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التغيري التنظيمي كألية لتحسني خدمات االدارة احمللية
الباحث :شوقي مرابط ،جامعة بسكرة ،اجلزائر
الدكتور :نبيل حليلو ،جامعة بسكرة ،اجلزائر
امللخص:
تهدف اإلدارة احمللية من خالل وظائفها املتعددة وخططها وبراجمها املتبعة
إ ىل تقديم أفضل اخلدمات للمواطن يف اجملتمع احمللي ،وتسعى بني كل مرحلة
وأخرى إىل حماولة الظهور بأفضل الصور من حيث اخلدمة وتسيري شؤون
املواطنني ،ولعل هذا اهلدف املنشود لإلدارة احمللية يتطلب عدة آليات لتحقيقه
والوصول إليه ،من بينها التغيري التنظيمي باعتباره كوسيلة أو منهج متكامل من
األنشطة املتداخلة وكأحد اجلوانب واألبعاد األساسية للتنمية والتطوير التنظيمي .

Abstract :
The Local administration Aims through its multiple functions,
plans and programs to provide the best services to citizens in the
community, and seek between each stage and the other to try take best
images in terms of service and conduct of citizens affairs, and perhaps
this desired goal of the local administration requires several
mechanisms to achieve and reach, from including organizational
change as a means or as an integrated approach of overlapping
activities and as one of the fundamental aspects and dimensions of
development and organizational development.
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مقدّمة:
لقد أعطت التطورات الكبرية على خمتلف األصعدة (االجتماعية،
االقتصادية  ،السياسية ) وهجاً خاصا للمهتمني باإلدارة مبختلف أنواعها العامة،
اخلاصة ،وإدارة االعمال وأصبح لزاما على اإلدارة التكيف معها وذلك من خالل
اللجوء اىل التغيري التنظيمي على خمتلف املستويات واجملاالت يف املنظمة ،واإلدارة
احمللية باعتبارها حلقة الوصل بني احلكومة واملواطن التسلم أيضا من مثل هذه
التغريات لذلك أصبح تطويرها حتمية أوىل على جدول أولويات اجملتمع االمنائية ،
فالتطوير اإلداري هو الذي خيلق إدارة قادرة على تقديم أحسن اخلدمات.
وبالط بع فان بناء نظام متطور لإلدارة احمللية يأتي من خالل عملية التغيري
التنظيمي  ،باعتبار أن هذا األخري أصبح يشكل عنصراً أساسياً يف كل جانب من
جوانب حياة األفراد واملؤسسات على حد سواء ،حيث يتم تنفيذه للتفاعل مع
كل متغري ،واغتنام الفرص املتاحة ملواجهة احتياجات قوى العمل املختلفة
واالستجابة للقدرات التقنية واملنافسة املتزايدة واملالئمة بني اإلدارة والبيئة احمليطة
املتغرية .
وتنبع أهمية التغيري من احلاجة املستمرة لتعديل األهداف وتغيريها مبا
يتماشى ومتطلبات التجديد ،وتعترب عملية التجديد والتغيري من العمليات اليت
تشكل صلب املراحل التنظيمية ،حياول التوجه حنو وضع إداري أفضل يُحسن
استغالل مجيع االمكانات واملوارد املتاحة واملمكنة لتحقيق الكفاءة اخلدماتية
لإلدارة احمللية ،وهو ما يساهم يف النمو االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات
احمللية.
وتعترب آلية التغيري التنظيمي من بني العمليات اإلدارية اهلامة ،إذ يتم
مبوجبها إحداث تغيريات يف القوانني والقواعد السائدة يف اإلدارة وكذلك يف
التقنيات والوسائل املستخدمة واهليكل التنظيمي ،ومهارات سلوك املوظفني وذلك
لتمكينهم من التحكم يف الوسائل والتقنيات احلديثة ،كل هاذه التغريات تنعكس
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إجياب ًا على حتقيق أهداف االدارة احمللية وذلك من خالل إتباع اسرتاتيجيات وأمناط
إدارية خمتلفة ترتكز يف األساس على حتسني اخلدمات العمومية .
وسنحاول من خالل هذا العمل أن نتعرف على مفهوم التغيري التنظيمي
واإلدارة احمللية ،ومنهما ميكننا أن نتعرف أيضاً على األهداف الرئيسية اليت تصبوا
إليها اإلدارة احمللية من خالل عملية التغيري التنظيمي ،ومن كل هذا نتسأل ما هي
أهم التغريات اليت طرأت على اإلدارة احمللية اجلزائرية ؟ وما هو واقع اإلدارة
احمللية يف اجلزائر بعد هذه التغريات ؟
أوال:مفاهيم أساسية
 .1تعريف التغيري التنظيمي
التغيري التنظيمي كمفهوم متعارف عليه يف جمال املؤسسات والتنظيمات
اإلدارية  ،يعد من السمات األساسية اليت لزمت املنظمات منذ نشأتها واىل يومنا
هذا  ،لدرجة أصبح التغيري معها إ حدى السنن املسلم بها  ،بل والالزمة لتحقيق
التوافق املأمول  ،والدالة على تفاعل املستويات التنظيمية على اختالف أشكاهلا
