االلكتركنية اإلدارة" استخداـ ثقافة

 .السابقة الطريقة
جراء إ مف الحككمة التمكيؿ يمّكف بحيث: التمويؿ مف مناسب مستوى توافر 
 الخدمات تقديـ مف عاؿ مستكل عمى كالحفاظ كالمكظفيفر لمككاد كتدريب دكرية صيانة
 مستكل عمى "االلكتركنية اإلدارة"ك التكنكلكجيا إطار في يحصؿ تطكر أم كمكاكبة
 .العالـ

 تطبيؽ تتكلى محددة لجنة أك مسئكؿ ىناؾ يككف بحيث: السياسيةرادة اإل توفر 
 عمى ؼرااإلش كتتكلى لمعمؿ كالمناسبة الالزمة البيئة تييئة عمى كتعمؿ المشركع، ىذا

 .التنفيذم ؼ إلييا كصمت التي المستكيات كتقييـ التطبيؽ
 االلكتركنية اإلدارة عمؿ تسيؿ التي القانكنية كالنصكص التشريعات كجكد 
 .عمييا المترتبة القانكنية النتائج ككافة كالمصداقيةة المشركعي عمييا كتضفي

 لحماية عاؿ مستكل عمى االلكتركنية كالسرية: االلكتروني األمفر توفي 
 عمى كالتركيز بث العمف االلكتركني األرشيؼ كلصكف كالشخصية الكطنية المعمكمات

 .راداألؼ أك لمدكلة كالشخصي القكمي األمف عمى كخطكرة أىمية مف ليا لما النقطة ىذه
 زراكاب االلكتركنية اإلدارة الستخداـ لمتركيج شاممة دعائية تسويقية خطة 
 الحممة ىذه في عيا،كيشارؾ ـكالتفاعؿ فييا المكاطنيف جميع مشاركة كضركرة محاسنيا



المية طالة. د ------------------------------------------------------------------   مطبوعة دروس وحدة االتصال واخلدمة العنومية  

 

 
95 

 الجانب عمى كالحرص كصحؼ، كتمفزيكف إذاعة مف الكطنية اإلعالـ كسائؿ جميع
قامة الدعائي  حمقات في كالمكظفيفراء كالكز المسئكليف كاستضافة تراكالمؤتـ الندكات كا 
 اإلدارة مفيـك مع التعامؿ عمى قادر شعبي مناخ لتييئة المكضكع، حكؿ نقاش

 . 1االلكتركنية
 تساعد التي كالتقنية الفنية العناصر بعض تكفير يجب العناصر ىذه إلى باإلضافة

 المكاطنيف جميع ثقافة مع يتناسب بما االلكتركنية اإلدارة استخداـ كتسييؿ تبسيط عمى
نشاء استخداميا، طرؽ كتكحيد كاإلدارية الحككمية المكاقع أشكاؿ تكحيد كمنيا  مكقع كا 
  .البالد في اإلدارية الحككمية كزراالـ جميع لعناكيف كدليؿ شامؿ

 .يوضح متطمبات تنظيـ اإلدارة اإللكترونية: (02)الشكؿ رقـ 

 
:  اإلدارة االلكترونية كأساس لإلصالح البيروقراطي: ثانيا    

                                                           
، دور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الواليات المتحدة األمريكية والجزائر: عشكر عبد الكريـ 1

.  57-56مرجع سابؽ، ص 
 البيركقراطية ىي ترجمة لكممة  «Bureaucracy »  كىي تنقسـ إلى قسميف «Bureau »  ك " المكتب" ، كتعني

 «Cracy »  كلمبيركقراطية "حكـ أك سمطة المكتب "، كبالتالي فإف البيركقراطية تعني "الحكـ أك السمطة" ، كتعني ،
 كىك المعنى الذم تبناه األلماني ماكس فيبر، كالذم بمكجبو تعرؼ البيركقراطية عمى أنيا : إيجابيمعنييف، األكؿ 

النمكذج المثالي لمتنظيـ، كالذم يقـك عمى أساس مف التقسيـ اإلدارم كالعمؿ المكتبي، أما المعنى الثاني فيتسـ 
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: عموميات حوؿ اإلصالح اإلداري .1
أصبح اإلصالح اإلدارم مف أىـ المكاضيع شيكعا الرتباطو بجانب التنمية، ككاف     

سبب بركزه ىك السعي لتحسيف كفاءة كفعالية المؤسسات المختمفة ككذا تحديث أساليب 
العمؿ سكاء عمى مستكل القطاع الخاص أك العاـ، حيث أنو ينتيج اعتقادا مف الدكلة 
المنتيجة لو تحقيؽ مستكل جكدة الخدمة العمكمية كبالتالي تحقيؽ رضا المستفيديف 

. منيا
لكي يتسنى لنا ضبط اإلطار العاـ لإلصالح اإلدارم : مفيـو اإلصالح اإلداري . أ

أف " :زياد رمضافالبد مف التطرؽ إلى تحديد مفيكمو، فنجد مثال تعريؼ األستاذ 
اإلصالح اإلدارم إجراء يمكف مف خاللو الجمع بيف المكارد المتاحة مف أجؿ بناء 

عممية العصرنة اإلدارية، التي غالبا ما تككف محدكدة كنادرة كباىظة الثمف، بأفضؿ 
السبؿ لتحقيؽ أىداؼ محددة مسبقا بأقؿ ما يمكف مف المجيكدات كالكقت كالماؿ، أم 

، كعممية اإلصالح اإلدارم "تحقيؽ ما يسمى بالكفاية، اإلنتاجية أك كفاية المردكدية
التخطيط السميـ، التنظيـ العقالني، التنظيـ : تحتاج إلى الكظائؼ اإلدارية األربعة التالية
   .1العقالني، التكجيو الرشيد، كالرقابة الصارمة

