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  املقدمة

  مقدمة

تهدف الطبعة األوىل من هـذا الكتـاب إىل تـوفري مـادة علميـة يف مجـال إدارة التنميـة بجوانبهـا 

وتعمد الكاتب أسـلوب اإليجـاز يف عرضـه للموضـوع بحيـث يقـدم إىل القـراء الكـرام . األساسية الهامة

ـعة وتلبـي االحتياجـات العلميـة والعمليـة للمه تمـني يف هـذا بطريقة تراعي السهولة واالقتصـاد والرس

  .املجال

. أما بالنسبة للتنظيم الفني للكتاب فهو يقسم إىل تسعة فصول كام هو مبني يف قامئـة املحتويـات

  .وقد تم الرتكيز عىل أهم جوانب املوضوع دون الخوض يف كل التفصيالت حيثام كان ذلك ممكناً 

البحـث والتـدريس يف  وقد اعتمد الباحث عىل خربته الشخصية املرتاكمة عرب سنوات عديـدة مـن

كام استند إىل مجموعة من املراجع التي اطلع عليهـا وبيّنهـا يف قامئـة مختـارة للمراجـع يف . هذا املجال

  .الراغبني يف مزيد من التفصيالت حول بعض جوانب املوضوع الكتاب إلحالة القراءنهاية 

آملني أن يكون يف هذا الجهد العميل املتواضـع خدمـة لجمهـور األكـادمييني مـن طلبـة وزمـالء يف 

  .كام نأمل يف هذا الجهد أيضاً فائدة لجمهور املثقفني عموماً . الجامعات والكليات العربية واألردنية

  

  
  وهللا ويل التوفيق

  املؤلف
  الدكتور نائل عبد الحافظ العوامله
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  مقدمة
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  الفصل األول

  الفصل األول

  مفهوم إدارة التنمية

  :متهيد

ظهــرت اإلدارة كدراســة منظمــة ومجــال علمــي متخصــص ومهنــة متميــزة مــع 
البدايات األوىل للقرن العرشين بـالرغم مـن ارتباطهـا التـاريخي الطويـل يف املامرسـة 

ميكــن تعريــف اإلنســانية . ســانية الهادفــةالعمليــة أو كواقــع مرافــق للتجمعــات اإلن
الجامعية وتسخريها لتحقيق األهداف املرسومة من خالل استخدام املدخالت املتاحـة 

  .بكفاية وفعالية

ــوم  ــة يف العل ــاهج املعروف ــزاً يســتند إىل األصــول واملن ــالً متمي ــرب اإلدارة حق تعت
تنظيامت اإلنســانية االجتامعيــة ويقــوم عــىل تحليــل الظــواهر اإلداريــة املرتبطــة بــال

كام تعترب اإلدارة فناً له القواعـد واألسـاليب واملهـارات الفكريـة . واالجتامعية الهادفة
واملادية واإلنسانية الالزمـة للتطبيـق الفّعـال للنظريـات اإلداريـة يف واقـع املـنظامت 

 هـام مبثابـة الـوجهني لعملـة واحـدة مـن حيـث) فنُّها(اإلدارة و ) علم(إن . اإلنسانية
الرتابط والتـأثري املتبـادل واألهـداف املشـرتكة كـام أن اإلدارة مهنـة متميـزة بأخالقهـا 

  .ورسالتها املجتمعية وكيانها وهويتها

) نوعياً (وتعمقت عمودياً ) كمياً (لقد تطورات الدراسات اإلدارية وتوسعت أفقياً 
رى وبالتــايل فقــد جــ. أي تكــاثرت مجاالتهــا وترســخت تخصصــاتها وامتــدت جــذورها

وشملت هـذه . التمييز بني مجاالت إدارية عديدة تناولها الدارسون بالبحث والتحليل
املجاالت بشكل خاص مجاالت إدارة األعامل ومجـاالت اإلدارة العامـة والتـي احتـوى 

وكان من بني أبـرز املجـاالت املتخصصـة يف اإلدارة . كل منها تخصصات فرعية عديدة
افة إىل مجاالت أخـرى مثـل شـؤون املـوظفني واملاليـة العامة هي إدارة التنمية باإلض

  . العامة واإلدارة املحلية واإلدارة املقارنة والقانون اإلداري وغريها

وميكن النظر إىل إدارة التنمية كنظام فرعي من منظومة معقـدة ومرتابطـة مـن 
  رة العامةفهي أي إدارة التنمية جزء من اإلدا. األنظمة املجتمعية مبستوياتها املختلفة
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 الفصل األول

والتي هي بدورها جزء من اإلدارة األم والتي تتأصل يف نظام مجتمعي وإنسـاين  
  .متعدد األبعاد والجوانب واملستويات والتفاعالت املفتوحة

    :نشأة إدارة التنمية

ظهرت إدارة التنمية كحقل علمي متخصـص نتيجـة لظـروف ومعطيـات عمليـة 
وبعيد استقالل كثري من املستعمرات ونشـوء  عديدة يف أعقاب الحرب العاملية الثانية

حيث واجهت هذه الدول تحديات كربى يف أعقـاب حصـولها . دولة حديثة االستقالل
عىل االستقالل وخروج الدول االستعامرية من املجتمعات النامية بل واملتخلفـة وفقـاً 

ثلت التحديات ومت. لبعض املعايري االقتصادية واالجتامعية والسياسية واإلدارية وغريها
  :املذكورة مبا ييل

بناء الهوية الوطنية مبختلف أبعادها السياسية واالجتامعية والحضارية   .أ 
  .بشكل يدعم االستقرار العام للدولة واملجتمع

بناء الجهاز اإلداري والتنظيمي الفّعـال والقـادر عـىل تقـديم مجموعـة   .ب 
والثقافيـة  الخدمات العامة األساسية يف املجـاالت الصـحية والتعليميـة

 .وغريها

البناء التنموي الشامل ملختلف الجوانب االقتصـادية واالجتامعيـة مـن   .ج 
  .خالل الخطط القومية الشاملة للتنمية واإلطار املؤسيس املالئم لذلك

وقد شّكلت التحديات املذكورة آنفاً إحـدى املنطلقـات األساسـية للتفكـري الجـاد 
فعـىل املسـتوى العلمـي . العلميـة والعمليـة باالستجابة املالمئة لهـا عـىل املسـتويات

والنظري ظهرت دراسات وعقدت مؤمترات وحلقات للبحـث والنقـاش بإنشـاء بعـض 
  .األجهزة اإلدارية املتخصصة يف الدول النامية وغريها

) إدارة التنميـة(أما مثرة هذه االسـتجابة للتحـديات التنمويـة فقـد كانـت والدة 
  ة ضمن مجال اإلدارة العامة وكمجال تطبيقي أيضاً كحقل للدراسة العلمية املتخصص
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يهتم بقيادة العمليـة التنمويـة وفقـاً لألصـول العلميـة والفنيـة املالمئـة إلنجـاز  
  .األهداف وتحقيق الطموحات القومية

وميكن تحديد أهم األسباب التي ساعدت يف نشوء وتطـور إدارة التنميـة بإيجـاز 
  :كام ييل

ل املستعمرة وما رافق ذلك من نتـائج وآثـار استقالل عدد كبري من الدو  .1
متثلت مبجمل التحديات املذكورة أعاله وسبل مواجهتهـا وتعزيـز البنـاء 

  .السيايس واالجتامعي واالقتصادي واإلداري للدولة الحديثة

منو برامج املساعدات الخارجية بشكل منظم ومكثف مام يخلق الحاجة  .2
 .الشكل املالئمإىل أجهزة وقدرات متخصصة الستيعابها ب

ــة ) األفقــي والعمــودي(التطــور الكمــي والنــوعي  .3 يف الدراســات اإلداري
وهـذا يشـمل التوجـه العـام يف هـذه . والعلوم االجتامعية املرتبطة بهـا

الدراسات نحو مزيد من التخصص والتعمـق العلمـي والنظـري لخدمـة 
التطبيقــات العمليــة وتحقيــق األهــداف التنمويــة الشــاملة مــن خــالل 

 .ساليب اإلدارية الحديثة والفّعالةاأل 

عجز األجهزة واألساليب اإلداريـة التقليديـة املوجـودة يف القطـاع العـام  .4
عــن مواجهــة التحــديات التنمويــة وتحقيــق الطموحــات الشــعبية 

 . املتصاعدة من أجل التقدم والتحرر والعدالة والرفاه العام

لخدمات البنيـة ضعف قدرات القطاع الخاص يف الدول النامية وحاجته  .5
والتــي تقــع ضــمن مســؤوليات الدولــة  Infrastructuretالتحتيــة 
وتشمل هذه الخدمات االتصاالت والطـرق وامليـاه والكهربـاء . وأجهزتها

حيث أن هذه الخدمات متثل وظـائف تقليديـة ألجهـزة . والنقل وغريها
اإلدارة العامة نظراً لضعف قدرات القطاع الخاص أو عدم حافزيـة مثـل 

  .ه النشاطات الخدمية للمؤسسات الخاصةهذ
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  :طبيعة إدارة التنمية

بالرغم من تعدد اآلراء حول طبيعة إدارة التنمية وتحديد هويتهـا إال أنـه ميكـن 
القول بأنها ذلك الحقل الفرعي املتخصص ضمن اإلدارة العامة والـذي يتمحـور حـول 

فمـن . وأفضل السبل لتحقيقهاالتنمية الشاملة بأبعادها وأهدافها العديدة واملرتابطة 
أمـا مـن . الناحية العملية والنظرية تعترب إدارة التنمية جزءاً من دراسة اإلدارة العامة

فتشــمل إدارة التنميــة مختلــف الجهــود واإلمكانــات ) التطبيقيــة(الناحيــة العمليــة 
تقـاء البرشية واملادية والتنظيمية املتعاونة من أجل مواجهة التحديات التنمويـة واالر 

باملجتمع من كافة النواحي االقتصادية واالجتامعيـة والثقافيـة والصـناعية والتجاريـة 
  .والزراعية والخدماتية والسياسية وغريها

ويرى بعض الكتاب أن إدارة التنمية تشمل بعض األجهزة اإلداريـة العامـة فقـط 
التنمويـة  مثل أجهزة التخطيط والتمويل والتدريب املتعلقـة بـاإلرشاف عـىل الجهـود

بينام يـرى آخـرون أن إدارة التنميـة تشـمل كافـة أجهـزة . وإخراجها إىل حيز الوجود
اإلدارة العامة نظراً ألنها ترتبط بـالجهود التنمويـة وفقـاً ملجـاالت تخصصـها سـواء يف 

إن مالحظة الواقع العميل لكثري من املجتمعـات الناميـة . مرحلة التخطيط أو التنفيذ
اسع إلدارة التنمية بحيث أنها ال تقترص عىل بعض األجهزة الرياديـة ترجح املفهوم الو 

يف مجــال التخطــيط للتنميــة بــل تتعــداها لتشــمل كافــة أجهــزة الدولــة التقليديــة 
  .واملتطورة والتي تتعاون من أجل بلوغ األهداف القومية يف التنمية الشاملة

نواحي العلمية والنظريـة متثل إدارة التنمية انطالقة جديدة لإلدارة العامة من ال
والنواحي العملية والتطبيقيـة كـام متثـل اسـتجابة للتحـديات التنمويـة التـي تواجـه 

  :وتتصف إدارة التنمية بالخصائص الرئيسية التالية. الدول النامية

ترتبط إدارة التنمية بالطموحـات واألهـداف والفـرص واملشـكالت التـي  .1
  .االستقاللتواجهها الدول النامية وخصوصاً حديثة 
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تحــرر إدارة التنميــة نســبياً مــن القــيم واألســاليب والهياكــل التقليديــة  .2
لإلدارة العامة واستبدالها بأخرى جديدة ومتطورة بحيث تالئم األهداف 

وبالتايل فهي متثل تعزيزاً لإلبداع يف مجال اإلدارة . والطموحات التنموية
مبختلـف أنواهـا  حيث ظهرت فكرة املؤسسات العامة املسـتقلة. العامة

وقامـت كثـري مـن الـدول . وأشكالها التنظيمية كـأدوات تنمويـة فّعالـة
النامية بإتباع أسلوب املؤسسـات العامـة يف مجـاالت خدميـة وإنتاجيـة 

 .عديدة أسهمت يف التنمية القومية الشاملة

تبني إدارة التنمية لدور ريادي وتـوجيهي وحـافز للتنميـة القامئـة عـىل  .3
 .ركة بني القطاعني العام والخاصالتعاون واملشا

تقوم إدارة التنمية عىل االنفتاح والتعاون الدويل بطـرق عديـدة تشـمل  .4
املســاعدات الخارجيــة بأنواعهــا ومصــادرها املختلفــة وتبــادل الخــربات 

 .البرشية والتكنولوجية والتعاون االقتصادي يف املجاالت املختلفة

جتمعي بكل أبعاده االقتصـادية إدارة التنمية هي أداة حيوية للتغيري امل .5
ولـذلك فهـي . واالجتامعية والسياسية والثقافيـة والتكنولوجيـة وغريهـا

تستند إىل التخطيط املنظم واملدروس من أجـل االنتقـال بـاملجتمع مـن 
مرحلة إىل أخرى أكرث تقدماً أي أفضل من سابقتها وفقاً ملقـاييس كميـة 

 .ونوعية محددة

  :وظائف إدارة التنمية

تحقيـق وم إدارة التنمية مبجوعة من الوظائف األساسية التـي تتمحـور حـول تق
حيـث . األهداف التنموية الشاملة مـن خـالل االسـتخدام األمثـل للمـدخالت املتاحـة

بقصـد تلبيـة الطموحـات واألهـداف ومعالجـة املشـكالت التـي  ةنشأت إدارة التنمي
الـدور الـوظيفي إلدارة التنميـة ويتمثل . ظهرت بعيد استقالل كثري من الدول النامية

  :يف املجاالت الرئيسية التالية
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ويتضـمن ذلــك تحديــد . التخطـيط التنمــوي بكافـة أنواعــه ومســتوياته .1
األهداف الكلية والجزئية وتحديد البدائل إلنجازهـا وتـوفري املسـتلزمات 
املالية والبرشية واملادية والتكنولوجية والتنظيمية وغريها من املدخالت 

  .مة إلنجاز األهدافالالز 

اإلرشاف عىل تنفيذ الخطط التنموية ومتابعتهـا والرقابـة عليهـا وإجـراء  .2
التقييم الرضوري للخطط وتنفيذها وبيان جوانب الفشـل أو املشـكالت 

 .وجوانب النجاح واإلنجاز

إجراء التنسيق والتعاون الالزم وعىل كافة املستويات املحلية والخارجيـة  .3
 .خطط وتنفيذها بالكيفية والوقت املالئممن أجل ضامن نجاح ال

االهــتامم باالتصــاالت الرســمية والجامهريــة املالمئــة للتعبئــة التنمويــة  .4
مبختلف أبعادها االقتصادية واالجتامعية واإلدارية بحيث يتم االستفادة 

 .من كافة املعطيات املتاحة يف مجال الجهود التنموية

بناء نظام متكامـل للمعلومـات والبيانـات اإلحصـائية وغريهـا يف مجـال  .5
التنمية الشاملة بحيث تقدم املعلومات الحديثة والسـليمة للمخططـني 
واملنفذين ومتخذي القرار مـن أجـل متابعـة الجهـود التنمويـة بكفـاءة 

 .وفاعلية وكفاية

الجـدوى بناء املؤسسات التنموية وفقاً لخطة مدروسة تبـني األهـداف و  .6
 .وآلية العمل والرقابة عىل هذه املؤسسات

ــامل ملختلــف الجوانــب  .7 االهــتامم بــالتطوير اإلداري والتنظيمــي الش
 .اإلنسانية والهيكلية والوظيفية واإلجرائية والترشيعية وغريها
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  ):التنمية(و ) اإلدارة(العالقة بني 

طار تنظيمي هـادف ربط الجهود اإلنسانية املتعاونة يف إ) فن وعلم(اإلدارة هي 
كام أنها البوتقة التي تنصهر فيها كافة الطاقات الفردية والجامعية من أجـل . ومحدد

أمـا . الوصول ألهداف محددة بواسـطة اسـتخدام املـدخالت املتاحـة بطريفـة فّعالـة
التنمية فهي مفهـوم شـمويل ومتعـدد األبعـاد والجوانـب يشـمل مختلـف الجوانـب 

ــة و  ــادية واالجتامعي ــة االقتص ــة واملادي ــية والثقافي ــة والسياس ــة والتكنولوجي اإلداري
  .واملعنوية وغريها من جوانب الرفاه املجتمعي العام

أما إدارة التنمية فتعني تحقيق أهداف التنمية الشاملة من خالل اإلدارة الكفؤة 
جـزء مـن ) التنميـة اإلداريـة(وتعتـرب . والفّعالة للجهود واملدخالت التنمويـة املتاحـة

نمية الشاملة وترتبط بها بشكل حيوي يقوم عىل التأثري املتبادل إيجابياً بالرغم من الت
جدلية العالقة بينهـا وفقـاً لـبعض اآلراء ويقصـد بالتنميـة اإلداريـة مختلـف الجهـود 
الالزمــة لرفــع كفــاءة وفاعليــة وكفايــة اإلدارة عمومــاً ومبختلــف جوانبهــا اإلنســانية 

  .ئية وغريهاوالهيكلية والوظيفية واإلجرا

ويـربط بعـض الكتــاب بـني إدارة التنميـة واإلدارة املقارنــة مـن حيـث االهــتامم 
لكـن مـن . بدراسة الظواهر واملشكالت اإلداريـة يف بيئـات ناميـة ومتقدمـة مختلفـة

املعروف بشكل عام إن اهتاممات ومجاالت الدراسات اإلدارية املقارنة هي أوسع من 
  .مجاالت إدارة التنمية

م من إمكانية الفصل النظري بني املصطلحات الواردة أعاله إال أنهـا تبقـي وبالرغ
مرتابطــة بشــكل وثيــق بحيــث ال ميكــن عزلهــا عــن بعضــها وأن الفصــل بــني هــذه 
املصــطلحات هــو ألغــراض التحليــل النظــري بيــنام هــي يف الواقــع العمــيل متداخلــة 

  .ومتفاعلة إيجابياً مع بعضها بعضاً 
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  :مقومات إدارة التنمية

  :تستند إدارة التنمية إىل املقومات الرئيسية التالية

وجود إدارة سياسية إدارية عليـا أي تبنـي القيـادة اإلداريـة والسياسـية  .1
العليا يف الدولة لفلسفة اإلدارة التنمويـة وقناعاتهـا بأهـدافها وأسـاليبها 

  .كمدخل للتنمية القومية الشاملة

لوجيــة املالمئــة إلدارة الجهــود تــوفر املصــادر املاليــة والبرشــية والتكنو  .2
 .التنموية تخطيطاً وتنفيذاً 

تحديد األهداف والسياسات والـربامج التنمويـة وفقـاً لخطـط مدروسـة  .3
 .ومنظمة بطرق عملية قابلة للتنفيذ العميل الفّعال

 .التفاعل اإليجايب بني النظريات اإلدارية وتطبيقاتها العملية .4

 . يف مختلف مجاالت التنمية وإدارتهااالنفتاح والتعاون املحيل والدويل  .5

إتباع املنهج املؤسيس يف كافة املجاالت التنمويـة مبـا يف ذلـك التخطـيط  .6
 .لبناء املؤسسات التنموية الالزمة واملستقرة

إيجاد نظـم فّعالـة ومتكاملـة وحديثـة للمعلومـات واالتصـال والرقابـة  .7
 .واملتابعة يف مجال اإلدارة والتنمية

  :نظام مفتوحإدارة التنمية ك

تعتــرب إدارة التنميــة مبثابــة نظــام مفتــوح ويــرتبط بالنظــام البيئــي واملجتمعــي 
ويتصف النظام املفتوح بالتفاعل والتأثريات املتبادلة بني مكوناته . مبستوياته املختلفة

الداخلية من جهة وبني هـذه املكونـات واملحـيط الخـارجي مـن جهـة أخـرى ويبـني 
إدارة التنميــة كنظــام مفتــوح ضــمن إطــار بيئــي واســع  ديناميكيــة) 1(الشــكل رقــم 

  .ومعقد
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. تقع إدارة التنمية يف مركز بيئي محدد ومتثل نظاماً فرعياً يف إطار البيئة املحيطة
كـام . ية تستند إىل مقومات معينة وتقـوم بوظـائف محـددة لهـاحيث أن إدارة التنم

تنبثق عن اإلدارة األم واإلدارة العامة كأنظمة مرتابطة مبستويات مختلفة ومتثـل إدارة 
. التنمية اإلدارة التنظيمية لإلدارة العامة من أجـل تحقيـق أهـداف التنميـة الشـاملة

تــي تتطلبهــا عمليــة التنميــة حيــث تتــوىل إدارة التنميــة مجموعــة مــن الوظــائف ال
وترتبط التنمية اإلدارية بالتنمية الشاملة وبـاإلدارة العامـة وبـإدارة التنميـة . الشاملة

بعالقات تفاعلية إيجابية ومتبادلة بشكل دائري أي بدون نقطة بدايـة محـددة نظـراً 
لتنميـة وتتم كافـة التفـاعالت بـني إدارة ا. للعالقة الجدلية املعقدة بني هذه املجاالت

واإلدارة األم واإلدارة العامة والتنمية اإلدارية والتنمية الشـاملة يف إطـار بيئـي واسـع 
  .ومعقد يشمل جوانب عديدة ومستويات وتفاعالت مختلفة

اإلدارة يف (فاإلدارة األم تشمل مجاالت إدارية متخصصـة مبـا فيهـا إدارة األعـامل 
بفروعها ) اإلدارة يف القطاع العام(عامة وفروعها املتخصصة واإلدارة ال) القطاع الخاص

ومتثــل إدارة التنميــة رأس الحربــة يف معركــة . املتخصصــة ومــن بينهــا إدارة التنميــة
كـام تلتقـي إدارة التنميـة مـع اإلدارة العامـة . التنمية الشـاملة يف أي مجتمـع نـامي

يقاتهـا العمليـة واإلدارة األمة يف كثري من املبادئ واملفاهيم والنظريات املشـرتكة وتطب
أما التنمية الشاملة فتتضمن عنارصه كثرية أهمها مـا . يف املجاالت املجتمعية العديدة

  :ييل

تنشيط مختلف الفعاليـات االقتصـادية بشـكل متـوازن يـوفر العاملـة   .أ 
ســ مــن الرفــاه املــادي العــام  نوالــدخل والســلع والخــدمات مــام يحَّ

  .للمجتمع

عيــة وزيــادة الــوعي االجتامعيــة تحســني املســتويات الثقافيــة واالجتام  .ب 
 .عموماً 

تطوير العلم والتكنولوجيا واألبحاث املوجهة لخدمـة اإلنسـان يف كافـة   .ج 
 .املجاالت والقطاعات اإلنتاجية

التقدم السيايس مبا فيه من أبعـاد مرتابطـة مثـل الـوعي والدميقراطيـة   .د 
  .والتحرر واالستقاللية واالنتامء واملحافظة عىل الهوية الوطنية
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  .املحافظة عىل التوازن واألمن واالستقرار والرفاه العام للمجتمع   . ـه

أما بالنسبة ملقومات إدارة التنمية ووظائفها فقد سبق وأن أرشنـا إليهـا آنفـاً فـال 
بيـنام تتضـمن التنميـة اإلداريـة منطقـة مشـرتكة بـني اإلدارة واإلدارة . داعي للتكـرار

فـال ميكـن تصـور تنميـة شـاملة بـدون إدارة . املةالعامة وإدارة التنمية والتنمية الش
. تنمية فعاّلة كام ال ميكـن إلدارة التنميـة جوانـب اإلدارة اإلنسـانية واملاديـة وغريهـا

) دائريـة(وميكن تصور هذه العالقات من زاوية معاكسة متاماً مام يـدل عـىل جدليـة 
التنمية الشاملة تساعد  أي أن. العالقة والتفاعل بني هذه الجوانب اإلدارية والتنموية

ــف مجــاالت اإلدارة األم  ــة ومختل ــة إدارة التنمي ــة وتحســني فعالي ــة اإلداري يف التنمي
واإلدارة العامة عىل حد سواء ألن التنمية الشاملة توفر اإلمكانـات والظـروف املالمئـة 

  .لذلك

 وتتم التفـاعالت والعالقـات بـني إدارة التنميـة واإلدارة لفرعيهـا العـام والخـاص
والتنمية الشاملة يف إطار بيئي متعدد األبعاد والجوانب واملستويات وأهـم مكونـات 

  :اإلطار البيئي بإيجاز ما ييل

الجوانب االقتصـادية واملاديـة مبـا فيهـا مـن مصـادر وثـروات طبيعيـة   .أ 
وإمكانات إنتاجية يف مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجاريـة 

  .وغريها

التكنولوجيــة مبــا يف ذلــك مــن أهــداف وسياســات الجوانــب اإلداريــة و   .ب 
) األجهـزة(وفلسفات وبناء مؤسيس وأساليب تكنولوجية بشقيها املادي 

 ).األنظمة واملعلومات والربامج(واملعنوي 

الجوانب السياسية والفكرية ومدى تطورها من حيث الـوعي والحريـة   .ج 
سـة السياسـة واملشاركة الشعبية والرقابة العامة واإلطار املؤسيسـ ملامر 

  .بكافة أبعادها العامة والخاصة

الجوانب االجتامعية واملعنوية مبا فيها من تركيبة سـكانية ومسـتويات   .د 
  .ثقافية وعلمية ووعي وعادات وقيم وطموحات ومشكالت وغريها

  .مدى االستقرار والتعقيد يف مكونات البيئة   . هـ
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ــمن إمكان ــوح تتض ــام مفت ــة كنظ ــرة إلدارة التنمي ــري إن النظ ــوعها للتغ ــة خض ي
وبالتايل تخضـع للتغـري يف األهـداف . الدينامييك وفقاً للمستجدات والظروف املحيطة

. واألدوات التنظيمية واملقومات والوظائف أو غريهـا مـن الجوانـب) اً أو اتساعاً قضي(
وال يعني خضوع إدارة التنمية للتغري إن التأثري يكـون مـن طـرف واحـد بـل العكـس 

عالقة بني إدارة التنميـة والبيئـة املحيطـة بهـا تقـوم عـىل أسـاس التفاعـل متاماً فإن ال
وبالرغم من ذلك، فإنه يتوقع أن تكون إدارة التنميـة أكـرث . والتأثري املتبادل باتجاهني

فاعليــة وتــأثرياً يف بيئتهــا املحيطــة ألن هــذه اإلدارة هــي مبثابــة األداة املتخصصــة يف 
ل، فإن نجاح إدارة التنمية يف أية دولـة ناميـة يتوقـف وعىل أية حا. التغيري املجتمعي

  :وأهم هذه العوامل ما ييل. عىل توفري مجموعة من العوامل والظروف

أي اعــتامد املؤسســات   Institutionalizationتأســيس إدارة التنميــة  .1
كإطار إلدارة التنمية وفقاً لخطط مدروسة بعناية وبالتـايل وجـود نظـام 

القــادرة عــىل التخطــيط والتمويــل والتنفيــذ  مــن املؤسســات) شــبكة(
  .ملشاريع التنمية يف مختلف القطاعات اإلنتاجية والخدمية

تبنــي سياســة واضــحة ومدروســة للتنميــة اإلداريــة مبختلــف أبعادهــا  .2
 .اإلنسانية والهيكلية والوظيفية واإلجرائية وغريها

صـول إىل الرشد والعقالنيـة يف اسـتخدام املـوارد املتاحـة واملحـدودة للو  .3
 .األهداف املرسومة وفقاً لسلم أولويات مدروس بدقة

االنفتاح والتعاون الدويل واإلقليمي واملحيل يف مختلف مجاالت التنميـة  .4
 .الشاملة واإلدارة والتكنولوجيا وغريها

التأكيد عىل مجموعة من املبادئ األساسية الهامة مثل التوازن التنمـوي  .5
زن يف املشاركة يف مسـؤوليات التنميـة بـني بني كافة أقاليم الدولة والتوا

  .القطاعني العام والخاص والتوازن بني القطاعات االقتصادية املختلفة
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  الفصل الثاين

  نظريات التنمية 

  :متهيد

تشكل النظريات املحور األسايس أو الهيكل العظمي ألي بناء علمـي يف مجـاالت 
وميكــن تعريــف النظريــة بشــكل علــم عــىل أنهــا بنــاء . املتعــددة املعرفــة اإلنســانية

بني العالقة بني متغرياتها ضـمن إطـار مفاهيمي منظم يفرسِّ سلوك ظاهرة محددة وي
وبـالرغم مـن اخـتالف . محدد من االفرتاضات والرشوط والظروف املحيطة بالظـاهرة

النظريات بـني العلـوم اإلنسـانية والعلـوم الطبيعيـة مـن حيـث مـدى قـوة النظريـة 
وقابليتها للتعميم ومدى استمرار صدقها وصالحيتها يف تفسـري الظـواهر املختلفـة إال 

  :هذه النظريات تخدم أهداف محددة وهي بإيجازأن 

ــري  .أ  ــة  :التفس ــانية واالجتامعي ــواهر اإلنس ــري الظ ــوم بتفس ــات تق فالنظري
كام تقـوم بتحليـل العالقـة بـني . والطبيعية واإلدارية واالقتصادية وغريها

ــتامالت  ــلوكها واح ــها وس ــني خصائص ــاهرة وتب ــؤثرة يف الظ ــريات امل املتغ
  .الظاهرة مبختلف أبعادها

إن تحديد طبيعة الظاهرة وخصائصها السـلوكية واملتغـريات التـي  :التنبؤ  .ب 
تؤثر فيها واالفرتاضات املرتبطة بها هي عوامل مساعدة يف التنبؤ بسـلوك 

فالنظرية ال تقترصـ عـىل . الظاهرة واتجاهاتها وفقاً للظروف املحيطة بها
سـتقبلية تفسري طبيعة الظاهرة وسلوكها بل تخدم التنبـؤ باالتجاهـات امل

 .لتطور الظاهرة وتفاعلها مع املحيط البيئي

إن فائدة النظريات لإلنسان ال تقترص عنـد  :الضبط والتحكم أو السيطرة  .ج 
وظيفتي التفسري والتنبؤ بسلوك الظواهر املختلفة بل تتعـداها لتسـاعده 

  .يف السيطرة عىل سلوك هذه الظواهر ومواجهتها باألسلوب املالئم
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ــوم اإلنســانية تختلــف طبيعــة النظر ــني العل ــم آلخــر وخصوصــاً ب ــات مــن عل ي
قـد ال يسـتعمل ) نظريـة(واالجتامعية والعلوم الطبيعية ويالحـظ أيضـاً أن مصـطلح 

ــة  ــوم االجتامعي ــات يف العل ــري مــن الحــاالت أو الكتاب ــدقيق يف كث ــاه العلمــي ال مبعن
د افرتاضـات يف مثل هذه الحاالت ال تعدوا كونها مجـر ) النظرية(حيث أن . واإلنسانية

فإنـه ميكـن التمييـز بـني . وعـىل أيـة حـال. محددة بخصـوص ظـاهرة محـددة أيضـاً 
  :النظريات بناء عىل املعايري األساسية التالية

أي مـدى الـرتابط املنطقـي بـني مكوناتهـا  Solidityمدى قوة النظرية   .أ 
وهـذا . ومتغرياتها وقدرتها يف تفسـري سـلوك الظـاهرة ذات الصـلة بهـا

نظريــة وانطباقهــا العمــيل يف تفســري الظــاهرة والتنبــؤ يعنــى صــدق ال
  .بسلوكها والسيطرة عليه

ــة   .ب  ــيم أو العمومي ــق  Generalizationالتعم ــة تطبي ــدى إمكاني أي م
ــة ــاع مامثل ــاالت أو أوض ــاالت أو ح ــة يف مج ــذه . النظري ــمن ه وتتض

الخاصية قابلية النظريـة إلثبـات وجودهـا يف حـاالت عديـدة أو كثـرية 
 .ةضمن ظروف محدد

ــة   .ج  أي مــدى اســتمرار صــالحيتها وصــدقها يف  Durationعمــر النظري
  .تفسري الظاهرة لفرتة زمنية طويلة نسبياً 

. إن الخصائص املذكورة آنفاً للنظرية ترتبط ببعضها بشكل حيوي وإيجـايب وثيـق
حيث أنه كلام اتصفت النظرية بالقوة والقابلية للتعميم واالستمرارية كلام تعاظمت 

وبالتــايل فــإن . ة وكلــام قربــت مــن املعنــى العلمــي الــدقيق للمصــطلحقــوة النظريــ
وتسمى أقوى النظريات . النظريات تتفاوت يف مدة وجود هذه الخصائص يف كل منها

بينام تسمى بقية النظريات بنفس املسمى بالرغم مـن ) قانون الجاذبية(قوانيناً مثل 
  .تفاوتها يف القوة والتعميم واالستمرارية

وم الطبيعية وفرة يف النظريات القويـة والقـوانني العلميـة بيـنام تعـاين ففي العل
العلوم االجتامعية واإلنسـانية مـن نقـص يف النظريـات أو القـوانني العلميـة بـاملعنى 

  الدقيق
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ولكن هناك بعض االستثناءات لهذه املالحظة الواقعية حيـث . لهذه املصطلحات 
  .وهو علم اجتامعي" علم االقتصاد"يف ) العرض والطلب(يوجد 

وميكن القول بأن هناك نوعني مـن النظريـات يف العلـوم االجتامعيـة واإلنسـانية 
كام أن هناك نوع ثالث من النظريـات . هام النظريات البسيطة والنظريات املتوسطة

فالنظريـات البسـيطة مـا . يوجد يف العلوم الطبيعية ميكن وصفه بالنظريـات الكـربى
االفرتاضــات املنطقيــة واملقبولــة نســبياً والتــي تتعلــق  هــي إال مجــرد مجموعــة مــن

وهـذه النظريـات . بخصائص ظـاهرة معينـة والعالقـة بـني متغرياتهـا وسـلوكها العـام
البســيطة متثــل وجهــات نظــر أصــحابها ويتــوفر فيهــا درجــة مــن الصــدق والقبــول 

  .والعمومية واالستمرارية يف تفسري ظاهرة معينة

فتشمل نظريات وقوانني ضـمن مجـال  Grand Theoriesأما النظريات الكربى 
  .العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء والفلك وغريها

تقـع بـني النـوعني  Middle - Range) وسـيطة(بينام توجد نظريـات متوسـطة 
وتتـوفر بعـض النظريـات . املذكورين آنفاً مـن حيـث القـوة والتعمـيم واالسـتمرارية

ومن األمثلـة عـىل هـذه النظريـات . امعية واإلنسانيةاملتوسطة يف مجال العلوم االجت
ــات أخــرى يف االقتصــاد واإلدارة واالجــتامع  ــة ونظري ــة البريوقراطي املتوســطة النظري

  .والسياسة وغريها

وأخرياً فقد أظهرت يف مجال التنمية محاوالت تنظريية كثرية قد يرقى بعضـها إىل 
سـتمرارية بيـنام تبقـى محـاوالت مستويات عالية من القوة أو الصـحة والتعمـيم واال 

أخــرى يف مســتوى االجتهــاد الفكــري والتعبــري عــن وجهــة نظــر واإلنســانية بالتنــازع 
حيث أن الظواهر املرتبطـة بـالعلوم االجتامعيـة . والخالف الفكري واملنطقي والعميل

واإلنسانية تكون يف الغالب منصبة عىل اإلنسان وسـلوكه الـذي ال يخضـع إىل قواعـد 
  .أو معزولة أو حيادية يف الفكر أو املامرسة عىل حد سواءمحكمة 

إن الحكم عىل طبيعة النظريات التنموية ومدى قوتها وعموميتهـا واسـتمراريتها 
  هو أمر يتوقف عىل الربط املنطقي بني مكونات النظرية ومتغرياتها باإلضافة إىل 
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مــيل وضــمن صــدقها ونجاحهــا يف تفســري الظــاهرة املرتبطــة بهــا يف الواقــع الع
وقـد تكــون عمليـة بنــاء . معطيـات وافرتاضـات محــددة تبينهـا النظريــة بحـد ذاتهــا

وبالتـايل فـإن . النظريات أسهل نسبياً من عملية تطبيقها أو تشـغليها يف أرض الواقـع
االختيــار الحقيقــي الــذي يواجــه أي نظريــة أو يســاعد يف الحكــم عليهــا هــو مــدى 

الناجحــة هــي النظريــة العمليــة أي القابلــة  فالنظريــة. صــمودها يف الواقــع العمــيل
ــة أو طبيعــة محــددة حيــث أن . للتطبيــق يف مواجهــة مشــكلة إنســانية أو اجتامعي

النظريات أو محاوالت التنظري يفـرتض أن تواجـه بالدرجـة األوىل لخدمـة التطبيقـات 
وبـالرغم مـن ذلـك . بالدرجة األوىل لخدمة التطبيقات العملية يف املجـاالت املختلفـة

فقد نجد وجهات أخرى بهذا الخصـوص وتـرى يف التنظـري إشـباعاً لحاجـات اإلنسـان 
  .الفكرية املجردة

وجملة القول فإن وجود النظريات بغض النظر عـن خصائصـها هـو أمـر حيـوي 
يخدم العلم واملعرفة اإلنسانية ويسهم يف مواجهة املشكالت التنموية ويغنـي الخـربة 

حيث .  بد من عرض تحلييل موجز ألهم نظريات التنميةوبالتايل فال. اإلنسانية عموماً 
  :أن نظريات التنمية تخدم األغراض الرئيسية التالية

تحديد أهم املشكالت واألهداف املجتمعيـة وتبنـي السياسـات العامـة   .أ 
  .املالمئة ملواجهتها

 .للجوانب والعالقات التنموية املختلفة) Systems(الفهم النظامي   .ب 

لظواهر التنموية وسلوكها وتوجيهها ضـمن اإلطـار الربط بني خصائص ا  .ج 
 .املالئم

 .املتابعة والرقابة وفقاً ملعايري محددة بدقة ومبوضوعية ووضوح  .د 

  :مفهوم التنمية

يتصف مفهوم التنمية بالتغري والتنازع أو االختالف الفكري والعميل األمـر الـذي 
وكل ما يتصل به مـن ) التنمية(أدى إىل ظهور آراء عديدة ومفاهيم مختلفة ملصطلح 

  وبالرغم من تعدد املصطلحات ذات الصلة. جوانب وعوامل ومشكالت وتفاعالت
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بالتنمية فقد استعملها بعض الكتاب بنفس املعنـى يف حـني ميـز آخـرون بينهـا  
بينام تجاهل غريهم مشـكلة التعريـف وأفـرتض أن االهـتامم بتعريـف التنميـة ميثـل 

لطريق املسدود للوصول إىل تعريـف عـام متفـق مضيعة للوقت يف ضوء االختالف وا
  .عليه

  :ومن بني املصطلحات الشائعة يف مجال التنمية نذكر أهمها كام ييل

وهي حالة من الرتدي العام واالنحطاط الشامل  :Backwardnessالتخلف  .1
يف مختلف الجوانب املجتمعية من اقتصادية وسياسية واجتامعية وفكريـة 

وتتصـف املجتمعـات املتخلفـة . ة وصـحية وغريهـاوثقافية ومادية ومعنوي
  :وما يتفرع عن هذه الصفحة من خصائص وأهمها Povertyبالفقر العام 

  .االنغالق الفكرة واالجتامعي والثقايف والعلمي والسيايس  .أ 

الفقر املـادي واالقتصـادي مـن حيـث الـدخل والبيئـة والسـكن   .ب 
 .وغريها

ة وتفيشـ األمـراض تدين املستويات الصـحية الفرديـة واملجتمعيـ  .ج 
  .وارتفاع معدالت الوفاة بني األطفال وغريهم

ــة ومــا يرافقهــا مــن   .د  ــة وتــدين اإلنتاجي ارتفــاع مســتويات البطال
  .مشكالت

انخفاض الحركية االجتامعية واالقتصـادية والسياسـية وغريهـا أي   . هـ
  .  جمود عام يف الحياة الفردية واملجتمعية

ء تعديالت كلية أو جزئيـة يف مجـال إجرا ويعني: Developmentالتطوير  .2
من املجاالت املجتمعية املادية أو املعنوية بحيث يتم االنتقال أو التغـري يف 

وبالتايل فإن التطوير يعني . األشياء أو املسلكيات من وضع آلخر أفضل منه
ــدم  ــن  Progressالتق ــرث م ــوعي يف مجــال أو أك أي التحســن الكمــي والن

ويشمل التطوير أو . املستويات الكلية أو الجزئية املجاالت املجتمعية وعىل
  التقدم
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املجاالت االقتصادية واالجتامعية والسياسية والثقافية والعلميـة واإلداريـة  
كــام قــد يكــون التطــوير عــىل املســتوى الكــيل للمجتمــع أو عــىل . وغريهــا

  .مستوى منظمة أو قطاع محدود فيه

نتقـال مـن وضـع آلخـر وفقـاً ويتضمن وصفاً لحالة اال : Evolution التطور .3
ويعترب التطـور مفهومـاً محايـداً بهـذا . وزمني) موضوعي(لتسلسل مرحيل 

املعنى ألنه يشمل تسجيالً للوقائع ومجريات األحداث ويبني كيفية حدوثها 
وقـد يشـمل . وما يتصل بها مـن ظـروف ومقـاييس كميـة ونوعيـة وغريهـا

أي أن مفهوم التطور . ياً أو كلياً مفهوم التطور الحياة الفردية أو العامة جزئ
وبالتـايل . هو عبارة عن وصف لألشياء أو الناس عىل خطى الزمـان واملكـان

 ).سلبي/ إيجايب(أو ) صح أو خطأ(فهو ال يتضمن أية معاين قيمية 

وتعنــي مواكبــة  :Modern and Modernization التحــديث والحداثــة .4
اء واملسـلكيات واملعـايري التطورات واملسـتجدات ومراعـاة الظـروف واألشـي

 .السائدة يف أي مجال من املجاالت يف فرتة زمنية معينة

هي تطبيـق األصـول املتعـارف عليهـا يف  والحداثة أو املعارصة كام تسمى أحياناً 
اليوم فهو ليس كذلك باألمس ) معارص(وبالتايل فإن ما هو حديث . مرحلة زمنية آنية

والحداثـة ال . بالعنرص الزمنـي ويتغـري وفقـاً لـذلكإن مفهوم الحداثة مرتبط . أو غداً 
تعترب بالرضورة ومن الناحية املنطقيـة إيجابيـة أو سـلبية بطبيعتهـا بـل إنهـا مفهـوم 

  .محايد يتضمن االلتزام مبا هو سائد اآلن وهنا

هـو ) أو التحـديث(وبالرغم من ذلك فإن القصد الضمني وراء املطالبة بالحداثة 
  .خذ بأفضل األشياء والسبل التي توصل إليها اإلنسانقصد إيجايب ويعني األ 

وهو من أهـم املصـطلحات التـي : Economic Growthالنمو االقتصادي  .5
القت رواجاً وتركيزاً يف مجال التنمية حيث ضـيق بعـض الكتـاب بقصـد أو 
بغريه مفهوم التنمية ليشمل الجوانب االقتصادية بالدرجة األوىل مع إهامل 

للجوانــب األخــرى والعديــدة والهامــة املــؤثرة يف مجــال أو تجاهــل واضــح 
  .التنمية
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مفهوم النمو االقتصادي تحسني فعالية االقتصاد القومي وتعزيز الرفـاه ويتضمن 
املادي للمجتمع مبا يف ذلك زيادة الدخل الفردي والقومي وتـوفري السـلع والخـدمات 

