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S 
ة التنمية احمللية يف اجلزائر باستعمال ذا املقال إىل معرفة االهتمام األكادميي لعلمييهدف ه

أسلوب التفكري التصميمي الذي أصبح نهجا إلدارة اإلبداع يف هذا العصر، كونه أسلوب 

إداري حديث مّت تكييفه مع العوملة والثورات االجتماعية ـ التقنية ـ، وهو التفكري الذي يعمل 

قد عاجلنا بعض الرسائل اجلامعية على البحث يف جماالت يتم تطويرها وتعليمها وتطبيقها، و

يف اختصاص العلوم االجتماعية اليت اهتمت بالتنمية احمللية وكيف ميكن هلذا األسلوب من 

 إجياد احللول ملشاكل التنمية العالقة.

  مهام اجلماعات احمللية، التنمية احمللية، التفكري التصميميالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 
    This article aims to know the academic attention to the process 

of local development in Algeria, using the method of design 

thinking that has become an approach for the management of 

creativity in this age, being a new management style was adapted to 

globalization, technical and social revolutions, a thinking which 

works on research in the fields  that could be educable, developable 

and applicable, We have dealt with some of the theses in the social 

sciences, which focused on local development and how this method 

can find solutions to the pending problems of the development. 

Key words: design Thinking - local development - functions of 

local groups. 

    مقدمة

حيتل موضوع التنمية احمللية حاليا الشغل الشاغل لقادة الدول سواء على 

واألكادميية لمية مستوى السياسات االقتصادية أو على مستوى البحوث الع

البحث عن أفضل األساليب اإلدارية احلديثة، كون التنمية احمللية تقدم  أو

كبديل اسرتاتيجي هام ملعاجلة اخللل التنموي الكلي الذي تعاني منه جل 

البلدان املتخلفة واليت تسعى، بطبيعة احلال، لتحقيق التنمية املستدامة 

الوطنية من جهة وتقلبات  ال سيما يف ظل تغيري طبيعة دور الدولة
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أساسي األسواق العاملية من جهة أخرى، وارتباط التنمية احمللية بشكل 

بالعوامل الداخلية اليت ميكن التحكم فيها وجمابهتها بل والسيطرة عليها 

إىل حد كبري مقارنة بالعوامل اخلارجية اليت تبقى يف اغلب األحيان خارج 

 سيطرة الدولة الوطنية.

الدولة مطالبة أكثر من أي وقت مضى مبراجعة مناهج  دو أّنمن هنا يب

التنمية املتبعة والقائمة أساسا على مركزية اختاذ القرارات وال مركزية 

املواطن احمللي، ومنه وتطلعات احمللية واخلصوصيات تنفيذه وهو ما يتعارض 

سد واملستدمية وحتى يتجلتحقيق التنمية الشاملة وهي تسعى دوما فاجلزائر 

هذا املسعى عليها االنطالق من اجلزء إىل الكل أي من احمللي إىل الوطين أو 

من القاعدة حنو املركز، وملا كانت التنمية احمللية بهذا القدر من األهمية 

سلطت عليها األضواء من جهات خمتلفة منها الرمسية واملركزية ومنها 

 احمللية ومنها العلمية واألكادميية. 

ليت حتاول املساهمة يف إجياد حلول علمية لعملية التنمية من اهليئات ا

احمللية، اجلامعة اليت تسعى من خالل بعض الرسائل اجلامعية الوقوف 

عند أهمية العملية التنموية على املستوى احمللي، وإعطاء بعض احللول، 

الضوء على رسائل من ختصصات خمتلفة وهي: علم بتسليط وسنقوم هنا 

، تضطلع اجلماعات اإلعالم والقانونوعلوم االقتصادية لوم والعالسياسية 

احمللية يف اجلزائر باختصاصات عديدة أسندها هلا املشرع ال سيما تلك 

يف التهيئة واملتمثلة ، 1122املنصوص عليها يف قانون البلدية األخري لعام 

 جمال والتجهيز، إضافة إىل نشاطاتها يفواهلياكل القاعدية والتعمري، والتنمية 

الرتبية واحلماية االجتماعية والرياضية والشباب والثقافة والتسلية 

يف النظافة وحفظ الصحة والطرقات إغفال صالحياتها والسياحة، دون 

كل وبالتالي البلدية، وهي بهذه الصالحيات قد غطت تقريبا كل اجملاالت 

 اليت حيتاجها املواطن على املستوى احمللي.اخلدمات 

قديم هذه اخلدمات وحتقيق أهداف املواطن احمللي، حتتاج جل تأومن 

، خاصة تلك اليت ختص والتطورات السريعةالبلدية إلدارة عصرية تتماشى 

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.
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 –لكن التشخيص األولي لواقع التسيري احمللي من خالل اجلماعات احمللية 

من االختالالت أهمها يرسم لنا صورة قامتة تعرب عن جمموعة  -البلدية

على اإلطالق حمدودية املوارد الذاتية وضعف االستثمار احمللي وغياب رؤية 

أو تصور بعيد األمد ناهيك عن ضعف املقاربة التشاركية والتعاقدية، لذا 

التفكري يف جعل اجلماعات احمللية ترتقي من جمرد مرفق أو هيكل  فإّن

ق تنموي حيوي حمفز جاذب إداري تقليدي يقدم عمل روتيين إىل مرف

لالستثمار أصبح أكثر من ضرورة، وليس التفكري فقط وإمنا السعي 

قدما من أجل جتسيد هذا التحول الذي يكون يف خدمة املواطنني، هذا 

على البريوقراطية والقائم املعهود التسيري اإلداري على القضاء التحول حياول 

من التسيري أساسه احلكامة السلبية وضعف التدبري املالي، وخيلق نوع 

مع تضافر اجلهود والتنسيق فيما بينها  ولن يتأتى هذا إاّل ،والرشادة

وجعل املواطن احمللي صلب موضوع التنمية احمللية، وبعبارة أخرى 

ضرورة اجللوس مع خمتلف اجلهات ومساع خمتلف أفكارها ألنها تعيش نفس 

هي اجلماعات الي فهذه الظاهرة يف نفس الوقت ويف نفس املكان، وبالت

باملشكلة ألنها تعاني منها واألدرى باحللول ألنها باإلحساس أدرى من غريها 

هلا الدراية الكاملة حبيثيات املشكلة، وعليه تندرج دراستنا هذه يف مجع 

"ظاهرة" معاجلة يف املساهمة بعض الرؤى والتصورات األكادميية ملعاجلة أو 

 التنمية احمللية.