العممية اإلصالحية في حقيقتيا ىي كحدة : " فؤاد الشيخ سالـكما يصؼ األستاذ 
كاحدة مترابطة األجزاء كىي عممية متتابعة كمتكررة األداء بيف كظائفيا، كىذا يعني أنيا 

، كعميو فإف عممية اإلصالح المثمى تتطمب صفة االستمرارية، حيث أنيا "نظاـ متحرؾ 
. مطالبة بتتبع التغيرات التي حدثت في بيئة اإلدارة التي تحاكؿ تحسينيا

                                                                                                                                                                          

حيث يعتبر البيركقراطية مصدرا لمركتيف كالجمكد كتعقيد اإلجراءات كصعكبة التعامؿ مع المكاطنيف، : بالسمبية
.   كنحف في دراستنا ىذه تبنينا المعنى السمبي لمبيركقراطية

، الطبعة الخامسة، مركز الكتب اإلدارم، األردف، المفاىيـ اإلدارية الحديثة:  فػػؤاد الشيخ سالـ، زياد رمضاف1
.  16-15، ص 1995
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اإلصالح اإلدارم يعني األخذ باألصكؿ : "حمدي أميف عيد اليادي    تعريؼ األستاذ 
  .1العممية كالكسائؿ الفنية لمنيكض، بمستكل الكفاءة في األجيزة اإلدارّية لمدكلة

مفيكمو يجب أف يقـك عمى فمسفة :"  يرل أففوزي حيبش     غير أف األستاذ 
كاضحة المعالـ محددة المعايير معركفة األىداؼ، كأف يسير كفقا لتخطيط معيف يكمي 

إلى تغيير أصيؿ في العمؿ كأساليبو في العمؿ كالتنظيـ كفي العنصر البشرم كفي 
نظرة الناس لكؿ ىذه األىداؼ يجب أف يككف عممية مستمرة كدائمة، متجددة كاممة 

حيث يمكف النظر إلى اإلصالح اإلدارم عمى أنو عممية ، 2"كشاممة لكافة المستكيات
تتألؼ مف مجمكعة نشاطات ككظائؼ محددة تؤدم إلى تحسيف سير اإلدارة، كبالتالي 

نشائيا، مع ضماف بقائيا كنمكىا . التحقيؽ الفعمي لألىداؼ المسطر  ليا كا 
: خصائص اإلصالح اإلداري . ب

     يتضمف اإلصالح اإلدارم المعالجة الجزئية لممشكالت التي تكاجو الحككمة 
كتنصب عمى الجياز اإلدارم في الدكلة، عمى أسس عممية سميمة تكفؿ تحقيؽ 

األغراض المرجكة منو، فيك يتميز بمجمكعة مف الخصائص كيقـك عمى أسس يمكف 
: إجماليا فيما يمي

  ذا كاف ىناؾ إصالح جزئي أف اإلصالح اإلدارم عممية شاممة ليست جزئية كا 
. يككف في اإلطار الشامؿ لإلصالح اإلدارم

  ،أف اإلصالح اإلدارم عممية مستمرة مع استمرار العممية اإلدارية مف تخطيط
. تكجيو كرقابة حيث تكتشؼ العممية اإلدارية الكثير مف المشاكؿ قبؿ تراكميا

  أف اإلصالح اإلدارم عممية إدارية تحتاج إلى إعداد التخطيط كتكفير المعمكمات
. كمحاكلة اإلقناع كعالج المشاكؿ

                                                           
، 1989، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، الييئات االستشارية في اإلدارة الجزائرية:  أحمد بكضياؼ1

.  368ص
.  07، ص1974، دار العالـ العربي، بيركت، اإلصالح اإلداري في لبناف:  فكزم حيبش2
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  إف اإلصالح اإلدارم عممية جماعية حيث تحتاج لتعاكف الفريؽ مف قيادة كممثؿ
. كمؤثر في اآلخريف

  يتأثر اإلصالح اإلدارم بالدرجة األكلى باإلنساف كال تقارف عممية استيراد الحمكؿ
. لممشاكؿ مثؿ استيراد التكنكلكجيا، اآلالت كالمكاد

  ال يتناكؿ اإلصالح اإلدارم الجكانب السياسية،االقتصادية كاالجتماعية غير أنو
. يؤثر فييا كيتأثر بيا

  إف اإلصالح اإلدارم مفيـك معيارم قيمي ذك أبعاد أخالقيو متعددة حيث يقـك
ىذا الفيـ لمداللة عمى أف التنمية كالتطكير شيء مرغكب فيو كيمكف ترجمتو إلى برامج 

. كأنشطة إدارية
  إف اإلصالح اإلدارم ليس فقط كسيط أك أداة لنقؿ خطط التنمية بؿ عممية تنمكية

. كسياسية كاجتماعية ليا جكانب تنفيذية كاقتصادية
  اإلصالح ليس عالجا فقط لسمبية إدارية بؿ لو مضاميف سياسية كاجتماعية

  .1ككسائؿ كطرؽ مف الضركرم االتفاؽ عمييا مسبقا مف قبؿ مف ليـ عالقة باإلصالح
: أىداؼ اإلصالح اإلداري . ت

يقـك اإلصالح اإلدارم عمى مجمكعة مف األىداؼ كالغايات التي بدكنيا يفقد 
الستراتيجية ١أىميتو كمبرر مشركعيتو، كتتحدد أىداؼ اإلصالح اإلدارم باألىداؼ 