ار املستقرة وغري ذلك من مظاهر والوقت املالئم واألسع) كمياً ونوعياً (بالشكل املالئم 
ويشمل النمو االقتصـادي مختلـف القطاعـات اإلنتاجيـة والخدميـة . االقتصاد الفعال

وتتحـدث كثـري مـن . مثل الزراعة والصناعة والتجارة والطاقة والبنية التحتيـة املالمئـة
النظريات التنموية عن طبيعة النمو االقتصادي وسبل تحققه ومشـكالته وغـري ذلـك 

  :ومن أهم مظاهر النمو االقتصادي ما ييل. الجوانب من

 .ارتفاع مضطرد يف الدخل الفردي والقومي  .أ 

 .نشاط تجاري واسع عىل كافة املستويات املحلية والخارجية  .ب 

تطور إيجايب أو تحسن مستمر يف كافة القطاعات االقتصادية وخصوصاً   .ج 
 .الزراعة والصناعة وخدمات البنية التحتية

 .خدمات مبختلف أنواعها وكمياتها املالمئةتوفر السلع وال  .د 

النمو املتوازن واملسـتقر بحيـث تقـل معـدالت البطالـة أو التضـخم أو    . هـ
  .تكون تحت السيطرة كلام أمكن ذلك

توجيه العلم والتكنولوجيا واألبحاث لخدمة الحركة االقتصادية وزيـادة   .و 
يــة واإلنســانية اإلنتاجيــة واالســتثامر األمثــل للمصــادر واملــوارد الطبيع

  .وغريها من عنارص اإلنتاج

  .الرفاه املادي العام للفرد واملجتمع  .ز 

ويتضــمن النمــو االقتصــادي عمليــة االنتقــال بــاملجتمع مــن املرحلــة االبتدائيــة 
والتقليدية يف مختلف القطاعات اإلنتاجية إىل مراحل أكرث تقدماً تعتمد عىل التصـنيع 

كـام يتضـمن النمـو االقتصـادي عمليـة تحـول . وماً والتكنولوجيا واإلبداع اإلنساين عم
كربى من املجتمع الزراعي البدايئ والبسيط مبختلـف الجوانـب واألبعـاد واملعـايري إىل 

  .مجتمع صناعي متقدم ومعقد دينامييك وفقاً ملعايري عديدة
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ويعني استبدال الوضع الحايل كلياً أو جزئيـاً بوضـع آخـر : Changeالتغيري  .6
ألن التغيري قد يكـون محـدوداً أو شـامالً ) قليالً أو كثرياً (ياً يختلف عنه نسب

املوضـوعي (يتضمن التغيري عملية االنتقـال . كام قد يكون بسيطاً أو جذرياً 
من حالة ألخـرى قـد تكـون ) أو الزماين أو املكاين أو الشخيص أو االجتامعي

وانـب وبعبارة أخرى فـإن هنـاك مفـاهيم وج. إيجابية كام قد تكون سلبية
ويتضـمن التغيـري اإلفـالت مـن الجمـود . ومستويات كمية ونوعيـة لتتغـري

ويستنتج مـن كـل ذلـك أن . وكرس الواقع الحايل بطريقة وبدرجة أو بأخرى
التغيري هو مفهوم احتاميل ومحايد ال يعني حتمية معينة سوى االنتقال مع 

  .مرحلة أو حالة ألخرى

لتنميـة يحمـل معنـى إيجـايب عمومـاً، وبالرغم من ذلك فـإن التغيـري يف مجـال ا
وعندما يكون التغيري مخططاً فال بد أن يكـون التوجـه إيجابيـاً بحيـث يـتم اسـتبدال 

لكـن النقـاش يف مفهـوم وموضـوع التغيـري قـد ال . األوضاع الحايل بأخرى أفضل منها
ـورة . يحصل إىل نهاية حيث أن القصـد اإليجـايب للتغيـري املخطـط قـد ال يـؤدي بالرض

  .حتمية إىل نتائج مرغوبة وبالتايل تبقي االحتامالت كلها واردةوال

ــاملة  .7 ــة الش ــوم  :Comprehensive Developmentالتنمي ــف مفه يتص
التنمية الشاملة بالواقعيـة واالتـزان والقبـول املنطقـي أكـرث مـن املفـاهيم 

حيث تتصف تلك املفاهيم األخـرى للتنميـة بأنهـا أحاديـة . األخرى للتنمية
وغــري متوازنــة وغــري واقعيــة وفاشــلة نســبياً يف  Unidimensionalالبعــد 

 .تفسري حقيقة الظاهرة التنموية

ويتضمن مفهوم التنمية الشاملة كافة الجوانب املجتمعية كنظام معقد ومفتوح 
أي أن التنمية الشاملة هي عملية االنتقال باملجتمع من مرحلـة . ومتكامل ودينامييك

لف الجوانب االقتصادية واالجتامعية والسياسية واإلداريـة ألخرى أكرث تقدماً من مخت
والعلمية والثقافية والتكنولوجية والبيئية ويعطي مفهـوم التنميـة الشـاملة إهتاممـاً 

حيـث يسـتند . متوازناً لكافة جوانب التنمية املجتمعيـة وأبعادهـا املاديـة واملعنويـة
  مفهوم التنمية 
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يف تفسـري خصـائص التنميـة ومتطلباتهـا ) System(الشاملة إىل النظرة النظامية 
  .والعالقة بني متغرياتها وأهدافها وسياساتها وغري ذلك من الجوانب التنموية

تتضمن عملية التنميـة الشـاملة عمليـة متكاملـة األبعـاد والجوانـب تهـدف إىل 
تعزيز قوة املجتمع واملحافظة عىل بنائـه املـادي واملعنـوي مـن خـالل جهـود فرديـة 

  . ية واعية تساعد يف الصعود املتواصل واملضطرد عىل درجات سلم التنميةوجامع

  : ومن أهم خصائص التنمية الشاملة ومتطلباتها ما ييل

  .تدريجياً ) مظهراً وسلوكاً ونتائج(التخلص من التخلف   .أ 

التطوير واملعارصة املالمئة وبشكل إيجايب يتناسب مع الظروف والقـيم   .ب 
 .واإلمكانات املحلية

  .كيز واالهتامم املتوازن بكافة القطاعات اإلنتاجية والخدميةالرت   .ج 

االعتامد عـىل العلـم والتكنولوجيـا املالمئـة والبحـث العلمـي كـأدوات   .د 
  .داعمة وسبيل للتنمية املنظمة واملدروسة

الرفاه العام للمجتمع ماديـاً ومعنويـاً وعـىل كافـة املسـتويات الفرديـة    . هـ
ويتضمن الرفاه العام مجموعة كبرية من . يةوالجامعية واملحلية والقوم

ـها يف قامئـة جامعـة مانعـة ومـن هـذه . املعايري بحيـث ال ميكـن حرص
املعايري مثالً وليس حرصاً الوعي واالنفتاح الفكري والثقايف واالجتامعـي 
ــة  ــيم والبيئ ــكن والتعل ــحة والس ــة والص ــتويات املعيش ــني مس وتحس

  .واملشاركة السياسية واملؤسسية وغريها

  :أهداف التنمية

يتلخص الهدف العام للتنمية بتحقيق الرفاه املتوازن والشامل لألفراد والجامعات 
. يف أي مجتمع مـن خـالل االسـتخدام األمثـل للمصـادر والـرثوات واألسـاليب املتاحـة

  :ا ما ييلهوينبثق عن هذا الهدف العام مجموعة كبرية من األغراض للتنمية وأهم
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  .هر الفقر العام والتخلفالتخلص من كافة مظا .1

االقتصـادي بدرجـة مقبولـة ومالمئـة بحيـث تخفـف مـن  رتحقيق االستقرا .2
 .معدالت البطالة والتضخم أو تقيض عليها إذا كان ذلك ممكناً 

توفري أساليب العيش الكريم بكل ظروفه وأبعاده والتي تشمل توفري فـرص  .3
للحيـاة اإلنسـانية عمل متكافئة وعادلة وتـوفري السـلع والخـدمات املالمئـة 

 .األفضل دوماً 

 .تحقيق العدالة االجتامعية وفقاً للمعايري املقبولة يف املجتمع .4

تفعيل كافة الطاقات الوطنية واستغاللها بشكل يحقق النفع العام دون أن  .5
 .يتجاهل النفع الخاص

ويشمل مفهوم . التحرر العادل واملتوازن ضمن الهوية الوطنية لكل مجتمع .6
رة عـىل االختيــار واتخــاذ القـرار والــتخلص مـن التبعيــة بكــل التحـرر القــد

 .أشكالها وأبعادها

تعزيز القـدرات العامـة للمجتمـع يف التعامـل مـع البيئـة املحيطـة محليـاً  .7
 .وخارجياً ومواكبة األفضل باستمرار

  :مقومات التنمية الفعالة

  :ام ما ييلتتوقف فعالية التنمية عىل مجموعة كبرية ومرتابطة من املقومات وأه

التخطيط الواعي واملنظم واملدروس للتنمية مبـا يف ذلـك تحديـد واضـح  .1
  .ودقيق وعميل لألهداف والوسائل والفرص واملحددات واالفرتاضات

انطالق املجهودات التنموية من الظروف واملعطيـات والقـيم األساسـية  .2
 .للمجتمع

  .والخدميةالتوازن يف االهتامم الشامل مبختلف القطاعات اإلنتاجية  .3
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 .الربط بني التنمية والعلم والتكنولوجيا واألبحاث .4

االهتامم بإدارة التنمية وتنظيمها وفقاً لألصول العلمية وخصوصاً معايري  .5
 .الكفاءة واملؤسسية وغريها

االنفتاح والتعاون اإليجايب بني الدول املختلفة يف كافة املجـاالت الثنائيـة  .6
 .تنمية عموماً والجامعية التي تعزز احتامالت ال

 :توفري كافة املتطلبات واملدخالت الالزمة لعملية التنمية ومن أهمها .7

املحـيل واألجنبـي ضـمن ضـوابط ) رأس املـال(االستثامرات املاليـة   .أ 
  .مدروسة

..) الســيايس واألمنــي واالقتصــادي(تــوفر أســباب االســتقرار العــام   .ب 
 .كمناخ رضوري للتنمية

  .ملدربة واملنتجةتوفري العنارص البرشية املؤهلة وا  .ج 

ــة   .د  ــل املالمئ ــم العم ــة ونظ ــة والتكنولوجي ــاليب اإلداري ــوفري األس ت
  .والفّعالة

  .تحديث الترشيعات لتواكب التطورات التنموية . هـ

  .توفري نظم حديثة ومتكاملة للمعلومات والرقابة واملتابعة . و

  :نظريات التنمية

نمية من زوايـا مختلفـة ميكن القول بأن هناك نظريات عديدة تناولت ظاهرة الت
يف هــذا املجـال االجتامعــي ) النظريـات(حيــث أن . وتعكـس وجهـات نظــر أصـحابها

. واإلنساين متثل تعبريات منطقية مرتابطة حول وجهات نظر عديدة يف مجـال التنميـة
وميكــن تصــنيف . وهــي بالتــايل نظريــات بــاملعنى العلمــي الــدقيق لهــذا املصــطلح

  :الرئيسة التالية يف الفئات) نظريات التنمية(
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  :النظريات االقتصادية: أوالً

  :وتشمل وجهات نظر عديدة أهمها ما ييل

والذي يرى أن الحرية والتنافس متثـل األجـواء : Adam Smith آدم سميث) 1(
وحدد سميث أهم العوامل املـؤثرة يف النمـو االقتصـادي . املالمئة ألقىص منو اقتصادي
  .ساميل وزيادة اإلنتاجية من خالل اإلبداع التكنولوجيوهي التخصص والرتاكم الرأ 

ــأن النمــو االقتصــادي يف ظــل : Karl Marx كــارل مــاركس) 2( ــذي يــرى ب وال
الرأساملية يبقي محدوداً نظراً لتناقص معدل العائد عىل فـائض قيمـة العمـل ولـيس 

عنـارص ويذكر بأن هذا القانون ينص عـىل أن إضـافة ال. بسبب قانون الغلة املتناقضة
وبالرغم من ذلـك . اإلنتاجية األخرى سوف تسهم بزيادة اإلنتاج الكيل مبعدل متناقض

غري أنه يرى بأن . فقد أدرك ماركس أهمية رأس املال كوسيلة حيوية للنمو االقتصادي
الرتاكم الرأساميل يف النظم الرأسـاملية سـوف يقـود إىل الكسـاد االقتصـادي والبطالـة 

 .حد الكفاف وبالتايل تدمري الرأساملية واألجور املنخفضة إىل

والـذي يـرى بـأن النمـو االقتصـادي هـو : Alfred Marshal ألفرد مارشـل) 3(
وتشـمل هـذه العوامـل . محصلة ملجموعـة كبـرية مـن العوامـل االقتصـادية وغريهـا

املصادر الطبيعية واملناخ والشخصية اإلنسانية والحرية السياسية واالستعداد والقـدرة 
الدخار والنقل املتطور واالقتصاديات األخرى والعوائد املتزايـدة وتـوفر األسـواق عىل ا

كام أضاف مارشل عدد آخر من العوامل املـؤثرة يف النمـو االقتصـادي ومـن . الواسعة
بينهــا وجــود طبقــة اجتامعيــة وســطى كبــرية وحكومــة فعالــة والتعلــيم والحركيــة 

 .االجتامعية

والــذي يعتقــد بوجــود تنــاقض  :Joseph Schumpeter جوزيــف شــمبيرت) 4(
بأنها توسع ) التنمية(ويعرف النمو . نسبي بني النمو االقتصادي واالستقرار االقتصادي

شامل يف االقتصاد القـومي يشـمل إنتـاج سـلع وخـدمات جديـدة وأسـاليب إنتاجيـة 
  ويرى شمبيرت أن . حديثة وأسواق ومصادر متويل وتنظيامت صناعية جديدة أيضاً 
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ــ ــو(ة التنمي ــدع ) النم ــل إىل املســتثمر املب ــال ب ــار أو رأس امل ــود إىل االدخ ال تع
)Enterpreneurer .( كام أن التنمية تتعـزز مـن خـالل فـتح قنـوات التمويـل أمـام

 .املستثمرين من داخل االقتصاد القومي ومن خارجه أيضاً 

وتقــوم هــذه النظريــة عــىل  :Rostow نظريــة املراحــل التاريخيــة لروســتو) 5(
فــرتاض بــأن التنميــة الشــاملة للمجتمعــات تتحقــق بنــاء عــىل خطــوات مرحليــة اال 

أي أن هناك مراحل محددة مير فيها أي مجتمع قبل أن يصـل إىل مرحلـة . وتدريجية
كـام أن هنـاك متطلبـات سـابقة للتنميـة . متقدمة من النمو االقتصادي واالجتامعـي
مراحـل التنميـة عمومـاً كـام  وبنّي روسـتو. عوامل اجتامعية وحضارية وبيئية عديدة

 :ييل

 .مرحلة املجتمع التقليدي  . أ

مرحلة زمنية طويلة تتبلور خاللها املتطلبات االقتصادية واالجتامعية   . ب
 .السابقة للتنمية

 .مرحلة االنطالق التنموي وهي قصرية  . ت

 .مرحلة تسارع الحوافز للنضوج التنموي  . ث

  .مرحلة االستهالك الوفري والعايل  . ج

خرية باستثامرات وجهود اجتامعية هائلة خصوصاً يف مجاالت وتتصف املرحلة األ 
التكنولوجيا والفضاء واملجاالت العسكرية بهدف حيـازة مركـز عـاملي قـوي مبختلـف 

من  Take - Offكام تعترب مرحلة االنطالق . أبعاد القوة ومصادرها التأثريية الواسعة
الخـتالف يف األوسـاط العلميـة أهم املراحل املذكورة وأكرثها جدلية وإثارة للنقـاش وا

وتنبــع أهميــة هــذه املرحلــة مــن عالقتهــا وتأثريهــا يف مجــال . والسياســية والعمليــة
  :وقد حدد روستو ثالثة أبعاد رئيسية ملرحلة االنطالق. سياسات املساعدات الخارجية
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 .ارتفاع ملحوظ يف معدل االستثامرات يف القطاعات اإلنتاجية املختلفة  .أ 

 .لصناعية مبعدالت عاليةمنو القطاعات ا  .ب 

ظهور ميكانيكيات اجتامعية وسياسية ومؤسسية هامة تسهم يف تحريـك   .ج 
 .االستثامرات الداخلية والخارجية

ومن أهم الدروس التي تتضمنها وتوحي بها نظرية روستو هي إمكانية اسـتفادة 
وفقـاً والتنبـؤ مبسـتقبل الـدول املختلفـة ) الدول املتقدمـة(من خربة ) الدول النامية(

وبالتايل فإن هذه النظرية متيل إىل املفهوم الغـريب للتنميـة أو الغربنـة . لهذه املراحل
Westernization  أي تقليد ومحاكاة املجتمعات الغربية وإتبـاع املراحـل التاريخيـة

ومـن أهـم وسـائل التنميـة . لتطويرها من مجتمعات متخلفة إىل أخرى متقدمة جداً 
وجيــا واألبحــاث يف مختلــف املجــاالت املجتمعيــة وخصوصــاً الغربيــة العلــم والتكنول

  .االقتصادية والصناعية

وتنطلـق  :Critical Rate Growth نظرية املعدل الحرج للنمو االقتصادي) 6(
والذي  Harrod- Domarهذه النظرية من النموذج التنموي لكل من هارد ودومار 

وأن العاملـة . بني العمل ورأس املاليعترب اإلنتاج والنمو االقتصادي كمحصلة للتفاعل 
. الكاملة تتحقق يف األمد القصري عندما يتساوى حجم االستثامر مـع حجـم املـدخرات

كام أن االستثامرات طويلة األمد تخلق طاقات إضـافية للتوظيـف مـام يـؤدي بـدوره 
 يتوقف معدل النمو االقتصـادي عـىل. أيضاً إىل مزيد من االدخار واالستثامر املتواصل

 تطبيعة العالقة بني الدخل واإلنفاق من جهة واإلنتاج اإلضايف املتولد عن االسـتثامرا
وتحدد هذه النظرية مجموعتني من العوامل املعززة واملعيقة . األولية من جهة أخرى

ومن أخطـر العوامـل املعيقـة للتنميـة وفقـاً لهـذه النظريـة النمـو السـكاين . للتنمية
  .املتزايد
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ستوى حرج للدخل الفردي يتمثل بحد أدىن للدخل الـذي يسـمح كام أن هناك م
ويقابل الحد األدىن للـدخل حـداً أدىن للجهـد يلـزم لرفـع مسـتوى . بالنمو االقتصادي

  .الدخل الفردي بشكل يعظم العوامل املعززة للتنمية ويقزِّم العوامل املعيقة لها

–Balanced Growth or Big نظريـة النمـو املتـوازن أو الدفعـة القويـة) 7(
Push Theory : وتفرتض هـذه النظريـة بـأن النمـو االقتصـادي ال ميكـن أن يتحقـق

بالتدرج الزمني واملرحيل البطيء بل البد من مرور فـرتة مـن االسـتثامرات املتالحقـة 
أي أن هناك حلقة نشـطة . واملكثفة والرسيعة والتي تولد دخوالً وإدخارات متصاعدة

وتركز هذه النظرية عىل . من االستثامر والدخل واالدخار) ةمتواصل(وفعالة ومستمرة 
رضورة النمو املتـوازن لكافـة القطاعـات االقتصـادية نظـراً لتكامـل هـذه القطاعـات 

كـام تظهـر هـذه النظريـة حاجـة الـدول الناميـة . وعالقتها اإليجابيـة ببعضـها بعضـاً 
وخصوصـاً املسـاعدات  والفقرية إىل املساعدات الخارجية مبختلف أشكالها ومصـادرها

حيث أن الدول النامية تعـاين مـن أوضـاع صـعبة تتمثـل يف مـا . املالية والتكنولوجية
والتـي يوضـحها الشـكل رقـم  Vicious Circleيسمى بالدائرة املوحشـة أو املغلقـة 

)2.( 

يوضح الدائرة املوحشة التـي متثـل األوضـاع السـائدة يف الـدول ) 2(الشكل رقم 
  .النامية والفقرية

: Absorption  of Surphus Labor نظريـة اســتيعاب فــائض العاملــة) 8(
وتقوم هذه النظرية عىل االفرتاض بأن هناك فائضاً يف العاملـة يف القطـاع الزراعـي يف 

حيث ميكن استيعاب أو توظيف مثل هذا الفائض يف القطاع الصـناعي . الدول النامية
عاملـة يف الـدول الناميـة يـتم مـن خـالل أي أن احتواء فـائض ال. يف االقتصاد القومي

كـام . التوسع الصناعي وبأجور أعىل قليالً من حد الكفاف الذي يوفره العمل الزراعي
أن تحويل فائض العاملة الزراعية إىل القطاع الصناعي سوف يسهم يف زيادة اإلنتاجية 

ويتوقف معـدل . يف القطاعني الزراعي والصناعي وبالتايل زيادة الدخل القومي إجامالً
التوظيف يف القطاع الصناعي عـىل حجـم االسـتثامرات واالدخـار واألربـاح الصـناعية 

 .والتي تؤثر ببعضها بطريقة إيجابية
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  )2(شكل رقم 

  يوضح الدائرة املوحشة التي متثل األوضاع السائدة يف الدول النامية والفقرية
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تنطلـق هـذه النظريـة : Imbalanced Groeth نظرية النمو غـري املتـوازن) 9(
من االفرتاض بأن أوضاع الدول النامية والفقرية ال تسمح بتوفري كافة املتطلبات املالية 
والبرشية والتكنولوجيـة وغريهـا مـن املـدخالت الالزمـة للتنميـة يف كافـة القطاعـات 

ة وبالتايل فال بد من توجيه اإلمكانـات املحـدودة واملتاحـة للـدول الفقـري . االقتصادية
واستثامرها يف بعض القطاعـات املختـارة واملالمئـة ملجمـل األوضـاع املحليـة يف هـذه 

) عدم توازن(وأن الرتكيز عىل هذه القطاعات يساعد يف تطويرها ويخلق خلالً . الدول
ورمبـا قطـاع واحـد أو عـدد (يف االقتصاد القومي أي ظهور بعض القطاعات اإلنتاجية 

إن وجود مثل هذا الخلل يسـاعد . ة يف القطاعات األخرىالرائدة واملؤثر ) محدود منها
 .يف حفز القطاعات األخرى للحاق بالقطاع املتطور نسبياً 

  :Social Psychological Theoriesالنظريات االجتامعية النفسية : ثانياً 

تقــوم هــذه املجموعــة مــن النظريــات عــىل أســاس الــربط والعالقــة بــني النمــو 
ناحيــة والخصــائص الشخصــية والســلوكية للســكان يف أي االقتصــادي والتنميــة مــن 

ومن أبرز املفكرين املؤيدين ملثل هذه النظريـات ماكليالنـد . مجتمع من ناحية ثانية
David Mxxlelland  وهــيجنE. Hagen  حيــث يــرى مكليالنــد أن التنميــة هــي

ام ازداد وأنه كلـ. املحصلة ملستويات االنجاز واإلبداع الفردي والجامعي يف أي مجتمع
عدد األفراد املبدعني والذين يحفزهم اإلنجاز العايل واملغامرة واملخاطرة كلام تـوفرت 
فرص أكرث للتقدم والتنمية املجتمعية يف مراحل الطفولة األوليـة مـن خـالل التوجيـه 

كـام إن تشـجيع . والتثقيف والتوعية النفسية واالجتامعية والتعليم والتنشئة املالمئـة
قتصادية املنتجة واإلبداع الفردي يسهم يف خلق األفراد املنتجـني واملبـدعني العقلية اال 

  .وبالتايل اإلسهام يف تحقيق التنمية االقتصادية

ويضــيف هــيجن إىل ذلــك بــأن النمــو االقتصــادي يتحســن مــن خــالل تشــجيع 
الشخصيات الخالّقة واإلصالحية التي تقود التحوالت املجتمعية مـن حـاالت التخلـف 

  .الت أكرث تقدماً تقوم عىل العلم واملعرفة والتكنولوجياإىل حا
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  :Comprehensive Development Theoriesنظريات التنمية الشاملة : ثالثاً 

وتتصف هذه النظريات عموماً بتوجههـا وفهمهـا الشـمويل والنظـامي واملتعـدد 
القطاعـات  كام تتصف باهتاممها املتوازن يف كافـة. األبعاد والجوانب لظاهرة التنمية

االقتصادية واالجتامعية والسياسية واإلنسانية واملادية واملعنوية وغريها مـن جوانـب 
ومن أهم النظريات التي ظهرت يف هذا املجال تلـك التـي جـاء بهـا . التنمية الشاملة

وتتوقف درجة التنميـة أو . Alberto Ramosوألربتو راموس  Fred Riggsفرد رجز 
الخصـائص واملعـايري والظـروف االقتصـادية واالجتامعيـة التخلف عىل مجموعة مـن 

  .والسياسية والعلمية والثقافية واملادية واملعنوية والبيئية املتغرية

وقد صّنف رجز املجتمعات اإلنسانية وفقاً لنموذج ثنـايئ البعـد حيـث ميّـز بـني 
تصـنيف أي أن هـذا ال. واملجتمعـات املتقدمـة) املتخلفـة نسـبياً (املجتمعات الناميـة 

  :يشمل نوعني من املجتمعات هام

ويتمثــل املجتمــع التقليــدي النــامي أو  ):Agraria(املجتمــع الزراعــي   . أ
حتى املتخلف نسـبياً والـذي يتصـف بـاالعتامد عـىل الزراعـة البدائيـة 
وجمود التقاليد واملحسـوبية ونخبـة مـؤثرة وقويـة والحكومـة كوكيـل 

  .توظيف دائم

وميثل املجتمعات املتقدمة والتي  ):Industria(املجتمع الصناعي   . ب
تتصف باالعتامد عىل الصناعة املتطورة والتكنولوجيا والعلم 

واملؤسسية والجدارة والتنافس الفردي والدميقراطية والحركية 
االجتامعية والرسمية والعقالنية يف مختلف العالقات الفردية 

 .واملجتمعية

ة توجهات الغربنة ويتضمن تصنيف رجز للمجتمعات بطريقة غري مبارش 
Westernization أي التقليد األعمى للمجتمعات الغربية من قبل الدول النامية .

وبالتايل . حيث أن التنمية تتمثل بإتباع مراحل التنمية الغربية وأساليبها ومظاهرها
فهي تتفق بشكل كبري مع النظريات االقتصادية والتي تركز عىل الجوانب املادية 

  .بشكل خاص
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. نظرية راموس فهي متثل منوذجـاً احتامليـاً ونسـبياً متغـرياً للتنميـة الشـاملة أما
  :وتقوم هذه النظرية عىل االفرتاضات األساسية التالية

أن الحداثة أو التنمية ال تقترص عىل جزء معني من هذا الكون وبالتـايل   . أ
فال يوجد منط مثايل للتنمية بحيث ميكن االعتامد عليه وتطبيقـه يف أي 

  .جتمع مهام كانت ظروفه وأوضاعه العامةم

أن كل مجتمع يتضمن احتامالته التنموية الخاصة به واملالمئـة ملجمـل   . ب
وأن املحاكاة العمياء للمجتمعات األخرى تشكل عائقـاً . أوضاعه العامة

 .للتنمية الوطنية الشاملة

  :وقد خلص راموس إىل تصنيف نظريات التنمية الشاملة يف فئتني رئيستني هام

والتــي تشــمل كافــة : N "Necessity Model"نظريــات الحتميــة   . أ
النظريات التـي تركـز عـىل النمـوذج الغـريب يف التنميـة ومـا فيـه مـن 

  .خصائص وسلوكيات ومتطلبات وغريها

والتي يرى فيها رامـوس : P "Possibility Model"نظريات االحتاملية   . ب
ــة يف املج ــاهرة التنمي ــوالً لظ ــاً ومقب ــرياً واقعي ــات تفس ــات والبيئ تمع

وتفرتض هذه النظريات أن التنمية مفهوم متغـري ودينـامييك . املختلفة
يرتبط باألبعاد الحضارية والتاريخية واملعارصة لكـل مجتمـع ومـا فيـه 

وبالتايل فال يوجـد منـط تنمـوي مثـايل ميكـن تطبيقـه . من خصوصيات
 .عموماً 

  :حتاملية ما ييل بإيجازومن أهم الفروق بني النظريات الحتمية والنظريات اال 

النظريــات الحتميــة تهمــل العوامــل البيئيــة املتغــرية بــني املجتمعــات  )1(
بينام تنطلـق النظريـات االحتامليـة مـن االخـتالف األسـايس .  املختلفة

والدور الحاسم للعوامل البيئية يف التـأثري يف األمنـاط التنمويـة املالمئـة 
  .لكل مجتمع

يــة يف عالقــة الــدول الناميــة بالــدول النظريــات الحتميــة تّكــرس التبع )2(
ــاح  ــة االســتقاللية واالنفت ــات االحتاملي ــنام تشــجع النظري املتقدمــة بي

 .والتعاون
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ــة والنمــو  )3( ــب املادي ــالرتكيز عــىل الجوان ــة تتصــف ب ــات الحتمي النظري
ــات  ــا النظري ــيف إليه ــنام تض ــا بي ــنيع والتكنولوجي ــادي والتص االقتص

امـة مثـل القـيم والطموحـات االحتاملية جوانب اجتامعية ومعنوية ه
 .السياسية واالجتامعية وغريها

 Discreteتفــرتض النظريــات الحتميــة بــأن التنميــة عمليــة منقطعــة  )4(
وبالتايل فهي عملية مطلقة ومنعزلة أي أنها توجد يف بعض املجتمعات 

، بيـنام تقـوم النظريـات )املتخلفة(وال توجد يف غريها ) املتقدمة(فقط 
فرتاض بأن التنمية عمليـة نسـبية متصـلة بحيـث أن االحتاملية عىل اال 

 .جميع املجتمعات هي يف حالة دامئة من التطوير والتنمية والتغري

تتصف النظريات الحتمية بأنها أحادية البعـد وجزئيـة وضـيقة النظـرة  )5(
والتوجه بينام تتصف النظريات االحتامليـة بتعدديـة األبعـاد والتوجـه 

  . نظرة املجتمعيةالشمويل واملتكامل واتساع ال

  :سياسات التنمية

إن الرتجمة العملية لنظريات التنمية وتطبيقها يف املجاالت املجتمعيـة املختلفـة 
وميكــن تصــنيف السياســات . تقــوم عــىل تبنــي سياســات محــددة يف هــذا الخصــوص

  :التنموية يف فئات ثالث رئيسة وهي

بيـة وبعـض التـي تنتهجهـا املجتمعـات الرأسـاملية الغر  التنمية الحـرة  )أ (
وتقـوم التنميـة . املجتمعات النامية التي تتبع املنهج الغريب يف التنميـة

الحرة عىل نظام السوق بكافة أبعاده وإعطاء الدور الرئييسـ يف جهـود 
وبـالرغم مـن ذلـك فـإن دور . التنمية القومية الشاملة للقطاع الخـاص

مليـة أكـرث الدولة يف املجتمعات الرأساملية قد تنامي عموماً ألسـباب ع
  .من كونها أسباب عقيدية
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التي تنتهجها املجتمعـات االشـرتاكية أو الشـيوعية يف  التنمية املخططة  )ب (
دول أوروبا الرشقية واالتحاد السوفيايت والصني وغريهـا مـن دول هـذه 

وترتكز التنمية املخططة عـىل دور أسـايس للقطـاع . املنظومة وتوابعها
يـنام ال يوجـد دور يـذكر للقطـاع العام مبختلف مؤسساته وفعالياتـه ب

وهذا يعني وجود خطط قومية شاملة لالقتصاد واملجتمـع ويف . الخاص
ويتضمن ذلك سياسات اإلنتـاج . مختلف القطاعات اإلنتاجية والخدمية

 .والتوزيع واألولويات والبدائل واألساليب وغريها

ركة نسـبياً والتـي تقـوم عـىل أسـاس املشـا التنمية املختلطـة املتوازنـة  )ج (
الفعالة والحيوية للقطاعني العـام والخـاص يف مجـال التنميـة القوميـة 

وتفرتض مثل هذه السياسات وجود رضورة للمشاركة وتواجد . الشاملة
  .بينهام من أجل بلوغ األهداف والطموحات التنموية الشاملة

إن تبني السياسة التنموية املالمئة يتوقف عىل مجموعة مـن العوامـل العقيديـة 
عملية يف إطار البيئة املجتمعية ومـا تتضـمنه مـن خصـائص وخصوصـيات وفـرص وال

  .ومحددات ومتغريات

  :نحو مفهوم نظامي للتنمية القومية

ــب  ــىل الجوان ــز ع ــي ترك ــة والت ــة الحتمي ــات التنمي ــبي لنظري ــل النس إن الفش
يف االقتصادية مبفردها قد أعطى مجاالً واسـعاً ونجاحـاً مقبـوالً للنظريـات االحتامليـة 

وقـد فتحـت . تفسري الظاهرة التنموية بشكل يقوم عـىل الواقعيـة والتـوازن والحيـاد
وميثل . النظريات االحتاملية مجاالً لفهم ظاهرة التنمية مبنظور نظامي مفتوح ومعقد

  .املفهوم النظامي املقرتح للتنمية الشاملة) 3(الشكل رقم 
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  :يقوم هذا املفهوم عىل االفرتاضات التالية

التنمية عملية نسبية متغرية ومرتبطة بالحضـارة املجتمعيـة بكـل أبعادهـا  إن. أ
  .املعارصة والتاريخية

إن التنمية الشاملة هي مبثابة نظام مفتوح يقوم عىل أساس التفاعل الحيوي . ب
وبالتـايل . والتأثري الفاعل واملتبادل بني املتغريات التنموية الداخلية والخارجيـة

ة عىل التبعية والتقليد األعمى مثلام أنهـا ليسـت عمليـة فالتنمية ليست قامئ
 .مغلقة ومنعزلة

أن هناك حداً فاصالً بني التنمية والتخلف ميكن تجاوزه صعوداً أو نزوالً وفقـاً . ج
وبالتــايل فــإن . للمتغــريات واملعطيــات املتــوفرة يف مكــان مــا أو زمــان معــني

د ال تكـون كـذلك بـاألمس أو قـ) اآلن وهنـا(املجتمعات املتقدمة اليوم مـثالً 
  .ونفس املالحظة تنطبق عىل الدول املتخلفة أو النامية. غداً 

إن للتنميــة أو التخلــف مجموعــة مــن املعــايري أو الخصــائص التــي تتضــمن . د
  .جوانب سلوكية وأثاراً محددة عىل االقتصاد واملجتمع

متكاملـة إن لكل مجتمع منوذج تنموي تطبيقـي يسـتند إىل نظريـة تنمويـة . هـ
األبعاد تنبثق من مجمل أوضاعه ويختارها ضمن إطار بيئـي متعـدد الفـرص 

  .واملحددات

مجموعـة كبـرية مـن العنـارص االقتصـادية ) التخلـف/التنمية(وتتضمن خصائص 
وتكون درجة التنميـة . واالجتامعية والتكنولوجية والسياسية واإلدارية واملالية وغريها

  . ثل هذه العنارص وطبيعة اتجاهها وتفاعالتها البيئيةأو التخلف محصلة لدى توافر م

  .يبني منوذج نظامي لظاهرة التنمية) 3(الشكل رقم 
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  يبني منوذج نظامي لظاهرة التنمية ) 3(الشكل رقم 
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  :وفيام ييل أهم العنارص عىل سبيل املثال وليس الحرص

ــة  )1( ــومي والعامل ــردي والق ــدخل الف ــدالت ال ــل مع ــارص اقتصــادية مث عن
  .والتضخم والتجارة الداخلية والخارجية وتوفر السلع والخدمات وغريها

عنارص اجتامعيـة مثـل الحركيـة االجتامعيـة ومعـدل التغـري يف األوضـاع  )2(
السكانية من النواحي الكمية والنوعية ومدى الوعي والثقافـة والتفاعـل 

 .االجتامعي

جهـزة التـي عنارص تكنولوجية تتعلق باألساليب واملعلومـات والـنظم واأل  )3(
 .تسهم يف خدمة اإلنسان وزيادة الرفاه والقدرة عىل التعامل مع البيئة

عنارص سياسية تشمل التحرر واالسـتقالل واملشـاركة الشـعبية واالنفتـاح  )4(
 .الفكري وغريها

عنارص إدارية تشمل الفلسـفات والقـيم اإلداريـة واألسـاليب وإجـراءات  )5(
والعقالنية والقانونية والجدارة العمل ومفاهيم الوظيفة العامة والرسمية 

 .واإلنجاز وغريها

عنــارص ماديــة تشــمل الرفــاه املــادي العــام مبختلــف جوانبــه اإلنتاجيــة  )6(
 .والتوزيعية واالستهالكية واالستثامرية وغريها

عنارص معنوية تشمل الجوانب النفسية والشخصـية والتوجهـات والقـيم  )7(
 .االجتامعية وغريها

املعطيات البيئية املحيطة بكل مجتمع تحـدد مـدى ومن الطبيعي أن الظروف و 
وميكن مالحظـة أن هـذا . توافر هذه العنارص أو غريها وطبيعة اتجاهاً سلباً أو إيجاباً 

املفهوم النظامي للتنمية ينسجم مـع النظريـات االحتامليـة التـي متثـل اإلطـار العـام 
  .املفهوم املقرتح ووفقاً للتفصيالت املشار إليها آنفاً 
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  التنمية اإلدارية
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  ثالثالفصل ال

  اإلداريةالتنمية 

  :متهيد

نظـراً لـدورها الفّعـال  تحتل اإلدارة يف أية جهود جامعية وتعاونية مكانة حيوية
فـاإلدارة عامـة كانـت أم خاصـة مسـؤولة عـن االسـتخدام . يف ربط الوسائل بالغايات

ة وتوجيهها بالكيفيـة والكميـة والنوعيـة املناسـبة األمثل للمدخالت املحدودة واملتاح
تطورات متالحقـة منـذ ) علامً ومامرسة(وقد شهدت . لخدمة األغراض املرسومة سلفاً 
حيث أسهمت هذه التطورات العلميـة والعمليـة يف . البدايات األوىل للقرن العرشين

اعد وأصـول تعزيز مكانة اإلدارة كعلم ومجال معريف منظم ومتخصص وكمهنة لها قو 
  .فنية وأخالقيات يف املامرسة العملية

وقد أدركت الحكومـات واملـنظامت الخاصـة يف كافـة الـدول املتقدمـة والناميـة 
أهميــة اإلدارة يف تحقيــق األهــداف املختلفــة التــي تتبناهــا الــدول واملــنظامت عــىل 

ــاطها ــاالت نش ــا ومج ــتالف أنواعه ــ. اخ ــة اإلدارة يف قي ــذا اإلدراك ألهمي ــل ه ام ومتث
يف مختلـف الجامعـات  الحكومات ومنظامت األعامل جنباً إىل جنـب مـع األكـادمييني

واملعاهــد اإلداريــة والجمعيــات اإلداريــة والسياســية املهنيــة ببــذل الجهــود العلميــة 
علــامً (وتخصـيص األمـوال وتبنـي الخطــط الالزمـة إلحـداث التطــوير املالئـم لـإلدارة 

  ).ومامرسة

داة فاعلة ملساعدات الحكومة يف الـدول الناميـة وغريهـا وتزداد أهمية اإلدارة كأ 
ــه  ــي تواج ــدة الت ــاء املتزاي ــاملة واألعب ــة الش ــة القومي ــات التنمي ــة متطلب يف مواجه

حيـث أن دور الدولـة املعـارص يف املجتمـع واالقتصـاد يتنـامى . الحكومات املعـارصة
ع املعـارص يتطلـب وأن التوسع األفقي والعمودي يف دور الدولة يف املجتمـ. باستمرار

إمكانيات إدارية عىل درجة كافية من التقدم بحيث ميكن مواجهة ظروف ومشكالت 
  .البيئة املعقدة واملتغرية
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مبختلف مكوناته قيـادة وتوجيـه عمليـة ) اإلدارة العامة(يتوىل الجهاز الحكومي 
لدولـة يف كام يقوم بتنفيذ السياسيات العامة التي ترسـمها ا. التنمية القومية الشاملة

ــف  ــة ويف مختل ــية واإلداري ــة والسياس ــادية واالجتامعي ــة االقتص ــاالت اإلنتاجي املج
إن فعالية تنفيذ السياسـات العامـة تـرتبط إىل . القطاعات اإلنتاجية والخدمية وغريها

حد كبري بقـدرات الجهـاز اإلداري العـام ومـدى تـوفر القيـادات والكفـاءات اإلداريـة 
) وغريهـا(وبالتايل فإن اإلدارة العامة يف الدول الناميـة ). اً وفنياً علمياً وخرباتي(املؤهلة 

وتتمثل هذه املسؤولية بدورها يف التنميـة . تتحمل مسؤولية مزدوجة بهذا الخصوص
القومية الشاملة ودورها يف التنمية اإلداريـة الذاتيـة لجهـاز اإلدارة العامـة مـن أجـل 

وبالتـايل فقـد ظهـرت . شـاملة بفعاليـة وكفايـةالقيام بدوره األول املتعلق بالتنمية ال
الحاجة إىل االهـتامم بـاإلدارة وتطويرهـا وتنميتهـا مـن مختلـف الجوانـب اإلنسـانية 

وهذا يعني والدة مفهوم التنميـة اإلداريـة . والتنظيمية واإلجرائية والترشيعية وغريها
  .وترجمته إىل مجهودات فكرية وعملية عديدة

  :مفهوم التنمية اإلدارية

يحظى موضوع التنمية اإلدارية باهتامم بالغ لدى األوساط األكادميية واملامرسـة 
وبالرغم من ذلك فإن مفهـوم التنميـة . لإلدارة يف القطاعني العام والخاص عىل السواء

اإلدارية يواجه مشكالت نظرية وأخرى عملية تعيق الوصول إىل تعريـف عـام متفـق 
عديدة أخرى متداخلة مع مفهـوم التنميـة حيث ظهرت مصطلحات . عليه للمصطلح

) التطـور(ا الخصـوص نجـد مصـطلحات ومن أهم املصطلحات الشائعة بهذ. اإلدارية
اإلداري والتنظيمــي إىل جانــب ) التغيــري(و ) التحــديث(و ) اإلصــالح(و ) التطــوير(و

طـة مفهوم التنمية اإلدارية أيضاً وبالرغم من االختالفـات الفكريـة واملفاهيميـة املرتب
بهذه املصطلحات فإن بعض الكتاب يستعملها كمرتادفـات بيـنام مييـز آخـرون بينهـا 

  .بدقة مع االعرتاف بالرتابط الوثيق بينها أيضاً 

يشري مصطلح التطور اإلداري إىل املراحل التاريخية التي مرت بهـا اإلدارة كحقـل 
  طور مفهوم فالت. علمي متخصص ومامرسة قي واقع التنظيامت اإلنسانية املختلفة
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وصفي محايد يرتبط بالعنرص الزمني والتاريخي وميثل سجالً لدورة حيـاة اإلدارة 
  .مبختلف جوانب السرية الفكرية والعملية لها

أما التطوير اإلداري فهو مفهوم إيجايب يتضـمن إجـراء التعـديالت الالزمـة يف أي 
أجل زيادة فعاليتها من ...) مثل الهياكل والوظائف والناس(جانب من جوانب اإلدارة 

فـالتطوير . يف تحقيق األهداف والتغلب عىل مشكالتها واستغالل الفرص املتاحـة لهـا
اإلداري ميثل نقلة نوعية وكمية قد تكون جزئيـة أو كليـة يف جوانـب اإلدارة وتهـدف 