حديث يهدف إداري أسلوب التصميمي الفكرية، يعترب التفكري  من الناحية

إىل تطوير وحتقيق األهداف املسطرة من طرف املنظمة وميكن استعماله 

هنا كمقاربة علمية قصد حتقيق التنمية احمللية، حبيث نقوم بدراسة خمتلف 

الرؤى العلمية ومن ختصصات خمتلفة لظاهرة واحدة وهي التنمية احمللية، 

 التصميمي. صميم التفكري من اإلجراء رب هذا ويعت

والعمليات الطرائق  Design thinkingالتفكري التصميمي يقصد مبصطلح 

املستخدمة لبحث املشاكل الغامضة واكتساب املعلومات، وحتليل املعارف، 

وطرح احللول يف جمالي التصميم والتخطيط، وبعبارة أخرى فهو مجيع 

بالتصميم واليت يطّبقها املصّممون أثناء  النشاطات املعرفية اخلاصة
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من التفكري بالقدرة على اإلحاطة األسلوب عملية التصميم، ويتمّيز هذا 

بظروف املشكلة من مجيع جوانبها، ثم حتليل مجيع عناصرها، واإلبداع يف 

توليد رؤى وحلوال هلا، وقد أصبح التفكري التصميمي يف القرن احلادي 

ألساليب اهلامة اليت دخلت إىل خمتلف فروع العلوم والعشرين أسلوبا من ا

واملعرفة، كما أصبح هذا املنهج احلديث ُيدّرس يف اجلامعات بهدف تعزيز 

قدرة األفراد واملؤسسات على التوّصل إىل عمليات ابتكارية وتنشيطها 

للّرقي باالبتكار إىل مستوى أعلى مما يساعد على خلق تقّدم تنافسي يف 

، كما أّن تكوين الشخصية املبدعة والعامليةاحمللية املستويات  االقتصاد على

وحتقيق التنمية البشرية يف أي بلد ال يكون إال بتطوير التفكري اإلنساني 

وعلى هذا األساس أردت أن  من خالل تعّلم مهارات التفكري وتطويرها.

هل هناك اهتمام علمي أكادميي  هذه الورقة كما يلي: إشكاليةتكون 

لية التنمية احمللية يف اجلزائر؟ وما طبيعة هذا االهتمام؟ بعم

وهل هناك إمجاع على أهمية العملية بغض النظر عن الزوايا 

اليت ينظر منها؟ وهل ميكن للتفكري التصميمي كأسلوب إداري 

 من إجياد احلل املناسب للتنمية؟

ل سنحاول اإلجابة على اإلشكالية من خالل القيام برصد وتفحص وحتلي

الرسائل اجلامعية اليت اهتمت بالعملية، يف اجملاالت العلمية األربعة سالفة 

الذكر، ملعرفة طبيعتها أوال ثم حتديد اجلوانب اليت كانت حمل االهتمام، ويف 

األخري الوقوف عند أهم احللول املقرتحة، وقبلها سنعرج على مهام 

أسلوب التفكري  وسنستخدماحمللية ودورها يف حتقيق التنمية اجلماعات 

أسلوب يستخدم يف جماالت التصميمي الذي يساعدنا على ذلك كونه 

متعددة على غرار التنمية احمللية من خالل مجع اآلراء وعصف األفكار إىل 

أن نصل إىل احلل األمثل والقابل للتطبيق والكفيل بتحقيق التنمية 

 من خالل احملاور التالية:احمللية، وهذا 

  التفكري التصميمي مفاهيم وخصائص 

 اختصاصات وصالحيات اجلماعات احمللية ودورها يف حتقيق التنمية 
 التنمية احمللية يف الرسائل اجلامعية اجلزائرية 

 النتائج واالقرتاحات 
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 وال: مفهوم التفكري التصميميأ

ظهر مصطلح "التفكري  نشأة وتطور التفكري التصميمي: .1

"Herbert simonميون "هربرت سا التصميمي" ألول مرة يف كتاب
*
 

عام  "The sciences of the Artificial" بعنوان "علوم االصطناع

، ثم ظهر كتخصص يف جمال التصميم اهلندسي من طرف" 2191

يف كتابه "جتارب يف التفكري  " Robert MC Kimروبرت ماك كيم 

، أما يف الثمانينيات والتسعينيات فقد وّسع 2191البصري" سنة 

أثناء تدريسه يف جامعة " Mc Kim"" عمل Rolf faste "رولف فيست

ونشرها كطريقة التصميمي ستانفورد، إذ قام بتعريف فكرة التفكري 

للعمل اإلبداعي املكّيف وفقا ألغراض جتارية، وقد لقى هذا النوع من 

التفكري اهتماما كبريا وخاصة يف اجملال األكادميي حتى وصل إىل إقامة 

 حث فيه.ندوات ومؤمترات للب

ُيشار مصطلح هو التصميمي التفكري  تعريف التفكري التصميمي: .2

العملية اليت يتبعها املصممون املمنهجة واألساليب من خالله إىل الطرق 

أصحاب هذا األسلوب أّن ابتكار يؤكد ، حبيث املشاكللتحليل وحل 

األفكار ليس حكرا على اخلرباء أو األذكياء بل هي فن وعلم ميكن 

 والتدّرب عليه ومن ثّم ممارسته بشكل تلقائي. تعّلمه

من واقع احلياة من خالل جمموعة القضايا  ويستند هذا األسلوب على حّل

من األفراد يقومون بعملية التحليل، وتبادل اآلراء واالبتكار وإنتاج 

األفكار اخلاّلقة، وهو أسلوب علمي منظم يثري فضول األفراد وينّمي 

 ليلية واإلبداع لتحليل املشكالت احلقيقية.لديهم املهارات التح

فالتفكري التصميمي إذن هو منهج للحل العملي واإلبداعي ملشاكل أو 

قضايا ُيراد هلا أن حتّقق نتائج مستقبلية أفضل، فهو شكل من أشكال 

التفكري املبين على احلل، حيث يبدأ التفكري باهلدف أو ما يراد حتقيقه 

باحلاضر واملستقبل يف واألخذ معّينة، مبشكلة بدء والوصول إليه بدال من ال

مع احللول املطروحة، وبالتالي فإّن املشكلة االعتبار، وتفّحص متغريات 

 و نقطة البدء هنا.هتصوير احلل ملشكلة ما 
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بني  2191" يف دراسة له عام Bryan Lawsonوقد قارن "براين الوسون 