السياسية العامة لمدكلة، كالبرامج الحككمية المرتبطة بيا في كافة المجاالت كبالمفيـك 
الذم تتبناه أك تقتضي كتسعى إليو ىذه األىداؼ لدكر كظائؼ الدكلة، باإلضافة إلى ما 
يفرضو الكاقع اإلدارم نفسو مف أىداؼ، فعممية تحديد أىداؼ اإلصالح اإلدارم عممية 
:   منظمة كمدركسة قائمة عمى أسس كاعتبارات محددة كتفرضيا عكامؿ كظركؼ معينة

                                                           
، دار الكتاب القانكني  لمنشر، القاىرة، اإلصالح والتطوير اإلداري، كمدخؿ لمحكومة اإللكترونية:  محمد الصيرفي1

.  15- 14، ص 2008
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  معالجة الخمؿ كمحاربة الفساد باستئصاؿ أسباب المفاسد، كتحسيف مستكل
. المكارد كتحقيؽ المزيد مف الفعالية كاإلنتاجية مع احتراـ االعتبارات اإلنسانية

  إعادة تنظيـ الجياز اإلدارم لمدكلة في صيغة جديدة تستجيب لألدكار الجديدة
تكيفا مع التحكالت الداخمية كالخارجية لمحيط الدكلة، مما يحسف مف مستكل األداء في 

الجياز اإلدارم كزيادة درجة الفعالية بإدخاؿ تقنيات جديدة في التسيير عمى غرار 
. التسيير التقديرم لممكارد البشرية

  تحسيف األداء الكظيفي لمعامميف في الجياز الحككمي بشتى مستكياتو الكظيفية
كتحسيف مستكل األداء المؤسسي لمقرارات كالدكائر كالمؤسسات العامة مف خالؿ إيجاد 

. أساليب كنماذج تقييد فعالة
  تطكير كتحسيف أداء الخدمة العمكمية مف خالؿ تخطيط تنمية المكارد البشرية

كتدريبيا كصقؿ مياراتيا نظريا كعمميا، مع التركيز عمى حسف انتقاء العنصر البشرم 
عداده كتدريبو كرعايتو كالعناية بو في مساره الكظيفي . كتأىيمو كا 

  ترشيد عمميات اإلنفاؽ الحككمي عف طريؽ كضع كضبط آليات تسيير مالي
فعالة كالتركيز عمى اقتصاديات التشغيؿ مف خالؿ تخفيض البرامج كاألجيزة كاألعداد 
الزائدة مف العامميف، كتعزيز الرقابة عمى الماؿ العاـ بغرض االستخداـ األمثؿ لممكارد 

المتاحة، كرفع مستكل اإلنتاجية كتحسيف مستكل الكفاءة كالفاعمية كتطكير القدرة 
التنافسية لمجياز الحككمي كتحسيف نكعية الخدمات المقدمة لممكاطنيف مف خالؿ 

تبسيط اإلجراءات كالتسريع في انجاز المعامالت كتحديث الكسائؿ المستخدمة كتحقيؽ 
. المركنة في أساليب العمؿ

  استحداث منظكمة قيـ جديدة في إطار العالقة بيف اإلدارة كالمكاطف كذلؾ 
بإعادة صياغة ميثاؽ ىذه العالقة كاألخذ بعيف االعتبار السياؽ العاـ الجديد لمياـ 
الدكلة مف جية، كتطمعات المكاطف مف جية أخرل، كتحسيف أساليب التعامؿ مع 

المكاطنيف كتعزيز مفيـك ضركرة االستجابة لمطالبيـ العتبار أف تقديـ الخدمة 
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لممكاطنيف ىك مبرر كجكد األجيزة اإلدارية، كيتـ ذلؾ مف خالؿ إظيار مزيد مف 
الشفافية في عمؿ المكظفيف كاألجيزة اإلدارية كتعزيز مفيـك المساءلة كالمسؤكلية 

. الجماعية
  تحسيف أداء الجياز الحككمي مف خالؿ إزالة ازدكاجية بيف النشاطات التي تقـك

يجاد التكامؿ كالترابط بيف النشاطات المتشابية بما يخفض مف  بيا الدكائر الحككمية كا 
  . 1تكمفة األجيزة الحككمية

: كيمكف أيضا تحديد أىداؼ أخرل لإلصالح اإلدارم تتمثؿ في
  إحداث تغيير جذرم لمقضاء عمى النظاـ المكركث الذم يعرقؿ عممية تطكر

 .المجتمع كازدىاره
  يتعمؽ اليدؼ الثاني لإلصالح اإلدارم بتطكير الالمركزية كتكسيع المسؤكليات

. كالسمطات اإلدارية كفؽ مبدأ التفكيض اإلدارم
  اليدؼ الثالث يتمثؿ في تطكير العالقات اإلنسانية كاالىتماـ بالعنصر
 .البشرم
  يتضمف اليدؼ الرابع الجانب التقني الذم يتمثؿ في عدـ حياد التكنكلكجيا

 المتطكرة كربطيا مع كاقع البيئة االجتماعية
  ،يتعمؽ اليدؼ الخامس بالمراقبة السياسية لكضع حد لظاىرة التسمط اإلدارم

   .2كىنا يبرز عنصر المشاركة الشعبية
     كخالصة القكؿ فإف اإلصالح اإلدارم ييدؼ عمكما إلى إدخاؿ تغيرات أساسية 

مكانيات الجياز  كايجابية في السمكؾ كالتنظيـ كاألدكات اإلدارية، كتحقيؽ تنمية قدرات كا 
اإلدارم بما يؤمف لو درجة عالية مف الكفاءة كالفعالية في انجاز أىدافو كليككف قادر 