لتحقيق أ حسن خدمات يشعر يف ظلها املواطن أن حياته متجددة .
ويقصد بالتغري التنظيمي  organisationnel changeمن وجهة نظر
علماء التنظيم احداث تعديالت يف أهداف وسياسات اإلدارة أو يف أي عنصر من
عناصر العمل التنظيمي استهدافا ألحد األمرين األساسيني :
* إحداث نوعا من االنسجام بني التنظيم واحمليط يفرض مالئمة التنظيم وأساليب
عمل االدارة ونشاطاتها مع تغريات وأوضاع جديدة يف املناخ احمليط بالتنظيم أي
خلق ظروف مناسبة للتكامل والتناسق بينها.
* املساهمة يف استحداث ظروف تنظيمية وأساليب ادارية ونشاطات جديدة
تساعد التنظيم على حتقيق التطور على غريه من التنظيمات ،وبالتالي متكنه من
اجناز أهدافه االقتصادية (.)0
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ويعرف أيضا بأنه جمموعة االجراءات واخلطوات اليت تقوم بها املنظمة
إلحداث تطوير أو حتويل يف أهداف املنظمة أو رسالتها أو سياستها أو
اسرتاتيجياتها أو يف أي عنصر أخر من عناصر التنظيم .
وهو مبعنى أخر تغري أوضاع التنظيم ليتوافق مع متطلبات وظروف اجملتمع
والبيئة احمليطة بكل جوانبها  ،أو حماولة استثارة التغيري يف اجملتمع ذاته ليتوافق مع ما
تقوم به املنظمة من تطوير أو حتويل تنظيمي يف اهدافها أو رسالتها (.)7
ويشري مفهوم التغيري التنظيمي أيضا اىل اختالف حجم التنظيم من وقت
ألخر وتبيان بناؤه عرب الزمن واستبدال وظائفه مع الوقت  ،فقد يتغري حجم
املشاركني يف التنظيم وتبيان خصائصهم املهنية والقواعد القانونية وتتحسن
التكنولوجيا وتتباين اساليب االتصال وتتنوع التخصصات ويتعقد تقسيم العمل،
وقد يستبدل التنظيم أهدافه بأخرى جديدة ويلتزم مبستويات مغايرة جتاه بيئته (.)3
وعرفه سكيبينز  skibbinsعلى أنه األسلوب اإلداري لتحويل املنظمة اىل
حالة بناء أفضل يف جمال تطويرها املتوقع مستقبال (.)4هذا التعريف يدعونا اىل
اعتبار التغيري التنظيمي مبثابة الوسيلة اليت حتوّل بناء املنظمة ألفضل األحوال
ويركز أيض ًا على النضرة االسرتاتيجية اخلاص بتطوير املنظمة .
كما يعرفه  d.holteبأنه عملية مدروسة وخمططة لفرتة زمنية طويلة عادة
وينصب على اخلطط والسياسات أو اهليكل التنظيمي أو السلوك التنظيمي ،او
الثقافة التنظيمية وتكنولوجيا األداء أو اجراءات وطرق وظروف العمل ،وغريها
لغرض حتقيق املوائمة والتكيف مع التغريات البيئية الداخلية واخلارجية للبقاء
واالستمرار والتميز لذلك فالتغيري التنظيمي هو حالة طبيعية يف حياة األفراد
وكذلك املنظ مات ،حيث تعترب حماوالت املنظمات إلحداث التغيري حماولة إلجياد
التوازن (.)5
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يعترب هذا التعريف يف صياغته ملفهوم التغيري التنظيمي وخالف ًا للتعريفات
السابقة فهو يقدم صورة شاملة للخصائص العامة هلذا املفهوم ويوضح بشكل
دقيق املالمح واملؤشرات اليت تغري املنظمة وتطورها من حال اىل أخر أفضل .
ويعرفه ناصر قاسيمي على أنه " اسرتاتيجية تتبعها املنظمات من أجل
التحسني يف الكفاءات ونوعية املنتوج واخلدمة  ،حبيث تتمكن من التغلب على
املنافسني أو اجياد مكان بني املنافسني (.)6
يف هذا التعريف حياول ناصر قاسيمي أن يسلط الضوء على أهم خاصية
للتغري التنظيمي واملتمثلة يف االسرتاتيجية أو اخلطة املستقبلية اليت تتطور املنظمات
من خالهلا وتستطيع أن تقدم أفضل اخلدمات للمواطن أو للمستهلك وذلك
يرجع اىل طبيعة النشاط الذي تقوم به املنظمة .
ومن خالل ما جاء يف التعريفات أعاله ميكن تعريف التغيري التنظيمي أنه
 :عملية اسرتاتيجية مدروسة وفق مدة زمنية معينة تكون على بعض أو كل
املستويات التنظيمية يف املؤسسة وتراعي بذلك البيئة الداخلية واخلارجية
 .2تعريف اإلدارة احمللية :
تعترب اإلدارة احمللية من الفروع الرئيسية لإلدارة العامة ،فقد عرفت يف
بريطانيا كصورة من صور التنظيم اإلداري الالمركزي أوائل القرن التاسع عشر
،مع أن بذورها األوىل قد تطورت بتطور اجملتمعات اإلنسانية اليت ادركت حاجتها
للتضامن وتظافر اجلهود إلشباع احتياجاتها ،وبذلك تكون قد سبقت الدولة يف
وجودها ولقد تعددت التعريفات اليت تشرح مفهوم االدارة احمللية تبعا لتعدد
الباحثني والزوايا الذين ينظرون منها ،فقد عرفها الفقيه الفرنسي  walineبأنها
نقل السلطة اصدار قرارات ادارية اىل جمالس منتخبة حبرية من املعنيني (.)2
يتناول هذا التعريف اإلدارة احمللية من زاوية أنها جملس منتخب تفوض له
السلطة امل ركزية جمموعة من الوظائف والواجبات اخلاصة باإلقليم املتواجدة فيه .