وّصل إىل أّن هناك فرقا بني املعماريني والباحثني يف جمال التصميم ليت

األشخاص الذين حيّلون املشكلة بناًء على املشكلة وحتليلها، وأولئك الذين 

حيّلونها بناًء على احلل، حيث استنتج أّن حل املشكالت عن طريق حتليل 

املشكلة ودراستها يعتمد على التحليل فقط، بينما حل املشكالت 

 كيب معا.بتصميم احلل يعتمد على التحليل والرت

والتحليل هو تفكيك كالًّ فكريا أو كالًّ ماديا إىل أجزاء مكّونة له، أما 

الرتكيب هو إجراء معاكس للتحليل أي جتميع عناصر منفصلة لتشكيل 

عقليتني ُتستعمل كطرائق يف عمليتني كل متماسك، والتحليل والرتكيب 

بعض، وكل البحث العلمي وهما عمليتان متالزمتان ُتكّمالن بعضهما ال

عملية تركيب ُتبنى على نتائج عملية التحليل اليت سبقتها، ومنه فإّن 

استخدام التفكري التصميمي حلل مشكلة ما يأتي من منظور حتديد 

 موضوع الدراسة.للمشكلة اهلدف النهائي أو إجياد احلل األمثل 

وقد أصبح التفكري التصميمي عملية إبداعية تقوم على أساس بناء 

حبيث أنه يقضي على اخلوف من اإلخفاق وُيشّجع على طرح عدد  األفكار

كبري من األفكار واملشاركات يف مرحلة التخّيل، ووضع النموذج املبدئي 

الذي يقود إىل احللول اإلبداعية.
(1)

 

مير التفكري التصميمي خبمسة  خطوات التفكري التصميمي: .3

 مراحل أساسية، وهي:

هي أول  Empathizeاملشكلة  املرحلة األوىل: اإلحساس بوجود

مرحلة من مراحل التفكري التصميمي، فالتحّدث عن مشكلة واقعة يف 

احمليط يقود إىل فهم املشكلة أكثر، كما أّن اإلحساس بوجود املشكلة 

يكون من طرف أفراد يعيشون املشكلة وقد يتأثرون بعواقبها وآثارها، 

 لذا فهم جُيّدون يف البحث عن حلول هلا.

بعد فهم املشكلة بشكل جّيد   Defineلة الثانية: حتديد املشكلة املرح

البد من حتديدها حتديدا دقيقا ألّن وصفها بدقة هو الذي يقود إىل إمكانية 

حّلها، وحتديد املشكلة يكون بتحليلها إىل عناصرها األساسية ودراسة كل 
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 عنصر على حدة مع احلفاظ على روابطه مع العناصر األخرى املكونة

 للمشكلة.

هذه املرحلة من أهم  Ideateاملرحلة الثالثة: توليد )التخّيل( 

مراحل التفكري التصميمي وهي مستمدة من أسلوب العصف الذهين 

Brainstorming إذ جيب حتفيز أفراد أو أعضاء اجملموعة على استنباط أكرب ،

أو ، وعدم القيام بتقييمها للمشكلةعدد من األفكار اليت تعترب حلوال 

احلكم عليها حبيث تقبل مجيعها بدون أي رفض، ويعترب أسلوب العصف 

الذهين طريقة علمية وعملية منظمة للحصول على األفكار اجلديدة 

وابتكار األفكار ُيبنى على القدرة على التصور والعصف الذهين الذي 

ميّكن من التنبؤ وخلق األفكار اجلديدة، وقد نشأ على يد العامل "ألكس 

طريقة مبتكرة، ولتشجيع يتطلب الذي كان يؤمن بأّن النجاح  ورن"أوسب

التفكري اإلبداعي إلجياد حل للمشاكل عن طريق إنتاج أكرب كمية ممكنة 

من األفكار يف أقل وقت ممكن وبني جمموعة من األفراد العاملني لتحقيق 

 وتعمل هذه الطريقة وفق مبادئ وهي:، هدف واحد

 االنتقاد غري وارد -
 ق حبرية مسموحةاإلطال -
 التوعية ضرورية -
دمج األفكار يف فكرة واحدة. -

(1)
  

هي عملية تصميم منوذج أولي  Prototypeاملرحلة الرابعة: بناء 

سريع لتجريب مدى قبول أفضل األفكار املستنبطة سابقا واستبعاد غري 

 املمكن منها، واهلدف من هذه املرحلة هو التجريب والتعّلم من اخلطأ.

ويتم تنفيذ احلل للمشكلة باالعتماد  Testاخلامسة: التفيذ املرحلة 

 على أفضل حل مّت اختياره.

إّن التفكري  مرتكزات اإلبداع واالبتكار يف التفكري التصميمي: .4

وجد منذ زمن بعيد مع املخرتعني الساعة ولكنه وليد ليس التصميمي 

ّور كثريا ه تطأّن األولني منهم "توماس إيديسون" خمرتع الكهرباء إاّل
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يف عصرنا هذا ليصل إىل نهج إلدارة اإلبداع
(1)

، حيث أصبح منوذج 

التقنية، –والثورات االجتماعية العوملة مع تكييفه حديث مّت إداري 

وأصبح التفكري الذي يعمل على البحث يف جماالت يتم تطويرها 

وتعليمها وتطبيقها، وهو التغيري اجلذري للممارسات واألعمال بإنشاء 

 يلي: ية االبتكار اليت ترتكز على ماعمل

تنويع فرق العمل املكونة من ختصصات خمتلفة، اجتماعية، تقنية،  -

من خالل اختيار دراستنا ثقافية، ووظيفية، )وهذا ما ينطبق على 

وذلك من أجل مزج  ختصصات علمية خمتلفة ملعاجلة ظاهرة واحدة(

من جتاربهم وقدراتهماجملموعة واليت تنبثق بأعضاء الكفاءات املتعلقة 
(4) 