                                                           
.  15، ص2001، دار كائؿ لمنشر، عماف، اإلصالح اإلداري بيف النظرية والتطبيؽ:  محمد قاسـ القريكتي1
.  101، ص1975، دار النيضة العربية، القاىرة، إدارة التنمية:  أحمد رشيد2
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عمى االضطالع بالمياـ كاالختصاصات المحددة لو كتقديـ الخدمات الالزمة لسد 
 .االحتياجات العامة لممجتمع عمى أفضؿ كجو كبأقؿ تكمفة كفي أقصر كقت ممكف

األىداؼ التي تطمح إلييا المؤسسات العمومية ال : "        يرل جاؾ شكفالي بأف 
، فمنطؽ العمميات يختمؼ حيث في  "تشبو تمؾ التي ترمي إلييا المؤسسات الخاصة

مصالح )الكقت الذم تبحث فيو المؤسسة الخاصة عف التركيج لمصالحيا الخاصة 
فإف المؤسسات العمكمية تسعى إلى إشباع  (شخصية ألفرادىا أك مصالح جماعية 

إف ىذه الغاية تبرر تطبيؽ قواعد قضائية بالنسبة : " حاجيات جماعية، كيتابع ليقكؿ
". لمقانوف العاـ 

       يجب أف يتميز النظاـ العمكمي بقدرتو عمى منح المستعمؿ مجمكعة مف 
الضمانات كشركط الحماية، فمممستعمؿ بعض الحقكؽ لدل المؤسسات الخاضعة لنظاـ 

خاص، كيجب أف يككف لديو اإلمكانيات الالزمة لتحقيقيا عمميا فإف النشاطات 
 :الخاضعة لمخدمة العمكمية يجب أف تراعي القكاعد التالية

 استمرار الخدمات . 
  التغير أك التالـؤ الالزميف لمتحسيف المستمر لمخدمات التي يجب أف تكاكب نمك

 .االحتياجات كالتطكر التكنكلكجي
 1العدؿ كاإلنصاؼ بيف المكاطنيف في تقديـ الخدمات. 

       كبالتالي فإف إصالح الخدمة العمكمية يتألؼ مف تغييرات محَدثة عمى مستكل 
الييئات كالمؤسسات القائمة عمى تقديـ ىذه الخدمة ككذا طرؽ عمميا، بيدؼ إدارتيا 
عمى نحك أفضؿ، كيككف ذلؾ باستعماؿ آليات لتحسيف األداء اإلدارم بشكؿ عاـ، 

سكاء فيما خص كضع السياسات أك بناء ىياكؿ مؤسساتية قكية كتطبيؽ الالمركزية، 
                                                           

دراسة حالة لممؤسسة العمومية : التسيير المالي لممؤسسات السمعية البصرية العمومية:  نكر اليدل بكزقاك1
، 2011، 03، رسالة ماجستير في عمـك اإلعالـ كاالتصاؿ، جامعة الجزائر (2010-2000)لمتمفزيوف الجزائري 

.    21ص 
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دارة المكارد البشرية، إضافة إلى استعماؿ أنظمة االتصاالت  أك تكزيع الصالحيات كا 
.   كالمعمكمات

     كمع إدخاؿ مفيـك اإلدارة اإللكتركنية كآلية لتقديـ الخدمة العمكمية أصبحت تقدـ 
تحسينات ىامة عمى شكؿ تمؾ الخدمات بما ينتج عنو تطكير المياـ كاألنشطة المقدمة 
مف طرؼ المنظمات الخدمية الحككمية، كبذلؾ عمدت العديد مف التجارب الحككمية 

إلى تطبيؽ الخدمات العامة االلكتركنية،ىدؼ تحقيؽ مفاىيـ تمثؿ في مضامينيا 
مرتكزات لمحكـ الراشد ىي الشفافية الرقابة، المحاسبة، ركح المسؤكلية، دكلة الحؽ 

  .1كالقانكف، سرعة االستجابة لمخدمات العامة 
ذلؾ أف إدخاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كالحاسب اآللي يعتبر  ثكرة        

حقيقية في عالـ اإلدارة، كالتي مفادىا تحكيؿ األعماؿ كالخدمات اإلدارية التقميدية إلى 
أعماؿ كخدمات إلكتركنية، كىك ما أدل إلى ظيكر إدارة إلكتركنية تعمؿ عمى حماية 
الكياف اإلدارم كاالرتقاء بأدائو،حيث تكاجو ىذه اإلدارات العديد مف التحديات مف بينيا 
الجكدة في تحسيف الخدمة العمكمية المقدمة لممكاطنيف، كتحقيؽ األىداؼ المطمكبة مف 

.  المكظؼ كالمؤسسة ككؿ

 :  تطبيؽ اإلدارة االلكترونية في عصرنة الخدمة العموميةأىمية: ثالثا    

    إف إدخاؿ مفيـك اإلدارة اإللكتركنية كآلية جديدة لتقديـ الخدمة العمكمية أصبح يقدـ 
تحسينات ىامة عمى شكؿ تمؾ الخدمات مما ينتج عنو تطكير المياـ كاألنشطة المقدمة 
مف طرؼ الـ رافؽ العمكمية، فقد أصبح اليـك استغالؿ التكنكلكجيا في تسيير المرفؽ 

                                                           
، مرجع رىانات ترشيد الخدمة العمومية: االتصاؿ العمومي واإلدارة اإللكترونية:  العربي بكعمامة، رقاد حميمة1

.  40سابؽ، ص 
  العصرنة اإلدارية أك التحديث اإلدارم La modernisation administrative : ىك عممية تيدؼ إلى تطكير