187

العدد .................................... ........................................:32جوان 7102
كما عرفها علماء االدارة بانها  :أسلوب إداري يتم مبقتضاه تقسيم إقليم
الدولة اىل وحدات ذات مفهوم حملي يشرف على إدارة كل وحدة هيئة حملية متثل
االدارة العامة على أن تستقل هذه اهليئات مب وارد مالية ذاتية وترتبط باحلكومة
املركزية بعالقات حيددها القانون ،كذلك عرفت بأنها  :الوظيفة االدارية بني
أجهزة املركزية واحمللية مبا ميكن األجهزة احمللية إدارة مرافقها بصورة مستقلة يف
اطار تنظيم قانوني (.)8
حياول هاذان التعريفان تسليط الضوء على جهاز اإلدا رة احمللية ،وذلك
من خالل العالقات اليت تربطه مع السلطة املركزية إذ يشريان اىل أن هناك عالقات
قانونية حتكم بينهم وتنظم نشاطاتهم مع االشارة أيضا اىل أن اإلدارة احمللية تتمتع
باالستقاللية خاصة يف اجلانب املالي بينما تبقى هناك رقابة وتوجيه مقنن تعمل
وفقه .
وعرفها الشيخلي بأنها" أسلوب من أساليب التنظيم اإلداري للدولة،تقوم
على فكرة توزيع النشاطات والواجبات بني األجهزة املركزيةواحمللية ،وذلك
لغرض أن تتفرغ األوىل لرسم السياسة العامة للدولة ،إضافةإىل إدارة املرافق
القومية يف البالد ،وأن تتمكن األجهزة احمللية من تسيري مرافقها بكفاءة ،وحتقيق
أغراضها املشروعة (.)9
يشري هذا التعريف إىل أن اإلدارة احمللية تعترب من بني األساليب اإلدارية
املعتمدة من طرف الدولة وحبكم أن هذه األخرية هي من حيق هلا توزيع النشاطات
والواجبات بني األجهزة فهي من تفوض هاته النشاطات لإلدارة احمللية وذلك من
أجل تسيريها بكفاءة عالية .
وينظرالزعيب لإلدارة احمللية على أنها" أسلوب اإلدارة مبقتضاها يقسم إقليم
الدولة إىل وحدات ذات مفهوم حملي ،تتمتع بشخصية اعتبارية وميثلها جمال
مسنتخبةمن أبنائهاإلدارة مصاحلها حتت إشراف ورقابةاحلكومةاملركزية (.)01
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يف ضوء هذا التعريف ميكن االعتبار بأن اإلدارة احمللية أسلوب إداري يتميز
بالشخصية املعنوية ،وميثل هذا االسلوب جمالس منتخبة متكونة من أبناء اجملتمع
احمللي املتواجد فيه ،وذلك من أجل ضمان خدمات ذات كفاءة عالية تقدم
للمواطن .
ويعرفها حممد أنس قاسم جعفر بأنها " هيئة حملية تتمتع بالشخصية
القانونية املتميزة ،كما يعين وجود ممثل هلذه اهليئة يعرب عن إرادتها وميارس
االختصاصات املختلفة ،تلك االختصاصات اليت تتعلق بسكان الوحدة احمللية
(.)00
ويشري هذا التعريف إىل كون اإلدارة احمللية هيئة تتميز بالشخصية
القانونية ،وتسري من قبل رئيس يسري فيها األنشطة اخلاصة بسكان اجملتمع احمللي
املتواجدة فيه ،وأشار حممد أنس قاسم جعفر يف هذا التعريف إىل االختصاصات،
فهو يعرب بذلك عن األنشطة اليت قد تكون يف جمتمع حملي أو يف والية وال تكون
يف والية أخرى ،مثال ذلك قد ت كون أغلب األنشطة اليت تقوم بها بعض الواليات
أو البلديات اقتصادية ،بينما ال جند ذلك يف واليات أو بلديات أخرى وامنا تكون
أنشطة زراعية أو غري ذلك .
كما يرى د .حسن حممد عواضه اإلدارة احمللية بأنها تسمية اعتاد معظم
الفقهاء استعماهلا للداللة على الالمركزية اإلقليمية كأسلوب من عدة أساليب
مستخدمة للتنظيم اإلداري للدولة  .والالمركزية اإلدارية حسب مفهوم عواضه
هي أسلوب لتقاسم أو توزيع وظائف من وظائف الدولة يف اجملاالت اإلدارية
واالقتصادية إقليميا أو حمليا ،مبعنى توزيعها على قسم من أقسام الدولة كالبلديات