واحرتام الوقت واملراحل واجلدول االنطالق تبين مشروع عمل قبل  -

 الزمين
 وضع نظام رقابة داخلي وخارجي -
 توزيع املعلومات على اجلميع وإشراكهم يف مناقشتها -
تبادل األفكار واملعلومات بني مجيع األطراف املكونة للمشروع عن  -

 لدراسية واالستعانة باخلربات الدوليةواأليام ااملؤمترات طريق إقامة 
نشر اخلربات املكتسبة بني مجيع الفاعلني يف املشروع حيث تكّون  -

مدرسة داخل املشروع نفسه
(5) 

 أهمية التفكري التصميمي: .5
للمؤسسات والقطاعات حقيقية اليوم مرافقة التصميمي يعترب التفكري 

مشاكل املؤسسات الفاعلة يف مجيع امليادين، وقد ساهم كثريا يف حل 

االقتصادية يف العامل بشكل متطور ومبدع حبيث أّن تصور احللول من 

طرف فرق البحث أصبح احلل األكيد جلميع املشاكل تقريبا، كما ساهم 

التفكري التصميمي يف تطوير أداء املؤسسات وتطوير منتجاتها وفقا ملا 

يتطلبه الزبائن
(5)

قيق التنمية ، فهل سياسهم التفكري التصميمي يف حت

احمللية يف اجلزائري وبالبداية و تطوير املؤسسات ومرافقتها يف حل 

 مشاكلها؟
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وصالحيات اجلماعات احمللية ودورها يف حتقيق اختصاصات ثانيا: 

رقم حدد املشرع اجلزائري يف الباب الثاني من قانون البلدية  التنمية

(9)1122يوليو  1يف  املؤرخ 21ـ22
هي بهذا تضطلع صالحيات البلدية، و

 بالعديد من الصالحيات واملهام نوردها باختصار على الشكل التالي:

: حيث بإمكان اجمللس الشعيب املنتخب أن يقدم التهيئة والتنميةـ 

خمططه للتنمية على مدار عهدته، وهذا املخطط جيب أن يتوافق مع 

 املخطط الوطين للتهيئة والتنمية املستدامة واملخططات التوجيهية

الفالحية ومحاية البيئة، وحتفيز إنشاء األراضي القطاعية، مع احلفاظ على 

 النشاط االقتصادي مبا يتماشى مع قدراتها وخمططها التنموي. 

: تتزود البلدية بكل أدوات التعمري واهلياكل القاعدية والتجهيزـ 

التعمري، وعليه فهي خمولة باحرتام األراضي املخصصة للتعمري وقواعد 

عماهلا ومراقبة عمليات البناء والتجهيز والسكن وتساهم يف ترقية است

برامج السكن، والسهر على مكافحة السكنات اهلشة وغري القانونية، 

على واحملافظة ومحاية الرتاث املعماري والثقايف ومحاية األمالك العقارية 

ار العمومية واالستثمالتجهيزات لربامج األولوية ، ومنح العقاريالوعاء 

، الختصاصاتهاوتسيري الشبكات التابعة بتهيئة وصيانة ، كما تقوم االقتصادي

 االقتصادية والتجارية والنشاطات احتواء بإمكانها املساحات اليت وتهيئة 
 اخلدماتية ...  

نشاطات البلدية يف جمال الرتبية واحلماية االجتماعية والرياضة ـ 

تقوم البلدية يف هذا اجملال : والتسلية والسياحة والشباب والثقافة

باجناز مؤسسات التعليم االبتدائي وصيانتها وتسيري مطاعهما باإلضافة إىل 

توفري النقل املدرسي، كما بإمكانها اختاذ التدابري الكفيلة لرتقية تفتح 

الطفولة الصغرى وحدائق األطفال والتعليم التحضريي والثقايف والفين، 

القاعدية املوجهة للنشاطات الرياضية والشباب  يف اجناز اهلياكلواملساهمة 

والتسلية، وتوسيع القدرات السياحية وتشجيع املتعاملني املعنيني 

باستغالهلا، كما تقدم البلدية اإلعانات والتكفل بالفئات االجتماعية اهلشة 

 واحملرومة.
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واملدارس القرآنية واحلفاظ عليها، املساجد البلدية مسؤولة عن صيانة 

وترقية احلركة اجلمعوية يف كل بتشجيع تقوم البلدية جهة أخرى ومن 

 اجملاالت.

: تندرج مهام البلدية النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلديةـ 

يف هذا اجملاالت ال سيما يف توزيع املياه الصاحلة للشرب وصرف املياه 

املستعملة ومجع النفايات الصلبة ونقلها ومعاجلتها ومكافحة نواقل 

واملؤسسات املستقبلة األغذية واألماكن على صحة واحلفاظ ، مراض املتنقلةاأل

للجمهور، كما تقوم بصيانة طرقات البلدية ووضع إشارات املرور التابعة 

لشبكة طرقاتها، وتهيئة املساحات اخلضراء وصيانة فضاءات الرتفيه 

إلضافة إىل للمواطنني. هذا باإطار حتسني اجملال املعيشي وذلك يف والشواطئ 

العديد من املهام واخلدمات اليت تقدمها البلدية كخدمات احلالة املدنية 

وغريها...
(9)

 

املالحظة األولوية اليت ميكن إدراجها من خالل تقديم صالحيات  إّن

البلدية ودورها يف حتقيق التنمية احمللية هي أنها تفوق بكثري قدراتها سواء 

ا خيلق هلا عجز وظيفي مزمن، األمر الذي كانت املادية أو البشرية، وهو م

يستدعي حتديد األولويات وإشراك فواعل أخرى من خارج البلدية للقيام 

على اإلدارية العلمية األساليب حدث أببعض املهام...كما ميكن اللجوء إىل 

التشخيص الدقيق واخلروج ببدائل التصميمي للقيام بعملية شاكلة التفكري 

وبالتالي إجياد احللول ملختلف املشاكل احمللية، وهو  وحلول ميكن تطبيقها

ما يقودنا إىل استعراض بعض الدراسات اجلامعية اليت اهتمت بالتنمية 

املختلفة وهو ما يندرج ضمن أسلوب االختصاصات احمللية بالرغم من 

 التفكري التصميمي.