  .إىل تحسني فعالية اإلدارة وقدراتها املختلفة

ة الخلل واملشكالت التي تعـاين ويشري مصطلح اإلصالح اإلداري إىل معالجة ظاهر 
أي أن اإلصــالح مفهــوم ســلبي يركــز عــىل وجــود املشــكالت والعيــوب . منهــا اإلدارة

وغالبـاً مـا مييـل هـذا املصـطلح إىل . التنظيمية املختلفة ويحاول تشخيصـها وعالجهـا
الرتكيز عىل الجوانب اإلنسانية والهيكلية مثل محاربة الفساد اإلداري مبختلف صـوره 

وشـهدت الـدول الناميـة وغريهـا . دة التنظيم اإلداري وغـري ذلـك مـن الجوانـبوإعا
حركات لإلصالح تهـدف إىل الـتخلص مـن مظـاهر الخلـل والفسـاد اإلداري واإلنسـاين 

  .والهيكيل وتعزيز خصائص وسلوكيات اإلدارة املعارصة

ت أما التحديث اإلداري أو املعارصة اإلدارية فهي تعني مواكبـة أحـدث التطـورا
ويتضـمن التحـديث اإلداري . واملستجدات اإلدارية وتسخريها لخدمـة أغـراض اإلدارة

االستفادة من نتائج املعرفة اإلدارية املتقدمة وما توفره من معلومات وأساليب تقنية 
باألصول السائدة يف ) فلسفة ومامرسة(والتحديث اإلداري يعني التزام اإلدارة . وغريها

ة ومواكبتها يف انتقالها من زمن آلخر وما يرافق ذلك من محتـوى املرحلة اآلنية املتغري 
أما مفهوم التغيري التنظيمي واإلداري فهـو مفهـوم شـمويل أو جـزيئ . موضوعي مالئم

كـام يعنـي . مـن وضـع أو مرحلـة ألخـرى) الكمي أو النوعي(محايد ويعني االنتقال 
وال يحتمـل التغيـري . دة بغريهـاالتغيري استبدال األشياء أو األساليب أو النـاس املوجـو 

ولكنه يشمل كافة املصطلحات السـابقة أي أنهـا . بالرضورة مضامني سلبية أو إيجابية
  :وفيام ييل ملحة موجزة عن أهم أنواع التغيري. جميعاً تتضمن نوعاً من أنواع التغيري
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التغيري الجزيئ مقابل التغيـري الشـامل وفقـاً ملحتـوى التغيـري والقطاعـات   .أ 
 .يشملها التي

 .تغيري عشوايئ مقابل تغيري مخطط  .ب 

 .تغيريات قصرية األمد وأخرى طويلة األمد  .ج 

 .تغيريات هامشية مقابل تغيريات جذرية  .د 

 .تغيريات تدريجية مقابل تغيريات ثورية رسيعة . هـ

وأخرياً فإن مفهوم التنمية اإلدارية يعتـرب مـن أكـرث املصـطلحات يف هـذا املجـال 
حيــث أن موضــوع التنميــة اإلداريــة يتســم . قيقــة املوضــوعشــموالً وتعبــرياً عــن ح

. بالشمول والتعددية والرتابط والتأثري املتبادل بني كافة مكوناته الداخليـة والخارجيـة
فالتنمية اإلدارية مفهوم نظامي يتكون من عـدد مـن الجوانـب الهيكليـة واإلنسـانية 

وم التنمية القوميـة الشـاملة يف واإلجرائية والترشيعية والوظيفية، كام أنه يرتبط مبفه
  .عالقة إيجابية مفتوحة

وميكن تعريف التنمية اإلدارية بأنها عملية تغيري إيجايب أو إحـداث نقلـة كميـة 
وتشـمل التنميـة اإلداريـة . ونوعية يف مختلف الجوانـب اإلداريـة الفكريـة والعمليـة

  :واحداً أو أكرث من الجوانب التالية

  .تنظيميةالجوانب الهيكلية أو ال  .أ 

 .الجوانب الوظيفية من تحليل ووصف وعالقات وظيفية مختلفة  .ب 

  .الجوانب اإلنسانية من تدريب واختيار وحوافز وغريها  .ج 

  .ل اليدوية واآللية وغريهاعامالجوانب اإلجرائية وأساليب ونظم األ   .د 

  .الجوانب الترشيعية والقانونية مبا فيها من نظم وتعليامت وغريها . هـ

اإلدارية إىل إزالة مظاهر الخلل يف أي من الجوانب املذكورة آنفاً  وتهدف التنمية
  .باإلضافة إىل تحسني فعالية التنظيامت وتطويرها بناء عىل خطة واضحة مدروسة
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  :العالقة بني التنمية اإلدارية والتنمية الشاملة

تتصف العالقة بني التنميـة اإلداريـة والتنميـة القوميـة الشـاملة بالجدليـة عـىل 
لرغم من إمكانية القول بأنها عالقة إيجابية وطردية مبعنى أن أي تحسـني وتقـدم يف ا

  .أي منهام يؤثر إيجابياً يف األخرى

أن اإلدارة الفعالــة واملتطــورة هــي متطلــب  Peter Drukerويــرى بيــرت دركــر 
مسبق للتنمية القومية الشاملة أي أنه مـن خـالل تنميـة اإلدارة مبكوناتهـا وأسـاليبها 

  .م تحريك التنمية الشاملة وتحقيق أهدافهايت

فريى عكس ذلك أي أن التنميـة الشـاملة وخصوصـاً  Fred Riggsأما فريد رجز 
يف الجوانب االقتصادية تسهم يف تطـوير اإلدارة بجوانبهـا املختلفـة نظـراً ألنهـا تـوفر 

  .اإلمكانات وتولد الحاجة للتنمية اإلدارية

ثل وجهات متطرفة وأحاديـة البعـد وأن التمسـك وميكن القول بأن هذه اآلراء مت
. بها قد ال يؤدي إىل نتيجة حاسـمة بـل يـؤدي إىل اسـتمرار النقـاش يف حلقـة مفرغـة

وبالتايل فإن طبيعة العالقة بني التنمية اإلدارية والتنمية الشـاملة تفهـم وتحـدد بنـاء 
التنمية الشاملة هي أي أن التنمية اإلدارية و . عىل نظرة شمولية وعملية لهذه العالقة

  .عمليتان متالزمتان ومتكاملتان يف إطار نظامي موحد

إن تنمية اإلدارة العامة كمحرك للتنمية القومية الشاملة يف الدول النامية بشكل 
منطلقاً حيوياً إلدارة التنمية وفعاليتها يف تحقيـق األهـداف التنمويـة وتسـيري عمليـة 

كـام أن . تنفيذ ومتابعة ورقابة وتقييم وغريهـاالتنمية مبختلف مراحلها من تخطيط و 
تحقيق مستويات متقدمـة مـن التنميـة الشـاملة يـوفر مناخـاً مالمئـاً لحفـز التنميـة 

  .اإلدارية بجوانبها املختلفة

إن عدم التوازن يف االهتامم أو التخلـف يف أي مـن جوانـب التنميـة اإلداريـة أو 
  وبالتايل فالبد من . ألخرى ويعيق تقدمهاالتنمية الشاملة يؤثر سلباً عىل الجوانب ا
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بذل الجهـود يف خطـوط متوازيـة تشـمل التنميـة اإلداريـة كـام تشـمل التنميـة 
  .الشاملة عىل حد سواء

وتجدر اإلشارة إىل أهمية النظرة النظامية املتكاملة واملفتوحة بخصـوص التنميـة 
رة التكامـل والتعـاون وهذه النظرة النظامية تتضـمن رضو . اإلدارية والتنمية الشاملة

والتأثري اإليجايب املتبادل فكر اإلدارة ومامرستها من جهة وبـني اإلدارة العامـة واإلدارة 
كام يجب الرتكيز عـىل أبعـاد االنفتـاح الـدويل والتعـاون بـني . الخاصة من جهة ثانية

مختلف املجتمعات من أجل االستفادة من خرباتها وتبادلها بالشكل املالئـم للظـروف 
ويتضمن ذلـك الـرتابط بـني كـل مـن التنميـة اإلداريـة وإدارة . املحلية يف كل مجتمع

التنمية الشاملة واإلدارة العامة واإلدارة املقارنة وإدارة األعامل حيث أن جميع هـذه 
  .   الحقول تشرتك يف دراسة زوايا مرتابطة يف املجتمع اإلنساين

  :مقومات التنمية اإلدارية

ميـة اإلداريـة إىل مجموعـة مرتابطـة ومتكاملـة مـن املقومـات تحتاج عملية التن
  :وتتلخص أهم هذه املقومات مبا ييل. الالزمة لنجاحها وتحقيق أهدافها

إدارة وقناعة سياسية وإدارية عليا يف التنميـة اإلداريـة كفلسـفة وسـبيل  )1(
  .عميل للتنمية الشاملة

لشـامل للتنميـة إتباع األسلوب العلمي واملنظم واملـدروس يف التخطـيط ا )2(
اإلدارية مبختلـف أبعادهـا الهيكليـة واإلنسـانية والوظيفيـة والترشـيعية 

 .بشكل يقوم عىل التكامل والتوازن يف االهتامم يف هذه األبعاد وغريها

الوعي االجتامعي بأهمية التنمية اإلدارية وتأثريها اإليجايب عـىل التنميـة  )3(
بـالتغيري واالنتقـال مـن وهـذا يتضـمن قبـول املجتمـع . القومية الشاملة

النمط اإلداري التقليدي إىل منـط متقـدم يقـوم عـىل الجـدارة والتنـافس 
  .والرسمية واملوضوعية وغريها من أسس اإلدارة املعارصة
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االنفتاح اإليجايب يف تبادل الخربات العلمية والتطبيقية يف مجـال اإلدارة وعـىل  )4(
 .مختلف املستويات املحلية والدولية

ىل الدراسات والبحوث العلميـة وتطبيقاتهـا يف مجـال اإلدارة نظـراً االعتامد ع )5(
 .للرتابط الحيوي الوثيق بني فكر اإلدارة ومامرستها

مراعاة الظـروف البيئيـة والخصوصـيات االقتصـادية واالجتامعيـة والسياسـية  )6(
 .واإلدارية لكل مجتمع ونظامه اإلداري

 :تها األساسية وأهمهاتوفري كافة مستلزمات التنمية اإلدارية ومتطلبا )7(

 .نظام متكامل وحديث للمعلومات اإلدارية  .أ 

 .وجود نظام رقابة ومتابعة وتقييم متكامل ومستمر وفّعال  .ب 

 .تخصيص مصادر مالية كافية ومالمئة لتنفيذ خطط التنمية اإلدارية  .ج 

 .تحديث الترشيعات وإزالة كافة العقبات أو املعوقات الترشيعية  .د 

ل عميل وواقعي يراعي كطط التنمية اإلدارية بشالرتكيز عىل تصميم خ . هـ
اإلمكانات ويبتعد عن التنظري املجرد ويقرتب من الرتجمـة اإلجرائيـة 

  .املالمئة للتنفيذ الفعال

اختيــار العنــارص البرشــية املســؤولة عــن خطــط التنميــة اإلداريــة   .و 
وتنفيذها ومتابعتها بناء عـىل أسـس املوضـوعية والجـدارة والقـوة 

  .واألمانة

  :   أجهزة ومؤسسات التنمية اإلدارية

ولـذلك . تعترب جهود التنمية اإلدارية نشاطات جامعيـة وتعاونيـة مرتابطـة ومتكاملـة
كـام أن جهـود . فالبد من وجود إطار مؤسيس يوحد وينسق هذه الجهود بفعاليـة وكفايـة

بـل تتعـداها التنمية اإلدارية ال تقترص عىل تلك التي تبـذلها األجهـزة الحكوميـة العديـدة 
  يقف حيث أن تطوير اإلدارة وتنميتها ال. لتشمل األجهزة اإلدارية الخاصة
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. عند حدود داخلية أو خارجية ألن التنميـة اإلداريـة هـي مبثابـة نظـام مفتـوح 
  :وميكن أن نذكر أهم األجهزة واملؤسسات املرتبطة بعملية التنمية اإلدارية كام ييل

نبثقة عن اإلدارة العامـة ومـن أهمهـا مـا األجهزة املركزية املتخصصة وامل )1(
 :ييل

 .مجالس الخدمة املدنية مبسمياتها املختلفة  .أ 

األجهزة املركزيـة لـإلدارة والتنظـيم أو التنظـيم واألسـاليب أو غـري   .ب 
 .ذلك من املسميات

أجهزة ومجالس التخطيط القومي والتي تهتم بالتنمية الشاملة مبـا   .ج 
  .فيها التنمية اإلدارية

ملستقلة واملتخصصة بالتنميـة اإلداريـة والتـي تـؤدي وظيفـة املؤسسات ا )2(
ــف  ــدريب يف مختل ــارات والت ــث واالستش ــمن البح ــاد تتض ــة األبع ثالثي

ومـن . الجوانب اإلدارية الهيكلية واإلنسانية والوظيفية واإلجرائية وغريها
 :أهم املؤسسات املعروفة عموماً ما ييل

األوىل بالتنميــة  معاهــد اإلدارة العامــة التــي تتخصــص بالدرجــة  .أ 
 .اإلدارية يف القطاع العام

معاهد إدارة األعـامل والتـي تتخصـص بالدرجـة األوىل بالتنميـة   .ب 
 .اإلدارية يف القطاع الخاص

املؤسسات املتخصصة باالستشارات اإلداريـة مبفهومهـا الشـمويل   .ج 
 .الواسع

 .مؤسسات التدريب املهني والفني  .د 

مجها مجاالت التنمية اإلداريـة املؤسسات التعليمية والتي تقدم ضمن برا )3(
ويشــمل ذلــك كليــات اإلدارة واملراكــز . بأبعادهــا العلميــة والعمليــة
  ومن أهم هذه املؤسسات الجامعات. االستشارات والتدريب املستمر
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وتتضـمن بـرامج هـذه املؤسسـات نشـاطات إداريـة . والكليات اإلدارية 
 .جاالت اإلدارةعديدة أهمها البحث واالستشارات والتدريب يف مختلف م

جهود فردية وفرعية يف مؤسسات عامـة وخاصـة عديـدة بشـكل أو أكـرث  )4(
 :من األشكال التالية

ــاتذة   .أ  ــإلدارة أو أس ــني ل ــرباء املامرس ــدمها الخ ــة يق ــربات فردي خ
 .الجامعات بناء عىل تكليف رسمي من جهة تطلبها

وجود وحدات تنظيمية فرعية متخصصة بجهود التطوير اإلداري   .ب 
ت االستشـارية أو وحـدات التـدريب والبحـث التـي مثل الوحدا

تنشئها بعض املؤسسات لخدمة أغراض التنميـة اإلداريـة داخـل 
 .تلك املؤسسات

خرباء أجانب من مصادر عديدة وبنـاء عـىل اتفاقيـات فرديـة أو   .ج 
 . رسمية أو غريها

املؤسسات املهنيـة املرتبطـة بالتنميـة اإلداريـة والتـي تهـدف عمومـاً إىل  )5(
ــز اإل  ــة(دارة تعزي ــراً ومامرســة ومهن ــن أهــم هــذه املؤسســات )فك ، وم

جمعيات اإلدارة العامة وجمعيات إدارة األعامل وبعض جامعـات اإلدارة 
حيــث تســهم مثــل هــذه . مثــل جامعــة اإلدارة العامــة املقارنــة وغريهــا

الجمعيات يف التنمية اإلدارية بوسائل عديدة تشمل األبحاث واملـؤمترات 
اإلداريـة وإقامـة الـربامج  ةملواثيق األخالقية للمامرسوالندوات وتصميم ا

 .التعليمية والتدريبية املستمرة

تعترب التنمية اإلدارية مهمة وعملية شاقة تتطلب التعـاون والتنسـيق والتكامـل 
حيث تواجه عمليـة التنميـة اإلداريـة . بني مختلف املستويات واملؤسسات املعنية بها

  :وقات ومن أهمها ما ييلومؤسساتها وجهودها بعض املع

غموض األهداف وغياب الخطط التنفيذية الدقيقـة والعمليـة يف كثـري  )1(
  .من هذه الجهود واملؤسسات



 

64 
 

 الثالث الفصل

  

غياب التنسيق الفّعال والتعاون الكـايف بـني الجهـات املعنيـة بالتنميـة  )2(
 .اإلدارية

 .جمود الترشيعات وعدم مواكبتها ملتطلبات التنمية اإلدارية )3(

 .لسيايس ومقاومة التغيري اإلداريالرصاع اإلداري وا )4(

ضعف التوجه املؤسيس أو غياب املؤسسـية وتـأثري العوامـل والصـالت  )5(
الشخصية يف مجاالت التنمية اإلدارية األساسية وأهمها اختيـار الخـرباء 

 .ووضع الربامج وتنفيذها ومتابعتها والرقابة عليها

اّلة لخطط التنميـة امليل إىل التنظري والبعد عن اإلجرائية والرتجمة الفع )6(
 .اإلدارية

 .ندرة الكفاءات البرشية املؤهلة بالعلم والخربة العملية والفنية املالمئة )7(

نقــص املعلومــات والبيانــات الدقيقــة والكافيــة واملوضــوعية يف مجــال  )8(
 .التنمية اإلدارية وغريها

 .نقص التمويل الكايف ملواجهة متطلبات التنمية اإلدارية )9(

مية اإلداريـة يف أداء رسـالتها يف خدمـة التنميـة الشـاملة إن نجاح مؤسسات التن
يقتيض التغلب عىل املشكالت املذكورة أعاله وبالتايل فإن مدى فعالية جهود التنميـة 
اإلدارية يتوقف عىل درجة قوة املشكالت املذكورة باملقارنة مع الجهود املضادة لهذه 

العوامل التالية تسـاعد يف زيـادة  باإلضافة إىل معالجة هذه املشكالت فإن. املشكالت
  :فعالية جهود التنمية اإلدارية

للتنميـة  Planned Changeاالعتامد عىل إسرتاتيجية التغيري املخطـط   .أ 
اإلدارية الشاملة واملرتبطة بالتنمية القوميـة الشـاملة يف إطـار نظـامي 

  .متعدد األبعاد ودينامييك

 .ركة ورقابة وانفتاحتفعيل املناخ الدميقراطي وما يتضمنه من مشا  .ب 

  .الوعي االجتامعي بأهمية التنمية اإلدارية ومتطلباتها  .ج 
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 .ربط التنمية اإلدارية بالعوامل البيئية يف منظور نظامي  .د 

  .التكامل بني السياسة واإلدارة العامة ضمن إطار املصلحة العامة للدولة . هـ

  :إسرتاتيجيات التنمية اإلدارية

التنميـة اإلداريـة إىل إسـرتاتيجية أو أكـرث مـن ميكن أن تستند نشـاطات وجهـود 
  :االسرتاتيجيات التالية

وتقـوم هـذه اإلسـرتاتيجية عـىل فـرض التغيـريات التـي : Powerالقوة  )1(
تتطلبها عملية التنميـة اإلداريـة وإلـزام األفـراد والجهـات املعنيـة بهـا 
برضورة تنفيذ التغيريات املطلوبة وفقاً ملقاييس كميـة ونوعيـة وزمنيـة 

حيث تستخدم القيادة السياسـية واإلداريـة نفوذهـا ومصـادر . محددة
  .قوتها وتأثريها يف هذا الخصوص

. للجهـات املعنيـة بهـا التغـريات: Sellingأو بيع  Persuasionاإلقناع  )2(
ويف هــذه الحالــة تقــوم الجهــات العليــا بــالتخطيط للتغــريات واتخــاذ 

ولكن االخـتالف ينحرصـ . ىلالقرارات بشأنها متاماً مثل اإلسرتاتيجية األو
حيــث تعتمــد . يف كيفيــة الحصــول عــىل التــزام الجهــات املعنيــة بهــا

إسرتاتيجية اإلقنـاع أو البيـع عـىل توضـيح أهميـة التغـريات وطبيعتهـا 
 .اإليجابية وفوائدها مام يولد القناعة بها لدى الجهات املنفذة لها

دورهـا يف التنميـة بأهمية التنمية اإلداريـة عمومـاً و التوعية والتثقيف  )3(
وهـذا . القومية الشاملة من خالل وسائل االتصال اإلداري والجامهـريي

يتضمن تنشـئة األجيـال وتعريفهـا بأهميـة اإلدارة ودورهـا الحيـوي يف 
 .إنجاز األهداف الكربى وغريها

ــاركة  )4( ــي  Participationاملش ــاوين والجامع ــل التع ــىل العم ــوم ع وتق
عنيـة بـالتغيريات املصـاحبة للتنميـة واالنفتاح بني مختلـف الجهـات امل

  اإلدارية سواء أكانت جهات تخطيط أم تنفيذ أم متابعة أم رقابة أم
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حيث تعطـي املشـاركة شـعوراً باملسـؤولية وتحفـز . معلومات وغريها 
 .التعاون يف التنفيذ

اإلسرتاتيجية متعددة األبعاد أو املوقفية وهي التـي تقـوم عـىل اختيـار  )5(
أو أكرث وفقـاً للموقـف والظـروف املحيطـة بـالتغيري وتبني إسرتاتيجية 

وهـذه اإلسـرتاتيجية تتصـف باملرونـة واتخـاذ القـرار . والتنمية اإلدارية
 .الفّعال واملالئم بخصوص جهود التنمية اإلدارية

  :التنمية اإلدارية يف األردن

ين حظيت التنمية اإلدارية باهتامم متزايد يف العقدين األخريين من القرن العرش
متثل يف وضع الخطط والربامج وتبني السياسات العامة املتعلقـة بـالتطوير اإلداري يف 
مختلف الجوانـب التنظيميـة والبرشـية والوظيفيـة واإلجرائيـة وغريهـا مـن جوانـب 

وكان من أبرز مظاهر االهتامم الرسمي يف التنمية والتطـوير . اإلدارة العامة يف األردن
  :اإلداري يف األردن ما ييل

تبني القيادة اإلدارية والسياسية العليا يف اإلدارة العامة األردنية سياسة   .أ 
معلنة يف مجال التطـوير اإلداري تتضـمن االعـرتاف بأهميتـه ودوره يف 
التنمية القومية الشاملة وبذل الجهـود يف التخطـيط للتنميـة اإلداريـة 

شـكيل وتبلـورت هـذه السياسـة العليـا يف ت. وتنفيذ برامجهـا املختلفـة
اللجنة امللكية للتطـوير اإلداري بنـاء عـىل إدارة ملكيـة سـامية يف عـام 

م، حيث كانت املهمة الرئيسية لهذه اللجنة تتمحور حول تنسيق 1979
  .الجهود وتفعيلها يف مجال التنمية اإلدارية العامة يف األردن

بناء املؤسسات املتخصصة يف مجال التنمية اإلدارية، وهذه املؤسسات   .ب 
ديوان املوظفني ومعهد اإلدارة العامة باإلضافة إىل معهد اإلدارة هي 

حيث يتخصص معهد اإلدارة العامة مبارشة يف تقديم الخدمات . األردين
التنمية اإلدارية والتي تشمل بشكل رئييس األبحاث والتدريب 

  بينام يتوىل ديوان املوظفني شؤون الخدمة والوظيفة . واالستشارات
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أبعادها الترشيعية والتوثيقية واإلحصائية والتوظيف العامة مبختلف 
كام يتوىل معهد اإلدارة األردين . والوصف الوظيفي وما إىل ذلك

االهتامم بتنمية اإلدارة يف القطاع الخاص من خالل التدريب 
ومن الطبيعي فإن الدور الوظيفي املتخصص . واالستشارات واألبحاث

الفصل املطلق بينها بل يعني  لكل من املؤسسات املذكورة ال يعني
التكامل والتعاون والتنسيق املشرتك من أجل التنمية اإلدارية والقومية 

باإلضافة إىل ذلك فقد تم تأسيس مؤسسة التدريب املهني . الشاملة
والتي تتوىل اإلرشاف عىل تخطيط وتنفيذ الربامج التدريبية يف مختلف 

لحرفية بشكل يتكامل مع جهود املجاالت املهنية والفنية والصناعية وا
التنمية اإلدارية وتحسني فعالية األداء لألجهزة اإلدارية العامة 

 .والخاصة

اهتامم املؤسسـات التعليميـة العليـا كالجامعـات وكليـات املجتمـع يف   .ج 
ــدة ــاالت عدي ــة املتخصصــة يف مج ــات اإلداري ــأت . الدراس ــد أنش وق

التـدريب والتعلـيم الجامعات األردنية مراكز متخصصـة لالستشـارات و 
املســتمر لخدمــة األفــراد واملؤسســات اإلداريــة العامــة والخاصــة عــىل 

  .السواء

ــة   .د  ــتويات الفردي ــىل املس ــة وع ــة واألجنبي ــالخربات املحلي ــتعانة ب االس
. واملستويات التنظيمية والرسـمية يف مجـال التنميـة والتطـوير اإلداري

اإلداري الشـامل ومن أحدث النشاطات يف هذا املجال برنامج التطـوير 
الذي تم متويله مناصفة بني الحكومة األردنية وبرنـامج األمـم املتحـدة 

ويشمل هذا الربنامج مختلف الجوانب الرئيسية لإلدارة العامـة . لإلمناء
يف األردن مبا فيها الجوانب التنظيمية والوظيفية والتدريبية واإلجراءات 

  .وغريها

داريـة درجـات متفاوتـة مـن النجـاح يف وقد حققت جهود التطوير والتنميـة اإل 
املؤسسات األردنية ولكنها مل ترق إىل املستوى املطلوب الذي يتناسب مع املطوحـات 

  :وفيام ييل أهم املعوقات للتنمية اإلدارية يف األردن. والتوقعات الرسمية والشعبية
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معوقات اقتصادية وماليـة تتمثـل يف النـدرة والصـعوبات املاليـة التـي  )1(
االقتصــاد األردين عمومــاً، واإلدارة العامــة يف األردن عــىل وجــه  تواجــه

  .الخصوص

معوقات اجتامعية تتمثل بـبعض خصـائص املجتمـع النـامي ومقاومـة  )2(
 .التغيري واملحسوبية وغريها

معوقات تتعلـق بعـدم االسـتقرار البيئـي العـام مبـا فيـه مـن جوانـب  )3(
 .سياسية وإدارية واقتصادية وعسكرية وغريها

 :إدارية وتشمل ما ييل معوقات )4(

غيــاب املؤسســية وســيادة النظــرة الشخصــية للوظيفــة العامــة   .أ 
 .والسلوك اإلداري العام

 .العشوائية يف بناء املؤسسات وإنهائها دون تخطيط  .ب 

 .االزدواجية والرصاع بني األجهزة اإلدارية العامة  .ج 

نقص الكفاءات اإلداريـة املؤهلـة وخصوصـاً يف مسـتوى القيـادة   .د 
رسعة تغيري وتقلب هذه القيادة بـني األجهـزة اإلداريـة اإلدارية و 

 .العامة

ضعف أجهزة الرقابـة العامـة وغيـاب املتابعـة والتقيـيم لجهـود   .ه 
  .التطوير اإلداري بالشكل املالئم

ــة   .و  عــدم وجــود إســرتاتيجية واضــحة ومحــددة يف مجــال التنمي
اإلدارية وبالتايل تشـتت الجهـود وازدواجيتهـا وتناقضـها يف هـذا 

  .الاملج

غياب األسس املوضوعية والعلمية يف اختيار الخرباء وفرق العمل   .ز 
  .يف مجال التطوير اإلداري

معوقات سلوكية تتمثل بخصائص الشخصية اإلدارية مثل حب املظاهر  )5(
  .والتنظري اإلداري والشللية والوراثة اإلدارية وغريها
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  رابعالفصل ال

  التخطيط التنموي 

  :مفهوم التخطيط

ميكن تعريف التخطيط بأنه تنبؤ مدروس ومنظم للمستقبل مبا فيه من أهـداف 
ومحـددات، كـام أنـه تقـدير وتخمـني للظـروف املسـتقبلية وبيـان  صونشاطات وفر 

ويعتـرب . نجازهـا يف فـرتة زمنيـة قادمـة ومحـددةبالنوايا والتوقعات والـربامج املـراد إ 
ــات أو الوظــائف الرئيســية ألي إدارة يف أي منظمــة عامــة أو  التخطــيط مــن العملي

واملعروفـــة تقليـــدياً . حيـــث يـــأيت التخطـــيط يف مقدمـــة وظـــائف اإلدارة. خاصـــة
POSDCORB . ويعنــي هــذا املصــطلح التخطــيط والتنظــيم والتوظيــف والتوجيــه
التقارير أو االتصاالت واملوازنة حيث يتكون املصطلح مـن الحـروف  والتنسيق وكتابة

  .األوىل لهذه الوظائف

يتضــمن التخطــيط عمليــة تحديــد مختلــف األهــداف والسياســات واإلجــراءات 
والربامج الزمنية واملوضوعية وأساليب العمل ومصادر التمويـل واملشـكالت املتوقعـة 

م واملـدروس يتضـمن التحليـل التفصـييل فـالتخطيط املـنظ. وسبل عالجها ومواجهتها
  .لكافة جوانب املستقبل مبا فيها من احتامالت وبدائل وتوقعات إيجابية أو سلبية

يعترب التخطيط عملية نظامية مفتوحة تتضمن التفاعل الدينامييك بني املعطيات 
. واإلمكانات وكافة املدخالت من جهة واملخرجات والظروف املحيطة من جهة أخـرى

يجب أن تنطلق الخطط وعملية التخطيط من واقـع الظـروف وتتفاعـل معهـا  حيث
تسـتند إىل املعلومـات والتحليـل ) رشـيدة(كام أن التخطيط عمليـة عقالنيـة . إيجابياً 

  :وميكن تلخيص أهم خصائص مفهوم التخطيط كام ييل. والتفكري املنظم واملدروس

  .التخطيط وظيفة إدارية حيوية وأساسية .1

 .علق باملستقبل أي يرتبط بفرتة زمنية محددة يف املستقبلالتخطيط يت .2

  .التخطيط نشاط هادف أي يرتبط بإنجاز أهداف محددة .3
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 .التخطيط عملية نظامية مفتوحة تتضمن التفاعل مع البيئة املحيطة .4

ــل والتفكــري  .5 ــة تســتند إىل املعلومــات والتحلي ــة عقالني التخطــيط عملي
 .املنظم

 .اتيالغاالتخطيط يربط بني الوسائل و  .6

  .التخطيط يتصور الفرص واملحددات املتوقعة .7

وتتصف الخصائص املذكور آنفـاً بـالرتابط والتفاعـل كـأجزاء لنظـام واحـد وكـيل 
ويعترب التخطيط أسلوباً واسع االنتشار يف اإلدارة املعارصة . ومعقد ومفتوح ودينامييك

ويف مختلف ) أو الكبريةالعامة أو الخاصة والصغرية (وعىل كافة املستويات التنظيمية 
  .املجاالت االقتصادية واإلدارية والسياسية واالجتامعية وغريها

  :أهمية التخطيط

يحتل التخطيط مكانة حيوية كعملية عقالنية منظمة تساعد يف إنجاز األهـداف 
املرسومة بطريقة علميـة وعمليـة تحقـق الفعاليـة والكفايـة وتسـاعد يف االسـتخدام 

والتخطيط هو أسلوب محكم للربط بني الوسـائل . حدودة واملتاحةاألمثل للمصادر امل
وميثـل التخطـيط عمليـة إضـاءة لطريـق . والغايات ضمن إطار بيئي معقـد ومفتـوح

فمن خالل التخطيط العلمي السليم ميكـن مواجهـة . املستقبل وفتح لآلفاق املجهولة
وقعات اإليجابيـة أو املستقبل مبا فيه من فرص ومحددات كام ميكن االحتياط لكل الت

إن غياب التخطـيط يعنـي التخـبط والعشـوائية والسـري يف دهـاليز مظلمـة . السلبية
وبالتايل ارتفاع نسـبة املخـاطرة وضـياع يف الجهـود والوقـت واملـال وخسـارة للفـرص 

  .املحتملة وتعاظم املشكالت وغري ذلك من سلبيات غياب التخطيط

ثـرية والعديـدة التـي يحققهـا التخطـيط فقـد ونظراً لألهمية الفائقة واملزايـا الك
تبنت املنظامت والحكومـات عـىل اختالفهـا أسـلوب التخطـيط يف مواجهـة أهـدافها 

حيث أثبتت التجربة العملية بأن التخطيط املنظم عىل . ومشكالتها ومستقبل أعاملها
أسس علميـة هـو السـبيل األمثـل للنهـوض بـاملنظامت والـدول ومواجهـة املسـتقبل 

وفيام يـيل أهـم الفوائـد التـي يحققهـا التخطـيط املـدروس . دد بفعالية وكفايةاملتج
  :والعلمي املنظم 
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ألن التخطـيط أسـلوب ) ملحـدودة(االستخدام األفضـل للمصـادر النـادرة  )1(
  .عقالين يعتمد عىل املعلومات والتحليل واملقارنة بني البدائل واألولويات

ات وبالتــايل ســهولة الــوعي باملســتقبل ومــا يحتويــه مــن فــرص ومحــدد )2(
وفعالية التعامل مع املستقبل املتوقـع نسـبياً وبالتـايل تجنـب املفاجـآت 

 .واملخاطر

التخطيط يسمح باالستفادة مـن مبـادئ اإلدارة املعـارصة مثـل التنسـيق  )3(
 .والتعاون والتخصص وتقسيم العمل والجدارة وغريها

 .ة وكفاءةالتخطيط يساعد يف تحقيق األهداف املرسومة بكفاية وفعالي )4(

التخطيط ميّكن من تدبري كافة املدخالت الرضـورية إلنجـاز األهـداف مبـا  )5(
 .يف ذلك األموال واملصادر البرشية والتكنولوجية واملادية وغريها

التخطيط أسلوب لرتسيخ العدالة من خالل املشاركة يف تحديـد األهـداف  )6(
 .واألولويات ومراعاة التوازن بني املصالح واألطراف املختلفة

التخطيط يساعد يف جـذب االسـتثامرات واملسـاعدات والقـروض الالزمـة  )7(
 .للتنمية الشاملة مبختلف جوانبها ومستوياتها التنظيمية والقومية

وتجدر املالحظة بأن املزايا املذكورة آنفاً هي ليست حتمية ولكن ميكن تحقيقهـا 
  .ةمن خالل التخطيط العلمي السليم وضمن املعطيات والظروف املحيط

  :مقومات التخطيط الفّعال

يتوقــف نجــاح عمليــة التخطــيط ومــدى فعاليتهــا عــىل مجموعــة مرتابطــة مــن 
ــة  ــة والسياســية والتكنولوجي ــة واالجتامعي ــارص واملقومــات االقتصــادية واإلداري العن

حيث تتصف هذه املقومات بالرتابط والتفاعـل والتـداخل ألنهـا متثـل زوايـا . والبيئية
كام أن التحسن يف أي منها يؤثر . لنظام موحد ومعقد ومفتوح) نظام فرعية(مختلفة 

  إيجابياً عىل
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. املقومات األخرى بينام العجز يف أي منها بصورة يؤثر بصورة عكسـية أو سـلبية 
  :وفيام ييل مقومات التخطيط الفّعال

ــق  )1( ــال يف تحقي ــة وجــدوى التخطــيط ودوره الفّع ــة بأهمي ــة التام القناع
وينبثــق عــن ذلــك االفــرتاض بــأن . يــة وفعاليــةاألهــداف املرســومة بكفا

الخطط توضع من أجل التنفيذ العمـيل وبعكـس ذلـك يعتـرب التخطـيط 
  .تكلفة بدون فائدة

تصميم الخطط مبنظـور نظـامي يـربط بـني الفـرص واملحـددات بصـورة  )2(
ويتضمن ذلك االبتعاد عن التنظري املجرد وتجنـب . واقعية وقابلة للتنفيذ

حيـث أن التفـاؤل املفـرط . املفرط يف مجال التخطيطالتفاؤل أو التشاؤم 
يؤدي إىل الفشل بينام يؤدي التشاؤم إىل هدر الطاقات واملصادر املتاحـة 

وبالتـايل يجـب أن يكـون . والتي ميكن استغاللها لتحقيق أهداف محددة
 .التخطيط واقعياً وممكن تنفيذه وتحقيق أهدافه يف حيز الواقع العميل

. ية بالخطط وتنفيذها بأهمية  وجدوى هـذه الخطـطوعي الجهات املعن )3(
وتـتم التوعيـة مـن خـالل التمهيـد واملشـاركة . وفائدتها العامة والخاصة

واالتصال اإلداري والجامهريي بـني الجهـات املخططـة والجهـات املنفـذة 
واملعينة بـالخطط حيـث أن الـوعي يسـاعد يف الـتفهم والتعـاون ويقلـل 

 .امل مع أهداف الخطط وبرامجها التنفيذيةاملقاومة والسلبية يف التع

توفر االستقرار البيئي العام وبدرجة مالمئة تسمح بتنفيذ الخطط بشـكل  )4(
ويتضمن مفهوم االستقرار العـام الجوانـب االقتصـادية والسياسـية . فّعال

والعسكرية واألمنية واالجتامعية وغريها مـن الجوانـب البيئيـة املحيطـة 
ط تقوم عىل تنبؤ املستقبل وتقديره بنـاء عـىل بالخطط إن عملية التخطي

افرتاضات معينة أي أن عملية التخطيط تفرتض استقرار البيئـة أو سـريها 
وبالتـايل فـإن هـذه االفرتاضـات يجـب أن تكـون صـحيحة . باتجاه محدد

أما إذا اختل االستقرار . حتى ميكن إخراج الخطط إىل حيز التنفيذ العميل
البيئية أو بطلت االفرتاضات التـي تقـوم عليهـا  البيئي أو تغريت الظروف

  الخطط 



 

75 
  

  رابعالالفصل 

فإن هذه االحتامالت ميكن أن تقـود إىل فشـل الخطـط أو عـدم إمكانيـة 
 .تنفيذها يف ظل املستجدات

توفر نظام حديث ومتكامـل للمعلومـات والبيانـات اإلحصـائية املنظمـة  )5(
ت هي فاملعلوما. بطريقة سهلة وفعالة تسمح بالرجوع إليها عند الحاجة

عصب اإلدارة املعارصة وأداتها الفعالة يف التخطيط واتخاذ القرار وغريهـا 
 .من جوانب اإلدارة وعملياتها

اعتامد األسلوب العقالين والعلمي املنظم يف عملية التخطيط مبـا يف ذلـك  )6(
ــني  ــد األهــداف واملفاضــلة ب ــل يف تحدي االســتناد إىل املعلومــات والتحلي

يب التنفيذ واملتابعة والتقييم والرقابة كعمليات البدائل واألولويات وأسال
 .مستمرة

إتباع األسلوب الدميقراطي يف تصـميم الخطـط وتنفيـذها ومتابعتهـا مـن  )7(
خالل املشاركة الفعالة والتعاون والتنسيق بني مختلـف الجهـات املعنيـة 

 .بالخطط ويف كافة مراحلها

خطـط ولتنفيـذها توفري كافة املتطلبات واملدخالت الرضورية لتصـميم ال )8(
 :ومتابعتها وخصوصاً املتطلبات التالية

 .العنارص البرشية الكفوءة واملؤهلة علمياً وخرباتياً وفنياً   .أ 

 .اإلمكانيات املالية الالزمة والكافية يف كافة مراحل التخطيط  .ب 

 .املالمئة) األساليب واألجهزة(اإلمكانيات التكنولوجية   .ج 

ــك   .د  ــا يف ذل ــم مب ــيعي املالئ ــار الترش ــيعات اإلط ــديث الترش تح
ــات  ــث تواكــب املســتجدات ومتطلب ــة وتطويرهــا بحي املختلف

  .التخطيط الحالية واملستقبلية
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إن توفر املقومات املذكورة آنفاً ميثل هذه املقومات الظـروف املثاليـة املسـاعدة 
امج نـيف تفعيل عملية التخطيط وتحقيق أهـدافها وبرامجهـا بالكيفيـة والكميـة والرب 

تـايل فـإن هنـاك عالقـة إيجابيـة وطرديـة بـني مـدى تـوفر هـذه الوب .الزمني املحـدد
ومن الطبيعـي أن تختلـف املقومـات . املقومات ومدى نجاح عملية التخطيط عموماً 

التفصيلية والرشوط واملتطلبات الدقيقة لنجاح عملية التخطيط وفقاً لطبيعة الخطط 
يختلف التخطيط القومي عـن وأهدافها ومستوياتها يف الواقع العميل، حيث أنه مثالً 

فـالتخطيط القـومي يحتـاج إىل . التخطيط اإلداري يف هذه التفصيالت وبشكل نسـبي
توعية اجتامعية عىل مستوى الدولة بينام قد يحتاج التخطيط اإلداري توعية ومتهيـد 

وبالتايل فإنه بالرغم مـن صـحة وأهميـة هـذه املقومـات . عىل مستوى املنظمة فقط
فــإن التفصــيالت تختلــف نســبياً بــني األنــواع املختلفــة للتخطــيط  للتخطــيط عمومــاً 
  .وتطبيقاتها العملية

  :معوقات التخطيط الفّعال

تواجــه عمليــة التخطــيط يف الواقــع العمــيل احــتامالت كثــرية لظهــور عــدد مــن 
املعوقــات املختلفــة واملتفاوتــة يف طبيعتهــا ومــدى قوتهــا وتأثريهــا عــىل الخطــط يف 

ها وتنفيـذها ومتابعتهـا وتقييمهـا ومراقبتهـا وتتصـف هـذه مختلف مراحـل تصـميم
وفقـاً ملتغـريات عديـدة أهمهـا املـنظامت والبيئـات ) كميـاً ونوعيـاً (املعوقات بالتغري 
حيث أن ما تواجه منظمة معينة من معوقات تخطيطية وغريها ال . واألزمان املختلفة

أو غريه أو يف نفس الفرتة تنطبق بالرضورة عىل غريها من املنظامت يف نفس املجتمع 
  .الزمنية أو غريها

ونظراً ألن التخطيط عملية نظاميـة معقـدة ومفتوحـة وتـتم ضـمن إطـار بيئـي 
أو أكـرث يف ) معـوق(يتسم بنفس الصفات املذكورة فإنه مـن املتوقـع ظهـور مشـكلة 

فالتخطيط ليس عملية مثاليـة تـتم يف ظـروف . طريق التخطيط ويف مراحله املختلفة
  .ة قابلة للسيطرة أو التحديد الدقيق كام أنها ليست نظاماً بسيطاً ومغلقاً مخربي

وبالتايل فإنه مهام بلغـت براعـة املخطـط وقدرتـه ومعلوماتـه وأسـاليبه ومهـام 
أي أن السـيطرة . استقرت البيئة فإن كل هذه املتغريات تبقي متـوفرة بشـكل نسـبي

ولكن التعـرف عـىل أهـم معوقـات . عىل املعوقات قد ال تكون كاملة يف حاالت كثرية
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التخطيط ميكن أن يساعد يف مواجهتها أو التخفيف منها عىل األقل وضمن اإلمكانات 
  :ومن أهم هذه املعوقات ما ييل. واملعطيات املتاحة

التنظري يف التخطيط ويتمثل ذلك يف التفكـري املثـايل أو الخيـايل واملغـاالة يف  .1
والواقعيـــة يف تحديـــد األهـــداف  الطموحـــات واالبتعـــاد عـــن اإلجرائيـــة

حيث أن التخطيط الفعال يحتاج إىل أهداف محـددة . واألولويات والبدائل
وقابلة لإلنجاز وضمن تصور عميل للمصـادر ) كمية ونوعية وزمنية(وبدقة 