وجمالس املدن وجمالس القرى أو مصلحيا أو مرفقيا كبعض املرافق العامة للدولة
مثل املؤسسات واهليئات العامة (.)07
ويف ضوء التعريفات السابقة وقوامسها املشرتكة ميكن تعريف االدارة
احمللية بأنها :أسلوب من أساليب التنظيم االداري للدولة ومن الفروع الرئيسية
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لإلدارة العامة تت متع بالشخصية املعنوية  ،وجدت من أجل تلبية احتياجات اجملتمع
احمللي وميثلها جملس منتخب إلدارة مصاحلها حتت إشراف ورقابة االدارة املركزية
ثانياً:اإلدارة احمللية وعصر التحوالت اجلذرية :
يعيش العامل اآلن فرتة غري مسبوقة يف تاريخ التطور االنساني حيث
تتالحق املتغ ريات والتحوالت يف كافة مناحي احلياة ،فالنظم واهلياكل السياسية
واجملتمعية تتهاوى وتتبدل أوضاعها بسرعة ،كذلك فإن النظم والعالقات االدارية
والقوى الشعبية يف العامل تعيش يف حالة من الديناميكية والتطور السريع حبيث جند
أن الدول الغربية ترتبع على عرش القوة يف العامل ووراء ذلك تقف عالمات
بارزة ،تتمثل يف إبداعات تكنولوجية هائلة تستند أساساً على تراكمات علمية
متعاظمة وترتبط يف ذلك بالثورة املعلوماتية ،ويتشابك يف تلك الثورة اجلديدة
تكنولوجيات رئيسية هي تكنولوجيا االلكرتونيات ،وتكنولوجيا االتصاالت،
وتكنولوجيا احلاسب اآللي .
إن النتيجة األساسية لتلك الثورة هي إجياد قوة دفع هائلة تتمثل يف
إمكانيات وطاقات تكنولوجيا املعلومات اليت تعمل على جتديد حيوية اإلدارة
احمللية وقطاع اخلدمات وحتويلها اىل قطاعات تنموية أكرب ،وذلك كون
التكنولوجيات احلديثة تفتح آفاقاً جديدة وغري مسبوقة لتطوير اخلدمات (كم ًا
وكيفاً) حبيث تتجاوز كل احلدود والقيود .
إن الفكرة اجلوه رية اليت نطرحها يف هذا السياق أنه يف عصر االنطالق حنو
جمتمع املعلومات وعصر الثورات التكنولوجية املتالحقة ،ال ينبغي أن تنحصر يف
معاجلة القضايا اهلامة ومنها قضية اإلدارة العامة واإلدارة احمللية باخلصوص
باالرتكاز على مفاهيم تقليدية ومداخل تتسم باحملدودية والعجز ،فاهلدف هو
تطوير ورفع كفاءة االدارة وهذا حيتاج اىل مدخل يعيش العصر ويستخدم إمكاناته
وتكنولوجياته ويتمثل املستقبل بكل ما حيمله من فرص وامكانيات وطاقات غري
مسبوقة ،إن األساس يف تفكرينا أن نتجاوز حاجز التخلف والتجمد الفكري يف
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التعامل مع قضايا االدارة ونعمل على إجياد صيغ متحررة ومداخل متفهمة حلقائق
العصر وتكنولوجياته .
وذلك أن االدارة احلديثة يف العصر الذي نعيش فيه اآلن تتطلب إحداث
تغري وحتول هيكلي يف اإلدارة الراهنة واالنتقال اىل اسرتاتيجية القفز بدالً من
االعتماد على اسرتاتيجية الزحف والتجمد أمام املشاكل املثارة والسعي لالنطالق
حنو إدارة جديدة قادرة على قيادة إدارة التحول ،وقادرة على حتقيق االستمرارية
واحملافظة على معدالت النمو وأخرياً تهيئة مناخ من الدميقراطية والليربالية
واملشاركة الفعالة يف خمتلف فئات اجملتمع (.)03
وهكذا ميكن القول أن هنالك واقعاً جديداً أخذ يف التشكيل والتبلور
على خمتلف األصعدة العاملية ،الوطنية ،احمللية ،وبعد ظهور الثورة النوعية يف جمال
اخلدمات والتنمية أصبح لزاماً على اإلدارة احمللية أن تتكيف مع التغريات
والتحوالت اخلارجية وبذلك تستطيع أن تليب رغبات اجملتمع احمللي من جهة
وتواكب التطورات احلاصلة من جهة أخرى.
ثالثاً  :أهداف االدارة احمللية من عملية التغيري التنظيمي :
إن فهم التغيري التنظيمي وإدارة دفته أصبح من املواضيع اهلامة اليت تسيطر