الل أردت من خ ثالثا: التنمية احمللية يف الرسائل اجلامعية اجلزائرية

هذه الدراسة معرفة مدى االهتمام العلمي ـ األكادميي ـ لعملية التنمية 

احمللية وذلك من خالل تصفح البوابة الوطنية لإلشعار عن األطروحات 

PNST  مبركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقينCERIST حيث وجدت ،
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بع العديد من الدراسات باللغة العربية واليت متت مناقشتها واخرتت أر

 تشمل اجملاالت العلمية التالية:

 ـ العلوم االقتصادية 

 ـ العلوم السياسية

 ـ القانون

 ـ علوم اإلعالم واالتصال

ومل يكن هذا االختيار عشوائيا ولكن ملعرفة تناول دراسة موضوع 

واإلعالمية والقانونية، إذا االقتصادية والسياسية التنمية احمللية من الناحية 

التنمية احمللية ال خترج عن هذه اجملاالت، إضافة إىل جماالت  علمنا بأن أبعاد

وأبعاد أخرى، وسنقوم بتقديم هذه الدراسات مركزين على موضوع 

الدراسة، ومنطلقات الدراسة، أي اإلشكالية والفرضيات، ثم النتائج 

املقدمة، لنخلص يف األخري االقرتاحات أو التوصيات املتوصل إليها وبعدها 

 م بتحليل هذه الدراسات ملعرفة نقاط التقاطع. إىل القيا

تقدم بها الطالب خنفري خيضر بعنوان: التنمية احمللية  :الدراسة األوىل

االقتصادية والعلوم كلية العلوم من دكتوراه يف اجلزائر واقع وآفاق، رسالة 

(8)1122سنة  1التجارية وعلوم التسيري جامعة اجلزائر
. 

ل نظام متويل التنمية احمللية احلالي نظاما هل ميث :إشكالية الدراسة

فعاال، أم جيب جتديده؟ ويف هذه احلالة ما هي اإلسرتاتيجية املثلى اليت 

 ينبغي إتباعها من اجل جتديد نظام متويل التنمية احمللية؟

 الفرضيات:

ـ اجلماعات احمللية تسعى جاهدة يف إطار املوارد املالية اليت حبوزتها إىل 2

 ملهام املوكلة هلا.القيام با

ـ التنمية احمللية تتطلب جهودا تتجاوز اإلمكانيات املتاحة للجماعات 1

 احمللية.

ـ إصالح الوسائل املالية لتمويل التنمية احمللية وكذا جتديد نوعية 1

احمللية هما العنصران األساسيان لتجديد واجلماعات العالقات بني الدولة 

 جهاز متويل التنمية احمللية.
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 لنتائج املتوصل إليها:ا

التنمية احمللية مفهوم حديث ألسلوب العمل االجتماعي واالقتصادي 

خيص مناطق حمددة، يقدم على أسس وقواعد مستمدة من مناهج 

العلوم االقتصادية واالجتماعية، وهذا األسلوب يقوم على إحداث تغيري 

 حضاري يف طريقة التفكري.

عمومية مبنية على أسس علمية  حتقيق التنمية يتطلب تطبيق سياسة

فعليا  ، وعليه دراسة العالقة بني التنمية احمللية والتخطيطومنهجية

وعمليا التنمية ال ميكن أن تتحقق إال بتوفري عنصر التمويل وخاصة 

 التمويل احمللي دون إغفال املصادر اخلارجية

لية من التمويل الذاتي: يتمثل يف االقتطاع الذي تقوم به اجلماعات احمل

نه ضعيف املصادر أإيرادات التسيري لفائدة التحفيز واالستثمار ولو 

املخططات البلدية للتنمية حيث تولد موارد متويل اخلارجية تتمثل يف 

أما بالنسبة للصندوق املشرتك ، هامة للجماعات احمللية إال أنها ضعيفة

خالل اإلعانات للجماعات احمللية فهو يساهم يف متويل اجلماعات احمللية من 

 .اليت يقدمها

القروض البنكية: بالرغم من أهميتها إال إن ديون البلديات حال دون 

 االستفادة من هذه اآللية

جهاز التنمية احمللية احلالي غي فعال ومنه حتمية جتديد هذا  عموما:

تغيري العالقة بني اجلماعات احمللية والدولة من  اجلهاز وإصالحه من خالل

 .اهليمنة إىل الشراكة والتعاونالسيطرة و

، وتصفية ديون البلديات، احملاسبة العموميةااللتزام بقواعد  التوصيات:

إرساء نظام جبائي ال مركزي، مع  وكذا وضع نظام لتعبئة املوارد املالية

 .إعادة تقييم اإليرادات اجلبائية احمللية

 .ك البلدياتإعادة االعتبار للممتلكات احمللية استغالل العقار وأمال

 إصالح آليات االقرتاض املصريف ختفيض الشروط وتسهيل اإلجراءات 

إنشاء صناديق معاشات حملية الستقطاب املدخرات واستثمارها يف مشاريع 

 .منتجة
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، واجلباية اخلضراء الفوضويةاستقطاب االقتصاد غري الرمسي: األسواق 

الراشد وحماربة الفساد واحملافظة على البيئة، باإلضافة إىل ترسيخ احلكم 

 وتفعيل الرقابة وتشجيع ونشر اإلعالم احمللي

تقدم بها الطالب عمر بوبراس حتت عنوان: عالقة  الدراسة الثانية:

البلدية باجمللس الشعيب البلدي وأثرها على اخلدمة العمومية والتنمية 

احمللية، دراسة ميدانية ببعض بلديات والية البويرة، وهي مذكرة 

 1ري من كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية جبامعة اجلزائر ماجست
 .1121سنة 

(1) 
إىل أي مدى تؤثر العالقة ما بني اإلدارة البلدية واجمللس اإلشكالية: 

الشعيب البلدي على كل من اخلدمة العمومية والتنمية احمللية، وأي 

 العوامل أكثر تأثريا على تلك العالقة؟

 الفرضيات:

افة التعاون والتكامل بني اإلداري )البلدية( والسياسي )اجمللس ـ ثق2

 الشعيب البلدي(

 ـ تؤثر العالقات بسبب تأثري امليول السياسية للموارد البشرية1

ـ االجتاهات والنظرات السلبية وما تضيفه من مظاهر سيئة على 1

 السلوك التنظيمي واإلداري والسياسي للبلدية

يذي البلدي صالحياته وأدواره عالقاته وأثره على ـ تأثري اجمللس التنف4

 باقي املستويات

ـ تتأثر كل من اخلدمة العمومية والتنمية احمللية اجيابيا بوجود العالقة 5

 الكائنة ما بني السياسي واإلداري

 :النتائج املتوصل إليها

وجود تأثريات سلبية للسلطات املركزية على اجلماعات احمللية سياسيا 

 .اوإداري

 .عدم حتديد صالحيات ومهام كل من السياسي واإلداري

 قابلية البيئة االجتماعية لالجتاهات السلبية
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ورغبته اجلاحمة يف إضعاف اإلداري بأشكال السياسي بالصالحيات استئثار 

 وطرق خمتلفة

 غلبة النظرة السلبية لدى املوظفني اإلداريني بالبلدية

 مع الفساد بإدارة البلدية تعايش االجتاهات السلبية واخلاطئة

 التوصيات:

 والتعاون مع مصاحل الوصاية اإلدارية لتحقيق التنميةالتنسيق تفعيل 

 ضرورة التقرب أكثر من املواطن باستخدام فلسفة العمل اجلواري 

 تفعيل املشاركة االجيابية للمواطن يف عملية التنمية احمللية

بني اإلدارة واستعادتها الثقة  توظيف عناصر البيئة احمللية يف بناء جسور

 واملواطن

مستوى األداء واالجناز يف ميداني اخلدمة العمومية والتنمية هو املؤثر 

األساسي على طبيعة العالقة ومستواها ما بني السياسي واإلداري، ومن 

مت فإن الواجب أمام السلطات املختصة هو العناية بهذه العالقة من 

 يلها.حيث بنائها وتكوينها وتفع

تقدمت بها الطالبة لعور بسمة بعنوان: التنظيم  الدراسة الثالثة:

ماجستري مذكرة احمللية وأثره يف حتقيق التنمية، وهي للجماعات القانوني 

من كلية احلقوق والعلوم القانونية جبامعة احلاج خلضر بباتنة سنة 

1121(21)
 

احمللية على ما مدى تأثري التنظيم القانوني للجماعات  اإلشكالية:

التنمية، أو إىل أي مدى ينعكس تأثري التنظيم القانوني للجماعات احمللية 

 على التنمية احمللية؟

ما مفهوم التنظيم القانوني للجماعات احمللية  :التساؤالت الفرعية

 .والتنمية احمللية

ما هي الوسائل املوضوعة حتت سلطة اجلماعات احمللية خلدمة التنمية وما 

 عتها؟مدى جنا

ما هي العراقيل اليت تواجه التنمية احمللية وما هي احللول واآلفاق 

 املقرتحة؟
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اجلماعات احمللية منحها املشرع مهمة حتقيق التنمية على مستواها، وكذا 

التقدم واالزدهار والرقي يف مجيع اجملاالت ألفراد سكانها، وأن هذه التنمية 

 .املة للبلد ككلاحمللية تساهم بالضرورة يف التنمية الش

 النتائج املتوصل إليها:

متتلك اجلماعات احمللية مكانه هامة يف هرم التنظيم اإلداري اجلزائري وبرز 

هذا من خالل االهتمام املتزايد هلذه الوحدات احمللية باعتبارها أداة 

عن حتقيق طموحاته وتلبية ومسؤولة لتقريب اإلدارة من املواطن 

 .حاجياته

الس احمللية عن طريق االنتخابات الذي يظل عنصرا يتم تشكيل اجمل

جوهريا من عناصر اإلدارة احمللية والذي بفضله ميكن التعبري عن اإلرادة 

احلرة للمواطنني واإلحساس بعمق املسؤولية وخصائص البيئة احمللية 

 ومشاكل سكانها وتطلعاتهم.

تم السلطة متتاز اختصاصات اجملالس احمللية بالطابع احمللي بينما ته

 املركزية بالشؤون الوطنية

إمكانية اجملالس احمللية إنشاء مصاحل ومرافق عامة ذات طابع اقتصادي 

 ختدم مجهور املواطنني ميكن تسيريها مباشرة من قبل اجلماعات احمللية

تقع على عاتق اجلماعات احمللية مسؤولية حتقيق التنمية احمللية وهي 

تسعى إىل حتقيق التوازن التنموي من خالل جوهر التنمية الشاملة ألنها 

 االهتمام باملناطق احلضرية والريفية وشبه الريفية.

 ومن بني عوامل العجز عن حتقيق التنمية احمللية جند:

ضعف العامل البشري املنتخب، وقلة الوعي وعدم االهتمام بالصاحل 

 .العام

  .ازنالتقسيم اإلداري أدى إىل تفاوت بني اهليئات وعدم التو

، وكذا شدة الرقابة اإلدارية مس مببدأ استقالل املاليةعجز وقلة املوارد 

 .اجلماعات احمللية
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 التوصيات:

 جل حتقيق التنمية:أمن 

أهمية املشاركة الشعبية، ورفع الوعي اجلماعي، وتدريب أعضاء اجملالس 

 .احمللية

 سياسة التمويل احمللي ورفع وتقوية مواردها املالية

 ام األساليب والتقنيات االقتصادية احلديثةاستخد

إتباع األساليب العلمية احلديثة يف أعمال اإلدارة احمللية، مع ختفيف حدة 

 الرقابة

يف جمال إحداث املرافق العامة وخصخصة توسيع اختصاصات اجلماعات احمللية 

 تسيريها بإسنادها لفائدة القطاع اخلاص

بة بن ورقلة نادية حتت عنوان: إذاعة تقدمت بها الطال الدراسة الرابعة:

مذكرة يف التنمية احمللية، دراسة وصفية حتليلية، ومساهمتها بشار اجلهوية 

ماجستري بكلية العلوم السياسية واإلعالم قسم اإلعالم جامعة اجلزائر 

(22)1118سنة 
. 