أك تغيير األدكات التقنية كالنظـ بحيث يتـ االنتقاؿ مف كضع إدارم إلى كضع إدارم أفضؿ مف حيث تالؤمو مع 
.  التقنيات كاألساليب التقنية الحديثة كبما يحقؽ أكثر كفاءة كفعالية في ممارسة العمميات كتسييميا
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العاـ ضركرة حتمية تفرضو المتغيرات الداخمية كالدكلية، نظرا لمدكر الذم يمعبو ىذا 
األخير في الرقي بالخدمات المقدمة، إذ ال يقصد مف كراء اعتماد اإلدارة االلكتركنية 

تحقيؽ نكعية خدمات اإلدارة فحسب بؿ أيضا استمرارية العمؿ اإلدارم، كتيسيره، 
 .كفعاليتو في مكاجية المتعامميف معيا

     كبصفة عامة يمكف تمخيص أىمية اإلدارة االلكتركنية في تبسيط الحياة اإلدارية 
 :في النقاط التالية

  أنيا تمكف المكاطنيف مف أف يككنكا في اتصاؿ دائـ بالمرافؽ العمكمية، كىي
كمف جية أخرل فاإلدارة . تشكؿ أحسف األدكات لتعزيز مبادئ اإلدارة، كتطبيؽ مناىجيا

االلكتركنية تمكف اإلدارة مف معالجة بعض الممفات اإلدارية مف دكف حضكر المعنييف 
 . بيا

  إذا كانت اإلدارة تعبر عف احتياجات المرتفقيف كبالتالي كسيمة لخدمتيـ، فإف
تحسيف آلياتيا كمناىجيا بكاسطة اإلدارة االلكتركنية ىك ضماف لمصمحتيـ كعمى رأسيا 

 .سرعة تحقيؽ الخدمة المقدمة
  ،التقميؿ قدر اإلمكاف مف الكثائؽ كمتطمبات الحصكؿ عمى الخدمة العمكمية

حيث أف كثرة الكثائؽ اإلدارية تعيؽ العممية التطكيرية لإلجراءات كالحصكؿ عمى 
 .الخدمة العمكمية عف بعد كفي أسرع كقت ممكف كبأقؿ التكاليؼ

  ترفع مف جكدة الخدمات العمكمية ، كتقـز الظاىرة البيركقراطية كتعقيداتيا كالتي
تعتبر حاجز  أماـ التغيير في المرافؽ العمكمية كتطكير الخدمات العمكمية اتجاه 

 .1المكاطف

                                                           
.  176-175، مرجع سابؽ، ص عالقة اإلدارة بالمواطف في القانوف الجزائري:  سميمة غزالف1
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  تحقؽ اإلدارة االلكتركنية سرعة إنجاز المعامالت اإلدارية كتقديـ الخدمات
العامة، فيي فضاء لخدمة مصالح المكاطنيف بطريقة الكتركنية تمتاز بالمركنة 

. كالكضكح، كتعميؽ مفيـك الشفافية لمبعد عف المحسكبية
  كما تعتبر اإلدارة االلكتركنية منفذ لمكلكج بكؿ بساطة لإلدارة، ككضكح أكثر

لمكثائؽ مف حيث صياغتيا كقراءتيا، باإلضافة إلى أنيا تمغي جانب كبير مف العالقة 
الضارة بيف اإلدارة كمكاطنييا، فتخفيؼ الشكميات يحد مف سكء العالقة بيف اإلدارة 

كمكاطنييا مف حيث تقديـ الخدمات، كالمكاطف مبدئيا لو نظرة سيئة في تعاممو كعالقتو 
 . مع اإلدارة أيا كاف شكميا بسبب تصرفاتيا اإلكراىية ، المتسمطة كالمدعمة

  إف اإلدارة االلكتركنية تساىـ في تحديد دقيؽ ككاضح لإلجراءات اإلدارية كتعمؿ
.  1عمى أف ال تككف ىذه األخيرة مبيمة

     إف ترشيد الخدمة العمكمية، يدفع إلى ضركرة اعتماد مبدأ عمؿ مراكز خدمة 
الذي يبنى عمى وجود مراكز قادرة عمى االتصاؿ بكافة إدارات الدولة، " المكاطف 

تستطيع بالنيابة عمى المواطف متابعة كافة معامالتو، بما في تمؾ المعامالت التي 
تتـ عبر أكثر مف إدارة واحدة، حيث ال يضطر المواطف إلى االنتقاؿ مف إدارة إلى 

.  2 "أخرى لمتابعة معامالتو

 : معوقات تطبيؽ اإلدارة االلكترونية: رابعا

    يجابو تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية تحديات مختمفة تتبايف مف نمكذج إلى آخر، تبعا 
لنكع البيئة التي تعمؿ في محيطيا كؿ مبادرة ، كعمكما يمكف التطرؽ إلى بعض 

 :التحديات التي تكاد تعترض أغمب برامج اإلدارة االلكتركنية فيما يمي
                                                           

، مرجع سابؽ، ص تأثير اإلدارة الكترونية عمى إدارة المرفؽ العاـ وتطبيقاتو في الدوؿ العربية:  حماد مختار1
60  .