ع لى تفكري املسؤولني والقائمني على اإلدارة يف الوقت الراهن وأحد أهم
العمليات اليت جيب على القادة اإلداريني واملشرفني فهمها وحتديد الغرض منها
بدقة عالية ورؤية واضحة ،وذلك من أجل أداء ناجح وفعال ،واإلدارة احمللية
مبقوماتها وخصائصها تسعى هي أيضاً إلصالح منظومتها وعملياتها وتطوير
براجمها وسياساتها ،وذلك من خالل التغريات التنظيمية املنتهجة ،ومما ال شك فيه
أن لإلدارة احمللية أهداف تسعى لتحقيقها من خالل عملية التغيري التنظيمي ،من
بينها ما يلي :
 .1مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية :
مواكبة التطور والتغري يف مجيع مناحي احلياة ،فالتطورات العلمية
والتكنولوجية وزيادة املخرتعات واالبتكارات كلها تستوجب إدخال االصالحات
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واعتماد التغريات الالزمة جلهاز االدارة احمللية ،كما أن الزيادة الكبرية يف عدد
السكان وزيادة املشاكل وطلب اخلدمات ،يضيق التزامات على اهليئات احمللية
واليت مل تعد تقوى على النهوض بها .
 .2تغري أساليب االدارة ووسائلها :
نتيجة لتوسع اخلدمات العامة وارتفاعتكاليف إجنازها ومطالبة السكان
بتحسني مستواها بالرغم من شح املوارد املالية ،فالواقع يقتضي إجراء بعض
التغريات وادخال اإلصالحات الالزمة على أساليب االدارة ووسائلها لتمكينها
من النهوض باملتطلبات املتزايدة ورفع مستوى األداء .
 .3توسيع نطاق املشاركة الشعبية وتفعيل دورها :
إن زيادة املشاركة الشعبية يف اإلدارة احمللية وعملية التنمية حتقق تعبئة
املوارد االنسانية واملادية اليت تسهم يف إجناز األهداف اليت تسعى خطط التنمية
لتحقيقها ،فاإلدارة احمللية تسهم بشكل كبري يف جهود التنمية االقتصادية
واالجتماعية الوطنية ،ومن الضروري زيادة املشاركة الشعبية يف حتديد أهداف
التنمية ويف صنع القرارات اليت تؤثر على حياتهم بشكل مباشر ويتطلب ذلك
إجياد الربامج املناسبة اليت من شأنها تفعيل املشاركة وتوجيهها الوجهة الصحيحة
(.)04
 .4زيادة جهود اإلدارة احمللية يف إحداث التنمية :
جيب على اإلدارة احمللية عدم حصر مهماتها على األعمال التنظيمية
والرقابية واخلدمات األساسية احملدودة فحسب ،بل املساهمة يف الدور التنموي
احلقيقي كالقيام باخل دمات الضرورية ملشروعات التنمية احمللية والوطنية ،مثل شق
طرق املواصالت ،واالسكان ،وتدريب القوى العاملة ،واملشاركة يف إعداد خطط
التنمية يف شتى جماالتها كتوفري املعلومات الالزمة عن احلاجات واملقرتحات،
وكذلك يف القيام بتنفيذ املشروعات التنموية اليت تدخل ضمن مناطقها.
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 .5تقوية القدرة اإلدارية للسلطات احمللية :
حتى تتمكن اجملالس احمللية من القيام مبا يوكل اليها من واجبات وتقديم خدماتها
بكفاية وفعالية  ،فالبد من رفع مستوى أداء أجهزتها احمللية اليت تقوم بتقديم هذه
اخلدمات وتسهم يف العملية التنموية الشاملة ،وزيادة قدرة هذه اجملالس على
استقطاب الكفاءات واالحتفاظ بها واالستمرار يف تدريبها ورفع مستواها (،)05
وكذلك إدخال بعض التغريات اليت من شأنها أن تساعد املوظف على تأدية
مهامه.
 .6زيادة املوارد املالية الذاتية :
إن استقالل اجملالس احمللية من الناحية املالية واالدارية يعترب ركناً أساسي ًا
يستند إليه نظام اإلدارة احمللية ،وللمحافظة على هذا االستقالل جيب أن يكون
للمجالس احمللية مواردها الذاتية الكفيلة بإجناز مشاريعها وما يطلب اليها من