ما مدى طبيعة العمل اإلذاعي ومدى مساهمة إذاعة بشار  اإلشكالية:

التنمية احمللية باملنطقة بعدما أضحى اإلعالم ضرورة يف ظل اجلهوية يف 

 الظروف اليت مرت بها البالد واليت بلورت حرية اإلعالم واحلق فيه؟

ما هي النشاطات اليت تعنى بها اإلذاعة يف عملها، وكيف يتم  التساؤالت:

 تنظيمها ومتويلها؟

يز الرباجمي بكرب نسبة يف احلمشاكل املنطقة ما هي براجمها وهل حتظى 

 لإلذاعة؟

 وتساهم بصورة فعلية يف حل مشاكل سكان املنطقة؟اإلذاعة هل تساعد 

 :النتائج املتوصل إليها

 .تلبية حاجيات مجهور املستمعني يف األخبار واإلعالم

واجتماعي وسياسي إيديولوجي كأداة توجيه املستمعني تؤثر اإلذاعة يف 

 وسلوكي

 باإلضافة إىل:
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بشار اجلهوية الساورة، أن تراعي من خالل براجمها استطاعت إذاعة 

 ومواضيعها خصوصية املنطقة

أبرزت الكثري من اجلوانب احلياتية للمواطن من خالل تشجيع املواطن 

 على عرض مشاكله

تنوير املستمع حبقائق، ومساعدته النتهاج سلوك معني، وكذا العمل على 

 ته املواطن السياسيةتكريس املواطنة وحتقيق تنمية املنطقة وترقي

اإلذاعة أداة لنشر التغيري وليست وسيلة لتأييد أو تقييم األمناط والقيم 

 السائدة

 التوصيات:

 توفر احلس املدني انطالقا من قناعة املواطن لتحقيق تنمية شاملة

اإلذاعة من األدوات الرئيسية اليت ميكن بواسطتها أن نعلم املواطن احمللي 

والسلوك من خالل تشجيع مجهور املستمعني على  طرقا جديدة للتفكري

 املساهمة ونقل صوتهم إىل املسؤولني احملليني

 الرتكيز على حتديث هذه احملطات بأحدث األجهزة

التصدي للعوملة ال يكون إال بفضل اإلعالم احمللي الذي يعرب عن انشغاالت 

 وهموم املواطنني 

اآلن بعملية التحليل  من خالل استعراض هذه الدراسات ميكن القيام

قصد الوقوف على أوجه االختالف والتشابه للعملية وكيف كان النظر 

إليها وهل هي مشكلة حقيقية تؤرق الدول واحلكومات وما هي آليات 

وذلك استعمال التفكري التصميمي، إذا أننا حنافظ على أفكار  حتقيقها،

 التفكري التصميمي.أصحابها كما هي ووفق مبادئ أسلوب 

للتذكري فإن هذا األسلوب مير خبمسة مراحل أساسية، ابتداء باإلحساس 

بوجود املشكلة)مشكلتنا هنا هي التنمية احمللية(، ومرورا بتحديد هذه 

املشكلة، وهو ما حاولنا الوقوف عنده من خالل هذه الدراسات، ثم 

ات املرحلة الثالثة، وفيها يتم: توليد األفكار)التخّيل(، وهي تلك الفرضي

السابقة، علما أننا التزمنا خبصوصيات التفكري التصميمي، أي االنتقاد 

غري وارد، واإلطالق حبرية مسموحة، ودمج األفكار يف فكرة واحدة، الذي 
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يرتتب عنها املرحلة الرابعة، من خالل  بناء النموذج ويف األخري تأتي 

عتماد على املرحلة اخلامسة، وهي التنفيذ، أي تنفيذ احلل للمشكلة باال

 أفضل حل مّت اختياره.

 من حيث موضوع الدراسة:ـ 2

جاءت عناوين أو موضوعات الدراسة خمتلفة باختالف جمال الدراسة     

وختصصها طبعا، ولكن املتمعن فيها جيدا يقف عند التنمية احمللية 

كعملية أو موضوع مثري للدراسة واالهتمام بغض النظر عن اجملال 

كن القول بان العناوين ال تبدو خمتلفة أو متناقضة بل العلمي، وعليه مي

هي يف احلقيقة متكاملة، وميكن إمجال هذه املوضوعات يف عنوان شامل 

 كما يلي: 

للبلدية وعالقتها باجمللس الشعيب البلدي والدور اإلعالمي القانوني التنظيم 

 احمللي يف حتقيق التنمية احمللية يف اجلزائر: الواقع واآلفاق

 من حيث إشكالية الدراسة:  ـ

اجملاالت العلمية حمل الدراسة ركزت على أهمية التنمية احمللية والتحديات 

اليت تواجه الدول واحلكومات وكيف ميكن حتقيقها، وذلك بالتساؤل حول 

كيفية تفعيل وجتديد التمويل احمللي يف لتحقيق التنمية يف إطار التأثري 

البلدي من خالل إطار قانوني تنظيمي؟ الشعيب واجمللس والتأثر بني البلدية 

 وما مدي مساهمة اجلانب اإلعالمي احمللي يف ذلك؟

فعال فإن هذا التشخيص يبدو صحيحا إىل حد بعيد، وكما يقال فإذا 

عرف السبب بطل العجب، وما على احلكومات إال رسم سياسات عامة 

احمللي أي حتقيق تنموية تأخذ بعني االعتبار حاجيات ومتطلبات املواطن 

التنمية احمللية اليت بفضلها تتحقق التنمية الشاملة فيما بعد ـ حتصيل 

 حاصل ـ  

 ـ من حيث فرضيات الدراسة: 3

إذا اعتربنا بأن الفرضيات العلمية ميكن أن تكون حلوال أو جزءا من 

احللول هلذا املوضوع من الدراسة ـ التنمية احمللية ـ فقد جاءت هذه 

إذا حسب جماالت الدراسة، ومنه فاألسباب االقتصادية فرتاضية االاحللول 
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ركزت على اجلانب التمويلي وتفعيله، والعمل التنسيقي بني اإلدارة ممثلة 

واالختصاصات من حتديد الصالحيات حبيث يتم واجمللس املنتخب يف البلدية 

من دور الناحية السياسية والقانونية، كل هذا يدعم بوسائل اإلعالم ملا هلا 

تنموي حملي وهو ما يستعدي العمل بالرتكيز على تصحيح هذه 

 االختالالت، وبالتالي السعي لتحقيق التنمية احمللية. 