دور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الواليات المتحدة األمريكية :  عشكر عبد الكريـ 2
.  65، مرجع سابؽ، ص والجزائر
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تتجو بعض الدراسات إلى تحديد كمحاكلة حصر : المعوقات اإلدارية:       أوال
 : اإلدارة االلكتركنية، كترجعيا إلى األسباب اآلتية المعكقات اإلدارية في تطبيؽ

  ضعؼ التخطيط كالتنسيؽ عمى مستكل اإلدارة العميا لبرامج اإلدارة
 .االلكتركنية
  عدـ القياـ بالتغيرات التنظيمية المطمكبة إلدخاؿ اإلدارة االلكتركنية، مف

إضافة أك دمج بعض اإلدارات، أك التقسيمات، كتحديد السمطات كالعالقات بيف 
 .اإلدارات، كتدفؽ العمؿ بينيا

  غياب الرؤية اإلستراتيجية الكاضحة بشاف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات
 .كاالتصاالت، بما يخدـ التحكؿ نحك منظمات المستقبؿ االلكتركنية

  المستكيات اإلدارية كالتنظيمية كاعتمادىا عمى أساليب تقميدية، كمحاكلة
 .التمسؾ بمبادئ اإلدارة التقميدية

  مقاكمة التغيير في المنظمات، كالمؤسسات الكطنية مف طرؼ العامميف التي
 .1تبرز ضد تطبيؽ التقنيات الحديثة خكفا عمى مناصبيـ، كمستقبميـ الكظيفي

 :تشمؿ ىذه المعكقات ما يمي: المعوقات السياسية والقانونية: ثانيا
  غياب اإلرادة السياسية الفاعمة، كالداعمة إلحداث نقمة نكعية في التحكؿ نحك

اإلدارات االلكتركنية، كتقديـ الدعـ السياسي الالـز إلقناع الجيات اإلدارية بضركرة 
 .تطبيؽ التكنكلكجيا الحديثة كمكاكبة العصر الرقمي

  غياب ىيئات عمى مستكيات عميا في األجيزة الحككمية تتبادؿ تشاكر
سياسي، كتنظر في تقارير المجاف المكمفة بتقكيـ برامج التحكؿ االلكتركني، التخاذ 

. القرارات الالزمة لرفع مؤشر الجاىزية االلكتركنية كترقيتو
                                                           

دراسة مسحية عمى : دور اإلدارة االلكترونية في التطوير التنظيمي باألجيزة األمنية:  حمد  قبالف آؿ فطيح1
-42، ص 2008، رسالة ماجستير، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض، ضباط شرطة المنطقة الشرقية

43   .



المية طالة. د ------------------------------------------------------------------   مطبوعة دروس وحدة االتصال واخلدمة العنومية  

 

 
106 

  عدـ كجكد بيئة عمؿ الكتركنية محمية كفؽ أطر قانكنية، تحدد شركط
التعامؿ االلكتركني مثؿ غياب تشريعات قانكنية تحـر اختراؽ، كتخريب برامج اإلدارة 

 .االلكتركنية، كتحدد عقكبات رادعة لمرتكبييا
    إضافة إلى اإلشكاالت التي تطرح في ظؿ التحكؿ نحك شكؿ التكقيع االلكتركني 

كحجية اإلثبات في المراسالت االلكتركنية، كصعكبة معرفة المتعامميف عبر الشبكات، 
في ظؿ غياب تشريع قانكني يؤدم إلى التحقؽ مف ىكية العميؿ، ككؿ ما يتعمؽ 

 .1بعنصر الخصكصية، كالسرية في التعامالت االلكتركنية
 :حيث تتمحكر حكؿ: المعوقات المالية والتقنية: ثالثا     

  ارتفاع تكاليؼ تجييز البنى التحتية لإلدارة االلكتركنية، كىك ما يحد مف تقدـ
 .مشاريع التحكؿ االلكتركني

  قمة المكارد المالية لتقديـ برامج تدريبية، كاالستعانة بخبرات معمكماتية في
 .ميداف تكنكلكجيا المعمكمات ذلؾ كفاءة عالية

  ضعؼ المكارد المالية المخصصة لمشاريع اإلدارة االلكتركنية، كمشكؿ
 . الصيانة التقنية لبرامج اإلدارة االلكتركنية

  صعكبة الكصكؿ المتكافئ لخدمات شبكة االنترنت، نتيجة ارتفاع تكاليؼ
 . االستخداـ لدل الكثير مف األفراد

 معكقات فنية تتعمؽ بتكنكلكجيا المعمكمات عمى مستكيات عديدة. 
 :كيمكف تحديدىا في اآلتي: المعوقات البشرية: رابعا     

  األمية االلكتركنية لدل العديد مف شعكب الدكؿ النامية، كصعكبة التكاصؿ
 .عبر التقنية الحديثة

                                                           
دراسة مسحية عمى : دور اإلدارة االلكترونية في التطوير التنظيمي باألجيزة األمنية:  حمد  قبالف آؿ فطيح1

.   44، مرجع سابؽ، ص ضباط شرطة المنطقة الشرقية
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  غياب الدكرات التككينية، كرسكمة مكظفي اإلدارة، كاألجيزة التنظيمية في ظؿ
 .التحكؿ لإلدارة االلكتركنية

  الفقر كانخفاض الدخؿ الفردم، أدل إلى صعكبة التكاصؿ عبر شبكات
 .اإلدارة االلكتركنية

 فئات تمتمؾ أجيزة  )تمع كانقسامو لمجتزايد الفكارؽ االجتماعية بيف فئات ا
، أدل إلى ازدياد حدة التفرؽ، كأضعؼ مشاريع (حاسكبية كمعدات كأخرل تفتقدىا

 .اإلدارة االلكتركنية
  إشكاالت البطالة التي يمكف أف تنجـ عف تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية، كحمكؿ

اآللة محؿ اإلنساف، ىذا األخير الذم يرفض كيقاـك التحكؿ االلكتركني خكفا عف 
 .1امتيازاتو كمنصبو

: الميددات األمنية: خامسا    
    تتمثؿ ىذه الميددات في التخكؼ مف التقنية كعدـ االقتناع بالتعامالت االلكتركنية، 

ديد لعنصرم األمف كالخصكصية في توخكفا عف ما يمكف أف تؤديو مف مساس ك
الخدمات الحككمية، كيمثؿ فقداف اإلحساس باألماف تجاه الكثير مف المعامالت 
االلكتركنية، مثؿ التحكيالت االلكتركنية كالتعامالت المالية عف طريؽ بطاقات 

االئتماف، أحد المعكقات األمنية التي تكاجو تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية، حيث مف 
 .  2مظاىر أمف المعمكمات بقاء المعمكمات كعدـ حذفيا أك تدميرىا 

 :       كجدير بالذكر أف تحقيؽ األمف المعمكماتي يرتكز عمى ثالث عناصر أساسية ىي
 مف خالؿ تكفير الحماية المادية لنظـ المعمكمات: العنصر المادي. 