ويتطلـب البعـد عـن التنظـري تحديـد إجـرايئ . املتاحة واملشكالت املحيطـة
 :األسئلة التالية واضح لكافة جوانب الخطط واإلجابة عن

من يقوم بالتخطيط يف كافة املراحل؟ ومن أهم األفراد أو الجهـات   )أ (
 املعنية بالتخطيط أو املستفيد منه؟

 متى يكون التخطيط؟ أي ما هو الربنامج الزمني للخطط؟  )ب (

كيفيــة التخطــيط؟ أي مــا هــي األســاليب اإلداريــة والفنيــة يف   )ج (
 التخطيط؟

 تخطيط؟ملاذا التخطيط؟ أي ما هي أهداف ال  )د (

  أين التخطيط؟ أين النطاق املكاين والجغرايف للتخطيط؟ )  هـ(

حيــث أن . عــدم تــوفر املعلومــات والبيانــات الدقيقــة والحديثــة والكافيــة .2
 .التخطيط بدون معلومات سليمة وكافية هو مضيعة للوقت والجهد واملال

غياب الوعي بأهمية وجدوى التخطيط وتنفيذ الخطط بـدون متهيـد كـاف  .3
 .لف الجهات املعنية بهملخت

ــر  .4 ــة ورسعــة التطــورات قــد تظه ــة البيئ ــي ألن حركي عــدم االســتقرار البيئ
مشــكالت ومعوقــات وقــد تقيضــ عــىل فــرص وإمكانــات كــام قــد تلغــي 

  غري أنه ميكن التخفيف من هذه. افرتاضات عديدة استندت إليها الخطط



 

78 
 

 لرابعا الفصل

ة أو مـا املشكلة من خالل زيادة عدد البـدائل والتفكـري بـاحتامالت عديـد 
 .Contingency Plansيسمى بالخطط املوقفية البديلة 

نقــص اإلمكانــات البرشــية واملاديــة والتكنولوجيــة واملاليــة أو غريهــا مــن  .5
 .املدخالت الالزمة للتخطيط مبختلف جوانبه

تقادم الترشيعات وعدم مواكبتها للمسـتجدات البيئيـة ومتطلبـات التطـور  .6
 .والتنمية

بطرق ومصادر عديدة بسبب غياب ) لة أو السلبيةالفاع(مقاومة التخطيط  .7
املشاركة أو عدم القناعة أو اآلثار السلبية التي تتحملهـا بعـض األطـراف أو 

حيث أن التخطيط يتضمن تغـرياً يف . غري ذلك من أسباب املقارنة للتخطيط
بعض الجوانب أو األهداف أو املصالح أو غريها مام يعني احـتامل املقومـة 

 .األشكال بأي شكل من

إن املقارنة بني مقومات ومعوقات التخطـيط الفعـال ميكـن أن تسـهم يف نجـاح 
عملية التخطيط مبختلف مراحلها من خالل تعظـيم املقومـات أو العنـارص اإليجابيـة 

حيـث قـد تخضـع بعـض عنـارص املقومـات أو . وتقزيم املعوقـات كلـام أمكـن ذلـك
  .سيطرتهم املعوقات لسيطرة املخططني كام تخرج أخرى عن

وتتصــف البيئــة املعــارصة بالتعقيــد والحركيــة مــام يرتــب مســؤوليات متزايــدة 
وبالتـايل . وصعوبات كبرية لدى املخططني وعىل كافة املستويات التنظيميـة والقوميـة

فالبد من التعامل مع مسؤولية التخطيط يف إطـار نظـامي مفتـوح وبأسـلوب علمـي 
ة والجـدارة واملشـاركة وغريهـا مـن متطلبـات يستند إىل املعلومـات والخـربة واملرونـ

  .  التخطيط واإلدارة املعارصة

  :مراحل التخطيط

تتكون عملية التخطيط من مجموعة من املراحل أو الخطوات التي متثل حلقات 
  وبالرغم من اختالف تفصيالت التخطيط نسبياً يف. مرتابطة ومتفاعلة يف نظام موحد
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وتعتـرب . د الخطوات الرئيسية لعملية التخطـيطالواقع العمل إال أنه ميكن تحدي 
خطوات التخطيط مراحل متسلسلة منطقياً وزمنياً وهذه الخطـوات أو املراحـل كـام 

  :ييل

تحديد األهداف والطموحات املشمولة بالخطة املراد إعدادها ضـمن تصـور ) 1(
ود وتعترب األهداف محور أي خطة وتشكل مربراً لوج. زمني وموضوعي ومكاين محدد

كـام أن . حيث أن التخطيط وسيلة لتحقيق أهداف معينة. الخطط وعملية التخطيط
عملية التخطيط تقوم عىل الربط الوثيق والعلمي واملنظم واملـدروس وبـني الوسـائل 

ويسـاعد التحديـد الـدقيق . والغايات بحيث يتم تحقيـق األهـداف بكفايـة وفعاليـة
. المئة وضمن اإلطار املكاين والزمـاين املرسـوملألهداف يف إنجازها بالكيفية والكمية امل

ويكون . وبالتايل فإن غياب التحديد الدقيق لألهداف يحمل بذور الفشل يف التخطيط
التحديد الكمي والدقيق لألهداف بنـاء عـىل مقـاييس ماديـة ملموسـة مثـل األرقـام 

ة التقـدير ويتم التعامل مع األهداف النوعيـة بطريقـ. واملساحات واألحجام أو غريها
فمثالً تحسني املستوى الصحي من خالل خفـض معـدل . أو املؤرشات الكمية املناسبة

وتوفري أعداد مـن املؤسسـات الصـحية أو غـري ) العمر(الوفيات وزيادة معدل الحياة 
وأيضاً تحسني املستويات العلميـة مـن خـالل زيـادة عـدد . ذلك من املقاييس الكمية

املختلفة أو بناء عدد من املؤسسات أو غري ذلـك مـن  الخريجني يف مؤسسات التعليم
 .املقاييس

ويتضمن تحديد األهداف اإلجابة عن األسئلة التي طرحناهـا يف البنـد األول مـن 
كـام يتضـمن . بخصوص األهـداف) من ومتى وكيف وملاذا وأين؟(معوقات التخطيط 

احـدة أو الخطـط تحديد األهداف بيان مـدى الـرتابط والعالقـة بيـنهام يف الخطـة الو 
إن التحديــد الــدقيق . املختلفــة وتوضــيح هرميــة األهــداف وترابطهــا األفقــي أيضــاً 

لألهداف ومـن مختلـف األبعـاد واملسـتويات يسـاعد يف القضـاء عـىل االزدواجيـة أو 
التناقض وبالتايل تعزيـز االنسـجام يف أهـداف التخطـيط والتـوفري يف الوقـت والجهـد 

ويجــب ترتيــب األهــداف . مثــل للمصــادر املحــدودةواملــال وتحقيــق االســتخدام األ 
وموضـوعي ) رشـيد(املختلفة وفقاً لسلم أولويات مدروس بعنايـة وبأسـلوب عقـالين 

  .وعميل
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تحديد البدائل املتاحة إلنجاز األهـداف املرسـومة إن تحديـد األهـداف هـو ) 2(
ة الوصـول إىل املفتاح األسايس للتخطيط الفعال ولكن البد من التفكري بعدئٍذ يف كيفيـ

حيـث توجـد احـتامالت بديلـة أو عديـدة إلنجـاز أي . األهداف بعد تحديدها بدقـة
ويتضمن ذلك تحليل طبيعة البدائل املتاحة من حيث املستلزمات . هدف بشكل عام

. والخطوات والتكاليف والفوائد وغريها من الجوانب املرتبطة ببدائل إنجاز األهـداف
قترص عـىل مقارنـة الفوائـد بالتكـاليف وإمنـا متتـد لتشـمل واملفاضلة بني البدائل ال ت

  .واآلثار وغريها من عوامل املقارنة بني البدائل) القابلية للتنفيذ(املالمئة والعملية 

اختيار وتبني البدائل املالمئة والقابلة للتنفيذ بعد دراستها بعناية واملفاضـلة ) 3(
وهذه املرحلـة متثـل عمليـة . قانوينالسليمة بينها يف إطار علمي وموضوعي وعميل و 

وميكـن تسـمية هـذه املرحلـة . بخصوص بدائل إنجاز األهـداف) مبدئياً (اتخاذ القرار 
 .أيضاً مبرحلة صنع القرار

وهــذه . مصــادقة الجهــات املخولــة قانونيــاً عــىل األهــداف وبــدائل انجازهــا) 4(
تهاء من مرحلـة املصـادقة وبعد االن. الخطوة متثل مرحلة اتخاذ القرار الفعيل والنهايئ

 .تصبح الخطط جاهزة للتنفيذ العميل

التنفيذ العمـيل للخطـط مـن خـالل بـذل الجهـود واتخـاذ كافـة اإلجـراءات ) 5(
العملية من قبل الجهات املعنية بها وفقاً لربنـامج تنفيـذي محـدد بدقـة مـن حيـث 

 .األشخاص والجهات واملوضوع والزمن واملكان وغريها من املحددات

حيث يجـب . املتابعة والرقابة والتقييم من خالل نظام اتصال فعال ومتطور) 6(
 .أن تكون هذه النشاطات عمليات مستمرة وموازية لكافة الخطوات السابقة

إعادة التخطيط يف ضوء التنفيذ العميل للخطط واملعلومـات الراجعـة بهـذا ) 7(
 .الخصوص

ــة الت ــة لعملي ــرة النظامي ــىل النظ ــد ع ــدر التأك ــا ويج ــف مراحله ــيط مبختل خط
  .حيث أن أي خلل يف أي منها يؤثر سلبياً عىل الخطوات األخرى. وخطواتها
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ويتم الربط الفعـال بـني خطـوات التخطـيط مـن خـالل نظـم الرقابـة واملتابعـة 
كـام يجـب االهـتامم باملعلومـات الحديثـة واملسـتجدات . والتقييم واالتصال املستمر

  .ر يف عملية التخطيطكلام ظهرت وأخذها بعني االعتبا

  :أنواع التخطيط

تتعدد أنواع التخطيط وتتنـوع وفقـاً الخـتالف األهـداف اإلنسـانية ومسـتوياتها 
وميكــن التمييــز بــني أنــواع كثــرية مــن . وأبعادهــا املوضــوعية والزمنيــة والجغرافيــة

. التخطيط وفقاً ملعايري عديدة حيث يختلف الكتاب يف تصـنيفاتهم ألنـواع التخطـيط
أية حال فيمكن التمييز بني األنواع املختلفة للتخطيط والخطط وفقـاً للمعـايري  وعىل

  :التالية

  .املعيار الزمني حيث ميكن التمييز بني األنواع التالية للخطط: أوالً

ويشمل فرتة زمنية قصـرية  (Short – Range)التخطيط قصري األمد   .أ 
 .نسبياً وقد ال تتجاوز السنة الزمنية عموماً 

ويشـمل فـرتة زمنيـة  (Middle – Range)ط متوسط األمـد التخطي  .ب 
أطول نسبياً وقد تقرتب من السنتني أو تنحرف عنها قليالً بالزيادة أو 

 .النقص

وميتد لفرتة زمنيـة طويلـة  (Long – Range)التخطيط طويل األمد   .ج 
نسبياً وتتجاوز يف العادة ثالث سنوات وقد تصل إىل عرشين عامـاً أو 

 .من الناحية االحتاملية والنظرية أكرث عىل األقل

إن التحديد الزمني املذكور آنفاً هو أمر نسـبي ولـيس تحديـداً جامـداً حيـث إن 
تحديد طبيعة الفرتة الزمنية من حيث الطول أو القرص النسبي يكون وفقاً للمتعارف 

يط ويتعلق املعيار الزمني بالفرتة الزمنية التي يشـملها التخطـ. عليه والظروف عموماً 
  .وتحدد خاللها األهداف والنشاطات واإلمكانات والفرص واملحددات

تـؤثر ) التعقيد والحركية وتفاعالتها(وتجدر اإلشارة إىل أن طبيعة البيئة املعارصة 
  حيث إن التخطيط عملية تقوم عىل . سلبياً عىل إمكانيات التخطيط الطويل األمد
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أهــداف وفــرص ومحــددات  التنبــؤ والتقــدير والتوقــع للمســتقبل مبــا فيــه مــن
وبالتايل فإن تعقيد البيئة وحركيتها أي رسعـة تغريهـا تحـد مـن قـدرة . وظروف عامة

. املخططني يف التنبؤ بتطورات املستقبل مهام بلغت إمكاناتهم ومؤهالتهم وأسـاليبهم
ســنوات أي فــرتات ) 5-3(ولــذلك نجــد كثــرياً مــن الخطــط التــي تــرتاوح فرتاتهــا بــني 

بيـنام تنـدر الخطـط . ة نسبياً كام نجد كثـرياً مـن الخطـط القصـريةمتوسطة أو طويل
) طموحـات(عـىل أن ذلـك ال مينـع وجـود تصـورات . العملية ألكرث من هذه الفـرتات

بعيدة األمد لكنها قد ال تصل إىل مستوى التخطيط املربمج بالتفصيل العمـيل بسـبب 
  .الصعوبات املذكورة

 النطاق املكاين الـذي متتـد إليـه الخطـط حيـث ويشري إىل املعيار الجغرايف: ثانياً 
  .ميكن التمييز بني األنواع التالية للتخطيط

التخطيط املحيل ويشمل منطقة جغرافية صـغرية أو محـددة نسـبياً   .أ 
  .كأن يشمل منطقة بلدية أو قروية محددة

التخطيط اإلقليمي ويشمل منطقة جغرافية أكرب نسبياً مـن املنـاطق   .ب 
قليم واسع أو محافظة من التقسـيامت اإلداريـة املحلية كأن يشمل إ
 .املعتمدة يف دولة ما

التخطيط القومي ويشمل إقليم الدولـة بكاملـه ومناطقـه املختلفـة   .ج 
  .بكافة مستوياتها املحلية واإلقليمية والبعيدة أو القريبة

ومن أمثلة التخطيط املحـيل خطـط البلـديات واملجـالس القرويـة والتـي تخـص 
أمـا التخطـيط اإلقليمـي فيشـمل الخطـط . لتي تديرها تلـك املجـالساملدن والقرى ا

املتعلقة بجزء من الدولة مثل الخطـط اإلقليميـة يف األردن واملتعلقـة بخطـط أقـاليم 
الشــامل والوســط والجنــوب والباديــة والتــي وضــعتها الحكومــة األردنيــة يف أواخــر 

لحكومـة األردنيـة منـذ ومن أمثلة الخطط القوميـة تلـك التـي وضـعتها ا. الثامنينات
) م1975 –م 1973(ومن أهم هذه الخطـط خطـة الثالثيـة . الستينات من هذا القرن

  ).م1980  -م 1976(والخطط الخمسية املتالحقة منذ 
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وتجدر اإلشـارة إىل رضورة الـرتابط والتكامـل والتنسـيق والتعـاون بـني مختلـف 
كن تحقيق ذلـك مـن خـالل النظـرة ومي. املناطق الجغرافية نظراً للتأثري املتبادل بينها

الشمولية وتحديد األدوار واألهداف واإلمكانات يف مختلـف املسـتويات باإلضـافة إىل 
املشــاركة الفعالــة واالنفتــاح بــني مختلــف األطــراف والجهــات املعنيــة بــالتخطيط يف 

كـام ميكـن تعزيـز الـرتابط والتكامـل بـني املنـاطق واملسـتويات . املستويات املختلفة
غرافية املتعددة من خالل نظم املعلومات واالتصـال والرقابـة واملتابعـة والتقيـيم الج

وتعترب املستويات املـذكورة آنفـاً رضوريـة ولكـل . كعمليات مستمرة ونشطة وحديثة
منهــا دور محــدد يكمــل املســتويات األخــرى وهــي ليســت بالرضــورة متناقضــة يف 

  .الجوانب األهداف أو املصالح أو اإلمكانات أو غريها من

  .معيار السلطة املسؤولة عن التخطيط: ثالثاً 

  .وميكن تقسيم أنواع التخطيط وفقاً ملعيار سلطة التخطيط إىل األنواع التالية

تخطيط مؤسيس أي عىل مستوى املؤسسـة الواحـدة سـواء أكانـت هـذه   .أ 
حيث تقوم كـل مؤسسـة . املؤسسات عامة أم خاصة أم محلية أو مركزية

 .شؤونها كمسؤولية إدارية أساسية بالتخطيط ملختلف

ــة   .ب  ــاع الخــاص أو النشــاطات الخاص ــيط للقط ــاص أي التخط ــيط خ تخط
 . باملنظامت اإلنتاجية ومنظامت األعامل مبختلف أنواعها

تخطيط عام أي قيام الدولة بوضع كافة الخطط االقتصادية واالجتامعيـة   .ج 
يف مختلف القطاعات اإلنتاجية والخدمية وعىل كافة املستويات القوميـة 

 .واملحلية واإلقليمية والطويلة والقصرية

وتتفــاوت أنــواع التخطــيط ومــدى تأثريهــا وفقــاً للنظــام املجتمعــي الســائد أي 
ملــذكورة آنفــاً بــاختالف األنظمــة الرأســاملية واالشــرتاكية تختلــف أنــواع التخطــيط ا

ففي الدول الرأسـاملية يـزداد الرتكيـز عـىل التخطـيط املؤسيسـ والخـاص . واملختلطة
بينام يظهر التخطـيط الحكـومي الشـامل يف الـدول . ويقل التخطيط الحكومي نسبياً 

ة فتكـون العالقـة بـني أما األنظمة املختلطـ. االشرتاكية ويقل فيها دور القطاع الخاص
  القطاعني العام والخاص
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قامئة عىل التوازن النسبي حيث توجد كافة أنواع التخطيط املؤسيس والحكومي  
  .والخاص

ــروف  ــباب والظ ــة األس ــىل جمل ــف ع ــه يتوق ــة أو تراجع ــاد دور الدول إن ازدي
ت الزمـان والتوجهات السياسية واالقتصادية واالجتامعية والبيئية املتغرية وفقاً ملتغريا

كام أن التوسع يف مجـاالت وأنـواع التخطـيط املختلفـة يتوقـف عـىل . واملكان والناس
مـن كـل . الخصائص واملشكالت والفرص التي يعيشها مجتمع ما يف فرتة زمنية معينـة

ذلك، فإن أحداً أدىن من التخطيط الحكومي باإلضافة إىل التخطـيط الخـاص هـو أمـر 
فالحكومة وجدت لتخطيط وتنفيذ . العام ألي مجتمعرضوري للحفاظ عىل االستقرار 

  .دوراً أو وظيفة مجتمعية حيوية ومتعددة األبعاد واملستويات واملجاالت

  .املعيار املوضوعي للتخطيط: رابعاً 

. ويرتكز هذا املعيار إىل طبيعة الخطط ومحتواها املادي والجوانب التي تشـملها
  :ام ييلحيث ميكن التمييز بني نوعني من الخطط ك

والذي يشـمل موضـوعاً محـدداً أو قطاعـاً ) القطاعي(التخطيط الجزيئ   .أ 
اقتصادياً محدداً كام ميكن أن يشمل مجموعة من القطاعات املرتابطـة 

كام ميكـن . مثل قطاع الصناعة أو الزراعة أو الصحة أو الطاقة أو غريها
ل أن يشمل التخطيط الجزيئ نشاطاً محدداً من نشاطات أي منظمة مث

التخطيط اإلداري أو التنظيمي أو املـايل أو تخطـيط القـوى العاملـة أو 
  .غري ذلك

التخطيط الشامل ويتضمن التخطيط لكافـة القطاعـات االقتصـادية يف   .ب 
. الدولة مبا يف ذلك القطاعات الخدمية واإلنتاجية ويف مختلف املجاالت

كــام يشــمل ذلــك تحديــد األهــداف واملشــكالت واملشــاريع والــربامج 
 .وتصميم الحوافز والسياسات التأثريية للقطاعني العام والخاص

. وتجدر اإلشارة إىل رضورة الرتابط والتكامل بني أنواع التخطيط الجـزيئ والشـامل
  طلق بني حيث أن التخطيط الجزيئ أو القطاعي ال يعني االنعزال أو الفصل امل
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املختلفة يهدف إىل زيادة  القطاعات االقتصادية املختلفة بل إن الفصل بني القطاعات
الرتكيز وتكثيـف الجهـود مـن أجـل تحقيـق األهـداف بفعاليـة وكفايـة مـن أجـل مراعـاة 

  .الخصوصيات املتعلقة بكل قطاع اقتصادي

ويتم تحقيق التكامل والتنسيق بني الخطط القطاعيـة والخطـط الشـاملة مـن خـالل 
. وخصوصـاً يف الـدول الناميـةالتخطيط القومي والتنموي الشامل الذي تتـواله الحكومـات 

ويســمح التخطــيط الشــامل بوضــع التصــورات الكــربى لالقتصــاد القــومي بيــنام يســاعد 
التخطــيط الجــزيئ برتكيــز الجهــود يف القطاعــات املختلفــة وتحديــد األدوار واملســؤوليات 

) الجزيئ والشـامل(كام يسمح الرتابط بني نوعي التخطيط . والعالقات عىل كافة املستويات
االستفادة من اإلسهامات التنموية لكل قطاع يف التنمية الشاملة بانسجام وتوافق ودون  يف

  .ازدواجية يف النفقات أو الجهود أو غريها

  :وميكن تحديد أنواع عديدة للتخطيط وفقاً للمعيار املوضوعي، ومن أهمها ما ييل

  .بنية التحتيةالتخطيط االقتصادي ويشمل مختلف املجاالت اإلنتاجية والخدمية وال )1(

 .التخطيط االجتامعي ويشمل مختلف املجاالت البرشية والسكانية والثقافية وغريها )2(

 .التخطيط اإلداري ويشمل مختلف مجاالت اإلدارة والتنظيم يف إطارها الواسع )3(

 .التخطيط السيايس ويشمل مجاالت التنشئة والتوعية والتثقيف السيايس وغريها )4(

ـانية والقـدرة عـىل  التخطيط العلمـي والتكنولـوجي )5( كأسـلوب لزيـادة املعرفـة اإلنس
 .التعامل مع البيئة املحيطة

 .التخطيط الصحي مبختلف جوانبه وأبعاده ومجاالته )6(

 .التخطيط التعليمي مبختلف جوانبه وأبعاده ومجاالته )7(

  :التخطيط االقتصادي

ويتضــمن مختلــف الجوانــب االقتصــادية وخصوصــاً القطاعــات اإلنتاجيــة مثــل 
والصناعة والتجارة وما يتصل من نشاطات تهدف إىل توفري السلع والخـدمات  الزراعة
  وتعزيز 
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ويقـوم . الدخل الفردي والقومي وتحسني مستوى الرفاه العام وخصوصـاً املـادي
التخطيط االقتصادي عـىل أسـاس تحديـد األهـداف واألولويـات واملشـاريع والـربامج 

ي وبيان السياسات واملتطلبات املاليـة والفرص واملحددات املرتبطة بكل قطاع اقتصاد
. واإلدارية والترشيعية وغريها من الجوانب التي تسهم يف تحقيق األهـداف املرسـومة

كام يهدف التخطيط االقتصادي إىل تعزيز الرتابط والتكامل بني القطاعات االقتصادية 
فضـل املختلفة وتقليل الهدر يف الطاقـات مـن خـالل التنسـيق وتخصـيص املصـادر بأ 

ويتضمن التخطيط االقتصادي القيام بدراسات الجدوى االقتصادية والتسـويق . السبل
  .وتطوير املواصفات السلعية والتجارة الداخلية والخارجية وغري ذلك من النشاطات

  :ويرتبط التخطيط االقتصادي عموماً باألهداف الرئيسية التالية

ا وخصوصـاً مـن خـالل توفري األمن الغذايئ من املصادر املحليـة وغريهـ  .أ 
تعزيز وتطوير اإلنتاج السـلعي املحـيل يف قطاعـات الصـناعة والزراعـة 

 .والتجارة

ــدوى   .ب  ــات والج ــاً لألولوي ــل وفق ــادر التموي ــتثامرات ومص ــه االس توجي
 .االقتصادية

تحديد معدالت النمو يف اإلنتاج والدخل يف القطاعات املختلفة وتـوفري   .ج 
 .التحتية الالزمة إلنجازهاالسبل املالية واإلدارية والبنية 

 .تدعيم ميزان التجارة الخارجية وميزان املدفوعات الوطنية  .د 

  .تحقيق التكامل االقتصادي بني القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية  . هـ

  .تحديد املشكالت القطاعية والعامة وبيان سبل مواجهتها  .و 

يتطلب وجـود بنيـة تحتيـة أن تحقيق األهداف االقتصادية املذكورة آنفاً وغريها 
تشمل مجموعة مرتابطة من الخدمات والتسهيالت الالزمة  (Infrastructure)فعالة 

ومن أهم خدمات البنية التحتيـة مـا . للتنمية الشاملة والنمو االقتصادي بوجه خاص
  :ييل
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  .خدمات النقل الربي والبحري والجوي املستقرة والكافية والفعالة )1(

كية والالسـلكية املحليـة والدوليـة ومبختلـف خدمات االتصـاالت السـل )2(
 .أنواعها وأحدثها مثل االتصاالت الهاتفية والربقية والفاكس وغريها

 .شبكة طرق فعالة تربط املناطق املختلفة داخلياً وخارجياً  )3(

خــدمات الطاقــة املســاندة يف مختلــف أنواعهــا مثــل امليــاه والكهربــاء  )4(
 .والبرتول وغريها

طورة والفعالـة لتـوفري االسـتثامرات املالمئـة للتنميـة األسواق املالية املت )5(
 .االقتصادية املحلية

خدمات استشارية يف مجاالت اإلدارة والتمويـل والجـدوى االقتصـادية  )6(
 .والتصنيع والتسويق والتجارة وغريها

توفري التكنولوجيا املالمئـة للتنميـة االقتصـادية املحليـة وخصوصـاً مـن  )7(
وفرة وبشـكل يعـزز اإلنتاجيـة واألوضـاع حيث التكلفـة والفعاليـة والـ

 .التنافسية للمنتجات املحلية يف األسواق الخارجية وغريها

وجملة القول فإن التخطيط االقتصادي يتعلق باألهداف املتصـلة بالرفـاه املـادي 
ويعترب التخطيط االقتصادي الشامل مسـؤولية عامـة للدولـة وخصوصـاً يف . للمجتمع

اوت درجــة تــدخل الدولــة يف املجــاالت االقتصــادية وفقــاً حيــث تتفــ. الــدول الناميــة
غـري . لطبيعة النظام املجتمعي السائد من حيث كونه رأساملياً أو اشرتاكياً أو مختلطـاً 

أنه أي التخطيط االقتصادي موجود يف كافـة األنظمـة مـن حيـث املفهـوم والتطبيـق 
ي فإنـه يعتـرب مـن ومهام كانت طبيعة وأهداف ودرجـة التخطـيط االقتصـاد. العميل

حيث أنـه حتـى يف املجتمعـات الرأسـاملية . الوظائف األساسية للدولة يف أي مجتمع
تقوم الدولـة بـدور اقتصـادي فعـال يتمثـل ) ومن باب أوىل يف االشرتاكية واملختلطة(

ويتمثل هذا الدور يف تخصيص املصادر . بالتخطيط واإلرشاف والتأثري االقتصادي العام
  .طات االنفاقية والرضائبية والسياسية والترشيعية للدولةالقومية والنشا
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  :التخطيط االجتامعي

يشمل التخطيط االجتامعي مختلف الجوانب املتعلقة بالسكان واملوارد البرشية 
ويتضمن ذلك الرتكيبة السكانية من حيـث الخصـائص الثقافيـة والجـنس . يف املجتمع

سكاين والتوزيع الجغـرايف للسـكان وغـري والعمر ومعدالت الخصوبة والوفاة والنمو ال
إن التعريـف عـىل مختلـف الجوانـب واالتجاهـات . ذلك من العوامل املتصلة بالناس

السكانية هو أمر يف غاية الحيوية نظراً الرتباطه مبسـتقبل املجتمـع وأمنـه وتطلعاتـه 
  :ةواستقراره وقوته ويساعد التخطيط االجتامعي يف تحقيق األهداف الكربى التالي

إن . تحقيق التوازن يف معادلة الناس واملـوارد الطبيعيـة املتناقصـة نسـبياً  )1(
وجود تخطيط اجتامعي يسـهم يف اتخـاذ االحتياطـات الالزمـة للسـيطرة 
عىل النمو السكاين والرتكيبـة السـكانية عمومـاً ويسـاعد يف تـوفري األمـن 

  .الغذايئ واملحافظة عىل املوارد الطبيعية والبرشية يف آن معاً 

التخطــيط االجتامعــي ميكــن أجهــزة الدولــة مــن اتخــاذ كافــة الرتتيبــات  )2(
واإلجراءات الرضورية من أجل مواجهـة الطلـب املتزايـد عـىل الخـدمات 
ــة  ــة والصــحية واألمني ــة والثقافي ــاالت التعليمي ــف املج ــة يف مختل العام

 .وغريها

يســاعد التخطــيط االجتامعــي يف توجيــه الرتكيبــة والخصــائص والســلوك  )3(
تامعي وفقاً لألهداف واألوضاع القومية الشاملة وخصوصـاً يف مجـال االج

 .توفري القوى العاملة التي يحتاج إليها االقتصاد القومي

يســاعد التخطــيط االجتامعــي يف التنشــئة االجتامعيــة وتعزيــز االنــتامء  )4(
وتطوير العادات والقيم اإليجابية والتخلص مـن الخصـائص واملسـلكيات 

 . السلبية

لتخطيط االجتامعي يف السـيطرة عـىل عوامـل الهجـرة الداخليـة يساعد ا )5(
والخارجيــة واملحافظــة عــىل التوزيــع الجغــرايف املالئــم للســكان والدولــة 

  .عموماً من خالل إتباع سياسات واعية ومدروسة يف هذا املجال
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يساعد التخطيط االجتامعي يف املحافظة عىل األمن االجتامعي ومكافحـة  )6(
 .مبختلف أنواعها الجرمية واالنحراف

التخطيط االجتامعي هو مبثابة صامم أمان ملختلف القطاعات املجتمعية  )7(
حيث أن اإلنسان هو محـور التنميـة القوميـة الشـاملة كـام أنـه . األخرى

 .يشكل هدفها ووسيلتها الحيوية

  :التخطيط اإلداري

. ابطـةيشمل التخطيط اإلداري مفهوم مجـاالت اإلدارة والتنظـيم وعملياتهـا املرت 
وميكن أن ننظر إىل مفهوم التخطيط اإلداري عىل مسـتويات عديـدة أهمهـا مسـتوى 

حيث إن للتخطـيط اإلداري مجـاالت عديـدة سـواء أكـان . املنظمة واملستوى القومي
ويبقــى االهــتامم . ذلــك عــىل مســتوى املنظمــة الواحــدة أم عــىل املســتوى القــومي

املستويات املرتابطة واملتفاعلة إيجابيـاً مـع بالتخطيط اإلداري عالياً وحيوياً عىل كافة 
  .بعضها

ويتضمن التخطـيط اإلداري تحديـد األهـداف واألولويـات والـربامج واملشـكالت 
ــة املــنظامت  ــز فعالي ــي تســهم يف تعزي ــة والت ــة املتكامل املتعلقــة بالجوانــب اإلداري

نـواع ويتفـرع عـن التخطـيط اإلداري األ . والحكومات يف تحقيـق األهـداف املرسـومة
  :التالية

التخطيط املـايل مبختلـف أبعـاده الزمنيـة واملوضـوعية والجغرافيـة مثـل   .أ 
  .املوازنات والخطط االستثامرية والقروض ومصادر اإلنفاق والتمويل

ــات واملشــكالت   .ب  ــد األهــداف واألولوي ــة أي تحدي تخطــيط القــوى العامل
فز املتعلقة بالعنرص البرشي مـن اختيـار وتعيـني وتـدريب وترقيـة وحـوا

 .ونهاية خدمة

  .التخطيط املكاين وتصميم أماكن العمل واملكاتب  .ج 

  .التخطيط الصناعي واإلنتاجي وما يرتبط به من أساليب تقنية  .د 

التخطيط التنظيمي الذي يشمل تحديد وتصور مستقبل كافـة العالقـات    . هـ
التنظيميــة مــن هياكــل ووحــدات وســلطة ووظــائف وإجــراءات ونظــم 

  .وأساليب وغريها
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  .خطيط للتطوير والتنمية اإلداريةالت  .و 

وتجدر اإلشارة إىل أهمية التخطيط اإلداري ودوره الحيوي يف مختلف القطاعـات 
وبالتـايل فهـو يحظـى بـاهتامم . اإلنتاجية والخدمية العامة والخاصة عـىل حـد سـواء

متزايد من قبل الحكومـات واملـنظامت الخاصـة والتـي تعمـل عـىل تطـوير مختلـف 
ــة عــىل الجوانــب اإلدا ــة اإلداري ــة وعــىل رأســها التخطــيط اإلداري وخطــط التنمي ري

ويجب توفري مقومـات التخطـيط اإلداري . املستويات القومية واملستويات التنظيمية
كـام يجـب أن يكـون . الناجح والتي تنبثق عن مقومات التخطيط التي ذكرناهـا آنفـاً 

كانـات واملعطيـات والبيئـة التخطيط اإلداري عمليـاً وقـابالً للتنفيـذ ضـمن إطـار اإلم
  .املحيطة

   :التخطيط السيايس

يقــوم التخطــيط الســيايس عــىل أســاس التنشــئة السياســية املالمئــة للتوجيهــات 
الوطنيــة وبشــكل يــدعم االســتقرار الســيايس والحفــاظ عــىل هويــة وطنيــة مســتقلة 

د ويتصف التخطيط السيايس بالطبيعة املعقدة والتوجه الزمني طويـل األمـ. ومتميزة
  :وقد تشمل أهداف التخطيط السيايس ما ييل. واالنفتاح والتأثري البيئي الواسع

تكريس الشخصية الوطنية املستقلة واملتميزة ضمن إطـار قـومي محـدد  )1(
  .املعامل واألهداف والسياسات والتوجيهات وغريها

التحرر من القيود التبعية األجنبية مبختلف أشـكالها ومصـادرها املبـارشة  )2(
ويعنى التحرر القدرة عىل اتخاذ القـرارات بذاتيـة وحريـة وفقـاً . وغريها

 .للمصلحة الوطنية العامة

 .الوعي والثقافة السياسية يف مختلف القضايا املحلية والخارجية )3(

املشاركة السياسية والشعبية العامة بشكل إيجايب وفعال بحيـث يتحقـق  )4(
 .األمني والعدالة للجميع راالستقرا

مامرسة السياسية مبا يف ذلـك مـن مؤسسـات دسـتورية البناء املؤسيس لل )5(
  .وأحزاب وجمعيات وغريها) السلطات الثالث(تقليدية 



 

91 
  

  رابعالالفصل 

 

  :التخطيط العلمي والتكنولوجي

يعترب التخطيط العلمي والتكنولوجي من األدوات املعارصة التي تساعد اإلنسـان 
يـة والخدميـة عىل مواجهة البيئة ومشكالتها يف مختلف املجاالت والقطاعـات اإلنتاج

حيـث أن العلـم والبحـث والتكنولوجيـا سـالح متعـدد . واملدنية والعسكرية وغريهـا
وتعترب مسؤولية التخطيط يف هذا املجال . األبعاد وخري سبيل لتحقيق التنمية الشاملة

تعاونيــة ومشــرتكة بــني القطــاعني العــام والخــاص وحتــى بــني املجتمعــات اإلنســانية 
لوم والتكنولوجيا حدود املجتمعـات بطـرق كثـرية بعضـها حيث تتخطى الع. املختلفة

  .إيجايب وبعضها سلبي

  :وتتمحور أهداف التخطيط العلمي والتكنولوجي حول العوامل التالية 

اكتشــاف البيئــة املحيطــة والواســعة والتعــرف عــىل مــا فيهــا مــن فــرص   .أ 
وإمكانات مفيدة لإلنسـان باإلضـافة إىل التعـرف عـىل املشـكالت البيئيـة 

ويشمل ذلك بيئة األرض والفضاء عـىل حـد . لظواهر الطبيعية املختلفةوا
  .سواء

تطوير اإلمكانات التكنولوجية املتوفرة حالياً وتسـخريها لخدمـة أهـداف   .ب 
 .اإلنسان ومعالجة مشكالته وإشباع حاجاته

التأثري اإليجايب يف القطاعات اإلنتاجية والخدمية املختلفـة ورفـع كفائتهـا   .ج 
  .يتهاوكفايتها وفعال

ويعترب التخطيط العلمي والتكنولـوجي مجـاالً مشـرتكاً بـني مختلـف القطاعـات 
كـام أنـه ميثـل نظامـاً مفتوحـاً ومتعـدد الجوانـب ويتميـز . وأنواع التخطيط املختلفة

  .   بالحركية والتغري الرسيع باإلضافة إىل التعقيد والتأثريات املزدوجة إيجابياً وسبياً 
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  :التخطيط الصحي

الصحة الفردية والصـحة املجتمعيـة وجهـان لعملـة واحـدة هـي اإلنسـان تعترب 
ولذلك فـإن التخطـيط الصـحي يـأيت . والذي يشكل الهدف والوسيلة للتنمية الشاملة

. من بـني األولويـات الحيويـة التـي تـؤثر عـىل مختلـف جوانـب املجتمـع وقطاعاتـه
  :ويتضمن التخطيط الصحي األهداف الكربى التالية

كالت واألهـداف الصـحية وبيـان سـبل مواجهتهـا مـن خـالل تحديد املش )1(
  .الوسائل الوقائية والعالجية املتعددة

العمل عىل تطوير األجهزة الصحية وزيادة فعاليتهـا يف تقـديم الخـدمات  )2(
الصحية املالمئة ويتضمن ذلك التطوير الكمي والنوعي والتوزيع الجغرايف 

 .العادل

ــة املؤهلــة وامل )3( ــة تــوفري القــوى العامل ــة يف مختلــف املجــاالت الطبي درب
 .والصحية األساسية واملساعدة

تصــميم وتنفيــذ ومتابعــة ومراقبــة السياســة الدوائيــة واألجهــزة الطبيــة  )4(
 . وغريها من املستلزمات

 .التثقيف والتوعية والتعليم الطبي والصحي املستمر )5(

  :التخطيط التعليمي

خالل العلم واملعرفـة  ويهدف التخطيط التعليمي إىل صقل شخصية اإلنسان من
يف مختلف مستوياتها ومجاالتها التخصصية وينبثق عـن هـذا الهـدف العـام للتعلـيم 

  :والتخطيط التعليمي األغراض التالية

تحديد األهداف والسياسات التعليمية الوطنية وتبني اإلجراءات العملية  )1(
  .لتنفيذها ضمن إطار السياسة العامة للدولة واملجتمع املحيط
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املؤسسـات التعليميـة وفقـاً لخطـة مدروسـة وتـتالئم مـع الظـروف بناء  )2(
ويشـمل ذلـك مختلـف مسـتويات التعلـيم املـدريس . واإلمكانات املتاحة

 .والعايل ويف مختلف التخصصات العلمية واألكادميية واملهنية

 .معالجة مشكالت النظام التعليمي وتطويره وزيادة فعاليته )3(

ساعدة مثل املختربات وتكنولوجيا التعلـيم توفري املستلزمات التعليمية امل )4(
 .مبختلف أنواعها ومصادرها

ربــط مخرجـــات النظـــام التعليمـــي بالحاجـــات املختلفـــة للقطاعـــات  )5(
 .االقتصادية واالجتامعية يف املجتمع

وجملة القول بالنسبة ألنواع التخطيط املذكورة آنفـاً هـي أنهـا مرتابطـة ويجـب 
دافها القطاعيـة وينسـجم مـع أهـداف التنميـة التنسيق بينها بشكل يعزز تحقيق أه

كام تجدر اإلشارة إىل التداخل الكبري بـني مختلـف أنـواع التخطـيط . القومية الشاملة
املذكورة وغريها ألنهـا تـرتبط بزوايـا مختلفـة للمجتمـع اإلنسـاين الواحـد ويجـب أن 

تـي ترتبط كل أنواع التخطيط ضمن شبكة نظاميـة متكاملـة مـن الخطـط الفرعيـة ال
  .تصب يف نظام التخطيط القومي الشامل

  :التخطيط التنموي يف األردن

يتبني األردن سياسـة التخطـيط القـومي الشـامل ملختلـف القطاعـات اإلنتاجيـة 
الحكومــة األردنيــة دوراً رياديــاً ومــؤثراً يف  تلعــبو . والخدميــة يف االقتصــاد القــومي

كام . ا من املجاالت التنموية الشاملةاملجاالت االقتصادية واالجتامعية واإلدارية وغريه
يلعب القطاع الخاص دوراً كبرياً وموازياً للدور الحكـومي يف مجـال التنميـة الشـاملة 

مبــدأ املشــاركة  حيــث تقــوم العالقــة بــني القطــاعني العــام والخــاص يف األردن عــىل
بـدأت  وقـد. اإليجابية والتوازن يف تحمل مسؤوليات وأعباء التنمية القومية الشـاملة

محاوالت التخطيط التنموي الشامل يف األردن منذ بدايـة السـتينات مـن هـذا القـرن 
. واستمرت حتى أواخر الثامنينات حيث عرقلت بشكل ملحوظ أدى إىل توقفها مؤقتاً 
  ويالحظ أن أسباب عدم االستقرار العام وخصائص أخرى لالقتصاد األردين كانت وراء 



 

94 
 

 لرابعا الفصل

وســجل التخطــيط التنمــوي يف األردن . ردنمشــكالت التخطــيط التنمــوي يف األ 
نجاحات عديـدة متحـورت حـول الطفـرة التنمويـة التـي شـهدها األردن يف منتصـف 

  .السبعينات بالرغم من اآلثار السلبية التي رافقتها أيضاً 

أما أهم خصائص البيئة املجتمعية يف األردن والتي كان لها تأثري حيوي بالغ عـىل 
  :ييل التخطيط التنموي فهي كام

عدم االستقرار العام مبختلف أبعاده السياسية واالقتصـادية واالجتامعيـة   .أ 
 .والعسكرية وما رافق ذلك من آثار ومنها الهجرة الداخلية والخارجية

. ندرة املصادر الطبيعية واملاليـة والتكنولوجيـة الالزمـة للتنميـة الشـاملة  .ب 
صادر الخارجية وهذه الندرة أدت إىل اعتامد ملحوظ عىل املساعدات وامل

 .لتمويل التنمية وتفعيلها
ــة   .ج  ــة واإلجرائي ــب البرشــية والهيكلي ــدة يف الجوان ــة عدي مشــكالت إداري

 .والترشيعية وغريها

حيث كان آخـر هـذه . مشكالت التغري االجتامعي والنمو السكاين وغريها  .د 
املشكالت وأهمها التحول الدميقراطي يف اآلونة األخـرية ومـا يرافقـه مـن 

 .ائجآثار ونت

االنفتاح العام وخصوصاً االقتصادي والتعرض للتأثريات الخارجية أكرث من   .ه 
ويشمل ذلك مجاالت القوى العاملة . التأثريات يف هذه العوامل الخارجية

 . والطاقة واملمرات الجوية والربية والبحرية والتمويل واألسواق وغريها

 اإلمكانــات الــنمط االســتهاليك املظهــري والــذي يخلــق فجــوة كبــرية بــني  .و 
املتاحة والطاقات االستهالكية الزائفة مام يعظم مشكلة املديونية والعجز 