 ـ من حيث النتائج املتوصل إليها: 4

من حيث النتائج املتوصل إليها مت الوقوف عند العجز والقصور يف حتقيق 

دروسة، األمر الذي يستدعي التنمية احمللية من خالل اجملاالت العلمية امل

مضاعفة اجلهود أكثر، خاصة بعد تشخيص الظاهرة بطريقة علمية 

 ودقيقة.

اعتربت الدراسة من املنظور االقتصادي أن التنمية احمللية مفهوم حديث 

ألسلوب العمل االجتماعي واالقتصادي خيص مناطق حمددة، يقدم على 

ادية واالجتماعية، أسس وقواعد مستمدة من مناهج العلوم االقتص

وهذا األسلوب يقوم على إحداث تغيري حضاري يف طريقة التفكري، وهو 

ما أردنا الرتكيز عليها من خالل استخدام التفكري التصميمي، وحتى 

نكون واقعيني، التنمية ال ميكن أن تتحقق إال بتوفري عنصر التمويل 

تغيري العالقة ذا وخاصة التمويل احمللي دون إغفال املصادر اخلارجية، وك

واهليمنة إىل الشراكة السيطرة بني اجلماعات احمللية والسلطة املركزية من 

 والتعاون.

وجود تأثريات سلبية للسلطات املركزية على اجلماعات احمللية سياسيا 

واإلداري، واستئثار السياسي وإداريا، وعدم حتديد صالحيات ومهام كل من 

احمة يف إضعاف اإلداري بأشكال وطرق السياسي بالصالحيات ورغبته اجل

خمتلفة هي من بني أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة اخلاصة بالعلوم 

 السياسية.

تقع على عاتق اجلماعات احمللية مسؤولية حتقيق التنمية احمللية وهي 

جوهر التنمية الشاملة ألنها تسعى إىل حتقيق التوازن التنموي من خالل 

ناطق احلضرية والريفية وشبه الريفية، ومتتلك اجلماعات االهتمام بامل
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احمللية مكانه هامة يف هرم التنظيم اإلداري اجلزائري وبرز هذا من خالل 

االهتمام املتزايد هلذه الوحدات احمللية باعتبارها أداة لتقريب اإلدارة من 

املواطن ومسؤولة عن حتقيق طموحاته وتلبية حاجياته، لكن كل هذا 

دم بشدة الرقابة اإلدارية الذي مس مببدأ استقالل اجلماعات احمللية، يصط

 وهو ما خلصت إليه الدراسة من املنظور القانوني.

من خالل مراعاة الربامج واملواضيع ذات اخلصوصية احمللية وتشجيع 

ـ كل هذا كفيل بتحقيق التفكري التصميمي املواطن على عرض مشاكله ـ 

ال علوم اإلعالم واالتصال، وحتى يتحقق ذلك التنمية احمللية حسب جم

وجب أوال االهتمام بهذه اإلذاعات اجلهوية واحمللية نظرا للدور الفعال 

 الذي ميكن أن تلعبه يف حتقيق التنمية احمللية.

 ـ من حيث االقرتاحات والتوصيات: 5

تشكل قاعدة علمية الدراسات التوصيات واالقرتاحات اليت تقدمت بها هذه 

ن األطراف املختلفة، وليس السلطات الرمسية فقط، من املساهمة يف متك

 حتقيق التنمية احمللية وذلك وفق ما يلي:

  الوصاية اإلدارية لتحقيق مصاحل تفعيل التنسيق والتعاون مع

التنمية، وضرورة التقرب أكثر من املواطن باستخدام فلسفة 

طن يف عملية العمل اجلواري، وتفعيل املشاركة االجيابية للموا

التنمية احمللية بصفته عنصرا فعاال، ورفع الوعي اجلماعي، ومبا 

أن التنمية ال تتحقق إال إتباع األساليب العلمية احلديثة يف أعمال 

اإلدارة احمللية، وجب إذن تدريب وتكوين أعضاء اجملالس احمللية، 

 وكذا إسناد تسيري بعض املرافق العامة لفائدة القطاع اخلاص

 دة االعتبار للممتلكات احمللية واستغالل العقار وأمالك البلديات إعا

حملية الستقطاب صناديق معاشات استغالال عقالنيا، وإمكانية إنشاء 

االقتصاد استقطاب واستثمارها يف مشاريع منتجة، وكذا املدخرات 

واحملافظة اجلباية اخلضراء غري الرمسي: األسواق الفوضوية وتدعيم 

 على البيئة
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 (21) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

  إلغاء البلديات غري القابلة لالستمرار أو إدماج هذه البلديات يف

منظمات الرقابة الوصائية وإشراك من شدة والتقليل جتمعات جهوية، 

واقرتاحات اجملتمع املدني واألحزاب السياسية واملواطنني يف صياغة 

 للمشاكل القائمة.احللول وإجياد تنموية برامج 

 احمللية على وجه اخلصوص واإلذاعات ة عاماإلذاعة بصفة  ال شك أّن

من األدوات الرئيسية اليت ميكن بواسطتها أن تعلم املواطن احمللي 

طرقا جديدة للتفكري من خالل تشجيع مجهور املستمعني على 

طرح انشغاالتهم وأفكارهم ونقل صوتهم إىل املسؤولني احملليني 

 .وبالتالي املساهمة الفعالة يف التنمية احمللية

 متة:خا

الطرق العلمية يف التفكري والتصميم، باستعمال تتحقق التنمية احمللية 

وهو ما حاولنا اإلحاطة به عندما اخرتنا موضوع االهتمام األكادميي 

لعملية التنمية احمللية يف اجلزائر باستخدام التفكري التصميمي، وقد 

جلامعية العلمي كتطبيق على هذه الدراسات ااألسلوب اتبعنا خطوات هذا 

اإلحساس بوجود املشكلة وحتديدها وتوليد األفكار ثم بناء النموذج بداية ب

وتنفيذه. وقد اخرتنا اجملاالت الدراسية السابقة نظرا الهتمامها بالعملية 

وهو ما وقفنا عنده من خالل عناصر الدراسة، املوضوع واإلشكالية 

نظر إىل مشكلة والفرضيات والنتائج املتوصل إليها والتوصيات، أي ال

وتصميم معينة من زوايا خمتلفة، ويف األخري ميكن جتميع هذه الرؤى وبناء 

 .خطوات التفكري التصميمي، وهي كلها النموذج

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة
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