                                                           
دور اإلدارة اإللكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الواليات المتحدة األمريكية :  عشكر عبد الكريـ 1

.   39، مرجع سابؽ، ص والجزائر
دراسة : األبعاد اإلدارية واألمنية لتطبيقات اإلدارة االلكترونية في المصارؼ السعودية:  بدر بف محمد المالؾ2

. 43، مرجع سابؽ، ص مسحية
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 باستخداـ التقنيات الحديثة في دعـ كحماية أمف المعمكمات: العنصر التقني. 
 بالعمؿ عمى تنمية ميارات، كرفع قدرات، كخبرات : العنصر البشري

 .اؿلمجالعامميف في ىذا ا
     لكف اإلشكاؿ الذم يحتاج إلى نقاش ىك كيؼ يمكف تحقيؽ التنسيؽ، كاالنسجاـ 

بيف ىذه العناصر، في ظؿ التبايف بيف محددات كؿ عنصر منيا، خاصة أماـ مشكؿ 
الفجكة الرقمية، كضعؼ مؤشرات الجاىزية، كتبايف مستكل التقدـ التقني بيف دكؿ 

   .1متقدمة كأخرل نامية
في األخير يمكف القكؿ أف مفيـك االرتقاء بمستكل الخدمات المقدمة لألفراد يأخذ     

معاني كأبعاد جديدة، تبعا لمتطكرات السياسية كاالقتصادية العالمية كالمحمية، ففي ظؿ 
الحكـ الراشد أصبح االىتماـ بالغا بمفيـك ترشيد الخدمة العمكمية، التي تترجـ سياسة 

ا في إطار إقامة حكـ راشد عمى مستكل منظمات كمؤسسات تواإلدارة العامة، كتفاعال
الخدمة العمكمية، كما أصبح يعرؼ بالخدمات العامة االلكتركنية، التي يطرحيا بديؿ 

اإلدارة االلكتركنية، كآلية أثبتت الدراسات العممية نجاعتيا في خمؽ نمط جديد مف 
الخدمات العمكمية، يدعـ عناصر النزاىة، الشفافية، العدالة، سرعة االستجابة لحاجيات 

األفراد، كاالىتماـ بالمكاطف الذم يمثؿ محكر التنمية المحمية، كتفعيؿ مبدأ التكجو 
 .بالعميؿ داخؿ مراكز كمؤسسات الخدمة العمكمية

:  خاتمة 
   لكي تتطكر اإلدارة العمكمية كمجاؿ عممي مرتبط بالجميكر بشكؿ عاـ، فينبغي  

العمؿ عمى تحسينيا، ك تخميصيا مف الترىالت الركتينية، كالتعقيدات البيركقراطية التي 
تعرقؿ مسيرة تقديميا لمخدمات بشكؿ مناسب ك في الكقت المناسب أيضان، مف خالؿ 

                                                           
دراسة مسحية عمى منسوبي مركز : ميددات األمف المعموماتي وسبؿ مواجيتيا:  منصكر  بف سعد القحطاني1

، رسالة ماجستير، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الحاسب اآللي بالقوات البحرية الممكية السعودية بالرياض
.  13، ص 2008الرياض، 
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االىتماـ بتطكير العنصر البشرم مف خالؿ تقديـ الدكرات التدريبية عمى سبؿ تقديـ 
الخدمات في العصر الحديث، كالتدريب كذلؾ عمى استخداـ التكنكلكجيا ليذا الغرض، 
مع االىتماـ كذلؾ بسف قكانيف جديدة تنظـ العمؿ بداخؿ اليياكؿ اإلدارية الحككمية ك 

تطكير المكجكد منيا بالفعؿ، بشكؿ يتناسب مع طبيعة العصر التكنكلكجي سريع 
اإليقاع الذم تعيشو البشرية حاليان، مع االىتماـ بكجكد منظكمة لمتقييـ المستمر لألداء 
في تمؾ المؤسسات، مع االستبداؿ لثقافة العمؿ الحككمي بشكمو المعيكد كغرس ثقافة 

متميزة كتيتـ بالتطكير المستمر لمخدمات كربطيا بمنظكمة حكافز كأخرل مختمفة 
لتشجيع المجتيديف كأصحاب التجارب المتميزة كاالىتماـ بالدراسات التي تعمؿ عمى 
تقديـ الحمكؿ المناسبة لما تكاجيو النظـ اإلدارية مف مشكالت كمعكقات، حتى تحقؽ 
األجيزة اإلدارية أفضؿ ما يمكنيا تحقيقو مف أىداؼ تـ إنشاؤىا مف أجميا، كال تككف 

 . بمثابة عبء عمى كاىؿ الدكلة كالمجتمع أيضان 
      كتمثؿ اإلدارة اإللكتركنية مرحمة حاسمة في االنتقاؿ نحك الخدمات العامة 

االتصاؿ المباشر لممكاطنيف مع مؤسسات الخدمة العامة، إلى  اإللكتركنية، كالتحكؿ مف
التكاصؿ االفتراضي عبر الشبكات اإللكتركنية المختمفة، كتنطمؽ مف االستخداـ األمثؿ 