خدمات ورفع مستواها وعدم اعتمادها على القروض واملساعدات احلكومية.
رابعاً  :نظرة تقوميية لبيئة اإلدارة احمللية يف اجلزائر :
إن بيئة اإلدارة احمللية هي جزء ال يتجزأ من البيئة السياسية واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية ،وأي خلل فيها سيؤدي حتماً اىل الفشل واإلخفاق يف
العملية التنموية السياسية الشاملة ،مما يستلزم على صانعي القرارات االسرتاتيجية
أن ينظروا إىل العامل البيئي بعني االعتبار ،ال على املستوى الداخلي احمللي
والوطين فقط ،بل وعلى املستوى اخلارجي الدولي ،خاصة وحنن يف عصر
التكتالت الدولية والصراعات احلضارية والسيطرة على املؤسسات واملنظمات
املالية واإلدارية والثقافية الدولية.
على هذا األساس  ،ميكن القول أن خصوصية بيئة اإلدارة احمللية ترتبط
أساساً مبشكلة التخلف السياسي واإلداري وبطئ عملية املشاركة الدميقراطية،
األمر الذي أدى إىل وضع حدود القوة والنفوذ النسيب للمؤسسات الدميقراطية
كاجملالس املنتخبة ومؤسسات اجملتمع املدني وبالتالي االختالل البنيوي والوظيفي
يف توازن السلطات وضعف النمو السياسي ،انعكس سلبياً على العديد من مظاهر
األمراض املكتبية  ( ..استشراء الفساد اإلداري  ،واحملاباة والتدخالت يف ظل
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التغيب املستمر للشفافية واملساءلة والرقابة ،وحكم القانون) ،وهذه تشكل السبب
الرئيسي لتباطئ اإلدارة احمل لية وسوء تنظيمها واليت تنعكس سلباً أيضاً على أركان
العمل التنموي االقتصادي والسياسي الشامل ومن ثم على ثقة املواطن والضرر
باقتصاد البالد والتنمية احمللية ... ،وغياب الشفافية والتواصل الذي يتناقض
واحلاجة إىل إدارة ناجحة ،يف خدمة املواطنني واإلصغاء النشغاالتهم فالكسل
والرشوة واآلفات االجتماعية والتسيب ،كلها تنشر يوماً بعد يوم .
مما تقدم ميكن القول أن بيئة اإلدارة احمللية الزالت تعتمد األسلوب
التقليدي القائم على سد الثغرات واالعتماد على اإلرث اإلداري والتنظيمي
املوروث ،وسلوك القيادة البريوقراطية ،فضالً عن اعتماد حاالت رد الفعل عند
التعامل مع األوضاع اجلديدة عوضاً عن إدارة التغيري(. )06
وبشكل عام يتلخص واقع اإلدارة احمللية اجلزائرية يف جماالت هيكلية
وقانونية وتأهيلية ونعرض هلا باآلتي :
 .1اجلوانب اهليكلية :
تعاني اإلدارة احمللية يف اجلزائر من العديد من املشاكل على مستوى
هياكلها من بينها غياب املخطط اهليكلي العام ،وعدم وضوح السياسات العامة،
مما أنتج ازدواجية وتضارباً بني املسؤوليات أديا اىل تكبيل اجلهاز اإلداري ،وكذلك
تضخم حجم العمالة يف الوحدات احمللية واخنفاض مستوى أدائها ،ومن شأن هذا
أن يعقد اإل جراءات اإلدارية ويضعف التواصل مع املواطنني ،باإلضافة اىل كونه
يعد هدراً ملوارد الدولة ،زد على ذلك جتاهل دور اجملالس الشعبية احمللية يف حل
قضايا أساسية مثل البطالة ،وتنظيم األسرة وحمو األمية ،ومحاية البيئة ..
 .2اجلوانب القانونية :
من بني املشاكل اليت تعاني منها االدارة احمللية على مستوى اجلانب
القانوني جند عدم املساواة وتكافؤ الفرص الناتج عن احملسوبية والوساطة ،وعدم
وضع املواطن يف صلب اإلدارة وكذلك بطئ حركة القوانني والتشريعات ،وغياب
املعايري العلمية مقارنة بالتغريات والتطورات اجملتمعية والعاملية واإلدارية ،وانتشار
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املظاهر السلبية يف املؤسسات اإلدارية احمللية نتيجة احنسار املد القيمي األخالقي
وحتلل العاملني فيها من القيم املهنية واألخالق الوظيفية اليت تواجه سلوكهم