 .املايل عىل كافة املستويات الفردية والقومية

ارتفاع مشاركة قطـاع الخـدمات ف االقتصـاد القـومي وانخفـاض معـدل   .ز 
مشاركة القطاع السلعي يف اإلنتاج املحيل وما يرافق ذلك من آثار سـلبية 

  .ازين التجارة واملدفوعات وتكريس التبعية الخارجيةعىل مو 
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 :أما األهداف التنموية يف األردن فقد متحورت حول األغراض الرئيسية التالية

  .تخفيض االعتامد عىل املساعدات الخارجية كلام أمكن ذلك )1(

 .ترشيد اإلنفاق العام )2(

 .تحقيق االستقرار االقتصادي ومحاربة التضخم والبطالة )3(

 .الة االجتامعية من خالل سياسات الرضائب واإلنفاق وغريهاتحقيق العد )4(

 .يف مختلف املجاالت) كمياً ونوعياً (تطوير مستوى الخدمات العامة  )5(

 .تعزيز إمكانيات الدفاع القومي هي يف رأس األولويات العامة )6(

 .تعزيز األمن واالستقرار الداخيل )7(

ناسـب االسـتهالك تقليل الفجوة بني االستهالك واإلنتاج املحـيل بحيـث يت )8(
 .مع الدخل واإلنتاج املحيل

 .تقليل العجز يف امليزان التجاري وميزان املدفوعات )9(

  :أما مبادئ واسرتاتجيات التخطيط التنموي يف األردن فتشمل ما ييل

التكامل االقتصادي العريب وبالتايل ارتباط النشاطات االقتصادية يف األردن  )1(
رص املحيطــة باالقتصــاد العــريب باألوضــاع والتطلعــات واملشــكالت والفــ

  .عموماً 

تشجيع املبادرة الفردية والحرية االقتصادية ضمن إطار السياسـة العامـة  )2(
 .واملجتمع األردين

اإلميان بالعدالة االجتامعية والسعي لتحقيقهـا مبختلـف الوسـائل املاليـة  )3(
 .والنقدية والترشيعية واإلدارية وغريها

قتصاديات األخرى بطريقة إيجابية مبا يف التعاون الدويل واالنفتاح عىل اال  )4(
ذلك تشجيع االستثامرات األجنبية وحرية التجارة والتعـاون التكنولـوجي 

 .وغري ذلك

  .التنمية مسؤولية مشرتكة بني القطاعني العام والخاص )5(
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وتقوم جهود التخطيط التنموي يف األردن عـىل مجموعـة مـن االفرتاضـات أهـام 
ي واستمرار املساعدات والقروض واالستثامرات الخارجيـة يف االستقرار املحيل واإلقليم

كثرياً من عـدم صـحة مثـل هـذه االفرتاضـات يف  األردن لكن االقتصاد األردين قد عاىن
أوضــاع وفــرتات عديــدة مــن تاريخــه وتــتلخص جهــود التنميــة يف األردن يف الخطــط 

  :التنموية الشاملة التي أعدها ونفذها بدرجات متفاوتة وهي

والتي استبدلت حينئٍذ ) م1966 –م 1962(التنمية الخمسية األوىل  خطة  .أ 
حيث ولـدت هـذه الخطـط ) م1970 –م 1963(بربنامج السنوات السبع 

ــادية  ــروف االقتص ــام والظ ــتقرار الع ــدم االس ــروف ع ــاً لظ ــة تقريب ميت
 .والعسكرية واالجتامعية يف تلك املرحلة الزمنية

ومتثل بداية النجـاح الفعـيل يف ) م1975 –م 1973(خطة التنمية الثالثية   .ب 
التخطيط التنموي يف األردن حيث قادت إىل الطفرة التنموية يف منتصف 

 .السبعينات

والتـي القـت نجاحـاً نسـبياً ) م1980 –م 1976(خطة التنميـة الخمسـية   .ج 
وأسهمت يف التقدم االقتصادي واالجتامعي العام من خالل توفري مختلف 

وبالرغم مـن ذلـك فقـد . كمية ونوعية الئقةالخدمات العامة مبستويات 
 .كان لهذه الخطط آثار سلبية عديدة أهمها مشكالت التضخم واملديونية

والتـي اسـتمرت عـىل ) م1985 –م 1981(خطة التنمية الخمسية الثانيـة   .د 
 .نفس النهج التنموي للخطة السابقة

ت يف والتــي توقفــ) م1990 –م 1986(خطــة التنميــة الخمســية الثالثــة   . هـــ
ــادية  ــاع االقتص ــبب األوض ــات بس ــر الثامنين ــق يف أواخ ــف الطري منتص
والسياسية وغريها يف تلك الفرتة باإلضافة إىل تفجر أزمة املديونيـة والتـي 

إجاملهـا  نتراكمت عرب سنوات عديدة وألسـباب متداخلـة ومعقـدة ميكـ
  .بسوء اإلدارة املالية واألمناط االستهالكية وغريها
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  خامسالفصل ال

  اإلطار املؤسيس والتنظيمي للتنمية 

  : متهيد 

تعترب املؤسسات مبختلف أنواعها ومجاالتهـا وقطاعاتهـا أدوات تنظيميـة حيويـة 
ة يف حيث تنصهر الجهود الفردية والجامعيـ. ووسائل فعالة إلنجاز األهداف اإلنسانية

. الكيانات املؤسسية التي ينشئها اإلنسان لخدمته وتحقيق أهدافه ومعالجة مشكالته
. وقد ظهرت املؤسسات الهادفة يف مختلف مجاالت الحياة اإلنسانية العامة والخاصـة

إن االنتشــار الواســع للمؤسســات يف املجتمعــات املعــارصة وتعــاظم قوتهــا التأثرييــة 
ــاب لتســمية هــذه املجتمعــات باملجتمعــات مبختلــف أبعادهــا قــد دفــع بعــض ا لكتّ

وقد أثبت العمل املؤسيس املبني عىل أسـس سـليمة أنـه الطريـق األمثـل . التنظيمية
لتنسيق الجهـود واإلمكانيـات البرشـية واملاديـة واملاليـة والتكنولوجيـة وغريهـا مـن 

  .املدخالت الالزمة إلشباع األهداف والحاجات اإلنسانية املختلفة

نمية هدفاً إنسانياً متعدد األبعاد وطموحاً مستمراً يسـعى إليـه النـاس تشكل الت
وتبنت الدول سياسات ووسائل وخطط تنموية عديدة تشارك . يف مختلف املجتمعات

كام أمثرت الجهود . يف تصميمها وتنفيذها واالستفادة منها مختلف األفراد والجامعات
غري أن هـذه التنميـة . لعام للمجتمعاتالتنموية يف تحسني مستويات الحياة والرفاه ا

املثمرة للتنمية وجهودها مل تأت من فراغ أو محاوالت عشوائية بل جاءت من خـالل 
وبالتايل فإن التنمية الناجحة البـد . أطر مؤسسية منظمة ومخططة عىل أسس سليمة

  .وأن تتبني إطاراً مؤسسياً محدداً ومالمئاً لألهداف املرسومة

فاق العام حول رضورة وجود اإلطـار املؤسيسـ والتنظيمـي ألنـه وبالرغم من االت
جهود إنسانية هادفة سواء يف املجاالت التنمية أو غريها فإن طبيعة األطـر املؤسسـية 
. وأمناطها وعالقاتها هي أمور تخضع للنقاش واالخـتالف املفـاهيمي والعمـيل الواسـع

  :ن خالل طرح األسئلة التاليةوميكن االستدالل عىل مدى االختالف يف هذا املجال م
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  .هل هناك طريقة مثىل إلنشاء املؤسسات؟ وكيف؟ وملاذا .1

 ما هو اإلطار القانوين املالئم لهذه املؤسسات؟ .2

 من يدير هذه املؤسسات؟ الحكومات؟ أم القطاع الخاص؟ .3

 كيف يتم تشغيل ومتويل وإدارة هذه املؤسسات؟ .4

 من وكيف يراقب هذه املؤسسات؟ .5

 قييم نجاح أو فشل هذه املؤسسات؟ما هي أساليب ت .6

 هل تختلف املؤسسات من مجتمع أو بيئة ألخرى؟ .7

إن تفحص األسئلة املذكورة آنفاً أو غريها بخصوص املؤسسات ودورها يف تحقيق 
األهداف اإلنسانية سوف ينتهي بدون إجابات شافية وقابلة للتعميم نظـراً لالخـتالف 

  .ي النظرية أو النواحي التطبيقيةالواسع حولها سواء أكان ذلك من النواح

  :طبيعة املؤسسات

تعرف املؤسسات عمومـاً بأنهـا أنظمـة إنسـانية هادفـة ومتثـل كيانـات قانونيـة 
ــايل فــإن  محــددة املعــامل ومرشــوعة الغايــات والوســائل ضــمن إطــار مرســوم، وبالت
املؤسســات بهــذا املعنــى تضــم كافــة املــنظامت االجتامعيــة يف القطاعــات اإلنتاجيــة 

ولكن مفهوم املؤسسة هو مـن االتسـاع مبكـان بحيـث ال . والخدمية الخاصة والعامة
  .ميكن اقتصار حدوده عىل معنى املنظامت االجتامعية

فاملعنى الواسع للمؤسسة يتضمن أية أمناط مقننـة ومقبولـة ومسـتقرة للسـلوك 
ى الواسـع االقتصادي والسيايس واإلداري واالجتامعـي واإلنسـاين عمومـاً، وبهـذا املعنـ

للمؤسسة ميكن التعرف عىل كثري من أنواع املؤسسات مثل األرسة والقبيلة والعـادات 
وبـالرغم مـن وجـود مفهـومني . والدين واملذهب الفكري والجمعية والنادي وغريهـا

  .للمؤسسة أحدهام واسع واآلخر ضيق إال أن األخري هو الذي يهمنا يف هذا املجال
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ختلف األمناط التنظيميـة املالمئـة إلنجـاز أهـدافها تنشأ املؤسسات االجتامعية مب
ويجـب أن تتـوفر يف املؤسسـة بعـض املقومـات الحيويـة لوالدتهـا ومنوهـا . املرسومة

  :ومن أهم هذه املقومات ما ييل. واستمرارها وبقائها يف ميدان العمل واإلنتاج

  .إطار قانوين يعطيها الرشعية والشخصية والسلوك والقوة  )أ (

 .املدخالت الكافية واملالمئة إلنجاز أهدافهاتوفر مختلف   )ب (

  .دور وظيفي مقبول تؤديه يف البيئة املحيطة  )ج (

  .بناء تنظيمي مالئم لرتجمة األهداف إىل حيز الواقع  )د (

إن بناء املؤسسات الفّعالة يأيت يف مقدمة التحديات التـي تواجـه الـدول الناميـة 
حيـث رافقـت هـذه املشـكلة  .وتؤثر كثرياً يف مدى نجاح جهودها التنمويـة الشـاملة

الدول النامية منذ استقاللها والتي واجهت تحديات عديدة إجاملهـا بتحـدي مـزدوج 
  :ذي شقني هام

االستقالل السيايس وبناء الدولة ونظامها السـيايس بشـكل مسـتقر وقـوي   .أ 
  .ومقبول شعبياً 

التنمية الشـاملة مبختلـف أبعادهـا االقتصـادية واالجتامعيـة والسياسـية   .ب 
 .ارية ومستوياتها املحلية والقومية وما إىل ذلكواإلد

ونظراً ألن املؤسسات هي أفضل السبل ملواجهة التحديات املختلفـة قـد وجـدت 
كافة الدول نفسها مسؤولة عن التخطيط لبنائها املؤسيسـ الفّعـال واملالئـم للظـروف 
ا املحليــة واعتمــدت الــدول املختلفــة عــىل أمنــاط مؤسســية عديــدة لتقــوم بوظائفهــ

حيث نشأت الوزارات والدوائر املركزية تلبية للوظـائف التقليديـة للدولـة . التقليدية
ولكــن بعــد أن تطــورت وظــائف الدولــة واتســعت . يف املجــاالت الخدميــة املعروفــة

وتعقــدت مشـكالت املجتمــع املعـارص فقــد ) كميــاً نوعيـاً (مجاالتهـا أفقيــاً وعموديـاً 
ري كافية بل وغري فعاّلة أحياناً يف مواجهة بعض أصبحت األمناط املؤسسية التقليدية غ
  .التحديات التي تواجها الدول املعارصة
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وينطبق هذا الوضع عىل جميع الدول عامة والدول النامية بشكل خاص فالدول 
وهي تعمـل . النامية وخصوصاً حديثة االستقالل تواجه تحديات كربى أرشنا إليها آنفاً 

أجل بنائها السيايس والتنموي حيث تعجز البريوقراطية يف بيئة ديناميكية معقدة من 
والبناء التنظيمي للدولة عن مواكبة هذه التحديات يف البيئة املعـارصة ولـذلك فالبـد 
من التفكري والبحـث عـن وسـائل جديـدة وأمنـاط تنظيميـة مالمئـة وفّعالـة ملواجهـة 

  .التحديات الكربى

مبختلف أشكالها ومجـاالت عملهـا  وكانت نتيجة التفكري ظهور املؤسسات العامة
وأهدافها ويف مختلف الدول النامية واملتقدمة عىل حد سواء وبالرغم من االختالفات 
الفكرية واملفاهيمية  واألسباب العقيديـة والعمليـة بخصـوص املؤسسـات العامـة إال 

 ىلأنها حظيت باهتامم بالغ يف األوساط الحكومية والخاصة واألكادمييـة والعمليـة عـ
حد سواء ومتثل هذا االهتامم باملؤسسات العامة يف األبحـاث والدراسـات واملـؤمترات 
والنـدوات العمليـة وتأسـيس املراكـز املتخصصــة يف هـذا املجـال باإلضـافة إىل كونهــا 

  .موضع نقاش واهتامم راسمي السياسة العامة يف الدول املختلفة

  :مفهوم املؤسسة العامة

كنتيجــة ملجموعــة مــن التطــورات " العامــة املؤسســة"ظهــرت فكــرة ومفهــوم 
االقتصادية والسياسية واالجتامعية واإلدارية وتلبية ملتطلبات عقيدية وعملية وفكرية 
وتنظيمية وغري ذلك مـن الـدواعي واملـربرات التـي أدت إىل تبنـي أسـلوب املؤسسـة 

وانترشـت املؤسسـات العامـة يف . العامة بأشكال مختلفـة لتحقيـق أهـداف متعـددة
الــدول املعــارصة بغــض النظــر عــن األنظمــة السياســية واالقتصــادية الســائدة فيهــا 

كام تعددت األشكال التنظيميـة للمؤسسـات العامـة وتنوعـت . ومستوياتها التنموية
 ةأغراضــها ومجــاالت نشــاطها ودرجــات اســتقاللها وحريتهــا يف إدارة شــؤونها اإلداريــ

  .واملالية والذاتية

ائد عمومــاً حــول رضورة وجــدوى تأســيس أو إنشــاء وبــالرغم مــن االتفــاق الســ
ــاص  ــدد االختص ــي مح ــانوين وإداري وتنظيم ــان ق ــكل كي ــىل ش ــة ع ــات عام مؤسس

  بالجهاز الحكومي املركزي، غري أن هناك  توالصالحيات والنشاطات واالرتباطا
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اختالفات فكرية وعملية وتطبيقية حول تحديد تعريف عام ميكن االتفاق عليـه 
ملؤسسة العامة ونطاق عملهـا وموقعهـا التنظيمـي يف اإلدارة العامـة لتحديد طبيعة ا

ــايل فقــد أدت هــذه االختالفــات املــذكورة آنفــاً إىل ظهــور تعريفــات متعــددة  وبالت
للمؤسسات العامة وفقاً لألطر البيئية واالجتامعية والسياسـية واإلداريـة واالقتصـادية 

  .املحيطة

كيان إنتاجي وتنظيمي ميارس فعاليات يف ميكن تعريف املؤسسة العامة عىل أنها 
مجال األعامل ويسوق أي كميـة مـن إنتاجيـة يف السـوق وال تقـل ملكيـة الدولـة أو 

  .من قيمته اإلجاملية% 50امللكية العامة فيه عن 

كام أن املؤسسة العامة هي عبارة عن مرشـوع اقتصـادي متلكـه الدولـة ومتنحـه 
تلـف عـن إرادتهـا التقليديـة بهـدف إشـباع الشخصية املعنويـة وتـديره بأسـاليب تخ

وهي عبارة عن مرفـق عـام مسـتقل عـن الجهـاز التقليـدي . حاجات ومصالح العامة
للحكومة يتوىل نشاط متخصص ويدار عن طريق منظمة عامة لهـا شخصـية معنويـة 

  .وتخضع إىل درجة من الوصاية اإلدارية

ام يسـتهدف تنفيـذ بـرامج تعرف املؤسسة العام االشرتاكية بأنها بناء تنظيمي عـ
التخطيط االشرتايك من خالل مشاريع اقتصادية متلكهـا الدولـة كليـة وتعطيهـا درجـة 
كافية من االستقالل املايل واإلداري الذي ميكنها مـن تحقيـق أغراضـها األساسـية عـىل 
رأسها الوصول إىل فائض أو مردود اقتصادي وبالتايل يكون منط املؤسسة العامة مبنيـاً 

  .أساس الحساب التجاري وحسابات التكاليف والعوائد االقتصاديةعىل 

أما املؤسسة العامة يف النظم الغربية فـيمكن تعرفهـا بأنهـا كيـان تنظيمـي عـام 
ومستقل عن جهاز الدولة التقليدي ومتلكـه الدولـة كليـاً أو جزئيـاً وتخضـعه للرقابـة 

ام األمـوال العامـة مـن أجـل التنفيذية والترشيعية لضامن كفايته وفعاليته يف استخد
فاملؤسسة العامة الغربية هي عبارة عـن منظمـة عامـة مسـتقلة تـدار . الصالح العام

عىل أسس وأساليب متزج مرونة وحرية القطاع الخاص ومسؤولية القطـاع العـام مـن 
  .أجل إشباع حاجة عامة
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ىل وميكن تعريف املؤسسة العامـة أيضـاً عـىل أنهـا إسـرتاتيجية إداريـة تقـوم عـ
تحقيق سياسات الدولة االقتصادية واالجتامعية والسياسية العامة من خالل التوجيـه 
والرقابة والرتشيد االقتصادي للمرافق العامة التي لها شخصية معنوية وتدار لتحقيـق 

  .مصلحة عامة دون االقتصار عىل الربحية

والتجاريـة يشري مصطلح املؤسسة العامة يف الهند إىل جميع املؤسسات الصناعية 
. أو أكـرث مـن رأسـاملها% 51واالقتصادية واإلنتاجية والخدمية التي متتلـك الحكومـة 

وقد ارتفع عدد املؤسسات العامة يف الهند بشكل كبري بعـد اسـتقاللها واتسـع مجـال 
نشاطها ليشمل مختلف الصناعات الثقيلة كالبرتول واملعادن والتجهيزات والصـناعات 

  .السمنت والنسيج والخدمات كالنقل واالستشارات وغريهااالستهالكية كالورق وا

متثل املؤسسة العامة اليوغسالفية أساس البناء االقتصادي واالجتامعي والسـيايس 
يف املجتمع وتنبثـق مـن النظـام االشـرتايك العـام وتقـوم عـىل أسـاس اإلدارة العامليـة 

ت والقطاعـات السـلعية االشرتاكية للنشاطات االقتصادية واإلنتاجية مبختلـف املجـاال 
والخدمية كام أنها اإلطار التنظيمي الرئييس والوحدة االقتصادية واإلنتاجية التي تقوم 

لكـل النظـام االجتامعـي والسـيايس يف املجتمـع  ةعليها العالقات اإلنتاجية والتوزيعيـ
وتتميــز املؤسســة العامــة اليوغســالفية بفكــرة التســيري الــذايت للشــؤون . اليوغســاليف

  .دارية واملالية للمؤسسة بناء عىل املشاركة من قبل جميع العاملني فيهااإل 

وتتشابه املؤسسة العامة الجزائرية إىل حد كبري مع املؤسسة العامة اليوغسـالفية 
حيث ترتكز املؤسسة العامة االقتصادية يف الجزائر عـىل املبـادئ االشـرتاكية وأسـلوب 

ؤسسة االشـرتاكية ضـمن الخطـط القوميـة العامـة وتعمل امل. التسيري الذايت يف إدارتها
وضمن نظام سيايس واجتامعي واقتصادي متكامل يقوم عـىل أسـاس امللكيـة العامـة 

أمـا . لوسائل اإلنتاج التي توجه لتلبية الحاجات األساسية للمواطنني من حيـث املبـدأ
ري أنه ال الربح التجاري فقد يتحقق يف بعض النشطات االقتصادية للمؤسسة العامة غ

يشكل املقصود األسايس لها حيث تتخىل عنه يف بعض الحاالت التي تقتضيها املصلحة 
  .العامة االجتامعية
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أمــا بالنســبة للمؤسســات العامــة يف بريطانيــا وأمريكــا فــيالحظ تزايــد انتشــار 
املؤسسات العامة فيها بعد الحرب العامـة الثانيـة ألسـباب عمليـة متثلـت يف مجمـل 

قتصادية واالجتامعية واإلسرتاتيجية التي مرت بها هـذه الـدول خصوصـاً التطورات اال 
وقـد شـملت املؤسسـات العامـة الربيطانيـة واألمريكيـة . واملجتمعات الغربية عموماً 

مجاالت واسعة من تدخل الحكومة يف القطـاع الخـدمات واملرافـق العامـة األساسـية 
تـدخالت لتشـمل املجـاالت الصـناعية كاملياه والكهرباء والربيد وغريها كام تعـددت ال

واالقتصادية واإلنتاجية وخاصة يف بريطانيا وتقـوم املؤسسـة العامـة الربيطانيـة عـىل 
أساس امللكية واإلدارة الحكوميـة الكاملـة للمؤسسـات العامـة بيـنام تقـوم املؤسسـة 

دارة العامة األمريكية عىل امللكية الجزئية واملشاركة مع القطـاع الخـاص يف ملكيـة وإ 
املؤسسات العامة والصناعية واإلنتاجية ويرتكـز نشـاط املؤسسـات العامـة األمريكيـة 
والربيطانية يف مجـال الخـدمات االجتامعيـة األساسـية حيـث متـول هـذه النشـاطات 
مبارشة من قبل الدولة واملرفقية عىل أسس شـبه تجاريـة بحيـث تغطـى عـىل األقـل 

ويالحظ أن نسبة مشاركة . هامة للخزينة تكاليف الخدمات التي تقدمها دون خسائر
املؤسسات العامة الربيطانية يف الدخل القومي أكرب من مثيالتها يف الواليـات املتحـدة 

  .األمريكية

أمــا بالنســبة للمؤسســات العامــة يف األردن فقــد ظهــرت تلبيــة ملصــالح عامــة 
. ة وكفايـةومتطلبات التنمية كوسـيلة تنظيميـة إلشـباع الحاجـات املجتمعيـة بفعاليـ

حيث انترشت املؤسسات العامـة يف األردن مبختلـف القطاعـات الخدميـة واإلنتاجيـة 
وتتمتع هـذه املؤسسـات بدرجـة كافيـة مـن . واملالية والتعليمية واالجتامعية وغريها

االستقالل املـايل واإلداري والحريـة يف إدارة نشـاطاتها الذاتيـة متكينـاً لهـا مـن القيـام 
  .ملرصفية والتدريبية وغريهابدورها التنموي وا

وقد عملت الحكومة األردنية عـىل دعـم املؤسسـات العامـة وتـوفري كافـة سـبل 
الدعم القانوين واملايل واإلداري الذي تطلبه هذه املؤسسـات للقيـام بـدورها بفعاليـة 

  دور حيوي وموازي يف تنشيط حركة ) الخاص(وكفاية كذلك فقد كان القطاع األعامل 
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امة واإلسـهام يف نجاحهـا يف أداء الـدور املتوقـع منهـا واملتمثـل يف املؤسسات الع
  .دعم الوضع االقتصادي والتجاري املحيل والدويل

يف ) من خالل املشـاركة الحكوميـة والخاصـة فيهـا(ومتثل دور املؤسسات العامة 
توسيع وتنشيط االقتصاد القومي يف القطاعات االقتصادية املختلفـة مثـل الفوسـفات 

تاس واإلسـمنت واألسـمدة الكيامويـة والحديـد وغريهـا كـام لعبـت املؤسسـات والبو 
العامة دوراً كبرياً يف تعزيز القدرات والخدمات املساندة يف مجال التنميـة مـن خـالل 
توسيع قاعدة هذه الخدمات وشمولها لجميع مناطق اململكة وكافة املواقع اإلنتاجية 

نوعاً وقد كان للمؤسسات العامة األثر الهـام و باإلضافة إىل تطوير هذه الخدمات كامً 
وباإلضـافة إىل ذلـك . يف تحسني الوضع التجاري وميـزان املـدفوعات األردين باسـتمرار

كـام سـاهمت املؤسسـات . توفري فرص العمل واإلمكانات الوظيفية واملهنية املختلفـة
  .ألجنبية األخرىالعامة بشكل فعال يف توفري السلع إىل األسواق املجاورة واألسواق ا

ويالحظ يف السنوات األخرية انتشار أسلوب املؤسسـات العامـة يف األردن بشـكل 
وقد كان هذا التطـور مـدفوعاً بـالتغريات االقتصـادية . واسع ورسيع ومتعدد األشكال

واالجتامعية التي شهدها األردن مؤخراً ومن أهمها اعتامد أسلوب التخطيط التنموي 
-73(الخطط التنموية بشكل أسايس ابتداء من الخطـة الثالثيـة فقد تالحقت . املنظم
والخطـة ) 1985-81(ثـم الخمسـية الثانيـة ) م198-76(ثم الخطة الخمسية ) م1975

لقد كان إنشاء الكثري بل معظم املؤسسات العامة تلبية ). 1990-86( الثالثةالخمسية 
حيـث خرجـت املؤسسـات . ملتطلبات املجهودات واألهداف التنموية الشـاملة للـبالد

العامة األردنية إىل حيز الواقع والوجود من خـالل قـوانني خاصـة بهـا، أو مـن خـالل 
دمــج مؤسســات عديــدة كانــت تتقاســم نشــاطات متقاربــة، أو مــن خــالل تحويــل 
مؤسسات خاصة إىل أخرى عامـة بنـاء عـىل املشـاركة الحكوميـة والخاصـة يف اإلدارة 

وهكذا نرى أن نشوء املؤسسات العامة كان مبنيـاً . ةوامللكية لهذه املؤسسات الجديد
عىل حاجات التنمية الشاملة كام كانت هذه املؤسسات محركاً ودافعـاً أساسـياً فعـاالً 

  .لعملية التنمية ومجهوداتها الرسمية والخاصة
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  :أسباب نشوء املؤسسات العامة

امــة يف وميكــن إجــامل األســباب والــدواعي التــي أدت إىل نشــوء املؤسســات الع
  :مجموعة من العوامل نذكر أهام بإيجاز فيام ييل

خلـق املنــاخ املناسـب الســتثامر املصـادر القوميــة بشـكل يحقــق عوائــد  )1(
اقتصــادية مجزيــة دعــامً لالقتصــاد الــوطني وتحقيقــاً ألهــداف التنميــة 
القومية الشاملة يف املجاالت االجتامعية واالقتصادية والخدمات املرفقيـة 

ل يف بعض املتطلبات األساسية يف هذا املجال بتـوفري قـدر وتتمث. الحيوية
كبري مـن الحريـة واالسـتقالل واملرونـة واملنافسـة عـىل أسـس اقتصـادية 

  .وتجارية ضمن إطار املسؤولية واملصلحة العامة

اجتذاب األموال واملستثمرين من الداخل والخارج لإلسهام يف دفع عجلـة  )2(
يف فرص االسـتثامر وتقـديم الحاميـة  التنمية االقتصادية عن طريق إتاحة

والتسهيالت القانونية املالمئة مثل اإلعفاءات الجمركية والرضائبية وحريـة 
 .تنقل وتدفق رؤوس األموال لالستثامرات املحلية

توزيــع املــوارد املاليــة العامــة عــىل أكــرث قــدر ممكــن مــن املرشــوعات  )3(
والتقليل مـن املخـاطر االقتصادية املجدية بغية زيادة الفرص االستثامرية 

وتنويع مصادر العوائد االقتصادية للدولة والعمل عىل توجيهها وتنميتهـا 
 .وفقاً ألكرث األسس كفاية وفاعلية

املرونة يف اتخـاذ القـرار ومتكـني الدولـة مـن تعـديل نسـبة مشـاركتها يف  )4(
من وقت آلخـر وفقـاً ألهـدافها ) بالزيادة أو النقصان(املرشوعات العامة 

 .األوضاع االقتصادية واملحلية والدوليةوتغري 

التأكيد عـىل تحقيـق مبـدأ النفـع العـام واملصـلحة العامـة يف إطـار مـن  )5(
الحرية االقتصادية املنضبطة واملسؤولية بحيث تتحقـق عدالـة االسـتثامر 
لجميع األفراد من مستثمرين ومستهلكني للخدمات والسـلع االقتصـادية 

 :ل العنارص الرئيسية التاليةويتحقق مبدأ النفع العام من خال
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تحقيق التوازن النسبي بني رغبة وحرية األفراد يف استثامر أموالهم   .أ 
ــراد  ــة أف ــتثامر بالنســبة لبقي ــدة هــذا االس ــة وفائ الخاصــة وعدال

 .املجتمع

الرتكيز عىل أهمية بعض املصالح العامة التي تتميز بطبيعة خاصـة   .ب 
ــة  ــدمات املرفقي ــا الخ ــا فيه ــاء (مب ــل الكهرب ــاهمث ــلع ) واملي والس

مثــل الــرثوات املعدنيــة املختلفــة كــالبرتول (االقتصــادية اإلنتاجيــة 
 )والفوسفات وغريها

إفساح قدر كبري نسـبياً مـن الحريـة واالسـتقاللية مـع تـوافر قـدر   .ج 
مالئم من الضوابط والرقابة القانونيـة العامـة لضـامن حسـن سـري 

التــي تتوالهــا  األعـامل يف املرافــق الخدميــة والقطاعــات اإلنتاجيــة
 .املؤسسات العامة

توجيه وضـامن اسـتثامر القطاعـات االقتصـادية الهامـة عـىل نحـو   .د 
يحقق أكرب عائد اقتصادي ممكن يف إطار تنافيس يعـزز اإلمكانـات 

 .والوضع االقتصادي للدولة محلياً ويف عالقاتها مع غريها

اديـة إتاحة املجال لالستفادة من مختلـف الطاقـات االقتصـادية امل. هـ
والبرشية والتنظيمية املحلية واألجنبية يف خدمة األهداف القومية 

  .وخاصة تلك املتعلقة بالتنمية الشاملة والرفاه العام

توفري الخدمات واملصالح الحيوية والعمل عىل اسـتمرارية تقـدميها   .و 
للمجتمع خاصة تلك التي قـد يحجـم األفـراد عـن القيـام بهـا إمـا 

ــادية ــدواها االقتص ــدم ج ــا أو  لع ــة فيه ــاطرة عالي ــود مخ أو لوج
  .احتاملية إفالسها

  :أمناط التنظيم واإلدارة يف املؤسسات العامة

بــالرغم مــن االنتشــار الواســع ألســلوب املؤسســة العامــة يف مختلــف األنظمــة 
السياسية واالقتصادية ومختلف الدول املتقدمة والنامية إال أن هذه املؤسسات تقـوم 

  عىل أمناط
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. دة ومتنوعة تتطلبها الظروف البيئية املحيطة بهـا وتـتالئم معهـاتنظيمية متعد 
إن املالمئة بني التنظيم اإلداري للمؤسسات العامة والبيئة املحيطـة مبختلـف جوانبهـا 

كـام . هي من أساسيات ومتطلبات التنظيم الجيـد ةالسياسية واالقتصادية واالجتامعي
زن واالنسجام بني متطلبـني أساسـني أن تنظيم املؤسسات العامة يجب أن يحقق التوا

واملسؤولية العامة من جهة والكفاية والفعالية والحريـة واملرونـة مـن  ةوهام املصلح
حيث تقوم املؤسسات العامة عىل مبدأ الحرية واالستقالل املايل واإلداري . جهة أخرى

ملسـؤولية الذي يعطيها مرونة القطاع الخاص كام أنها تقوم يف الوقت ذاته عىل مبدأ ا
  .العامة يف إطار الرشعية القانونية والحفاظ عىل املصلحة العامة

ومهام يكن من أمر تنظيم املؤسسات العامة أو منط إدارتها فإن هذه املؤسسات 
تنشأ ومتارس نشاطها وتنتهي وفقاً للقانون الذي تصدره السـلطة الترشـيعية ويحـدد 

ــك أهــد افها واختصاصــاتها وســلطاتها مختلــف جوانــب املؤسســة العامــة مبــا يف ذل
ومجاالت نشاطها وارتباطها املركزي وتنظيمها ومتويلها وغري ذلك من األمور األساسـية 

وبشكل عام ميكـن القـول أن املؤسسـات العامـة تنشـأ بـالطرق الرئيسـية . للمؤسسة
  :التالية

نشوء املؤسسـات العامـة بـدءاً بقـانون لتـويل مصـلحة عامـة ذات طبيعـة  :أوالً
حيث ينص قانون إنشـاء املؤسسـة عـىل اسـمها . ة مرفقية أو اقتصادية إنتاجيةخدمي

وأغراضها واختصاصاتها ومقرها والوسائل اإلدارية والفنية واملالية والجهة التي تـرتبط 
بهــا ومتــارس الرقابــة عليهــا وميكــن أن يحــدد القــانون درجــة العموميــة عنــد إنشــاء 

ة من حيث امللكية واإلدارة أو بنسبة معينة كلية العمومي(املؤسسات عىل هذا النحو 
  ).من املشاركة بني القطاعني العام والخاص

نشوء املؤسسات العامة عن طريق التأميم أو التحويل من مؤسسة خاصـة  :ثانياً 
فقد ترى الدولة أن مصلحة من املصالح يجب أن تدار مـن قبلهـا أو تحـت . إىل عامة

السياسية واالقتصادية واالجتامعية السـائدة محليـاً  إرشافها وفقاً للمتغريات واألوضاع
ويتوقـف طبيعـة التحويـل ودرجتـه مـن مؤسسـة خاصـة إىل مؤسسـة عامـة . ودولياً 

حيث ميكن أن يكـون التحويـل كليـاً . حسب أهمية وحيوية املصلحة موضع التحويل
  وعن طريق
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عينـة مـن اإلدارة املبارشة من قبل الدولة أو التحويـل الكـيل مـع بقـاء درجـة م 
االستقالل أو أن يكون التحويل جزئياً وبنسـبة مـن املسـاهمة يف امللكيـة ورأس املـال 

  .واإلدارة

نشـوء املؤسسـات العامـة مـن خـالل الـدمج التنظيمـي أي أن املؤسسـات  :ثالثاً 
العامة قد تنشأ من خالل انضـامم ودمـج مجموعـة مـن الهيئـات واملصـالح الصـغرية 

الهدف والنشاط والنطاق الجغـرايف بحيـث أن هـذا الـدمج املتامثلة نسبياً من حيث 
تقتضيه املصلحة العامة وفعالية األداء وكفـاءة اسـتخدام املـوارد املاليـة ومثـال ذلـك 
دمج بعض املؤسسات أو الهيئات التي كانت تعمل منفردة يف تقديم خـدمات عامـة 

عامـة ملنطقـة ملنطقة غور األردن يف مؤسسة كانت تعمل منفردة يف تقديم خـدمات 
غور األردن يف مؤسسة واحدة هي سـلطة وادي األردن حيـث أصـبح لألخـرية قـانون 
خــاص بهــا يحــدد أهــدافها ونطــاق عملهــا وســلطاتها وارتباطاتهــا اإلداريــة واملاليــة 

  .والقانونية

  :وميكن أن تنتهي املؤسسة العامة بإحدى الطرق التالية

ق جميع األهداف الرئيسـية ميكن أن تنهي املؤسسة العامة يف حالة تحقي )1(
  .التي وجدت من أجلها بحيث أن مربر وجودها مل يعد قامئاً 

كذلك ميكن أن تنتهي املؤسسة العامة يف حالة فشلها يف تحقيق األهداف  )2(
 2واألغــراض املرجــوة منهــا أو اســتحالة إنجــاز تلــك األهــداف واألغــراض

بيعيـة أو بسبب ظروف قاهرة مثل الحـرب أو االحـتالل أو الكـوارث الط
 .غريها

الدمج وهو انضامم مؤسسة عامة إىل غريها من املؤسسات العامة بهدف  )3(
التنسيق والكفاية والفعالية أو غريهـا مـن األسـباب املوضـوعية املوجبـة 

 .    للدمج

التحويل إىل القطاع الخاص عن طريق طرح أسهم وبيعها وبالتـايل نهايـة  )4(
راءات وأوضـاع قانونيـة املؤسسة العامـة ومـا يرتتـب عـىل ذلـك مـن إجـ

 .وتنظيمية ومالية وغريها
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إن طبيعة التنظيم اإلداري الذي تعمل مبوجبه املؤسسـات العامـة تتوقـف عـىل 
نوعية أغراضها ونشاطاتها وحجمها والدور املرسوم لها وفقاً لإلطار البيئي الذي يحيط 

  .ة وغريهابها ويحكم مسارها خصوصاً من النواحي العقيدية والفكرية واالقتصادي

بــالرغم مــن االختالفــات العقيديــة بــني الــدول الناميــة وغريهــا إال أن كثــرياً مــن 
املؤسسات العامة فيها تتامثل يف الحجم والدور والبناء التنظيمي ومدى مشـاركتها يف 

غري أن هناك أيضاً درجة من التفاوت يف أوضاع املؤسسات العامـة يف . الدخل القومي
فة بسبب اختالفها يف الظروف االقتصـادية واالجتامعيـة والبيئيـة الدول النامية املختل

فمثالً يتسع القطاع الصناعي املعتمد عىل البرتول يف السعودية بيـنام يتصـف . عموماً 
هذا القطاع باملحدوديـة يف نيبـال بسـبب اخـتالف القـدرات واملصـادر البرتوليـة بـني 

سات العامة الهندية والكورية ومـدى كذلك فإن هناك تقارباً يف أوضاع املؤس. البلدين
. إسهامها يف الدخل القومي بالرغم من اخـتالف االتجاهـات العقائديـة يف كـل مـنهام

  .وهذا ميكن تفسريه بتقارب وتشابه األوضاع االقتصادية لهذه الدول

يعتمد التنظيم اإلداري للمؤسسات العامة عىل معايري متعددة من بينهـا املعيـار 
فاملعيـار النـوعي يشـمل تقسـيم . ر الجغرايف واملعيار الوظيفي وغريهـاالنوعي واملعيا

املؤسسات العامة بناء عىل طبيعة الخدمة أو السلعة التي تتوالها وتقدمها للمجتمـع 
أما التنظيم الجغرايف فيقوم عىل أساس تقسيم نشاط املؤسسـات . أو لقطاع معني منه

. األصـعدة املحليـة واملركزيـة أو القوميـة العامة بني املناطق املختلفة يف الدولـة عـىل
بينام يقوم التنظيم الوظيفي عىل أساس الوظائف أو املرافـق التـي تؤديهـا املؤسسـة 

  .العامة كالتمويل والخدمات واإلنتاج وغريها

وتتسم املؤسسـات العامـة يف الـدول املختلفـة بتعـدد أمنـاط إداراتهـا وتنظيمهـا 
ودرجـة اسـتقاللها والرقابـة عليهـا وطبيعـة املهـام  يف هيكـل اإلدارة العامـة اوموقعه

والسلطات املوكلة إليها ومصادر متويلها وأهميتها وغـري ذلـك مـن الجوانـب وبالتـايل 
فـإن هـذه الطبيعــة التعدديـة للمؤسســات العامـة بـني الــدول املختلفـة ويف الدولــة 

  الواحدة أيضاً 
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ن تصـنيفها وفقـاً تفسح املجال لظهور أنـواع عديـدة مـن هـذه املؤسسـات ميكـ
  :لألسس الرئيسية التالية

  مصدر وطبيعة السلطة القانونية: أوالً

 Source & Nature of Power or Authority  

أي أن املؤسسات العامة ميكـن أن تقسـم إىل عـدة أنـواع حسـب املصـدر الـذي 
  :يعطيها أو مينحها السلطة والرشعية القانونية وهذه األنواع هي

املبارشة املتمثلة بالوزارات والدوائر الحكومية وما يتفـرع  اإلدارة الحكومية .1
  .عنها من فروع وأقسام

التعاقد الحكومي مع القطاع الخاص حيث تتـوىل الحكومـة تقـديم خدمـة  .2
عامة أساسية عن طريق التعاقد مع رشكات وهيئـات خاصـة تحـت إرشاف 

حيـث تعمـل . الحكومة وضمن مواصفات ورشوط محددة ورقابـة رسـمية
رشكات الخاصة عىل تلبية وإشباع حاجة عامة ضمن إطـار قـانوين محـدد ال

 .يرتكز عىل العقد املربم بني الحكومة والرشكة املعنية بتقديم الخدمة

املشاركة الحكومية يف ملكية وإدارة املؤسسات العامـة حيـث يشـمل ذلـك  .3
مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص يف نشاطات تجارية محددة وبناء عىل 

س محددة سلفاً ومن أهم هذه األسس تحديـد نسـبة املشـاركة يف رأس أس
املال وملكية الرشكة أو املرشوع العام وعدد أعضاء مجلـس اإلدارة املمثلـني 

وتقوم املشاريع . للحكومة واالرتباط القانوين ومدى الخضوع للرقابة العامة
ق عـىل ويطلـ. العامة عىل أساس تحقيق عوائد وأربـاح اقتصـادية وتجاريـة

ـكة  املشــاريع التــي تشــارك فيهــا الحكومــة باألغلبيــة الســاحقة اســم الـرش
يف حني يطلق عىل املشاريع التي تـوزع فيهـا  State Companyالحكومية 

املشــاركة بشــكل متــوازن نســبياً بــني مختلــف املســاهمني اســم املؤسســة 
  .Mixed Enterpriseاملختلطة 
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ـاً املشاريع العامة وهي تلك التي متتلكهـا ا .4  Public Corporationsلحكومـة كلي
ـانون رسـمي يحـدد كافـة األمـور املتعلقـة بهـا وقـد ميتـد نشـاط  وتنشأ عـادة بق
املشاريع العامة ليشمل مؤسسات تجاريـة وصـناعية أو قـد يقترصـ عـىل تقـديم 

 .الخدمات مرفقية محددة كاملياه والكهرباء وغريها

ذه ميكــن أن تنــدرج وهــ Cooperative Societiesالجمعيــات التعاونيــة  .5
تحت املعنى الواسع جداً للمؤسسات العامة أي تلك التي تقدم نفعـاً عامـاً 
بالرغم مـن اخـتالف طبيعتهـا األساسـية وتكوينهـا عـن املؤسسـات العامـة 

وهذه الجمعيـات عبـارة عـن مـنظامت ميلكهـا . باملعنى املوضوعي الدقيق
ــام ــق غــرض ع ــراد لتحقي ــات التعاون. األف ــوع الجمعي ــاً إلدارة وتتن ــة وفق ي

أو قـد تكـون  Single – Purposeالغـرض  وحدويـةمؤسسيها فقد تكـون 
كـذلك قـد تكـون هـذه الجمعيـات  Multi – Purposeمتعددة األغـراض 

 .محلية أو فرعاً من اتحاد وطني للجمعيات املعنية بنشاط محدد

ني طبيعة الوظائف التي تقوم بها املؤسسـة العامـة حيـث تقسـم إىل نـوع: ثانياً 
  :رئيسني هام