لمختمؼ األجيزة، كالمعدات، كبرامج تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ، لتقدـ حمكال 
 .لمتعقيدات كالمشاكؿ البيركقراطية التي تعترض اإلدارة العمكمية في شكميا التقميدم

      إف نكعية اإلدارة في ظؿ التحكالت اإللكتركنية كالرقمية قد بدأت تتشكؿ، بإعادة 
ىيكمة شاممة لمفاىيـ البنى التنظيمية، كالمؤسسية، النظـ المالية، كاإلدارية، كالسمككية، 
كالتقنية، نحك غاية االرتقاء بفعالية اإلدارة في كافة جكانبيا، كأبعادىا الكمية ، كالنكعية 

 .كمعايير الكمفة كالتكقيت، كالرضا العاـ لممستيمكيف كالعامميف كالمستثمريف
    لقد أصبح مف الضركرم عمى كؿ الحككمات، الدخكؿ في مرحمة تطبيؽ اإلدارة 

اإللكتركنية، كاالنطالؽ مما تتيحو تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات كأداة لترقية أنشطة 
كمياـ مؤسسات الخدمة العمكمية، كتساىـ بصكرة كاضحة في تجسيد إصالحات 
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الخدمات المقدمة لممكاطنيف، كترفع مف مستكل رقابة الفرد عمى كؿ ما تؤديو 
المنظمات العامة مف خدمات، بما يتيح درجة عالية مف الجكدة عمى كظائفيا ،كالتي 

 .في مقدمتيا تقديـ الخدمات العمكمية
        بذلؾ مثمت اإلدارة االلكتركنية مطمبا ىاما تفرضو التحكالت االلكتركنية، 

كتنتيجو برامج اإلصالح اإلدارم، كمرحمة ضركرية في ظؿ العصر الرقمي ، كاالنفتاح 
تمعات العالمية كالتفاعؿ اإلنساني، كىك ما يقتضيو التطكير الحقيقي لمجعمى ا

لمؤسسات الخدمة العمكمية، الرامي إلى القضاء عمى التحديات البيركقراطية، كتسيؿ 
ميمة طالبي الخدمات العمكمية، فالخدمات العامة االلكتركنية نسؽ خدمي بديؿ، 

يكرس الرقابة كالشفافية ، كيمنع المحاباة، كالرشكة كالمحسكبية، خاصة إذا كاف التعامؿ 
يتـ بشكؿ افتراضي كفؽ مقكلة اتصؿ كال تتنقؿ، كىك ما جعؿ اإلدارة االلكتركنية تمثؿ 
الخيار التنظيمي األكؿ لجميع مؤسسات الخدمة العامة، كال سبيؿ لترشيد الخدمات إال 
بالتحكؿ لمنمكذج االلكتركني الخدمي منيا، لما تمنحو مف امتيازات كتسييالت، كلما 

 . تضفيو مف قيـ الخدمة العامة المعقمنة
     في األخير يمكف القكؿ بأف تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية كآلية لترشيد الخدمة 

العمكمية، يمثؿ إستراتيجية محكرية يمكنيا إضفاء نتائج ايجابية عمى عمؿ األجيزة 
اإلدارية الحككمية، كيحقؽ مقدار مف المصداقية في عمؿ منظمات الخدمة العمكمية، 

فالتكجو نحك نشر المعمكمات الضركرية أماـ طالب الخدمة المدنية كاإلعالف عف 
يجاد منافذ لمخدمة العمكمية بمختمؼ  التكظيؼ، تكفير البيانات األساسية لمخدمات، كا 

أنكاعيا صحية، تعميمية، تجارية، مف شانو أف يحقؽ رضى المكاطف عمى نكعية 
الخدمات التي يطمبيا، كما يقضي عمى عنصر الشؾ لدل المكاطف، ك يقمؿ مف حدة 
العالقة الصراعية بينو كبيف مؤسسات الخدمة العمكمية، عف طريؽ خمؽ مؤسسات 
عامة تتصؼ بالفعالية كالكفاءة، كتستجيب الحتياجات المكاطنيف ، كتضمف المساكاة 

  .في الحصكؿ عمى خدمات عالية المستكل



المية طالة. د ------------------------------------------------------------------   مطبوعة دروس وحدة االتصال واخلدمة العنومية  

 

 
111 

كمف ىنا نستنتج أف الخدمة العمكمية االلكتركنية يعترضيا مشكؿ األمية      
االلكتركنية إضافة إلى ضعؼ حجـ االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ، 

كفقدانيا إلى بيئة الكتركنية مناسبة إلستراتيجيتيا األمر الذم شكؿ تيديدا لكاقع 
تكصيات نراىا مناسبة مف أجؿ تقديـ خدمة  الجاىزية االلكتركنية كعميو نخمص إلى

 :عمكمية الكتركنية الئقة
 ضركرة االىتماـ بمشكؿ األمية التقنية كنشر الثقافة االلكتركنية. 
  دعـ برامج التعميـ الخاصة بتكنكلكجيا المعمكمات عمى مختمؼ مستكيات كأطكار

 .الدراسة قصد خمؽ مجتمع معمكمات قادر عمى التكاصؿ
 تكفير البنى التحتية كالمنشات القاعدية المالئمة لتطبيؽ الخدمة االلكتركنية. 
  ،حؿ المشاكؿ المرتبطة باألمف المعمكماتي بالنسبة لممؤسسات العمكمية

 .كاالستفادة مف التجارب الدكلية في ىذا المجاؿ
  تعميـ االنترنت ذات التدفؽ السريع لضماف جكدة كسرعة االتصاؿ، كتكفير

 .مجانية االنترنت السيما في قطاع التعميـ كالصحة
 االىتماـ بدكر القكانيف كالتشريعات المنظمة لمخدمة العمكمية اإللكتركني . 
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