وحتكم قراراتهم وترشد تصرفاتهم الرمسية وغري الرمسية .
 .3اجلوانب التأهيلية :
من بني اجل وانب التأهيلية املسببة ملشكل األداء يف املؤسسات احمللية جند
ضعف التدريب اإلداري وعدم انتظامه ،وتسييس موظفي اجلهاز اإلداري واحمللي،
األمر الذي أدى اىل ضعف اهتماماتهم بتنمية قدراتهم ومعارفهم اإلدارية .
 .4جوانب الوعي :
من بني املشاكل اليت تستدعي احللول والتغريات العاجلة جند ،االعتماد
على احللول املعدة مسبقاً ،وتقبل كل ما هو جديد دون مراجعة جتديد ،ودون
اعتبار االختالف يف الظروف والبيئة الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية،
والظاهرة األخرى اليت ال تقل خطورة عن سابقتها تتمثل يف إسهام العديد من
املؤسسات اإلدارية احمللية يف التخفيف من وطأة القيم اإلجيابية األصلية املستمدة
من الرتاث احلضاري لألمة ،والتواطؤ مع املمارسات السلوكية الشاذة واملنحرفة
اليت تقرتفها العناصر الضعيفة اليت استطاعت أن تقفز إىل املواقع القيادية بأساليب
ملتوية وغري مشروعة ،وكذلك جند عدم القدرة على تغيري السلوك والقيم السلبية
نتيجة وجود قوى تقاوم التغيري األمر الذي أدى اىل شيوع الفساد يف الوسط
اإلداري احمللي ،وغلبة املصاحل الشخصية على املصاحل العامة وضعف الرقابة
اإلدارية .
 .5اجلوانب املسائلة :
إن غياب الرقابة الفاعلة يف اإلدارة احمللية أدى اىل تفشي الظواهر السلبية
للبريوقراطية كالفساد اإلداري ،والرشوة واحملسوبية ،والوصولية والتحايل على
القوانني والغ يابات غري الشرعية ،واحتقار العمل كقيمة حضارية ،وإخفاء حقيقة
االخفاقات وعدم االعرتاف باملشكالت أمام الرأي العام ،والتهرب من املسؤولية،
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وانتشار أساليب االتكال والتهرب من الواجبات العتقادهم بأنهم يعملون،
وغريهم جيين الثمار ،وهذا ما يؤدي اىل انعدام روح املبادرة واالبتكار (.)02
ولعل الشيء املؤسف أيضا هو ما نالحظه يف جمتمعنا احلديث حيث أصبح
يعاني من ظاهرة تبادل املنافع بني الشخصيات واملنظمات  ،وظاهرة اجلماعات
الضاغطة اليت جتري املفاوضات السرية ويتفق أعضاؤها فيما بينهم على ما حيلو
هلم ويهملون أي شيء امسه املصلحة العامة أو املوضوعية يف معاجلة القضايا
االجتماعية ،ويف العادة تنعكس املفاهمات الشخصية والتنازالت املتبادلة على
االدارة احمللية اليت تضعف وتفقد مانتها االجتماعية ،ويف النهاية تزداد االوضاع
رداءة ويفقد الناس ثقتهم يف مسؤوليهم وتتحطم أماني اجلميع (.)08
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خامتة :
وخالصة القول ،يتطلب بناء إدارة حملية فعالة على جمموعة من اآلليات
من بينها التغيري التنظيمي ،إذ يعترب كوسيلة متكن اإلدارة احمللية من التكيف مع
البيئة املتواجدة فيها ،والتأقلم مع كل التطورات والتغريات احلاصلة على كل
املستويات سواء احمللية منها أو االقليمية أو العاملية ،ومن بني التغريات اليت حتدثها
هاته اآللية ،إدخال وسائل علمية وتكنولوجية متطورة ،وتغيري أساليب اإلدارة
ووسائلها ،وتوسيع نطاق املشاركة الشعبية وتفعيل دورها ،وكذلك زيادة جهود
اإلدارة يف إحداث عملية التنمية  ،وتقوية القدرة اإلدارية للسلطات احمللية ،وزيادة
املوارد املالية الذاتية ،ومما الشك فيه أن كل هاته التغريات ستطور جهاز اإلدارة
احمللية وجتعلها قادرة على تقديم أفضل اخلدمات للمواطن .
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 هوامش البحث:
( )0