ـوعات العامـة(املؤسسات العامة اإلنتاجية واالقتصـادية  .1 وهـي تلـك ) املرش
التي تتوىل نشاطات تجارية، إنتاجية، صـناعية، زراعيـة واقتصـادية سـلعية 
بشكل عام، حيث يتوقع من مثل هذه املؤسسات تحقيق نسبة معينة مـن 

تلفـة والصـناعات العوائد االقتصـادية واألربـاح مثـل رشكـات التعـدين املخ
  ).الخ... البرتول، البوتاس، الفوسفات، األسمدة(

املؤسسات العامة التي تتوىل القيام بخـدمات عامـة مرفقيـة والتـي تشـكل  .2
عنرصاً داعـامً ومسـاعداً للمؤسسـات اإلنتاجيـة مـن خـالل تقـدميها للبنيـة 

ـوعات(التحتية الالزمة لقيـام املؤسسـات العامـة التجاريـة  ا بأعاملهـ) املرش
وتشمل الخدمات املرفقية نشاطات مختلفة مثل الطاقـة، امليـاه، الكهربـاء، 

  النقل
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وغالباً ال يتوقع من مؤسسات الخدمات املرفقية تحقيـق ربـح . واالتصاالت 
 .وإمنا يتوقع منها تغطية تكاليفها عىل األقل

مؤسســات عامــة ذات وظيفــة خاصــة ومحــددة مثــل املؤسســات الخاصــة  .3
تكـون مهمـة مثـل هـذه املؤسسـات تقـديم كافـة بشؤون التنميـة حيـث 

التسهيالت واملساعدات املمكنة يف مجال التنمية االقتصادية الشاملة مبـا يف 
مثـال ذلـك بنـوك . ذلك األمور املالية واإلدارية والبرشية والقانونية وغريهـا

التنميــة املحليــة واإلقليميــة والدوليــة والصــناديق املتخصصــة عــىل كافــة 
 .معاهد التدريباملستويات، و 

ـــــربح  .4 ـــــدف إىل ال ـــــي ال ته ـــــة الت ـــــات العام  Non–Profitاملؤسس
Organizations  وهي تلـك التـي تقـوم بتقـديم خدمـة عامـة تسـهم يف

عملية التنمية الشاملة والتقدم يف مختلف منـاحي الحيـاة اإلنسـانية مثـل 
 .مؤسسات ومراكز البحث العلمي ومعاهد التدريب املتخصصة والجامعات

أي مـدى ارتباطهـا بـاإلدارة  .موقع املؤسسة العامة يف الهيكل العام للدولة: ثالثاً 
حيـث أن املؤسسـات العامـة تختلـف يف . العامة والبريوقراطية الحكوميـة التقليديـة

مدى ارتباطها القانوين بالحكومـة واإلدارة املركزيـة كـذلك تتفـاوت يف درجـة التبعيـة 
ىل ذلـك ميكـن أن نحـدد األنـواع الرئيسـية التاليـة وبناء ع. والوصاية اإلدارية واملالية

  :للمؤسسات العامة

االرتباط الحكومي املبارش من خالل مجلس إدارة معني مـن قبـل الحكومـة  .1
بحيث يكون للمؤسسة العامة ارتباط مبارش بجهـة حكوميـة مركزيـة مثـل 

ويكـون تعيـني . ارتباطها برئيس الوزراء، مجلس الوزراء، أو الـوزير املخـتص
ــزهم ر  ــفاتهم ومراك ــىل ص ــاء ع ــس بن ــاء املجل ــس اإلدارة وأعض ــيس مجل ئ

. الوظيفية ولـيس بأشخاصـهم ضـامناً لالسـتمرارية والدميومـة واملوضـوعية
وهذا الوضع يعطي درجة كبرية نسبياً من االستقالل عن الهيكـل التقليـدي 

  للبريوقراطية 
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طة الحكومية وبنفس الوقت ضامن حد كـايف مـن الرقابـة والخضـوع للسـل
  .املركزية

االرتباط الحكومي غري املبارش من خالل املشـاركة بنسـبة معينـة يف ملكيـة  .2
أو %) 75(وإدارة املؤسسة العامة حيث قد ترتفع هـذه النسـبة لتصـل إىل 

وبالتـايل تكـون درجـة . تقريبـاً %) 10(أكرث أحياناً وقد تـنخفض إىل حـدود 
حكومية متنوعـة أو متفاوتـة االرتباط املركزي والتبعية واإلرشاف والرقابة ال

بقدر هذه النسبة، أي أن درجة النفوذ والسيطرة الحكومية تتناسب طرديـاً 
مـع درجـة مسـاهمته يف ملكيـة ورأس مـال املؤسسـة ونصـيبها يف مجلـس 
اإلدارة ويتضح الطابع الحكومي العام عندما تزيـد نسـبة مشـاركة القطـاع 

ينخفض هذا الطـابع كلـام  من أسهم املؤسسة العامة كام%) 50(العام عن 
انخفضت نسبة املشاركة املذكورة وعندما تنخفض املشاركة الحكومية كثرياً 
إىل حد تساويها مع غريها من املشاركني تصبح املؤسسة العامـة قريبـة مـن 

 .مؤسسات القطاع الخاص والتجاري

عىل أيـة حـال، تختلـف أنـواع املؤسسـات العامـة بـاختالف الخلفيـات الفكريـة 
عقيدية والحضارية من سياسية واقتصـادية واجتامعيـة عامـة كاملـة تتنـوع هـذه وال

املؤسســات بــاختالف األهــداف واألغــراض والنشــاطات املتوقعــة منهــا باإلضــافة إىل 
اختالف تركيبة ملكيتها وشكلها اإلداري والتنظيمـي ودرجـة اسـتقاللها ونـوع الرقابـة 

فهـوم املؤسسـات العامـة يتغـري بتغـري وبناء عىل ذلك فـإن م. العامة التي تخضع لها
ففي الدول الرأساملية يختلف مفهوم املؤسسـة العامـة . املجتمعات والظروف العامة

عنه يف الدول االشرتاكية أو الـدول الناميـة حيـث متيـل املؤسسـات العامـة يف الـدول 
ذ شـكل بينام تتخ) مثل أسلوب التعاقد(الرأساملية إىل االرتباط غري املبارش بالحكومة 

أمـا يف الـدول الناميـة . االرتباط املبارش من حيث امللكية واإلدارة يف الدول االشـرتاكية
  .فيوجد مناذج مختلفة من االرتباط وامللكية والرتكيبة العامة
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أما بالنسبة لتنظيم املؤسسات العامة يف األردن فيشمل تلك األجهزة واملـنظامت 
تعطـى املؤسسـات العامـة درجـة كافيـة مـن و . العامة املستقلة إلشباع مصلحة عامة

االستقالل املايل واإلداري الـذي يعطيهـا نوعـاً مـن الحريـة واملرونـة الالزمـة لتحقيـق 
الكفاية والفعالية يف أداء مهامها وبـنفس الوقـت تخضـع للرقابـة العامـة الترشـيعية 

بوسائل ودرجات متفاوتة حرصاً عىل املسؤولية العامة فيها وضامن كفايـة والتنفيذية 
وميكـن تصـنيف املؤسسـات العامـة يف األردن إىل . وفعالية اسـتخدام األمـوال العامـة

  :خمسة أنواع رئيسية كام ييل

مؤسسات عامة إنتاجية وتشري إىل مجموعة من الرشكات العامـة اإلنتاجيـة  .1
ويف ) أو أكـرث% 51(كومـة يف ملكيـة رأسـاملها والصناعية التـي تشـارك الح

وتهدف هذه . إداراتها من خالل مجلس إدارة تهيمن الحكومة عىل تشكيله
الـرشـكات العامــة إىل دعــم الخزينــة العامــة مــن خــالل األربــاح والعوائــد 
االقتصادية التي تحققها بناء عىل إدارتها عـىل أسـس تجاريـة مثـل رشكـات 

  .تاس وغريهااإلسمنت والفوسفات والبو 

مؤسسات عامة مرفقية غالباً ما متلك الدولة مجمل رأسـاملها وتـديرها مـن  .2
قبل مجلس إدارة تعينه وتعطيـه صـالحيات قانونيـة محـددة يـتمكن مـن 
خاللها من العمل باستقالل نسبي وتحت رقابة وإرشاف السلطات املركزيـة 

عامـة يف لتحقيق األغـراض والوظـائف والخـدمات التـي تنـاط باملؤسسـة ال
مثـل الكهربـاء وامليـاه واالتصـاالت وخـدمات (مجال خدمي مرفقي معـني 

 ).اجتامعية متنوعة

مؤسسات عامة مالية تستهدف بالدرجة األوىل املجهود التنموي مـن خـالل  .3
القروض والتسهيالت املرصفية وبفوائـد تقـل عمومـاً عـن املعـدل التجـاري 

دم رصاحـة هـدف الـربح مـن وبالتايل فإنه بـالرغم مـن عـ. السائد للفائدة
حيث املبدأ لهذه املؤسسات، فمن األفضل أن تعمل هـذه املؤسسـات عـىل 

  أساس



 

117 
  

  خامسالالفصل 

تحقيق ربح معقول حتى تتمكن من أداء رسـالتها األساسـية يف اسـتمرارية  
 .التمويل التنموي مثل بنوك التنمية واإلقراض

مؤسسات عامة تعليميـة وثقافيـة تقـوم عـىل الـدعم والتوجيـه الحكـومي  .4
 .املبارش وتشمل الجامعات ومعاهد التدريب الوطنية

مؤسسات خدمية عىل شكل رشكات عامـة مسـاهمة تتـوىل بالدرجـة األوىل  .5
تنشيط صناعة السياحة واإلعالم من خالل مشاريع ونشـاطات ال تسـتهدف 
الربح كمبدأ وإمنـا تحـاول املحافظـة عـىل التـوازن املـايل بتغطيـة تكـاليف 

 .رشكات الفنادق السياحية خدماتها عىل األقل مثل

ومهام اختلفت التعاريف والتحديدات املفاهيمية للمؤسسات العامة فإنه ميكـن 
  :إجامل خصائصها وسامتها األساسية يف النقاط الرئيسية التالية

إن املؤسسة العامة تعتـرب مـن مـنظامت القطـاع العـام وبالتـايل لهـا صـفة  .1
نتـائج مثـل امللكيـة الكليـة أو  العمومية والرسمية وما يرتتب عىل ذلك من

الجزئية للدولة والقدرة عىل الترصف بها وفقاً لألصـول واألحكـام القانونيـة 
  .والدستورية السارية

تنشأ املؤسسات العامة لتلبية حاجات ومصـالح عامـة متخصصـة يف مجـال  .2
اقتصادي أو اجتامعي أو إنتاجي و خدمي وبالتايل فهـي مؤسسـات هادفـة 

الحيات قانونية متكنهـا وتؤهلهـا للقيـام بواجباتهـا وفقـاً ومتخصصة ولها ص
 .لألسس واملعايري املحددة لها مبوجب القوانني واألنظمة

املؤسسة العامة كيان قانوين مستقل مؤهل للترصفات القانونية وينشأ هذا  .3
 .الكيان بقانون وبالتايل ميكن تعديله أو إنهاؤه بنفس الطريقة

ــع املؤسســة العامــة بالش .4 ــزة عــن متت ــة املتمي ــة أو املعنوي خصــية االعتباري
الشخصية العامة للدولة ويرتتب عىل وجود الشخصية االعتبارية للمؤسسـة 

  :العامة املزايا التالية
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 .االستقالل وفقاً ملا يحدده القانون املنشئ لها  .أ 

ذمة مالية مستقلة من الحقوق وااللتزامات وامللكيـة والترصـف ضـمن   .ب 
أي أن للمؤسسة العامـة الحـق يف الترصـف . وم لهااإلطار القانوين املرس

بأموالها وممتلكاتها وعوائـدها وأن تـدفع مـا يرتتـب للغـري عليهـا مـن 
 .واجبات والتزامات مالية وفقاً لألصول القانونية واإلدارية املعمول بها

ــة خاصــة بهــا وحســابات ونظــم   .ج  اســتقالل املؤسســات العامــة ومبوازن
املاليــة املســتقبلية والســابقة وذلــك محاســبية تحتــوي عــىل أوضــاعها 

 .ألغراض التخطيط املايل والرقابة والتقييم املايل واإلداري وغريها

األهلية القانونية وتتضـمن متتـع املؤسسـة العامـة بـالحقوق والتزامهـا   .د 
ــايض  ــق التق ــك ح ــا يف ذل ـفاتها مب ــن ترصـ ــؤوليات ع ــات واملس بالواجب

ثقـة عـن كيانهـا القـانوين واملقاضاة والتعاقد ومختلـف الترصـفات املنب
 .املستقل

للمؤسســة العامــة شــخص أو مجموعــة أشــخاص يعــربون عــن إرادتهــا .  هـــ
ـفات املاليـة  وميثلونها أمام الغري والنيابة عن املؤسسة يف مختلف الترص

 .واإلدارية والعالئقية عموماً 

خضوع املؤسسات العامة للرقابة واإلرشاف العام الترشيعي والتنفيذي  .5
 أي خضوعها لوسائل وأشكال الرقابة العامة التي تهدف للحفاظ والقضايئ

عىل املسؤولية واملحاسبة العامة ضمن إطار الرشعية القانونية العامة 
ومن بني . والحرص عىل املصلحة العامة وتوجيه الجهود للنفع العام

املظاهر الرئيسية للرقابة املركزية عىل املؤسسات العامة فيمكن أن نذكر 
ت وحقوق امللكية واإلدارة، سلطات اإلنشاء والتعديل واإلنهاء سلطا

وسلطات قانونية واسعة تتعلق بالقوانني واألنظمة املالية والجمركية 
والتسهيالت والكفاالت وما إىل ذلك من أشكال التأثري والرقابة املركزية عىل 

  .املؤسسات العامة
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العامة قـد شـهدت انتشـاراً وخالصة القول، فإن فكرة ومفهوم وأسلوب املؤسسة 
واسعاً يف مختلف الدول املعـارصة بغـض النظـر عـن خلفياتهـا العقيديـة والسياسـية 
واالقتصادية واالجتامعية واإلدارية غـري أن التطبيقـات واملامرسـات العمليـة ألسـلوب 
املؤسسات العامة يتفاوت يف طبيعته وشكله وأهدافه ومجاالته الرئيسـية وارتباطاتـه 

ة واستقالليته والرقابة عليه وغري ذلك من األمور التـي تعكـس الواقـع العمـيل املركزي
حيـث تشـمل الظـروف . للمؤسسات العامة بناء عىل الظـروف البيئيـة املحيطـة بهـا

البيئية مختلف الجوانـب الفلسـفية والسياسـية واالقتصـادية واإلداريـة واالجتامعيـة 
لفعاليـة اإلداريـة يف مواجهـة املشـكالت واملعطيات العملية التي تتطلبهـا الكفـاءة وا

وبشكل عام، فإن األنظمة االشرتاكية تتصف . وإنجاز األهداف بأفضل السبل والوسائل
باملركزية والرقابة الشديدة نسبياً وامللكية العامة لوسـائل اإلنتـاج وسـلطات التوزيـع 

ة العامة والرتكيز واالنتامء العقائدي بينام تخف حدة املركزية والرقابة ومستوى امللكي
. عىل املعطيات الواقعية والعملية فيام يتعلق باملؤسسـات العامـة يف األنظمـة الحـرة

أما دول االقتصاد املختلط مبا فيها الدول النامية فتقوم مؤسساتها العامة عـىل منـاذج 
تتصف مبزيج من النامذج االشرتاكية والحـرة باإلضـافة إىل بعـض التعـديالت املحليـة 

قــة عــن خصوصــياتها البيئيــة وخلفياتهــا الحضــارية واالقتصــادية واالجتامعيــة املنبث
وتركز املؤسسات العامة يف الدول املختلفة عىل أغراضها لتحقيق النفع العـام . وغريها

يف مجاالت االقتصادية واجتامعية خدمية ومرفقية وإنتاجية غري أنها تتفاوت يف مدى 
ية أو يف إشباع حاجة عامة بغض النظر عـن الـربح اهتاممها بالربح والعوائد االقتصاد

أو الجدوى أو التكاليف والعوائد االقتصادية وهـذه أمـور تحـددها السياسـة العامـة 
  .للدولة التي تعمل فيها املؤسسة العامة

  :تقييم أداء املؤسسات العامة

ت تلعب املؤسسات العامة يف الدول النامية دوراً حيوياً متعدد الجوانب واملجـاال 
بحيــث أن ذلــك يشــمل مختلــف قطاعــات االقتصــاد املعــريف والفعاليــات الخدميــة 
. واإلنتاجية مبا يف ذلك الصناعات والتسهيالت املالية ونشاطات البنية التحتيـة وغريهـا

  إن األهمية
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النسبية للمؤسسات العامة وضخامة حجم االستثامرات التي تقـوم بهـا ودورهـا  
جعل أدائها مؤرشاً رئيسياً وهاماً ملستوى أداء االقتصـاد كأدوات تنموية فاعلة ومؤثرة 

وبالتايل تظهر أهمية تحديد العنارص الرئيسية التـي تـؤثر يف أداء . القومي بشكل عام
املؤسسات العامـة وتسـاعد يف قيـاس مسـتوى فعاليتهـا يف إنجـاز أهـدافها املرسـومة 

لعـام واالقتصـاد القـومي وتحقيق مستوى الطموحات املتوقعة منها يف إطار القطاع ا
  .عموماً 

ظهرت يف اآلونة األخرية تساؤالت كثرية حول أداء املؤسسات العامـة ومـا يـرتبط 
وقـد شـملت هـذه التسـاؤالت نظـرة . بذلك من أهداف ومقاييس ومـؤرشات لـألداء

سلبية وعدم الرضا عن مستوى أداء املؤسسات العامة وخصوصـاً ضـعف األداء املـايل 
كـام يالحـظ أن . نتاجية وضعف قدراتها يف التمويل الذايت لنشاطاتهاوتدين مستوى اإل 

كثرياً من االنتقادات قد تركزت حول الجوانب املالية واملادية واالقتصادية بالرغم مـن 
أن أهداف ودوافـع املؤسسـات العامـة ال تقترصـ عـىل هـذه الجوانـب بـل متتـد إىل 

يز عـىل الربحيـة والجوانـب املاليـة إن الرتك. جوانب أخرى سياسية واجتامعية وغريها
واملادية يف قياس أداء املؤسسات العامة والحكم عليـه أغفـل حقيقـة وجـود جوانـب 

فالجوانـب . أخرى هامة يجب أخذها بعني االعتبار عند تقيـيم أداء هـذه املؤسسـات
اإلنسانية واالجتامعية تحتل مرتبة هامـة يف مجـال قيـاس األداء للمؤسسـات العامـة 

يل يكون التقييم أكرث واقعية عندما يرتكز عىل تحليل شامل ألوضـاع املؤسسـات وبالتا
العامة من النواحي املادية والقابلة للقياس الكمي والنـواحي السـلوكية واالجتامعيـة 

  .والسياسية التي ال ميكن إخضاعها إىل قياس كمي دقيق

يتمحـور حـول إن اختالف اآلراء واألساليب حول قيـاس أداء املؤسسـات العامـة 
طبيعة العنارص املستعملة يف التقييم باإلضافة إىل تعدد الجهات املعنيـة بتقيـيم أداء 
هذه املؤسسات بالرغم من استحالة حرص كافة عنـارص تقيـيم املؤسسـات العامـة إال 
أنهــا تشــمل مجموعــة واســعة مــن املقــاييس واملعــايري املاديــة واملاليــة والســلوكية 

أمـا بالنسـبة . واالجتامعية وغريها حيث سنذكر بعضها الحقـاً  والسياسية واالقتصادية
للجهات املعنية بأداء املؤسسات العامة فهـي أيضـاً متعـددة وتشـكل املسـتهلكني أو 

  جمهور
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املستفيدين منها واملستثمرين فيها وجهات الرقابة العامة الداخلية والخارجيـة،  
ييم أداء املؤسسات العامـة مـن حيـث فاملستهلك مثالً ينظر إىل تق. واملواطنني عموماً 

نوعية إنتاجها وخدماتها ومستوى األسعار بيـنام يقيمهـا املسـتثمر مـن حيـث نسـبة 
الربحية والعائدات عىل أمواله املستثمرة أما جهات الرقابة العامـة فرتكـز عـىل مـدى 

يس تقيد املؤسسات العامة بالقوانني واألنظمة واملصلحة العامة وما إىل ذلك من مقاي
  .لألداء

ميكن النظر إىل تقييم أداء املؤسسات العامة كنظام معقد يشتمل عىل مجموعـة 
كبرية من العنارص التي تتفاعل وترتبط يف بعضها البعض كام أنها تتصف بدرجـة مـن 
التعقيد الناتج عن تعددية األهداف واملصالح وتناقضها أحياناً وتغري الظروف البيئيـة 

ومــن . قــيم وغــري ذلــك مــن جوانــب التعقيــد يف تقيــيم األداءوديناميكيتهــا ورصاع ال
الطبيعي أن بعض عنارص قياس األداء تخضع للمالحظة املادية والكمية مبارشة بيـنام 

كـذلك . تخضع عنارص أخرى نوعية إىل وسائل وسيطة للتعبري عنها نسبياً بشكل كمي
مكانيـة السـيطرة فإن عنارص قياس األداء يف املؤسسات العامـة تتفـاوت مـن حيـث إ

عليها من قبل إدارة املؤسسـة أو مـن قبـل الحكومـة املركزيـة ومـن حيـث وضـوحها 
إن بعض عنارص األداء يف املؤسسات العامة تخضع لسـيطرة . وفهمها وتحديدها بدقة

إدارة هذه املؤسسات بينام بعضها اآلخر تقع ضمن سيطرة الحكومة املركزية يف حـني 
ة كـل مـن إدارة املؤسسـة والحكومـة املركزيـة بسـبب تخرج عنارص ثالثة عن سـيطر 

ارتباط هذه العنارص بالظروف الخارجية املمتدة يف البيئة الدولية للمؤسسات العمـة 
  .كاألوضاع االقتصادية العاملية مثالً

  .العنارص املالية واملادية: أوالً

سسـات متثل الربحيـة أحـد العنـارص الرئيسـية لتقيـيم األداء يف بعـض أنـواع املؤ 
العامة بينام قد تعمل أنواع أخرى من املؤسسات العامة يف ظـل خسـارة ماليـة أو يف 

أي تغطي إيراداتها نفقاتها وذلك تلبية لحاجات  Break – even pointنقطة تعادل 
وتقـاس . اجتامعية وسياسية أو ألمور تقتضيها العدالـة واملصـلحة املجتمعيـة العامـة

  ربحية
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ل مؤرشات متعددة من أهمها العائـد عـىل االسـتثامر املؤسسات العامة من خال 
غـري أن هـذه . والعائد عىل املبيعـات والعائـد عـىل األسـهم والعائـد عـىل رأس املـال

املؤرشات ال تخلوا من مشكالت عدم الدقة يف الحكم عىل أوضـاع املؤسسـات العامـة 
زولـة عـن وأداءها املـايل خصوصـاً عنـدما تسـتعمل لوحـدها كمعـايري منفـردة أو مع

  .الجوانب واألهداف غري املالية للمؤسسات العامة

أما الكفاية واإلنتاجية كمقياس ألداء املؤسسـات العامـة فـيمكن النظـر إليهـا يف 
هذا البحث كمصطلحات مرتادفة بالرغم من تعـدد التعـاريف واخـتالف اآلراء حـول 

  .مفهوم وطبيعة كل منها

مخرجات من حيـث تحقـق املؤسسـات تعرف الكفاية بأنها عالقة بني مدخالت و 
) هـدف معـني(كفاية يف األداء عندما تستطيع إنتـاج كميـة محـددة مـن املخرجـات 

وميكن التعبري عن الكفاية واإلنتاجية كعالقة نسبية . باستعامل أقل املدخالت املمكنة
  :بني املخرجات واملدخالت املستعملة يف إنتاجها أي وفقاً للمعادلة التالية

 =) الكفاية(ة اإلنتاجي
املخرجات 
املدخالت 

  

وبالنسبة للقدرة عـىل التمويـل الـذايت والخـارجي فهـي إحـدى املـؤرشات التـي 
حيـث . كهدف بعيد املـدى للمؤسسـات العامـة Survivalتعكس القدرة عىل البقاء 

وبقاء ونجـاح يعترب التمويل وتوفر املصادر الذاتية من العوامل الحيوية يف استمرارية 
املؤسسات العامة كام أن ذلـك مـن الـدعامات األساسـية السـتقالل هـذه املؤسسـات 
. وعــدم خضــوعها للتــأثري املبــارش والتــدخل يف قراراتهــا مــن قبــل الحكومــة املركزيــة

ويالحظ أن كثرياً من املؤسسـات العامـة تنشـأ بـدءاً مـن خـالل التخطـيط والتمويـل 
إطار السياسة القومية العامة للدولـة ويتوقـع مـن  املركزي لتحقيق غايات محددة يف

أن تكون قادرة عىل تطوير مواردها الذاتية يف ) أو بعضها عىل األقل(هذه املؤسسات 
فاملؤسسات العامة اإلنتاجية والصناعية مثالً قد تنشأ وتعمـل بخسـارة . األمد الطويل

  وىل غري أنه يفرتض يفمالية ودعم مايل مركزي يف األمد القصري وسنوات حياتها األ 
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إن تحسـني األداء املـايل . هذه املؤسسات أن تحسن مـن أداءهـا املـايل مسـتقبالً 
وتطويره يتضمن االعتامد عىل القـدرات التمويليـة الذاتيـة للمؤسسـات العامـة مـن 
خالل وسائل متعددة ومرتابطة من بينها الكفاية اإلنتاجيـة وزيـادة العوائـد والـرتاكم 

إن الرتكيز عىل أهمية التمويل الـذايت للمؤسسـات العامـة ال يعنـي . هاالرأساميل وغري 
بأي حال التقليل من أهمية توفر املصادر املالية الخارجية سـواء مـن قبـل الحكومـة 

حيـث أن . املركزية أو مصـادر التمويـل األخـرى داخـل االقتصـاد القـومي أو خارجـه
الحصـول عـىل التمويـل الخـارجي املحافظة عىل سمعة املؤسسة املالية وقدرتها عىل 

ــة  ــا املالي ــا مــن الحصــول عــىل احتياجاته ــايل واإلداري مــام ميكنه ــة التعامــل امل وثق
  .واستثامرها بفعالية وكفاية وبالتايل تعزيز قدراتها املالية عموماً 

إن كمية ونوعية اإلنتاج السلعي والخدمات هي من املؤرشات الهامة التـي تبـني 
وقـد وجـدت هـذه املؤسسـات لتقـدم خـدمات . سسات العامـةمستوى األداء يف املؤ 

. محددة وإشباع حاجات مجتمعية عامة أو إنتاج سلع محددة لتحقيق مصلحة عامة
) جـودة اإلنتـاج(واملستوى النـوعي ) حجم اإلنتاج(ومن الطبيعي أن املستوى الكمي 

سـات العامـة وفقاً للمعايري واملواصفات املحددة سلفاً هي انعكاس ملدى نجـاح املؤس
ويتضـمن ذلـك التقيـد بـالربامج . وقدرتها عىل تحمل املسؤوليات امللقاة عـىل عاتقهـا

الزمنية لإلنتاج والتكـاليف املقـدرة لـه وإيصـال املنتجـات لألمـاكن املحـددة داخليـاً 
  .وخارجياً واملحافظة عىل تخزينها بشكل سليم وغري ذلك

املؤسسة عىل الـتحكم مبسـتوى أما السيطرة عىل مستوى األسعار فيتضمن قدرة 
األسعار املناسب لها سواء من حيث مدخالتها التي تستعملها يف العمليـات اإلنتاجيـة 

إن قـدرة املؤسسـة . أو من حيث املخرجات املتمثلة يف السلع والخدمات التي تنتجها
و العامة عىل التنبؤ بتطور األسعار وتغريها املفاجئ والسيطرة عىل سلبيات االرتفـاع أ 

ــة  ــيط لكاف ــبة والتخط ــة مناس ــراءات وقائي ــالل إج ــن خ ــع م ــري املتوق ــاض غ االنخف
مثالً تخزين كميات مناسبة من املواد الخام وتوقيـع عقـود لفـرتة زمنيـة . االحتامالت

  .مناسبة ودراسة األسواق املحلية والخارجية وما إىل ذلك
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  .العنارص السياسية واالجتامعية: ثانياً 

موعة كبرية من املؤرشات املرتابطة واملتداخلـة ببعضـها تتضمن هذه العنارص مج
البعض ومن أهمها املسؤولية االجتامعية والتوظيف والثقة والشهرة والعدالة والعمل 

تعترب املسؤولية االجتامعية مـن أهـم املـؤرشات . ضمن إطار السياسة القومية العامة
إن املسـؤولية . دل والنقـاشالسياسية واالجتامعية وأوسعها محتوى وأكرثها إثارة للج

االجتامعية هي عبارة عن مفهوم متعـدد الجوانـب يحـدد عالقـة املؤسسـات العامـة 
وميكن فهم املسـؤولية . يف املجتمع املحيط بها والتفاعالت املتبادلة بينهام) والخاصة(

االجتامعية كمعيار ألداء املؤسسات العامة من خالل توضـيح أبعادهـا وفقـاً لنمـوذج 
  :والذي يقوم عىل االفرتاضات التالية Keith Davisيفس كيث د

 Socialإن املســؤولية االجتامعيــة نابعــة مــن مصــادر القــوة االجتامعيــة  .1
Power  ًالتي متتلكها املؤسسات كقطاع رئييسـ يف املجتمـع وتتمثـل جزئيـا

بفرص العمل التي تقدمها هذه املؤسسات ملختلف األفراد يف املجتمع مبـن 
كـذلك فـإن املؤسسـات تسـهم يف بعـض املشـكالت البيئيـة . اتفيهم األقلي

وبالتـايل يجـب عليهـا تحمـل مسـؤولياتها  Pollutionوعىل رأسها التلـوث 
الناتجة عن القوى املتعددة التي تتمتع بها ومتارسها يف عالقاتهـا وتفاعالتهـا 

  .ومدخالتها ومخرجاتها داخل اإلطار املجتمعي والبيئي الذي يحيط بها

ؤسسات تعمل كنظام مفتوح يقوم عـىل التفاعـل والتواصـل املسـتمر إن امل .2
مــع املجتمعــات عــىل شــكل حلقــات متصــلة مــن املــدخالت والعمليــات 

وبالتايل فإن املؤسسـات العامـة تعمـل مـن . واملخرجات والتغذية العكسية
أجل البقاء يف البيئة واملجتمع من خالل استعامل املدخالت التـي تحتاجهـا 

بعملياتها اإلنتاجيـة املختلفـة بهـدف إنتـاج السـلع والخـدمات  منها وتقوم
حيث تكتمـل . التي تقدمها كمخرجات للمجتمع والبيئة املحلية والخارجية

حلقة النظام املفتوح بني املؤسسات العامة ومجتمعهـا مـن خـالل التغذيـة 
العكسية التي تتمثل بكافـة املعلومـات وردود الفعـل اإليجابيـة والسـلبية 

  سلوك وأداءحول 
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ــا مــع املجتمــع  ــة العكســية . هــذه املؤسســات وعالقاته وتتضــمن التغذي
ــني املؤسســات العامــة  ــادل ب ــأثري املتب االســتامع والتجــاوب والتفاعــل والت
وجمهورها من املستهلكني واملوردين وغريهم من الجهات التـي لهـا عالقـة 

قنـوات إن املسؤولية االجتامعيـة تتضـمن وجـود . بعمل املؤسسات العامة
دامئة لالتصال والتفاعل اإليجايب القائم عىل الثقة والصدق واالستمرارية بني 

والجهات التي متثـل املصـلحة العامـة بشـكل ) والخاصة(املؤسسات العامة 
 .عام

إن املسؤولية االجتامعيـة تتضـمن تحديـد الفوائـد والتكـاليف االجتامعيـة  .3
مـة حيـث أن االعتبـارات ملختلف النشاطات التي تقوم بها املؤسسـات العا

الفنية واالقتصادية ليست كافيـة يف جميـع األحـوال لتقريـر مسـتوى األداء 
املرغــوب لهــذه املؤسســات وبالتــايل يجــب أن يشــمل تقيــيم األداء يف 
املؤسسات العمة اآلثـار والنتـائج البعيـدة ملختلـف النشـاطات االقتصـادية 

إىل جنــب مــع اآلثــار واإلنتاجيــة التــي تقــوم بهــا هــذه املؤسســات جنبــاً 
 .االجتامعية املرتبطة بالنشاطات االقتصادية

إن املسؤولية االجتامعية تتضمن املشاركة يف تحمل التكاليف الناتجـة عـن  .4
تقـدم ) والخاصة(فاملؤسسات العامة . تقديم خدمات ذات فوائد اجتامعية

مجموعة كبرية من الخدمات املجتمعية التي تشبع حاجات ومصالح عامـة 
بلها خسارة مادية أو مالية وتكاليف يتحملها جزئياً أو كلياً املجتمع عىل يقا

 .شكل رضائب أو أمثان مبارشة لهذه الخدمات

إن املسؤولية االجتامعية تنبثـق مـن مفـاهيم التضـامن املجتمعـي بحيـث  .5
تقديم حلـول لكثـري مـن املشـكالت ) والخاصة(تستطيع املؤسسات العامة 

كانيات املالية والفنية والبرشية التي متتلكها هـذه املجتمعية من خالل اإلم
ويـربر ديفـس رأيـه يف هـذا املجـال بـأن . املؤسسات أو تقع تحت سيطرتها

التحسن والرفاه املجتمعي العام يؤدي إىل فائدة جميع األفراد واملؤسسـات 
 .يف املجتمع
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ة ومــن الطبيعــي أن اآلراء تختلــف وتتعــدد حــول طبيعــة املســؤولية االجتامعيــ
وحدودها بـالرغم مـن أن منـوذج ديفـس املشـار إليـه آنفـاً يلخـص بعـض الوجهـات 

تعترب املسؤولية االجتامعية مفهوم مزدوج من حيث ارتباطها . السائدة حول املوضوع
بكل من املؤسسات العامة والخاصة من جهـة ومبختلـف األفـراد وفعاليـات املجتمـع 

مـل األعبـاء والتكـاليف والفوائـد فهـي تقـوم عـىل املشـاركة يف تح. من جهـة أخـرى
ــازات( ــؤوليات واالمتي ــة ) املس ــة والجامعي ــع الفردي ــات املجتم ــف قطاع ــني مختل ب

واملؤسسية وفقاً ملا يحدده املجتمع من معايري وأسس اقتصادية واجتامعية وسياسـية 
  .      وإدارية وغريها

  .العنارص االقتصادية: ثالثاً 

اإلمكانـات البرشـية واملاديـة واالقتصـادية التـي تعترب املصادر املالية وغريها من 
تستعملها املؤسسات العامة جزءاً هاماً من املـوارد القوميـة النـادرة التـي تحتـاج إىل 
قرارات رشيدة من حيث التوزيع والتخصيص بني األولويـات املتنافسـة عليهـا بحيـث 

ســتوى تحقــق أفضــل االســتخدام لهــذه املــوارد عــىل مســتوى املؤسســات العامــة وم
إن قدرة املؤسسات العامة عىل اتخاذ قـرارات ماليـة رشـيدة . االقتصاد القومي عموماً 

تسهم يف تحديد كفاية وفعالية استخدام األموال العامة وتخصيصها عـىل نحـو يكفـل 
إشباع الحاجات املجتمعية واألهداف املرتبطة بها وتعزيز القدرات اإلنتاجية لالقتصاد 

رشيد اسـتعامل املصـادر اإلنتاجيـة التـي تـديرها املؤسسـات وتظهر أهمية ت. القومي
العامة يف الدول النامية عموماً وتلك التي تعـاين مـن نقـص وفقـر واضـح يف املصـادر 

تتضـمن عمليـة الرتشـيد مختلـف الجوانـب املاليـة . املالية والطبيعيـة بشـكل خـاص
يف بعضها الـبعض  رتؤثوالسلوكية واإلدارية واالقتصادية حيث ترتابط هذه الجوانب و 

فمثالً نجد أن بعض الدول النامية تقوم بتوزيع . ويف مستوى األداء للمؤسسات العامة
قلـل مـن ياملصادر املالية املحدودة عىل عدد كبري نسبياً من املؤسسـات العامـة مـام 

وبالتايل يجب أن ترتكز القـرارات املاليـة املتعلقـة . أثرها ويساعد يف تشتيت فعاليتها
ص املصادر القوميـة وتوزيعهـا عـىل املؤسسـات العامـة إىل دراسـات الجـدوى بتخصي

  .االقتصادية بحيث يتم استخدامها بأكرب فعالية ممكنة
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أما الدور التنموي للمؤسسات العامة فيعترب من املؤرشات االقتصـادية الرئيسـية 
ملربرات حيث أن املشاركة يف الجهود التنموية هي من ا. ملستوى أداء هذه املؤسسات

األساسية لنشوء املؤسسات العامة التي تعترب أدوات فعالة تسهم يف تحريـك املصـادر 
تعمل املؤسسات العامة عىل أداء دورها التنمـوي يف . املالية من أجل التنمية الشاملة

وبالتايل فإن فعالية . إطار بيئي متفاعل من الفرص واإلمكانات واملحددات واملعوقات
ات تكمـن يف قـدرتها عـىل اسـتغالل الفـرص ومواجهـة املحـددات أداء هذه املؤسسـ

إن . واملشكالت التي تقف يف طريق إنجازها للمسؤوليات التنموية امللقاة عىل عاتقها
ديناميكية البيئة املحيطـة باملؤسسـات العامـة يف الـدول الناميـة تزيـد مـن صـعوبة 

ا حيــث أن التغــري وتعقيــد دور هــذه املؤسســات يف تحقيــق األهــداف املرجــوة منهــ
الرسيع واملتواصل يف مختلف الجوانب واملستويات االقتصادية واالجتامعية والسياسة 
. واإلدارية يتطلب قدرات إدارية عالية واستجابة مناسبة للتطورات البيئيـة املسـتمرة

ومن الطبيعـي أن الـدور التنمـوي للمؤسسـات العامـة يتمثـل مبجموعـة كبـرية مـن 
مسـاهمة هـذه املؤسسـات يف زيـادة الـدخل القـومي والـرتاكم املقاييس مثل مـدى 

  .الرأساميل باإلضافة إىل توفري خدمات البنية التحتية وغريها

تعترب التجارة الخارجية من بني املجـاالت الحيويـة التـي تسـهم فيهـا املؤسسـات 
العامة يف الدول النامية حيث أن املؤسسـات العامـة اإلنتاجيـة بشـكل خـاص تلعـب 

أساسياً يف دعم الصادرات الوطنية وتحسني ميزان املـدفوعات وزيـادة القـدرات  دوراً 
إن أداء املؤسسـات مـن . التنافسية للصناعات واملنتجات الوطنية يف السـوق الدوليـة

الناحية االقتصادية يتوقف عـىل مـدى مسـاهمة ونجـاح هـذه املؤسسـات يف مجـال 
  .تصادية مع الدول األخرىتعزيز قدرات االقتصاد الوطني يف عالقاته االق

أمــا إســهام قطــاع املؤسســات العامــة مبختلــف مجــاالت نشــاطها وتخصصــاتها 
الوظيفيــة فيعتــرب أيضــاً مــن بــني املــؤرشات الرئيســية لقيــاس فعاليــة األداء يف هــذه 
املؤسسات، فباإلضافة إىل اإلسهامات التنموية العامة واملشار إىل بعضـها آنفـاً تتبـادل 

الطاقـات اإلنتاجيـة واالسـتهالكية مـع مختلـف قطاعـات االقتصـاد  املؤسسات العامة
  القومي وتتعاون
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فمـثالً تتبـادل مؤسسـات القطـاعني . معها ضمن إطار السياسة القوميـة العامـة 
العام والخاص تقديم الخدمات والسلع التي تحتـاج إليهـا عـىل شـكل نظـم مفتوحـة 

. واملخرجات والتغذية العكسـيةتتفاعل يف حلقات متواصلة من املدخالت والعمليات 
وتجتمع هذه املؤسسات ضمن إطار االقتصاد القومي كنظام موحد ومتكامـل تـرتبط 

ببعضها لتحقيق املصلحة العامـة ) املؤسسات العامة أحدها(مختلف أنظمته الفرعية 
وبالتايل فإن مستوى أداء وإسهامات املؤسسات العامـة يف االقتصـاد القـومي . املرشكة
ؤرشاً حيويـاً ملـدى فعاليـة االقتصـاد القـومي كنظـام مـرتابط األجـزاء العامـة يعترب مـ
ومام يؤكد هذه الحقيقة تعدد مجاالت عمل املؤسسات العامة التي تشمل . والخاصة

النشاطات الصناعية واملالية والتكنولوجية واالتصاالت والنقل وغريهـا مـن الخـدمات 
  .لةوالقطاعات اإلنتاجية املرتابطة واملتكام

ــة  وتجــدر اإلشــارة إىل أن العنــارص االقتصــادية املــذكورة أعــاله وغريهــا متداخل
ومرتابطة ببعضها بحيث أن فصلها عن بعضها جاء ألغراض التحليل النظري ولتوضـيح 
دور بعض هـذه العنـارص كمـؤرشات ألداء املؤسسـات العامـة وأثرهـا عـىل االقتصـاد 

  .القومي

  .العنارص اإلدارية: رابعاً 

مجموعة كبرية من الجوانب التنظيمية واإلداريـة مـن أهمهـا التخطـيط  وتشمل
ونظــم املعلومــات والفعاليــة والحــوافز والتــدريب والتطــوير والبحــث والتكنولوجيــا 

يرتبط أداء املؤسسات العامـة بالعوامـل اإلداريـة الداخليـة حيـث أنـه كلـام . وغريها
املـة كلـام أسـهم يف تطـوير ارتكزت هذه املؤسسـات إىل أنظمـة إداريـة فعالـة ومتك

  .أداءها

إن وضوح التخطيط كعملية ومحتوى يسـاعد يف توجيـه كافـة الجهـود البرشـية 
. واملصادر املالية واملادية وغريها من املدخالت من أجل تعزيز أداء املؤسسات العامـة

تعتــرب األهــداف محــور عمليــة التخطــيط وموضــوعه األســايس حيــث يجــب تحديــد 
ة بدقـة متناهيـة كـام يجـب ربـط األهـداف مبختلـف مسـتوياتها األهداف التنظيميـ

ــني األهــداف  ــوي ب ــربط الحي ــة والقصــرية باإلضــافة إىل ال ــة الطويل وأبعادهــا الزمني
  التنظيمية واألهداف
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إن وضوح األهداف ودقة تحديدها تساعد يف . القومية كإطار ملؤسسات القطاع العام 
  .لجهود واإلمكانيات ودفعها يف اإلطار السليمإنجازها وتسهل عملية الرقابة عىل مختلف ا

وقد تزايدت الحاجة إىل توافر نظم املعلومات اإلدارية التي تتميز بالتكامل والشـمول 
حيث إن وجود نظام معلومات العمليات اإلدارية والتي تؤثر . وسهولة االستعامل والحداثة

. وتحسـني أداءهـا باسـتمراربدورها عىل مدى نجاح املؤسسات العامة يف تحقيق أهـدافها 
كام أن املعلومات هي عنرص حيوي يساعد يف تحديد مستويات األداء الفعالة ضـمن إطـار 
الفرص واملحددات التي تحيط بعمل املؤسسات العامة وكيفية تطـوير األداء وفقـاً ملعـايري 

سـية محددة تتاميش مـع التغـريات واملسـتجدات البيئيـة واالقتصـادية واالجتامعيـة والسيا
وتتضح أهمية نظام املعلومات يف تـوفري البيانـات واإلحصـاءات تقييمـه مـن قبـل . وغريها

وإن وجـود نظـام . الجهات املعنية داخـل هـذه املؤسسـات ومـن قبـل الحكومـة املركزيـة
ــط والعالقــات  ــىل إزالــة الغمــوض يف األهــداف والخط ــات املتكامــل يعمــل ع املعلوم

أداء املؤسسـات العامـة وزيـادة فعاليتهـا يف خدمـة  واملسؤوليات مام يعزز من إمكانيـات
  .األغراض التي أوكلت إليها بفعالية وكفاية ومسؤولية

يف املؤسسـات العامـة مـن املـؤرشات اإلداريـة ) Effectiveness(تعترب فعاليـة األداء 
وبـالرغم مـن . الحيوية يف تقييم قـدرتها عـىل إنجـاز األهـداف واملسـؤوليات املحـددة لهـا

ــاهيمي  الغمــوض ــط املف ــة إال أن  Conceptualواالخــتالف والخل ــيط بالفعالي ــذي يح ال
أي أن الفعاليـة . املقصود بها يتلخص يف مدى قدرة املؤسسـة العامـة عـىل إنجـاز أهـدافها

ترتبط بالقدرة عىل تحقيق األهداف التنظيمية والتي تحدد بدورها يف مدى كفاءة ومهـارة 
اإلمكانـات املاليـة واملاديـة والتكنولوجيـة وغريهـا مـن  العنرص البرشي باإلضـافة إىل تـوفر
وقد أشارت بعض األبحاث إىل أن التدريب والكفـاءة يف . املدخالت الالزمة إلنجاز األهداف

العنرص البرشي مـن أهـم األسـباب الرئيسـية يف تـدين مسـتوى األداء العـام يف املؤسسـات 
اً مبوضوع الكفاية االقتصـادية واإلنتاجيـة ومن الطبيعي أن فعالية األداء ترتبط أيض. العامة

  .املشار إليها يف البحث آنفاً وتتفاعل معها
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كام أن فعالية األداء تتضمن تحقيق األهـداف وفهـم البيئـة الخارجيـة والتـأثري فيهـا  
ـي . واالستجابة املناسبة لتغريها والحفاظ عىل نوعيـة وكميـة اإلنتـاج إن أداء العنرصـ البرش

مهـارات وقـدرات  حديد األداء املؤسيس العام هو محصلة للتفاعـل بـنيكعامل حيوي يف ت
األفراد يف التنظيم ورغبتهم واستعدادهم لبذل قصـارى جهـودهم لتحقيـق األهـداف 

  .التنظيمية املحددة

أما الحوافز فهي تشمل جميع اإلمكانيـات والفـرص واملزايـا والتسـهيالت املاديـة 
التـي تسـاعد يف دفـع األفـراد وحفـزهم عـىل بـذل واملعنوية املبـارشة وغـري املبـارشة 

فـالحوافز مبختلـف . الجهود املخلصة والكافية مـن أجـل إنجـاز األهـداف التنظيميـة
ــؤثر يف مســتوى أداء  ــي ت ــة الت ــني املــؤرشات الحيوي أنواعهــا ومصــادرها هــي مــن ب

ويتضـمن نظـام الحـوافز أسـلوب وفلسـفة اإلدارة خصوصـاً فـيام . املؤسسات العامـة
حيـث . مبوقع ودور العاملني يف اتخاذ القـرارات ورسـم السياسـات والتخطـيط يتعلق

يختلف دور العاملني يف املؤسسات العامة من دولة ألخرى ومـن مؤسسـة ألخـرى يف 
ويتمثل دور العاملني بثالث مستويات هي انعـدام املشـاركة تقريبـاً إىل . نفس الدولة

التسيري أو اإلدارة الذاتية املعمول بهـا مشاركة فعالة ثم إىل دور أعمق هو ما يعرف ب
ومن الطبيعي أن املشاركة الفعالة مـن قبـل . يف بعض الدول مثل الجزائر ويوغسالفيا

العاملني يف القضايا اإلدارية الهامة تؤثر بشكل إيجـايب عـىل مسـتوى أداء املؤسسـات 
  .يف األداء العامة خصوصاً عند توافر الظروف واألوضاع اإليجابية األخرى املؤثرة

كذلك فإن وجود نظام فعال للتدريب يعترب من املؤرشات الهامة التي تسـاعد يف 
حيث أن األداء يتضمن وجود أفراد أكفاء قادرين عـىل . تطوير أداء املؤسسات العامة

األداء مبهارة وفعالية وبالتايل فإن مستوى األداء املؤسيسـ يتوقـف عـىل مـدى كفـاءة 
كن تطويره وتعزيز قدراتـه مـن املؤسسـات العامـة مبختلـف العنرص البرشي الذي مي

ويشمل نظام التدريب يف املستويات الداخلية واملسـتويات القوميـة . أنواعه وأساليبه
  .عىل حد سواء
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أما البحث والتطوير والتكنولوجيا فهي أيضاً محاور هامة يف مجـال تقيـيم األداء 
تسـاعد يف قيـاس األداء وتعمـل عـىل يف املؤسسات العامة وهي أيضاً أدوات رئيسـية 

تطويره وبيان العوامل املؤثرة فيه والعمل عىل تعزيز القدرات التنظيمية التـي ترفـع 
ــ ــردي واملؤسيس ــتوى األداء الف ــن مس ــىل . م ــز ع ــنظم واملرتك ــي امل ــث العلم فالبح

االحتياجات والجوانب التطبيقية بشكل خاص هي من بني الوسائل الرئيسية للتطوير 
ي والتنظيمي الذي يتضمن تسخري التكنولوجيا الحديثة من أجل تحقيـق مزيـد اإلدار 

وتجـدر املالحظـة بـأن . من الفعالية والكفاية يف اإلنجاز وتحقيق األغراض التنظيميـة
جوانب البحث والتطوير والتكنولوجيا متثل حلقات متواصـلة ومتفاعلـة تـوثر وتتـأثر 

فهذه الجوانـب . املؤسسات من جهة أخرىببعضها من جهة كام تتفاعل مع األداء يف 
تساعد يف تطوير أداء املؤسسات ويف نفس الوقت فإن مدى إسهام املؤسسات العامـة 
يف جهود البحث والتطوير والتكنولوجيا يعترب واحداً مـن املـؤرشات العامـة يف قيـاس 

وتشكل هـذه الجوانـب أيضـاً مجـاالً للتفاعـل والتعـاون بـني الـدول . مستوى أداءها
املتقدمة والدول النامية التي تتطلع إىل استعامل وسـائل ونتـاج التقـدم التكنولـوجي 
والبحث العلمي من أجل اإلرساع يف عملية التنمية االقتصـادية واالجتامعيـة الشـاملة 

  .التي تحتل فيها املؤسسات العامة دوراً ريادياً 

ابطـة لقيـاس أداء إن العنارص اإلدارية املذكورة أعاله وغريهـا متثـل مـؤرشات مرت 
املؤسسات العامة وتتفاعل مع العنارص األخـرى االقتصـادية واالجتامعيـة والسياسـية 

فاألداء املؤسيس يتوقف عىل تفاعل املصـادر . واملالية كأجزاء من نظام متكامل موحد
واإلمكانات الداخلية للمؤسسات العامة مع بيئتها الخارجية كجزء مـن القطـاع العـام 

ويجب أن يرتكز تقيـيم األداء يف املؤسسـات العامـة عـىل التـوازن . لقوميواالقتصاد ا
والنظرة الشمولية والتكامل بني مختلف املعايري والجوانب التي متيز هذه املؤسسـات 
ــن املؤسســات األخــرى يف االقتصــاد  ــا م ــا دون غريه ــرد به ــا خصوصــية تنف وتعطيه

  .واملجتمع
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  متويل التنمية 

  : متهيد 

من جدلية العالقة بني التمويل والتنمية إال أن األموال هي من األعصـاب  بالرغم
إن األمـوال عنرصـ أسـايس مـن عنـارص اإلنتـاج . الحيوية يف أي كيان تنظيمي هـادف

رص األخرى وتدبريها وتسخريها من أجل بلوغ وبواسطته ميكن تفعيل الكثري من العنا
ـورة إىل . األهداف املرسـومة لكـن تـوفر األمـوال بحـد ذاتهـا ال يـؤدي حـتامً أو بالرض

اإلنجاز املالئم لألهداف بل يجب أن تتـوفر باإلضـافة إىل األمـوال عنـارص ومتطلبـات 
ية املؤهلـة ومن بني هذه العنارص األخرى تأيت اإلدارة والعنـارص البرشـ. أخرى عديدة

وتظهر أهمية األموال كوسـائل مسـاهمة يف إنجـاز األهـداف يف . والتكنولوجيا وغريها
كل املستويات الفردية والجامعية والتنظيميـة الخاصـة والعامـة ويف مختلـف الـدول 

  .النامية وغريها

ــداف  ــة لأله ــة واملالمئ ــة الالزم ــادر املالي ــوفري املص ــة ت ــل التنمي ــد بتموي ويقص
حيث تتـأثر الخطـط واملسـتويات التنمويـة بطبيعـة التمويـل . لتنمويةوالطموحات ا

وتختلـف طبيعـة . املتاح لتحقيق األهداف وتنفيذ الخطط التنموية الشـاملة وغريهـا
ــد  ــة لألمــوال ومصــادرها ورشوط اســتثامرها والعوائ ــوفرة الكمي ــل حســب ال التموي

ن املتغـريات املتعلقـة وغـري ذلـك مـ) البديلـة(املتوقعة منها وتكلفة الفرص الضائعة 
  .بتمويل التنمية

مشكالت عديدة ومتفاوتة يف مجال متويل خططها ) وغريها(تواجه الدول النامية 
وبـالرغم مـن الـوفرة املاليـة أو الفائضـة أحيانـاً يف بعـض الـدول . وبرامجها التنمويـة

ووفقـاً  النامية فإن هذه الدول ال زالـت تعتـرب يف البـدايات التنمويـة املتدنيـة نسـبياً 
كام أنـه يالحـظ . ملقاييس اقتصادية واجتامعية وسياسية وإدارية وتكنولوجية وغريها

أن دوالً نامية أخرى فقرية نسبياً مـن الناحيـة املاليـة فقـد قطعـت أشـواطاً متقدمـة 
نسبياً عىل طريق التنمية الشاملة وهذه الحقائق تؤكد جدليـة العالقـة بـني التمويـل 

  .والتنمية
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مويل التنمية مشكلة اإلدارة املالية الفّعالـة للمصـادر املتاحـة وكيفيـة ويرتبط بت
فـاإلدارة املاليـة متغـري حيـوي ال يقـل . التعامل معها وتوجيهها نحو االستثامر األمثـل

حيث أن الوفرة املالية بدون إدارة مالية فّعالة قد . أهمية عن توفر األموال بحد ذاتها
وبالتـايل . ة بالنسبة للتنمية واالقتصاد القومي عمومـاً تؤدي إىل نتائج عكسية أو سلبي

فإن التمويل الكايف واإلدارة الفّعالة ميثالن وجهني لعملة واحدة هي االستثامر الفّعـال 
وبعبارة أخرى فإن التمويل واإلدارة هـام وجهـان . واألمثل أو اإلنجاز املالئم لألهداف

  .متالزمان لإلدارة املالية التنموية

دارة املالية التنموية هي جزء أسايس من إدارة التنمية كنظـام كـيل مـرتابط إن اإل 
يحتوي عىل أجزاء أخرى حيوية مثل إدارات األفراد والتكنولوجيا والتخطيط والتنظيم 

وتعترب اإلدارة املاليـة التنمويـة مفتاحـاً رئيسـياً للنجـاح أو الفشـل يف الجهـد . وغريها
  .التنموي الشامل

  .ية التنمويةاإلدارة املال

تشمل اإلدارة املالية التنموية مجموعة من النشاطات املرتابطة واملتعلقة بتـوفري 
األموال الالزمة لتنفيـذ الجهـود واألهـداف التنمويـة ضـمن إطـار عقـالين يقـوم عـىل 
االستخدام األمثل لألموال املتاحة وفقـاً لألولويـات املدروسـة بكفايـة وفعاليـة وربـط 

وهــي تشــمل التخطــيط املــايل بكــل جوانبــه وأبعــاده املوضــوعية  .بالبيئــة املحيطــة
كام تشمل تنفيذ الخطط املالية والرقابـة عليهـا وتقييمهـا وفقـاً . والزمنية والجغرافية

وبعبارة أخرى فإن اإلدارة املاليـة التنمويـة تتمثـل يف تطبيـق . ألصول اإلدارة املعارصة
يـل التنمـوي والتـي تصـب يف النهايـة يف اإلدارة الحديثة يف مجاالت التمو) علم وفن(

  .جهود التنمية القومية الشاملة
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  :ومن أهم وظائف اإلدارة املالية التنموية ما ييل

التخطيط املايل التنموي مبـا يف ذلـك األهـداف املاليـة وتقـدير االحتياجـات  .1
املالية وتوزيع املخصصات املالية املتاحة بني األهداف املرسومة وفقاً لسـلم 

  .ولويات املالئم للمجتمع وظروفه املحليةاأل 

تحديد مصادر التمويل والبحث عن أفضـلها مـن حيـث الفوائـد والرشـوط  .2
األخرى للتمويل وإجراء االتصاالت والتنسيق الالزم واملستمر لضـامن تـوفري 

 .األموال الكافية لتلبية األهداف واملشكالت والطموحات التنموية

واملوازنة العامـة ) الرأساميل واالستشاري(تنموي الربط بني التخطيط املايل ال .3
للدولــة كخطــة ســنوية قصــرية األمــد بحيــث يتحقــق االنســجام والوحــدة 

 .والرتابط يف األهداف العامة ويزول التناقض واالزدواجية بينها

التنســيق بــني سياســات التمويــل التنمــوي والسياســات العامــة للدولــة يف  .4
 .الية والنقدية والترشيعية وغريهامختلف املجاالت االقتصادية وامل

االهتامم باملتابعة والتقييم والرقابة كعمليات مرتابطة ومسـتمرة ورضوريـة  .5
. من أجل ضامن حسـن سـري العمليـة التنمويـة وخصوصـاً أبعادهـا املاليـة

لالقتصـاد القـومي وحاميتـه مـن  نحيث أن هذه العمليات متثل صامم أما
ت ميـزان املـدفوعات وغـري ذلـك مـن التضخم ومخاطر املديونيـة ومشـكال 
 .االحتامالت املرافقة للتمويل التنموي

وتجدر اإلشارة إىل أنه قد تتوزع وظائف اإلدارة املالية التنموية يف الواقع العميل 
وبالتايل فالبد والحالة هذه من توفر درجة . عديدة) ورمبا خاصة(بني جهات حكومية 

. ف الجهـات املعنيـة بـاإلدارة املاليـة التنمويـةعالية من التنسيق والتعاون بني مختلـ
وميكــن أن يــتم التنســيق مــن خــالل إرشاف الجهــات العليــا يف اإلدارة العامــة عــىل 
نشاطات اإلدارة العامة عـىل نشـاطات اإلدارة املاليـة التنمويـة بطريقـة تنظيميـة أو 

مللقـى عـىل إن مثل هذا التنسيق هو يف غاية الحيوية نظراً للدور ا. مؤسسية محددة
  .عاتق اإلدارة املالية التنموية والذي يحدد مستقبل التنمية وأوضاع االقتصاد القومي
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  .مصادر التمويل التنموي

تقع مسـؤولية البحـث عـن املصـادر املالمئـة لتمويـل التنميـة يف مقدمـة املهـام 
ثـار وتنبع خطورة هذه املسـؤولية مـن طبيعـة اآل . واألولويات لإلدارة املالية التنموية

حيث إن اختيار مصـادر . واملخاطر املحتملة عىل االقتصاد القومي واألهداف التنموية
وبالتـايل . التمويل وخصوصاً الخارجية منها هو قرار ال يخلـو مـن التكلفـة واملخـاطرة

فإن اإلدارة املالية الفّعالة يجب أن تتصف بالوعي الكامل والدراسة والتحليـل الكـايف 
. تاح بحيث تعظّم الفائدة وتقزّم التكلفة أو املخاطر املرتبطة بـهلكل مصدر متوييل م

تعامـل معـه مـن كافـة نأي أن ننظر إىل القرار املايل كنظام متكامل ومفتـوح بحيـث 
فليس املهم الحصول عىل . الزوايا االقتصادية واالجتامعية والسياسية واإلدارية وغريها

إمنـا املهـم هـو الحصـول . ط أو اآلثـارالتمويل فقط وبأي شكل من األشكال أو الرشو 
والـذي يـؤدي إىل النتـائج املرغوبـة بأقـل ) كـامً وكيفـاً (عىل التمويل املستقر واملالئم 

  .تكلفة ممكنة وبأقل املخاطر املحتملة

ويتضمن القرار املايل املتعلق باملصادر التمويلية باإلضافة إىل الجوانـب املـذكورة 
حيث أنه يجب توجيه األمـوال . للمصادر املالية املتوفرة آنفاً مسألة االستخدام األمثل

للمشاريع املالمئة بناء عىل دراسـات الجـدوى االقتصـادية واالجتامعيـة ووفقـاً لسـلم 
إن االعتامد عىل مصادر مالية مالمئة يتطلب أيضاً اإلنفـاق املالئـم لألمـوال . األولويات

إنفاقها ضمن إطار السياسة التنمويـة  لضامن الربط الفّعال بني املصادر املالية وأوجه
كام أن أي خلل يف عملية الربط هذه سوف يؤثر سـلباً عـىل الجهـود . والعامة للدولة

  .التنموية وعىل االقتصاد القومي بشكل عام

  :وميكن تصنيف مصادر التمويل التنموي يف فئتني رئيستني هام

عني العـام والخـاص التمويل املحيل ويشمل كافة املصادر املتاحـة يف القطـا  .أ 
  :ومن أهم املصادر املحلية ما ييل. داخل االقتصاد الوطني

األفراد من خالل الجهود املبارشة يف االستثامر ومن خـالل عمليـات  )1(
  .التمويل باألسهم والسندات والتربعات واملدخرات وغريها
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ــبل  )2( ــا وس ــاالت عمله ــا ومج ــف أنواعه ــة مبختل ــات الخاص املؤسس
مية ومتويلها مـن خـالل االسـتثامر املبـارش مساهمتها يف جهود التن

وعمليات االقرتاض ورشاء األسهم والسندات الحكومية واملسـاهمة 
يف رأس مــال بعــض املؤسســات املختلطــة وغــري ذلــك مــن أشــكال 

ــة وغريهــا ــك توجــد مؤسســات . املســاهمة املالي باإلضــافة إىل ذل
 .متخصصة بالتمويل التنموي واالستثامري

مبختلف أشاملها ووظائفهـا تسـهم يف متويـل  املؤسسات الحكومية )3(
حيـث يوجـد العديـد . الجهود التنموية العامة والخاصـة املرتابطـة

من املؤسسات العامة املتخصصـة بالتمويـل التنمـوي باإلضـافة إىل 
وجود بعض املؤسسات الناجحة واإلنتاجيـة والتـي تـوفر التمويـل 

روض والكفالـة لغريها بطرق عديـدة منهـا االسـتثامر املبـارش والقـ
 .وغريها

من خالل تجمـع أفـراد أو مؤسسـات ماليـة أو ) التعاوين(التمويل  )4(
مـثالً . غريها من أجل تقديم متويل مشرتك ألغراض تنموية محددة

عــىل ذلــك الجمعيــات التعاونيــة لالســتهالك أو اإلســكان أو غريهــا 
باإلضافة إىل التجمعات البنكية التي تقدم قروضـاً مشـرتكة وكبـرية 

 .حكومة يف مجال تنموي محددلل

التمويــل الخــارجي ويشــمل كافــة مصــادر التمويــل التــي تــأيت مــن خــارج   .ب 
  :ومن أهم مصادر التمويل الخارجي ما ييل. االقتصاد القومي

  .االستثامرات الخاصة الفردية أو املؤسسية .1

املصادر الحكومة الثنائية أي بني الدولة وحكومة أخرى بشـكل ثنـايئ  .2
 .تفاق بينهام حول رشوط التمويل املختلفةمبارش وفقاً لال 

املؤسســات اإلقليميـــة للتنميـــة والتعــاون والتمويـــل يف املجـــاالت  .3
  ومن األمثلة عىل . املتخصصة والعديدة يف املناطق املختلفة من العامل
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ذلــك، الجامعــة العربيــة ومنظامتهــا املتخصصــة، مــنظامت أوروبيــة 
 .وإفريقية وأمريكية وآسيوية عديدة

ــاالت املؤس .4 ــدة والوك ــم املتح ــة األم ــة مبنظم ــة واملتمثل ســات الدولي
ــادي  ــاون االقتص ــاالت التع ــة مج ــا يف كاف ــة عنه ــة املنبثق املتخصص
واالجتامعي والتكنولـوجي واإلداري وغريهـا مـن املجـاالت التنمويـة 

 .الشاملة

يعترب اختيار املصـدر التمـوييل املالئـم قـرار دينـامييك ومعقـد ومـوقفي يـرتبط 
وهناك مجموعـة كبـرية مـن املتغـريات تحكـم القـرار . املحيطة كنظام مفتوحبالبيئة 

  :املتعلق باختيار مصدر التمويل املالئم، ومن أهم هذه املتغريات ما ييل

التوقيت املالئم حيث أن ما هو متاح اآلن وهنا قد ال يكون متاحاً بعدئٍذ   .أ 
  أو هناك؟

 اً؟الجهة املناحة والجهة املستقبلة هي متغريات أيض  .ب 

ـوط املتعلقــة بالتمويــل مثــل الفائــدة واملــدة واملبلــغ وغريهــا أيضــاً   .ج  الرش
 متفاوتة؟

 البدائل التمويلية املتاحة متغرية أيضاً؟  .د 

 الظروف السياسية واالقتصادية والبيئية هي متغريات حاسمة أيضاً؟   . هـ

  .املساعدات الخارجية والتنمية

يف الدراسات االقتصادية واملالية احتل موضوع املساعدات الخارجية مكانة هامة 
فقــد ازدادت أنــواع ومصــادر وأحجــام . العامــة خاصــة بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة

وأصــبحت املســاعدات . املســاعدات الخارجيــة بشــكل ملمــوس بعــد هــذه الحــرب
. الخارجية أداة سياسية واقتصادية هامـة يف العالقـات الدوليـة والسياسـية الخارجيـة

مـن الكتـاب حـول مفهـوم املسـاعدات الخارجيـة وأسـس توزيعهـا وقد اختلف كثري 
فيعرفها البعض بشكل واسع بحيث أنهـا تشـمل كافـة . وآثارها االقتصادية والسياسية

  أشكال التحويل يف
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. املصادر االقتصادية واملالية والحكومية والخاصة من دولـة أو مجتمـع إىل آخـر 
ديداً لتشمل التحوالت الحكومية وشـبه ويعرفها آخرون عىل نحو أقل شموالً وأكرث تح

وهـذا يتضـمن . الرسمية يف املصادر االقتصادية واملاليـة إىل حكومـات الـدول الناميـة
. التحوالت التي تتم مـن املـنظامت الدوليـة واإلقليميـة إىل حكومـات الـدول الناميـة

وميكن تحديد بعض الجوانـب الرئيسـية للمسـاعدات الخارجيـة مـن حيـث أهـدافها 
  .كالها ومصادرها وآثارها أو دورها يف التنميةوأش

ــراض  ــن األغ ــة م ــة مرتابط ــق مجموع ــة إىل تحقي ــاعدات الخارجي ــدف املس ته
وتختلـف طبيعـة وتفصـيل هـذه األهـداف بالنسـبة . والسياسات القومية والخارجية

إال أن األغراض الرئيسية ميكن تصـنيفها . للدول املانحة والدول املستقبلة للمساعدات
  :ييلكام 

تلخص يف املسـاعدة العامـة للمجتمعـات الفقـرية وتـ: األهداف اإلنسانية )1(
وانطالقاً مـن مبـدأ االنفتـاح والتفاعـل يف . كواجب إنساين بالدرجة األوىل

املجتمعات الدولية فإن الدول الغنيـة اتجهـت إىل مسـاعدة تلـك الـدول 
  .الفقرية ألنه ال ميكن لألغنياء القلة التمتع بالحياة يف مجتمع فقري

تحاول الدول الغنيـة وخاصـة الكـربى توسـيع نطـاق : األهداف السياسية )2(
. نفوذها وسياستها ونرش مبادئ فلسفتها القومية العامة والحفـاظ عليهـا

وبناء عىل ذلك تقوم هذه الدول مبسـاعدة الـدول الناميـة الفقـرية بغيـة 
 .املحافظة عليها ضمن فلكها حرصاً عىل عدم انحيازها لألطراف املغايرة

متتاز بعض الدول مبوقـع جغـرايف اسـرتاتيجي هـام : يةاألهداف اإلسرتاتيج )3(
من حيث كونها ممرات دولية هامة أو بحكم قربها أو توسـطها للحـدود 

وتنفق بعض الدول الغنية أمواالً عىل شـكل . مع دولة مختلفة اسرتاتيجياً 
مساعدات مختلفة للحفـاظ عـىل هـذه املواقـع وخوفـاً مـن ضـياعها إىل 

  .الطرف اآلخر
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اف االقتصــادية فرتكــز عــىل تنميــة املــوارد القوميــة وتنشــيط أمــا األهــد )4(
الفعاليات االقتصادية وتحقيق التقدم العام باإلضـافة إىل توسـيع السـوق 

 .االقتصادية والتبادل التجاري

إن هــذه األهــداف الرئيســية العامــة للمســاعدات الخارجيــة توجــه السياســات 
اء ولكن باتجاهات تناسب األهـداف الخارجية للدول املانحة واملستقبلية عىل حد سو 

القومية لهذه الدول وبعبارة أخرى فإن لكل مـن الـدول املانحـة والـدول املسـتقبلية 
ــانية ــرتاتيجية وإنس ــية وإس ــادية وسياس ــداف اقتص ــاعدات أه ــداف . للمس ــا األه أم

السياسية للدول املانحة للمساعدات فيمكن أن تكون املحافظة عىل والء بعض الدول 
يف حــني أن . تهــا لالتجاهــات والفلســفات السياســية القوميــة للدولــة املانحــةأو مواال 

األهداف السياسية للدول املستقبلة للمساعدات ميكـن أن تتمثـل يف إرضـاء الشـعب 
ومن حيث األهداف االقتصـادية فـإن الـدول الناميـة . والحصول عىل تأييده للحكومة

و اقتصــادي وتحســني النشــاط ترنــو إىل تحقيــق تقــدم ومنــ) املســتقبلة للمســاعدات(
ومن األهداف االقتصادية للدول املانحة للمسـاعدات . التجاري وأمور التنمية الشاملة

ميكن أن يكون توسيع السوق االقتصادية ملنتجاتها واالستفادة مـن فـائض محاصـيلها 
أمـا مـن الناحيـة اإلسـرتاتيجية فقـد تكـون . الزراعية، وتنشيط حركة التبادل التجاري

ول املانحة واملستقبلة مصلحة مشرتكة يف الدفاع عن حدودها وفلسفاتها القوميـة للد
وبــالرغم مــن ذلــك فــإن الــدول الكــربى تكــون هــي . ضــد مخــاطر القــوى املعاديــة

  .املستفيدة األوىل يف العادة

أما األشكال والصور التي ميكن أن تأخـذها املسـاعدات الخارجيـة فيختلـف كـامً 
اســات وأهــداف وظــروف الــدول املانحــة والــدول املســتقبلة ونوعــاً ملــا تقتضــيه سي

للمساعدات وميكن تحديد بعض الصـور واألشـكال الرئيسـية للمسـاعدات الخارجيـة 
  :عىل النحو التايل

مســاعدات اقتصــادية مثــل التســهيالت االســتثامرية والــدعم املــادي مبــواد  .1
  .محددة كالحبوب ومشتقاتها وما شابه ذلك
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نية وتستعمل هذه خاصة يف الحـاالت اإلنسـانية كالـدعم املنح املالية والعي .2
 .  الغذايئ والصحي والتعليم وما شابه

 .املساعدات العسكرية بأشكالها املختلفة .3

 .الدعم املايل للموازنة العامة .4

 .املساعدات الفنية والتكنولوجية بالتجهيزات والخرباء واستثامرات .5

 .القروض مبختلف أنواعها ورشوطها ومصادرها .6

قوم بعض الدول بتقديم مساعدات اقتصادية عىل شـكل اسـتثامرات ومشـاريع ت
اسـتثامر بعـض أموالهـا يف دول معينـة بحاجـة الغنيـة اقتصادية حيث ميكـن للـدول 

وتسهم مثل هـذه االسـتثامرات يف . للمساعدة وخاصة حني تتوفر املواد الخام الالزمة
وقـد تسـهم . للمسـاعدة خلق فـرص عمـل ومصـادر دخـل ألفـراد الدولـة املسـتقبلة

كـام أن بعـض . االستثامرات الخارجية أيضاً يف تحريك الفعاليات االقتصـادية القوميـة
الدول الغنية تتميز بوجود فائض كبري يف بعض محاصـيلها الزراعيـة كـالحبوب حيـث 
قد تبيـع فائضـها بأسـعار معتدلـة نسـبياً أو عـىل شـكل مسـاعدات عينيـة يف بعـض 

  .األحيان

لـدول الغنيـة أيضـاً بتقـديم مسـاعدات ماديـة عينيـة لـبعض الـدول وقد تقوم ا
. الفقرية أو الدول التي تحتاج إىل مساعدة معينة يف مواجهة ظروف إنسانية أو طارئة

حيث تعاين بعض الدول من نقص يف املواد الغذائية نتيجة لكرب حجـم السـكان وقلـة 
دم عــادة مسـاعدات ماديــة ويف مثـل هــذه الحـاالت اإلنســانية تقـ. املصـادر املحليــة

  .كالغذاء وامللبس واملواد الصحية

كــام تقــوم الــدول الغنيــة وخاصــة التــي متثــل مراكــز القــوى يف العــامل بتقــديم 
حيـث . مساعدات عسكرية لبعض الدول التي تتمتع مبزايا ومواقع إسـرتاتيجية هامـة
ــة مــن  ــدفاع والوقاي ــة لل ــرب هام ــة تعت ــة أو البحري ــع الربي األخطــار أن بعــض املواق

فمنها مـا يكـون . وتكون املساعدات العسكرية بأشكال مختلفة. والتهديدات املعادية
عىل شكل خرباء ومستشارين يف الشؤون العسكرية كـام ميكـن أن تكـون عـىل شـكل 

ــيهام معــاً  ــزات ومعــدات عســكرية أو كل ــاب املســاعدات . تجهي ــرب بعــض الكت ويعت
  العسكرية من قبيل 
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 Substitution effectا لهـا مـن أثـر اإلحـالل البـديل  املساعدات االقتصادية مل
مبعنى أنه يف غياب مثل هذه املساعدات قد تخصص الدولة جزءاً من نفقاتها العامـة 

أما يف حالة وجود مثل هذه املساعدات فإن الدولة . لتغطية بعض حاجاتها العسكرية
وتوجيه ذلك للتنميـة  املستقبلية للمساعدة ميكن أن توفر جزء من نفقاتها العسكرية

  .العامة

ومن األشكال األخرى للمساعدات الخارجية الدعم املايل املبارش للموازنـة العامـة 
للدولة فتقوم بعض الدول الغنية بتخصيص دعم مايل سنوي لـبعض الـدول الصـديقة 
بقصد تخفيض العجز يف موازنتها العامـة ومسـاعداتها يف النهـوض باألعبـاء التنمويـة 

كام يهدف دعم املوازنة إىل مساعدة الدولـة املسـتقبلة لـه يف مواجهـة . عليها املرتتبة
  .بعض الضغوط املحلية أو الخارجية

كام تقوم الدول املتقدمـة تكنولوجيـا بتقـديم دعـم فنـي ومسـاعدات بـاألجهزة 
وتهدف مثل هـذه املسـاعدات إىل . الفنية والخرباء واالستشارات اإلدارية واالقتصادية

وقد تسـهم يف املسـاعدات الفنيـة يف . اليات اإلدارة يف الدولة املستقبلة لهاتحسني فع
  .التقدم االقتصادي العام ومواجهة بعض املشاكل التي تعاين منها املجتمعات الفقرية

عــىل أن املســاعدات الخارجيــة ال تقترصــ عــىل مســاعدات فنيــة واقتصــادية أو 
تشـمل أيضـاً أشـكاالً مختلفـة مـن  عسكرية دون مقابل، أي أن املساعدات الخارجية

ـوط  وقروضـاً تجاريـة  Concessionary Loansالقروض، فهناك قـروض سـهلة الرش
أما القروض السهلة فتتميز بأسعار فائدة منخفضة نسـبياً وأقسـاط مريحـة أو . عادية

يف حني أن القروض التجارية تتصف برشوط صعبة نسبياً من حيث . مدة زمنية أطول
 Grace) الرحمـة(لفائدة وقرصـ مـدة القـرض وفـرتات اإلعفـاء األويل ارتفاع معدل ا

Period . أما القروض التي تعترب من قبيل املساعدة الخارجية فتكون من النـوع ذات
  .الرشوط السهلة نسبياً 

ـوطة تعنـي . كام أن هناك قروضاً مرشوطة وأخرى غري مرشوطة فـالقروض املرش
نة أو االلتـزام مبسـألة محـددة تهـم الطـرف ربط القرض املمنوح بوجهات إنفاق معي

  املانح
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وتتصف القروض املرشوطة بعـدم مرونتهـا واحـتامل مساسـها بسـيادة . للقرض 
أما القروض غري املرشوطة فال تنص عىل أية رشوط محددة . الدولة أو أهدافها العامة

وتختلـف توجيـه أمـوال القـرض حسـب أهـداف الدولـة . الستعامل األموال املقرتضة
ــةو  ــا التنموي ــنح . خططه ــن امل ــواع املتعــددة م ــف القــروض العامــة عــن األن وتختل

عـىل أن هنـاك . فاألخرية تعطى دون مقابل أو التـزام محـدد بسـدادها. واملساعدات
فـيام . مربرات للمفاضلة بني إعطاء املنح أو القروض كجانب من املساعدات الخارجية

  :ييل بعض األمثلة عىل ذلك

مالمئة من القـروض عنـدما تكـون الدولـة املمنوحـة فقـرية تعترب املنح أكرث  .1
  .جداً 

تعترب القروض أكرث مالمئة من املنح عندما تعطى ملشاريع يتوقع منها دخـالً  .2
 .معقوالً

تساعد القروض عادة عىل املحافظة عـىل كفايـة وعقالنيـة توزيـع املصـادر  .3
 .واستخدامها بالوجه االقتصادي املناسب

 .ض عند متويل النفقات ذات الطبيعة االستهالكيةتفضل املنح عىل القرو  .4

إن العبء الناتج عن املنح يقـع بشـكل رئييسـ عـىل الـدول املانحـة بيـنام يقـع 
كام أن املنح قـد ال تخلـو . العبء األكرب من القروض عىل الدولة املستقبلة للمساعدة

ناك مصادر وه. من بعض التكاليف أو التنازالت السياسية من جانب الدولة املمنوحة
متعددة للقـروض العامـة والتنمويـة ومنهـا الثنائيـة واملتعـددة األطـراف أو الدوليـة 

أما الثنائيـة فتكـون بـني حكومـة الدولـة الفقـرية وجهـات خارجيـة مثـل . واإلقليمية
أمـا املسـاعدات الدوليـة واإلقليميـة . الحكومات األخرى والبنوك واملنظامت الخاصـة

وليـة كـاألمم املتحـدة وأجهزتهـا املختلفـة، مؤسسـات فتكون مقدمة من مـنظامت د
باإلضـافة إىل ) IMF(وصـندوق النقـد الـدويل ) (WBاإلقراض الدولية كالبنك الدويل 

 & Frankويرى بعض الكتاب . املنظامت اإلقليمية املنترشة يف أنحاء العامل



 

146 
 

 لسادسا الفصل

 Baird) ( ــىل ــل ع ــن أن تفض ــراف ميك ــددة األط ــة متع ــاعدات الدولي إن املس
  :دات الثنائية لعدة أسباب من أهمهااملساع

إن املساعدات الدوليـة الجامعيـة متيـل إىل الحـد مـن التـأثريات السياسـية  .1
  .املبارشة عىل الدول الفقرية

إن املســاعدات الدوليــة ميكــن أن تكــون أكــرث نجاحــاً يف تنشــيط التنميــة  .2
 .العتامدها عىل معايري فنية محايدة نسبياً 

 تقبل النصح من الخرباء الدوليني أكرث مـن هـؤالء إن الدول النامية متيل إىل .3
فـاألفراد والخـرباء الـدوليون يقـدمون مسـاعدات . القادمني من دول معينة

 .للدول النامية بناء عىل صفتهم الدولية وليس بناء عىل جنسية محددة

املساعدات الدولية تعطي للدول النامية شعوراً باملشاركة وبالتايل تـدفعهم  .4
 .ود تعاون أكرث يف هذا املجالإىل بذل جه

تقديم املساعدات الدولية يركز عىل دوافعهـا اإلنسـانية أكـرث مـن دوافعهـا  .5
 .اإلسرتاتيجية

أما من حيث اآلثار العامة للمساعدات الخارجية وخاصة عـىل الـدول املسـتقبلة 
لهــذه املســاعدات فهــي مــن املواضــيع التــي يشــوبها تعقيــدات وخالفــات سياســية 

فبالرغم من الفوائد التي تحققها املسـاعدات الخارجيـة إال أنهـا . وفلسفيةواقتصادية 
إن املسـاعدات الخارجيـة بأنواعهـا املختلفـة تسـاعد . وجهت إليها انتقادات متعددة

الدول الفقرية يف تغطية جزء من حاجاته املالية الالزمة للخـدمات العاديـة ومشـاريع 
ناميـة فقـرية جـداً مـن حيـث مصـادرها التنمية الشاملة خاصـة وإن بعـض الـدول ال

وقد بلغ الفقر املايل يف بعض الدول إىل درجة أنها تعتمد عـىل . الطبيعية واالقتصادية
  .من موازنتها العامة والتنموية% 50املساعدات الخارجية يف أكرث من 

ــب سياســية واقتصــادية  ــة مــن عــدة جوان ــد انتقــدت املســاعدات الخارجي وق
ية السياسية قد تعرض املسـاعدات الخارجيـة اسـتقالل الـدول فمن الناح. واجتامعية

  النامية وسيادتها
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وقــد ميكــن اســتعامل املســاعدات الخارجيــة كوســيلة للتــأثري والنفــوذ . للخطــر 
كام قد تؤدي القروض الدولية العامة إىل تراكم الـدين . والضغط واملساومة السياسية

وقـد . جيال القادمة تحت أعباء طائلةالعام وزيادة حجمه وفوائده إىل درجة توقع األ 
تؤثر املساعدات الخارجية عىل املوازين العامة للدولة مثـل امليـزان التجـاري وميـزان 

ــوازيني ــذه امل ــز يف ه ــؤدي إىل عج ــدفوعات وت ــاطر . امل ــددات واملخ ــف املح وتتوق
االقتصــادية للمســاعدات الخارجيــة جزئيــاً عــىل طاقــة الــدول املســتقبلة الســتيعاب 

ويهـاجم . دة فنياً ومالياً وإدارياً واستغاللها بفعاليـة متكـن مـن تحمـل أعبائهـااملساع
بعض الكتاب املساعدات الخارجية عـىل أسـاس أنهـا اسـتعامرية تسـتعمل السـتغالل 

  .الشعوب الفقرية وإبقائها تحت السيطرة األجنبية

اسـة وخالصة القول فإن املساعدات الخارجية تعتـرب مـن األدوات الرئيسـية للسي
ــة املانحــة  الخارجيــة والتــي ميكــن أن توجــه وفقــاً ألهــداف محــددة ترســمها الدول

ويواجه موضوع املساعدات الخارجية مشـكالت أساسـية تتعلـق بتحديـد . للمساعدة
كـام أنـه ال يوجـد . مفهوم واضح ومتفق عليه بني الدارسني والساسـة يف هـذا املجـال

ت الخارجية ودورها يف العملية التنموية دالئل حاسمة عىل اآلثار الحقيقية للمساعدا
إن الطبيعـة املعقـدة للمسـاعدات الخارجيـة راجعـة إىل كونهـا مبنيـة عـىل . الشاملة

عوامل سياسية وفلسفية وعقائدية إىل أكرث من كونها مبنية عىل عوامل موضـوعية أو 
حات وبالتايل فإن النقاش حول هذا املوضـوع ميكـن أن ميتـد إىل صـف. اقتصادية بحتة

   .عديدة دون الوصول إىل نتيجة نهائية حاسمة
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  سابعالفصل ال

  التنمية املحلية 

  : مفهوم التنمية املحلية 

التنمية املحلية إىل النطاق الجغرايف للتنمية والذي يشـمل منطقـة  يشري مصطلح
وميكن التمييز بني مستويني . جغرافية محددة ضمن البقعة الجغرافية الكاملة للدولة

حيـث يشـمل . حلية هام املستوى املحيل الواسع واملستوى املحـيل الضـيقللتنمية امل
املستوى الواسع إقليمياً محـدداً وفقـاً للتقسـيامت اإلداريـة السـائدة يف الدولـة مثـل 

وتسـمى التنميـة املحليـة مبفهومهـا الضـيق . املحافظة أو مجموعـة مـن املحافظـات
وتجدر اإلشـارة . و صغرية نسبياً فيشمل مدينة أو قرية أو تجمعات سكانية محدودة أ 

  .إىل أن هناك اختالفات مفاهيمية حول موضوع التنمية املحلية

  :وينظر بعض الكتاب إىل التنمية مبستوياتها املختلفة من زاويتني هام

وتشمل بقعة جزئية  Regional Developmentزاوية التنمية اإلقليمية   .أ 
  .لةلكنها كبرية نسبياً ضمن اإلقليم الكامل للدو 

والتــي  Local Developmentزاويــة التنميــة املحليــة مبعناهــا الضــيق   .ب 
 .تشمل املناطق البلدية والقروية الصغرية نسبياً 

كام ينظر كتاب آخرون إىل التنمية املحلية الخاصة ببعض املناطق يف الدولة مـن 
يـة يف زاوية مدى التحرض أو التمدن وبالتايل تم التمييز بني نـوعني مـن التنميـة املحل

  :هذا املجال، وهام

ــة أو الحرضــية  .أ  والتــي تخــص   Urban Developmentالتنميــة املدني
التجمعات السكانية الكـربى والتـي تتصـف بـبعض الخصـائص السـكانية 

وتشمل التنمية الحرضـية املـدن . واالجتامعية واالقتصادية املعقدة نسبياً 
  .الكربى وتجمعاتها املحيطة بها
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والتي تخـص تجمعـات سـكانية  Rural Developmentالتنمية الريفية   .ب 
صغرية نسبياً وقروية وريفية والتي تتصف مبسـتويات تنمويـة منخفضـة 
بكــل أبعادهــا االقتصــادية واالجتامعيــة والسياســية والثقافيــة والســكنية 

 .وغريها

ومهام يكن أمر االختالفات املفاهيمية حول التنمية املحلية فإنهـا تبقـى موضـع 
حيـث أن التنميـة مبختلـف . من مفهـوم التنميـة القوميـة الشـاملةاهتامم مركزي ض

  .مستوياتها موجودة يف أرض الواقع وهي مرتابطة ومتفاعلة كنظام موحد ومفتوح

  .دوافع االهتامم بالتنمية املحلية

لقــد حظيــت التنميــة املحليــة بــاهتامم متزايــد يف العقــود األخــرية وعــىل كافــة 
بينام مل تلق التنمية املحليـة . ة ألسباب عديدة ومرتابطةاملستويات األكادميية والعملي