يوسف سعدون  ،علم االجتماع ودراسة التغري التنظيمي يف املؤسسات الصناعية،

( )7

معتز سيد عبد اهلل ،ادارة التغيري التنظيمي ،اجلزء األول ،مكتبة األجنلو املصرية ،

( )3

عبد الرزاق جليب ،علم اجتماع التنظيم ،دار املعرفة اجلامعية ،االسكندرية  ،مصر ،

( )4

خربيش عبد القادر ،شوميات كريم ،املنظور السوسيولوجي إلدارة التغيري ،ملتقى

خمرب التنمية والتحوالت الكربى يف اجملتمع اجلزائري ،جامعة باجي خمتار ،عنابة،ص.5

مصر ،3102 ،ص.32
 ،0991ص.01

االبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم
التسيري،جامعة البليدة .
( )5

خليل حممد حسن الشماع  ،خيضر كاظم محود ،نظرية املنظمة ،ط ،3دار املسرية

( )6

اصر قاسيمي  ،دليل مصطلحات علم االجتماع التنظيم وعمل  ،ديوان املطبوعات

( )2

مصطفى عويف ،الصاحل ساكري ( ،تنظيم اإلدارة احمللية يف اجلزائر) .جملة اإلحياء،

( )8

أمين عودة املعاني ،االدارة احمللية ،ط ،3دار وائل ،عمان ،األردن،3102 ،

( )9

عبد الرزاق الشيخلي ،اإلدارة احمللية  ،دراسة مقارنة ،جامعة مؤتة ،األردن، 3110،

عمان ،األردن  ،3115،ص.012

اجلامعية  ،اجلزائر ،3100 ،ص.10

العدد  ، 3119 ،02ص.372
ص.07،01
ص.09
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()01

خالد مسارة الزعيب  ،تشكيل اجملالس احمللية وأثره على كفايتها (دراسة مقارنة)  ،منشاة

()00

حممد أنس قاسم جعفر  ،دميقراطية االدارة احمللية الليربالية واالشرتاكية ،ديوان

()23

حسن حممد عواضه ،اإلدارة احمللية وتطبيقاتها يف الدول العربية – دراسة مقارنة،

()03

علي حممد منصور ،آليات نقل التكنولوجيا إىل هياكل األجهزة اإلدارية ودورها يف

املعارف ،االسكندرية ،مصر ،0911 ،ص.31

املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون ،اجلزائر ،ص.00

املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بريوت ،0912 ،ص.07- 05

إدارة التغيري من منظور اجلودة الشاملة  ،ملتقى التكامل بني األجهزة احلكومية
واإلدارات احمللية والبلديات خيارات وتوجهات ،اسطنبول ،تركيا ،جوان،3101 ،

املنظمة العربية للتنمية اإلدارية  ،القاهرة  ،مصر  ،3100 ،ص.327
()04

بوحنية قوي  ،حوكمة التنمية املستدامة يف النظرية والتطبيق دراسة لبعض النماذج

()05

علي منصور ،مرجع سبق ذكره  ،ص.329

()06

أمين عودة املعاني  ،مرجع سبق ذكره  ،ص.302 ،303

()02

فائق مشعل العبيدي ،صباح فيحان حممود ،التوجهات التنموية ومتطلبات اصالح

واملؤشرات  ،دار الكتاب  ،اجلزائر  ،3102،ص.79

وتطوير اإلدارة احمللية ،ملتقى التكامل بني األجهزة احلكومية واإلدارات احمللية

والبلديات خيارات وتوجهات ،اسطنبول ،تركيا ،جوان ،3101 ،املنظمة العربية

للتنمية اإلدارية  ،القاهرة  ،مصر ،3100 ،ص.329 ،327
()08

عمار بوحوش  ،االجتاهات احلديثة يف علم اإلدارة  ،دار البصائر  ،اجلزائر،3111 ،

ط ،3ص.010
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