وقـد أدى . االهتامم الكايف تقليدياً وعىل مختلف املستويات النظرية والتطبيقية أيضـاً 
هذا التجاهل أو الجهل بأهمية التنمية املحليـة وعالقتهـا الحيويـة بالتنميـة القوميـة 

ــا إىل ــدة أدت مبجمله ــوازن التنمــوي الشــاملة إىل ظهــور مشــكالت عدي ــل يف الت  خل
وقـد أدى . واملجتمعي بأبعادها االقتصادية واالجتامعية والسياسية واإلداريـة وغريهـا

الخلل يف التوازن التنمـوي إىل لفـت انتبـاه الساسـة األكـادمييني إىل موضـوع التنميـة 
  .املحلية كجزء ال يتجزأ من التنمية القومية الشاملة واملتوازنة

األسباب والدوافع الكامنة وراء االهـتامم املتزايـد يف التنميـة  وميكن تلخيص أهم
  :املحلية مبا ييل

أسباب فكريـة وسياسـية وثقافيـة مرتابطـة تتمثـل بزيـادة الـوعي العـام   .أ 
حيـث أدت الجهـود التعليميـة املختلفـة . للناس يف املجتمعات املعـارصة

فاعـل الفكـري ووسائل اإلعالم واالتصال الجامهريي الواسع واالنفتاح والت
والثقــايف إىل وعــي الجامهــري بحقوقهــا ومطالبهــا ضــمن معــايري العدالــة 

  .واملساواة والتوازن
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أســباب عمليــة عديــدة تتضــمن جوانــب اقتصــادية وإداريــة واجتامعيــة   .ب 
 :وبيئية وأهمها ما ييل

الهجرة الداخلية من املحليات إىل التجمعات السـكانية املركزيـة  )1(
آثــار ســلبية مثــل ازدحــام املــدن والكــربى ومــا رافــق ذلــك مــن 

والبطالة وتفريغ الريـف والقـرى وهجـر األرض املنتجـة والـرتف 
االستهاليك الزائف وتزايد الطلب عىل الخدمات العامـة يف املـدن 

  .وغريها من املشكالت

االستفادة من املصادر والرثوات املحلية يف مجاالت عديـدة مثـل  )2(
ملصـادر وتوجيههـا لخدمـة الزراعة واملياه والسياحة وغريها من ا

 .التنمية القومية الشاملة

تعزيز املشـاركة الشـعبية يف التنميـة وتفعيـل دور املـواطنني يف  )3(
 .كافة املناطق يف اإلسهام يف الجهود التنموية تخطيطاً وتنفيذاً 

التوجه نحو الالتركيز والالمركزيـة اإلداريـة بحيـث تتطـور كافـة  )4(
تقارب نسبياً ويسـمح بتقـديم املناطق املحلية واملركزية بشكل م

 .الخدمات العامة برسعة وكفاية وفعالية وكفاءة

تعزيز االستقرار والوحدة والقوة والتعاون واالنسجام العام عـىل  )5(
املستوى الوطني بشكل يسهم يف تحقيق األمن الـداخيل ويعـزز 

 .قدرات الدفاع الخارجي

ابطـة أدت إىل زيـادة ومن الطبيعـي أن األسـباب املـذكورة آنفـاً هـي دوافـع مرت 
  . االهتامم مبوضوع التنمية املحلية عىل كافة املستويات األكادميية والعملية
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  :وتتمثل االهتامم املتزايد بالتنمية املحلية باملظاهر التالية

ظهور مؤلفات كثرية تدور حول موضوع التنمية املحلية وعالقته بالتنمية   .أ 
ىل شكل كتب ومقاالت وأبحاث وكانت هذه املؤلفات ع. القومية الشاملة

 .وتقارير ودراسات لجوانب عديدة من التنمية املحلية

عقد الندوات واملؤمترات وحلقـات البحـث املتخصصـة بالتنميـة املحليـة   .ب 
 .وتحديد بعض التوصيات والحلول للمشكالت املتصلة بالتنمية املحلية

 .والجامعاتتدريس بعض املساقات املرتبطة بالتنمية املحلية يف الكليات   .ج 

وضــع الخطــط التنمويــة املرتابطــة عــىل املســتويات القوميــة واإلقليميــة   .د 
ــة مــن خــالل املشــاركة الرســمية والشــعبية يف القطــاعني العــام  واملحلي

 .والخاص

تغيري التقسيامت اإلدارية بشكل يتفق مع التوجه الرسمي والشعبي نحو .    هـ
منـاطق تنمويـة عديـدة  ومثـال ذلـك تقسـيم األردن إىل. التنمية املحلية

تشمل أقاليم الشامل والوسط والجنوب والباديـة ضـمن إطـار التخطـيط 
 .القومي الشامل

وجملة القول فقد أصبحت التنمية املحلية عبارة عن نظـام فرعـي ضـمن نظـام 
وبالتايل ينظر للتنمية املحلية كجزء فاعل وحيوي مـن . كيل معقد ومفتوح ودينامييك

إن النظرة النظامية للتنمية مبختلف أبعادها ومستوياتها . املجتمعالتنمية الشاملة يف 
وهذه النظرة تسـاعد يف زيـادة فعاليـة . هي نظرة تتفق مع متطلبات البيئة املعارصة

الجهود التنموية وتوفري مـدخالتها الرضـورية وتوجيههـا لتحقيـق األهـداف القوميـة 
كاســب التنميــة بشــكل يــّدعم كــام أن ذلــك يســهم يف توزيــع م. واملحليــة املرتابطــة

  .االستقرار واألمن املجتمعي

  .أهداف التنمية املحلية

ترمى التنمية املحلية إىل تحقيق مجموعة مرتابطة من األغـراض التـي تسـهم يف 
ويتسـم الهـدف العـام للتنميـة . تطوير املجتمعـات املحليـة يف كافـة منـاطق الدولـة

  املحلية بالشمولية
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ية واالجتامعية والثقافيـة والسياسـية واإلداريـة والبيئيـة وتعدد األبعاد االقتصاد 
  :وميكن تلخيص أهم أغراض التنمية املحلية فيام ييل. وغريها

توفري الخدمات العامة األساسية يف مختلف املدن والقرى واملنـاطق التـي  )1(
ويتضمن ذلك كافة أنواع الخدمات الصـحية . يشملها إقليم الدولة عموماً 

ــة والث ــة واالتصــاالت والتعليمي ــة والزراعي ــة والتنظيمي ــة واالجتامعي قافي
ويؤمــل أن يســهم تــوفري الخــدمات . وامليــاه والكهربــاء والطــرق وغريهــا

مبستويات كمية ونوعيـة كافيـة يف الحـد مـن الهجـرة الريفيـة إىل املـدن 
  .والتجمعات املركزية الكربى

مختلـف تشجيع املشاركة الشـعبية واملبـادرات الفرديـة والجامعيـة مـن  )2(
ــة  ــتوياتها املحلي ــا ومس ــة أبعاده ــة بكاف ــاالت التنموي ــاطق يف املج املن

يشـكل ) نظريـاً وعمليـاً (إن االهتامم مبوضوع التنمية املحليـة . والقومية
 .دافعاً للتعاون والتنسيق بني كافة الجهود املتاحة محلياً ومركزياً 

مختلــف التــوازن والعدالــة يف توزيــع األعبــاء واملكاســب التنمويــة بــني  )3(
حيــث أن الــرتابط بــني التنميــة املحليــة واإلقليميــة . املنــاطق يف الدولــة

والقومية يحقق درجة عالية من التوازن والعدالة يف تحمل أعباء التنميـة 
ومسؤولياتها باإلضافة إىل االسـتفادة املالمئـة مـن مثـار الجهـود التنمويـة 

 .لقوميةوانعكاساتها اإليجابية عىل مختلف األطراف املحلية وا

استثامر اإلمكانات البرشية واملادية واملحلية مبا يف ذلك من مـوارد ماليـة  )4(
ومائيــة وســياحية وطاقــات برشــية وغريهــا مــن اإلمكانــات التــي ميكــن 

 .تفعيلها يف املجاالت التنموية الشاملة

تعزيز التعاون بني املحليات من جهة وبينها وبـني الجهـات املركزيـة مـن  )5(
أن الهيئات واألفراد والجهات املحليـة املختلفـة ميكـن حيث . ناحية ثانية

وميكـن أن يـتم . أن تشرتك يف كثري من املشاريع املناسبة للظروف املحلية
  .مثل هذا التعاون املحيل يف إطار التنسيق والتعاون والدعم املركزي
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املحافظة عىل االستقرار واألمن املحيل بشكل مرتابط مع إمكانيات الدفاع  )6(
من خالل تطوير املناطق املحلية وتوفري مقومات القـوة والقـدرة القومي 

 .عىل مواجهة كافة املخاطر املحتملة

جذب االستثامرات الوطنية والخارجية الالزمة للتنمية املحلية مـن خـالل  )7(
التنسيق واالتصاالت مع الجهات املعنية وتعريفها بـالفرص واالحتياجـات 

 .املحلية

  .لفّعالةمقومات التنمية املحلية ا

ـوط التـي تلـزم  تتطلب التنمية املحلية الناجحة مجموعـة مـن املقومـات والرش
حيـث أن التنميـة . لتحقيق األهداف التنموية وترجمة الطموحات إىل واقع ملمـوس

مجرد طموحات أو شعارات جوفاء بـل هـي مجموعـة مـن الحاجـات املحلية ليست 
وهذه الحلـول الواقعيـة ال تنبـع . واملشكالت املتفاعلة والتي تحتاج إىل حلول واقعية

من فراغ بل البد من توافر بعض العوامل الهامة التي تسهم يف تفعيل التنمية املحلية 
  :ما ييلومن أهم مقومات التنمية املحلية . وإنجاز أهدافها

تبني القيادة اإلدارية والسياسـية يف الدولـة لسياسـة ثابتـة ومدروسـة يف  )1(
مجــال التنميــة املحليــة وربطهــا بفعاليــة ومالمئــة مــع التنميــة الوطنيــة 

إذ إن وجود مثل هذه السياسية العليا هو أمر حيوي حاسـم يف . الشاملة
  .الدول النامية وبدونه قد تبقى الجهود عند حدودها الدنيا

وجود إرادة شعبية مخلصة تقوم عىل اإلميان باألرض والعمل املنـتج مـن  )2(
الذايت القائم عىل استثامر الجهود واإلمكانات املحليـة  البنيانأجل تدعيم 

 .بواسطة السكان املحليني وتعاونهم مع السلطات املركزية يف الدولة

فيـذ توفر اإلمكانات واملدخالت املحليـة وغريهـا التـي تلـزم مـن أجـل تن )3(
وتشـمل هـذه اإلمكانـات مـا . الربامج املحلية وتحقيق أهدافها التنمويـة

  :    ييل
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توفر مصـادر التمويـل الكافيـة مـن مختلـف الجهـات املحليـة   .أ 
 .واملركزية وغريها

 .توفر العنارص البرشية املؤهلة من السكان املحليني  .ب 

توفر اإلمكانات التكنولوجية واألجهزة واملعدات املساندة والتي   .ج 
لزم يف املجاالت التنموية املختلفة وخصوصاً الزراعة والصـناعة ت

 .والحرف وغريها

 .وجود اإلطار الترشيعي املالئم لتعزيز جهود التنمية  .د 

 .املحلية واستغاللها بالطريقة املالمئة الخامتوفر املواد .  هـ

ربط املستويات التنموية املختلفة ببعضـها الـبعض ضـمن إطـار نظـامي  )4(
  .موحد ومفتوح

 .االتصال واإلعالم التنموي يف مجال الفرص واملحددات )5(

  .اسرتاتيجيات وسياسات التنمية املحلية

ميكن أن تقوم التنمية املحلية عىل واحدة أو أكرث من السياسات واالسـرتاتيجيات 
التي توجه السـلوك والجهـد التنمـوي يف مختلـف املجـاالت وعـىل كافـة املسـتويات 

ق السياســات واالســرتاتيجيات املالمئــة مــن البيئــة املحيطــة وتنبثــ. املحليــة والقوميــة
حيث أنها ال تأيت من فراغ بل تنطلق مـن الواقـع العمـيل . بالخطط والربامج التنموية

كـام أن لكـل . وما فيه من خصائص اقتصادية وسياسـية واجتامعيـة وإداريـة وغريهـا
ــدودة ــوفرية أو املح ــه ال ــياته وإمكانات ــع خصوص ــايل . مجتم ــي وبالت ــن تبن ــد م الب

ــة  ــة والقومي ــة املحلي ــة للظــروف البيئي ــة املالمئ االســرتاتيجيات والسياســات التنموي
  :وفيام ييل بعض هذه االسرتاتيجيات أو السياسات. املرتابطة

التخطيط املركزي والتنفيذ املحيل من خالل قيام الحكومة املركزية بوضع  )1(
محليـة بتنفيـذ هـذه  الخطط املالمئة لكافة أقاليم الدولة وتكليف جهات

وقـد تكـون . الخطط أو االلتزام بها يف أي مجـال مـن املجـاالت التنمويـة
  مثل
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هذه اإلسرتاتيجية مالمئة يف حالة عجز اإلمكانات املحلية وتخلفهـا العـام  
  .خصوصاً يف مجال الكفاءات البرشية أو املالية أو التكنولوجية أو غريها

ــود التنم )2( ــة يف الجه ــاركة املتوازن ــيط املش ــل التخط ــف مراح ــة ومبختل وي
ــتمرة ــة املس ــيم والرقاب ــة والتقي ــذ واملتابع ــذه . والتنفي ــون ه ــد تك وق

اإلسرتاتيجية مالمئة يف حالة توفر إمكانات محلية جيدة مبا فيها القـدرات 
 .البرشية والوعي االجتامعي والسيايس وتوفر املصادر املالية وغريها

وقــد تكــون هــذه . التنمويــة الالمركزيــة يف التخطــيط والتنفيــذ للجهــود )3(
اإلسرتاتيجية مالمئة يف مراحل متقدمة من التنمية القومية الشاملة حيث 

فعنـدما يتعقـد . قد تظهر أسباب عملية وفكريـة وسياسـية تـدعو لـذلك
املجتمع وينمو ويتطور بدرجات عالية وعندما تتوفر اإلمكانـات املحليـة 

 .عملياً وناجحاً  املناسبة قد يكون مثل هذا التوجه الالمركزي

إن اختيار اإلسرتاتيجية التنموية املالمئة للبيئة املحلية والوطنية محصـلة لتفاعـل 
وعوامــل اقتصــادية وإداريــة وسياســية واجتامعيــة وفكريــة وثقافيــة وبيئيــة عديــدة 

  .ومرتابطة

  .اإلدارة املحلية والتنمية

رشـة يف أقـاليم الدولـة تشمل اإلدارة املحلية كافة األجهـزة اإلداريـة العامـة املنت
ويتضمن مصطلح اإلدارة املحلية هيئات عديدة من حيث التشكيل واملهـام . املختلفة

ومن أهـم وحـدات . ونطاق االختصاص وغري ذلك من االختالفات بني الهيئات املحلية
اإلدارة املحلية املجالس البلدية والقروية باإلضافة إىل املحافظات ومجالسـها والحكـام 

  .يونواإلدار

تتحمل الهيئات املحلية املختلفة مسؤوليات تنموية متزايدة خصوصاً مع تنـامي 
حيـث أنـه بـالرغم مـن . نحو التنمية املحليـة) األكادميية والعملية(التوجهات العامة 

الظــروف الصــعبة واإلمكانــات املحــدودة لكثــري مــن الهيئــات املحليــة فإنهــا تواجــه 
إن مثـل هـذه . تـي تعيشـها املجتمعـات الناميـةتحديات تنموية تتطلبهـا املرحلـة ال

  الظروف املحيطة
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بالهيئات املحلية تؤدي إىل خلق فجوة هائلة بني الطموحات واإلمكانات املحلية  
  .تفوق العجز املايل املزمن الذي تتعرض له الجهود التنموية العامة

لـف وعىل أية حال، فإن الهيئات املحلية تقـوم بوظـائف تنمويـة محليـة يف مخت
  :وأهم الوظائف التنموية للهيئات املحلية ما ييل. القطاعات اإلنتاجية والخدمية

توفري الخدمات املحلية األساسـية مثـل خـدمات تنظـيم املـدن وصـيانتها  )1(
والطــرق واملنتزهــات وخــدمات الثقافــة والرعايــة االجتامعيــة ومواجهــة 

  .فةالطوارئ وغري ذلك من نشاطات خدمية يف املدن والقرى املختل

إقامة بعض املشاريع اإلنتاجية املحلية التي تسهم يف توفري بعض األمـوال  )2(
الالزمة للخدمات املحلية مثل بناء املشاريع التجارية ومواقف السـيارات 

 .واملسالخ واألبنية وغريها

املناطق املحلية املجاورة والتنسيق املالئـم للظـروف املحليـة مثـل إقامـة  )3(
 .املحلية املجالس املشرتكة للخدمات

املشاركة مع الجهات املركزية يف وضع الخطط والربامج التنموية وتحديـد  )4(
 .الفرص واإلمكانات واملشكالت املرتبطة بذلك

املنـاطق املحليـة ضـمن تدعيم االستقرار االقتصادي والسيايس واألمني يف  )5(
 .العامة للدولة إطار السياسة

  .أهداف التنمية اإلقليمية يف األردن

ــة الخمســية حــددت خطــة  ــة ) 1990-1986(التنمي ــة بالتنمي األهــداف املتعلق
وتتمثل هذه األهداف مبجملها يف املحافظة عىل التوازن التنمـوي . اإلقليمية يف األردن

وفـيام يـيل . الشامل يف سائر القطاعات االقتصادية واالجتامعية واإلنتاجية والخدميـة
  :أهم أهداف التنمية اإلقليمية يف األردن

ه نحو الالمركزية واملشاركة يف تصميم الخطـط التنمويـة وتنفيـذها التوج )1(
  .ومتابعتها وتقييمها
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ــربط الخطــط اإلقليميــة واملحليــة  )2( اســتكامل األطــر املؤسســية الالزمــة ل
 .بالخطط القومية الشاملة للتنمية

تحقيــق االســتخدام األفضــل للمــوارد املتاحــة يف األقــاليم املختلفــة وفقــاً  )3(
 .ة بعيدة املدىالسرتاتيجية تنموي

رفع املستويات التنمويـة يف األقـاليم املختلفـة بشـكل متـوازن ويف كافـة  )4(
 .املجاالت االقتصادية واالجتامعية

وبالتـايل تعزيـز مسـتويات الـدخل املحلية العمل عىل توفري فرص العمل  )5(
املالئم للمحافظة عىل السكان يف تجمعاتهم املختلفة والحد مـن الهجـرة 

بـل إن هـذا الهـدف يتضـمن أيضـاً محاولـة التـأثري يف . دنالريفية إىل امل
اتجاهات الهجرة املعاكسة من املدينة إىل الريف مـن خـالل تـوفري سـبل 

 .العيش الكريم والخدمات الالئقة يف مختلف األقاليم يف الدولة

 .التأثري يف التوزيع الجغرايف للسكان وفقاً لألغراض التنموية )6(

ة بشـكل متـوازن بـني األقـاليم ويف داخلهـا خلق وتدعيم مراكز منو موزع )7(
 .أيضاً 

. وتعترب األهداف املذكورة آنفاً مرتابطة ضمن األهداف التنموية الشامة يف األردن
وقـد تـّم . ويالحظ أن التوجه نحو التنمية املحلية واإلقليمية قد ظهر حديثاً يف األردن

وقامــت . ة يف األردنتنظــيم بعــض النــدوات واملــؤمترات الخاصــة بالتنميــة اإلقليميــ
ــة  ــة املحلي ــة بوضــع الخطــط وإعــداد الدراســات املتعلقــة بالتنمي الحكومــة األردني

  :ومن األمثلة عىل هذه الخطط والدراسات ما ييل. واإلقليمية يف األردن

دراسـة وزارة التخطــيط حــول التوجهــات التأشــريية لتنميــة الباديــة والتــي   .أ 
بعــض األهــداف الحيويــة  وبنيــت هــذه الدراســة. 1988أعــدت يف نيســان 
وشــملت هــذه األهــداف تنميــة اإلمكانــات اإلنتاجيــة . للتنميــة يف الباديــة

  .املعدنية والرعوية وتحسني الخدمات اإلنتاجية كرديف للتنمية اإلنتاجية
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خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية لكل من املجـالس البلديـة واملجـالس   .ب 
ة املحليــة يف املــدن والقــرى يف القرويــة والتــي متثــل خططــاً شــاملة للتنميــ

 :وحددت الوزارة أهداف هذه الخطط كام ييل. اململكة

الحد من الهجرة املواطنني من املـدن والقـرى والريـف مـن خـالل  )1(
تحسني الظروف املحليـة عمومـاً مبـا يف ذلـك تـوفري فـرص العمـل 

  .والخدمات

ــة  )2( ــدعم القــدرات الذاتي ــة بشــكل ي ــة املحلي ــة املصــادر املالي تنمي
مجالس املحلية يف تنفيذ املشـاريع الخدميـة واإلنتاجيـة املالمئـة لل

 .للمناطق املحلية

 .تشجيع مشاركة املواطنني يف الجهود التنموية املحلية )3(

رفع القدرات اإلدارية والفنية للمجالس املحلية بحيث يتم تطـوير  )4(
 .الخدمات املحلية وزيادة كفاءتها وفعاليتها

عـىل مجموعـة كبـرية مـن ) البلديـة والقرويـة( واحتوت خطة املجـالس املحليـة
املشاريع الخدمية واإلنتاجية واملوزعة عىل كافة املدن والقري يف اململكة ويتم متويـل 

واآلخـر خـارجي مـن خـالل ) ذايت(هذه املشاريع من مصـادر عديـدة بعضـها محـيل 
 .القروض واملساعدات املركزية
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  ثامنالفصل ال

  يف اإلسالمالتنمية 

يعترب اإلسالم نظاماً متكامالً وموحداً للحياة اإلنسانية مبختلف أبعادها وجوانبهـا 
ومســتوياتها الفرديــة والجامعيــة وتفاعالتهــا الداخليــة والخارجيــة ويتكــون النظــام 

بطة من األنظمـة الفرعيـة مبـا فيهـا الـنظم اإلداريـة اإلسالمي العام من مجموعة مرتا
وتتسم هذه األنظمة باالنفتـاح . واالقتصادية واالجتامعية والسياسية والدينية وغريها

كام يتصـف . والتكامل والوحدة واالنسجام والتداخل بحيث ال ميكن عزلها عن بعضها
الوحدة بحيث أنه ال يتجزأ النظام اإلسالمي عموماً وبكافة أنظمته الفرعية بالكلية أو 

  .يف الفكر أو السلوك

يتعامل النظام اإلسالمي مع مختلف جوانب الحياة اإلنسانية بناء عىل مرتكـزات 
وتعترب التنمية من املفاهيم والعمليات الحيوية التي . ثابتة وتوجهات متوازنة وعملية

حيـث ينطلـق . لتطبيقيـةعرفها اإلسالم وأوالها اهتامماً كبرياً من النـواحي الفكريـة وا
اإلسالم من نظرته النظامية يف تحديده ملفهوم التنمية وإدارتهـا وأهـدافها وسياسـاتها 

وبالتــايل فــإن اإلســالم يتبنــي مــدخالً نظاميــاً وشــمولياً . ومشــكالتها وســبل تعزيزهــا
  .ومفتوحاً للتنمية املجتمعية وإدارتها الفّعالة

 اإلسالم يتطلب تحليالً لبعض الجوانـب إن التعرف الدقيق عىل طبيعة التنمية يف
  :ومن أهم هذه الجوانب نبحث فيام ييل. األساسية ذات الصلة بهذا املوضوع

 .املرتكزات األساسية للنظام اإلسالمي العام  .أ 

 .الخصائص األساسية للنظام اإلداري يف اإلسالم  .ب 

 .الخصائص األساسية للنظام االقتصادي يف اإلسالم  .ج 

 .يف اإلسالمالسياسة االقتصادية   .د 

  .تحليل النظام التنموي يف اإلسالم   . هـ



 

166 
 

 ثامنلا الفصل

  

وتتحــدد طبيعــة التنميــة يف اإلســالم كنظــام مــن األهــداف والوســائل واألبعــاد 
كام تتبلور عملية التنميـة . املتفاعلة ضمن إطار بيئي له خصوصياته وظروفه املتميزة

ر النظـام املجتمعـي من خالل التفاعل بني النظام اإلداري والنظـام االقتصـادي يف إطـا
وبالرغم من ثبات األصول واملرتكزات اإلسالمية فإن التنمية الشـاملة . الكيل يف اإلسالم

تتميز بالحيويـة والتغـري مـن حيـث األهـداف والوسـائل والسياسـات العمليـة وفقـاً 
  .للظروف املتطورة ودون خروج أو تناقض مع الثوابت العامة للنظام اإلسالمي

  :عامسية للنظام اإلسالمي الاملرتكزات األسا

  :تشمل مرتكزات النظام اإلسالمي العام ما ييل

اعتبار القرآن الكريم دستوراً عاماً أساسـياً لكافـة املسـلمني ومنهجـاً حياتيـاً  .1
واألخذ مبا جاء به الرسول أو . ومرجعاً دينياً ودنيوياً وحكامً وموجهاً للجميع

فـالقرآن والسـنة . هـات وأحكـامنقل عنه نقالً صحيحاً من تفصـيالت وتوجي
باإلضــافة إىل اجتهــادات األمئــة والفقهــاء املســلمني هــي مصــادر الترشــيع 

  .اإلسالمي التي يجب أن تراعيها كافة املسلكيات والشؤون اإلسالمية

شمولية وتكامل النظرة اإلسالمية لجميع املفاهيم واألفراد واألشياء وقيامهـا  .2
تعلق بالكون من موجودات ومخلوقـات عىل تنظيم وتوازن دقيق لكل ما ي

وعالقات مبا يف ذلـك ترتيـب وتنظـيم محكـم لكافـة العالقـات البرشـية يف 
 .الدنيا من جهة وعالقة كافة املخلوقات بخالقها من جهة أخرى

االهتامم باإلنسان والكرامة اإلنسانية وضامن الحقوق لجميع أفراد املجتمع  .3
كــذلك تحديــد الواجبــات ) لكتــابأهــل ا(اإلســالمي مبــا يف ذلــك الــذميني 

وااللتزامات والحـث عـىل التقيـد والتمسـك بهـا وتنفيـذ الوعـود والصـدق 
ـوعة دون  واألمانة واإلخالص يف أداء الواجب والحصول عـىل الحقـوق املرش

 .زيادة أو نقصان

قيام املجتمع اإلسـالمي عـىل مجموعـة مـن القـيم األخالقيـة السـامية مـن  .4
  . م وحسن املعارشة واملعاملة والسلوك املهذب عموماً اإلخاء واملحبة واالحرتا
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فاملجتمع اإلسالمي متكافـل متـآخي يف الـروح واملـادة يقـوم عـىل الرحمـة 
واملسـلمون كالجسـد الواحـد الـذي إذا اشـتىك . واملودة والشعور الجامعـي

ويف ذلك إشارة واضـحة . عضو منه تداعت له سائر األعضاء بالسهر والحمى
ــرتابط و  ــة وســائر ألســس ال ــة املتبادل ــادل واالعتامدي ــأثري املتب التفاعــل والت

يشـري مفهــوم الـنظم باختصــار إىل أن . خصـائص الـنظم مبفهومهــا املعـارص
النظام هو عبارة عن مجموعة من األجـزاء املرتابطـة التـي تقـوم بوظـائف 
متكاملة ومنسقة ومعتمدة عىل بعضها البعض ومتظـافرة مـع بعضـها مـن 

وبالتايل فإن اإلسالم . د يسعى إليه النظام ككل موحدأجل بلوغ هدف محد
يكون قد عرف هذا املفهوم منذ القدم وترجمه كأسـلوب ومـنهج يف النظـر 
ملختلف األمور واألوضاع وجوانب الحياة كام يرسخ النظام اإلسـالمي قيمـة 
التعاون بني أفراد املجتمع اإلسالمي والتفاين يف سبيل تعزيز وحدة املسلمني 

وتعزيز قدراتهم االقتصادية ومستوى الرفاه والعـيش الكـريم بكافـة  ودعم
 .  الوسائل والطاقات املرشوعة

االنتامء الواعي للفرد املسلم نحو مجتمعه ودينه وإخالصـه الـذايت لخالقـه  .5
حيـث أن . وتذكره يف كافة ترصفاته الظاهرة منها والباطنـة عـىل حـد سـواء

الحقوق هو متطلب أسـايس يجـب عـىل االنتامء الواعي املدرك للواجبات و 
 .املسلم السعي لبلوغه والتقيد به وتعزيزه

ثبات األسس ومرونـة األسـاليب ملواجهـة الظـروف البيئيـة املتغـرية يف كـل  .6
أي أن املبـادئ األساسـية املنصـوص عليهـا رصاحـة يف القـرآن . مكان وزمان

. الظـروفوالسنة تبقى معتمدة وال يجوز تخطيها مهـام تغـريات األحـوال و 
بينام يجوز أن تختلـف االجتهـادات وبالتـايل املامرسـات يف بعـض املسـائل 
والقضايا التـي تظهـر بفعـل تعاقـب األزمـان وتعـرّي املعطيـات االجتامعيـة 

وهذه الخاصية األخرية تجعـل مـن اإلسـالم . واالقتصادية والسياسية وغريها
  .نةديناً ومنهجاً صالحاً للتطبيق يف مختلف العصور واألمك
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  :ساسية للنظام اإلداري يف اإلسالمالخصائص األ 

  :وتشمل هذه الخصائص ما ييل

حتمية انسجام املفاهيم واملامرسات اإلدارية مع نص وروح القـرآن الكـريم  .1
والسنة الرشيفة واجتهادات أمئة املسلمني وفقـاً لهـذا التسلسـل الترشـيعي 

لترشـيع األعـىل الهرمي بحيث أن النص الواضـح والـروح املستخلصـة مـن ا
  .تحكامن الترشيعات األدىن منها يف الهرم الترشيعي

نظــام اتخــاذ القــرارات يقــوم عــىل مبــدأ املشــاركة والتشــاور بــني الحكــام  .2
واملحكومني وبني الرؤساء واملرؤوسني يف مختلف القضايا اإلدارية والسياسية 

كافـة  وتشمل املشاركة مختلف أنـواع القـرارات وعـىل. واالقتصادية وغريها
حيـث أن . املستويات اإلدارية من رأس الدولة إىل أصغر تنظيم إداري فيهـا

هـو مـن املبـادئ اإلسـالمية العامـة والراسـخة يف ) الشـورى(مبدأ املشاركة 
 .أعامق الفكر واملامرسة اإلسالمية

وجود نظام رقابة عامة وإدارية محكم وفّعال يشمل الرقابة الذاتيـة للفـرد  .3
الخارجية التي تتضـمن أدوات رقابيـة محـددة مثـل رقابـة املسلم والرقابة 

ورقابـة ) مـن أيـن لـك هـذا؟(الرئيس املبارش والسجالت وإمكانية املسـألة 
ومن املعروف أن وجود الرقابة الذاتية لدى ). جامعة املسلمني(الرأي العام 

األفراد هو من أقوى وسائل الرقابة التي تحاول املنظامت الحديثة تنشيطها 
عيمها لدى األفراد يف حني أن هذا املبدأ متأصل يف اإلدارة اإلسالمية منذ وتد

 .  زمن بعيد

وجــود نظــام حــوافز ماديــة ومعنويــة كافيــة تكفــل كفــاءة وفعاليــة األداء  .4
مبـن فـيهم (فلقد حـرص اإلسـالم عـىل كفايـة املسـلمني . الفردي واملؤسيس

ضـامن مسـتوى معـني  إن. املادية بحدود العيش اإلنساين الكـريم) العاملني
من املعيشة هو مسؤولية فردية وجامعية مؤكـدة يف مختلـف الترشـيعات 

كـام أن لهـذا الحـرص عـىل مسـتوى الئـق للمعيشـة . واملامرسات اإلسالمية
  اإلنسانية 
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مربرات عامة تتمثل يف احرتام اإلنسان وارتفاع قيمته يف اإلسـالم وأن إشـباع 
. ىل الجميـع ومـا إىل ذلـك مـن قـيمالحاجات اإلنسانية هو من فضل هللا ع

باإلضــافة إىل هــذه املــربرات العامــة، فــإن ضــامن العــيش الكــريم يعكــس 
ومن أهم هـذه املـربرات . مربرات إدارية تحرص عليها املؤسسات اإلسالمية

اإلدارية هو حفز األفراد عىل بذل أقىص طاقـاتهم يف العمـل اإلداري الكفـؤ 
مثـل الرشـوة ... إمكانية الفساد اإلداريواملنتج واملخلص من ناحية وتجنب 

أمـا الحـوافز املعنويـة فتتمثـل بالرضـا الـوظيفي . وغريها من ناحية أخـرى
واالطمئنان العام من حيث أن العامل مهام كان مستواه اإلداري أو طبيعـة 

 .عمله يشعر داخلياً بأنه ينفذ إرادة الخالق من خالل خدمة مجتمعه

مختلف املستويات التنظيميـة واإلداريـة أفقيـاً  عدالة وتوازن العالقات بني .5
ــاً حيــث أن اإلســالم أوجــب عــىل جميــع أفــراده الحكــم بالعــدل  وعمودي

ومن الطبيعي أن هناك . واملساواة وفقاً لألصول الرشعية دومنا متييز أو ظلم
ـاً احـرتام النظـام  مزايا كثرية لعدالة العالقات التنظيميـة منهـا مـثالً ال حرص

ادل بذاتـه وبـذل الجهـود لخدمـة أهدافـه واالطمئنـان النفيسـ اإلداري الع
 .وغريها

وجود نظام اتصال فّعال وواضـح بسـبب تجـانس القـيم ووحـدة املفـاهيم  .6
وترابط األهداف وتشابه املعـاين والرمـوز واملـدلوالت الفكريـة بـني عنـارص 

إن وجـود . عملية االتصال والتي تشمل املرسل واملستقبل وواسطة االتصال
كة ونظـام فّعـال لالتصـاالت التنظيميـة يعتـرب مـن أهـم عوامـل نجـاح شب

 .املنظمة اإلدارية يف تحقيق أهدافها

قيام النظام اإلداري اإلسالمي عىل مبدأ الجـدارة والكفـاءة حيـث يجـب أن  .7
مـع ) التعيـني والرتقيـة والعـزل(تنسجم عملية التوظيف مبختلف مراحلهـا 

ائف اإلداريـة خصوصـاً العامـة منهـا إىل يخضع التعيني يف الوظـ. هذا املبدأ
مجموعة من الرشوط واملواصـفات التـي يجـب توافرهـا يف املرشـح لشـغل 

ومن هـذه الرشـوط الكفـاءة الفنيـة والسـلوكية . املراكز الوظيفية املختلفة
  والخلقية
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كــذلك فــإن األمــور الوظيفيــة األخــرى مثــل الرتقيــة أو . والجــدارة عمومــاً  
ريهـا تقـوم عـىل أسـاس موضـوعي مـن بـني أركانـه العقاب أو العـزل أو غ

إن املعيــار األســايس يف النظــام الــوظيفي اإلســالمي هــو الجــدارة . الجــدارة
واملنافسة مبعزل عن أية استثناءات غري موضـوعية مثـل املحابـاة يف تعيـني 

 .األقرباء أو األصدقاء أو الوالءات واملصالح الخاصة

  :يف اإلسالم الخصائص األساسية للنظام االقتصادي

إن املنظــور اإلســالمي للنظريــات واملفــاهيم االقتصــادية وتطبيقاتهــا الفنيــة 
ومامرستها العملية يختلف اختالفاً جذرياً عن مختلف األنظمة االقتصادية سواء تلـك 
القامئــة عــىل الحريــة الفرديــة أو تلــك التدخليــة القامئــة عــىل التخطــيط والتــدخل 

صادية اإلسالمية عىل التوازن الدقيق ملختلـف العالقـات تقوم النظرية االقت. الحكومي
وهذا التوازن يعني االعتدال . الفردية والجامعية بحيث ال تطغى أي منها عىل األخرى

أي أنـه ينظـر ملختلـف األمـور والقضـايا والعالقـات مبنظـار . وال يعني حلوالً وسـيطة
واألسـس واملرتكـزات  واقعي يراعـى الظـروف واألوضـاع دومنـا أدىن مسـاس باملبـادئ

وهذه امليزة تضفى درجة كافية مـن املرونـة عـىل النظـام االقتصـادي . العامة لإلسالم
وفـيام يـيل اسـتعراض مـوجز ألهـم . اإلسالمي ملواكبة التطورات البيئية عـرب العصـور
  :الخصائص التي متيز النظام االقتصادي اإلسالمي

ليـاً بـني جزيئاتـه املختلفـة رضورة انسجام النظام االقتصادي اإلسـالمي داخ .1
التي تشكل ) االجتامعية والسياسية واإلدارية(وخارجياً مع األنظمة الفرعية 

أي أن األفكار واملفاهيم وتطبيقاتها يجب . مبجموعها النظام اإلسالمي العام
أن ال تتناقض مع بعضها من جهة وأن تتاميش مع أحكام الرشيعة اإلسالمية 

  .من جهة أخرى

حيث . وازن بني الحرية الفردية واملصلحة العامة للمجتمع اإلسالميمبدأ الت .2
هـو حريـة ) التنظيمية(أن األصل يف مختلف النشاطات الفردية والجامعية 

  أما القيد علة هذه الحرية الواسعة فهو . الحركة والنشاط موضوعاً وأسلوباً 
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أو ينحرص باملحرمات رشعاً وبكـل سـلوك أو نشـاط فيـه رضر واضـح للغـري 
أي أن دائـرة الحـالل واإلباحـة أوسـع مـن دائـرة الحـرام . للجامعة املسلمة

املمنــوع حيــث يــرتك لألفــراد حريــة توجيــه مــواردهم وجهــودهم املاديــة 
أمـا تـدخل الدولـة يف . والذهنية ملا يحقق رغباتهم املرشـوعة وطموحـاتهم

باإلضافة تقييد حريات األفراد فينحرص باألمور التي يحرمها الدين اإلسالمي 
 .إىل حاالت استثنائية تقتضيها مصلحة املجتمع اإلسالمي

انتفاء الربا واملعامالت الربوية مبختلـف أشـكالها ومصـادرها مـن االقتصـاد  .3
حيث أن الربا أخذ لألموال والحقوق مـن الغـري دون جهـد يـذكر . اإلسالمي

لحسـد باإلضافة إىل استغالل بني البرش لبعضهم البعض وانتشار البغضـاء وا
تعتـرب األمـوال أحـد العنـارص . وما إىل ذلـك مـن مـآيس مسـلكية وأخالقيـة

األساسية للنشاطات االقتصادية املختلفة باإلضافة إىل العمـل والتكنولوجيـا 
ومن الطبيعي أن ال تتـوفر مثـل هـذه العنـارص . وغريها من عنارص اإلنتاج

وبالتـايل ال . نظامتجميعاً يف آن معاً ويف كل األوقات لجميـع األفـراد أو املـ
يقوم التصور . بد من قيام الحاجة إليها لدى الكثري من األفراد أو املؤسسات

اإلسالمي بهذا الخصوص عىل إمكانية مشاركة األموال والجهود وغريهـا مـن 
عنارص اإلنتاج بشكل عادل ودومنا استغالل لصاحب الحاجة منها فال يجـوز 

نسـبة عائـد محـدد سـلفاً مـع إمكانيـة  إقراض األموال مثالً مقابل فائدة أو
بيـنام تجـوز كافـة أشـكال . زيادة هـذه النسـبة وفقـاً لطـول فـرتة السـداد

املشاركة بني املال والجهد للحصـول عـىل مكاسـب متوازنـة وعادلـة يتفـق 
 .عليها أصحاب العالقة باإلضافة إىل تحمل أية خسائر محتملة

الغري واستغاللها بشـكل يتنـايف مـع  إن التعامل الربوي يقوم عىل املتاجرة بجهود
األخالق اإلنسانية خصوصـاً عنـدما يتعـرض األفـراد لـرتاكم الـديون وحـاالت اإلفـالس 
. والخضــوع لضــغوطات قــد تنحــرف بالســلوك اإلنســاين عــن مثلــه ومبادئــه املقبولــة
  باإلضافة إىل محاذير اقتصادية مثل البطالة نتيجة لإلفالس بسبب تراكم الديون ومثل 
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دون أن ) الكمبيـاالت مـثالً(ضخم بسـبب الرتكيـز عـىل التعامـل النقـدي والـورقي الت
  .يرافق ذلك بالرضورة زيادة مناسبة يف اإلنتاج السلعي واإلنتاجية عموماً 

وقيم أخالقية اقتصادية هامـة مثـل تحـريم االحتكـار والـربح  مبثلااللتزام  .4
ة والغـش والـبخس الفاحش والتنافس الضار بالغري واالتجـار بالسـلع الضـار 

ألشياء الغري وما إىل ذلك من قيم ومسلكيات فاسدة تيسء لكرامة اإلنسـان 
وباملقابـل فـإن هنـاك مجموعـة مـن القـيم واألخالقيـات . ومبادئه الفاضلة

االقتصادية الفاضلة يقوم عليها التعامل االقتصـادي اإلسـالمي مثـل األمانـة 
واعتـدال األربـاح وتـوفري  واإلخالص يف العمل والصدق يف مواصفات السلع

  .السلع الطبية يف السوق وما شابه ذلك

توجيه كافة املصادر والطاقات اإلنتاجية يف االقتصاد اإلسالمي نحو املصلحة  .5
العامة للمجتمع مبا يف ذلك مصالح األفراد الخاصة والتي يجـب أن تنسـجم 

ذه ويف حالـة أي تنـاقض أو تعـارض بـني هـ. مع املصلحة الكليـة للمجتمـع
ـاً، ال . املصالح ترجح املصلحة العامة عىل املصلحة الفردية فمثالً وليس حرص

يجوز اكتناز األموال وعدم استثامرها بل يجب أن يتم استغاللها ملا فيه خري 
كــذلك يجــب اســتغالل كافــة الطاقــات . مالكهــا وخــري الجامعــة اإلســالمية

وإن مـن . والتجارية والصناعية وفقاً للمصـلحة العامـة )كاألرايض(الزراعية 
واجب الدولة اإلسالمية محاربة أي تقاعس عـن ذلـك وإجبـار األفـراد عـىل 

 .ذلك عند الرضورة

املصادر الطبيعية مفتوحة لالستغالل واالستثامر الخاص رشيطة أداء حقوق  .6
مـن ) سالخمـ% (20املجتمع والدولة اإلسالمية فيها وهي تشكل ما نسبته 

وتشمل املصادر الطبيعيـة املسـتخرجات مـن األرض والبحـر . هذه املصادر
 .من ثروات معدنية وحيوية وغريها

التكامل والتنسيق بني مختلف الفعاليات االقتصـادية واإلداريـة والسياسـية  .7
  املحلية والخاصة والعامة املنترشة يف أرجاء الدولة اإلسالمية فمثالً يجب أن 
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اإلسالمية وتنسق نشاطاتها االقتصـادية واإلنتاجيـة بشـكل  تتعاون الواليات
وإن يتم توزيع الخـريات . يحقق الرفاه العام للدولة اإلسالمية كدولة واحدة

التي تتوفر يف بعض األجزاء لتعم األجـزاء املحرومـة باإلضـافة إىل املشـاركة 
يــة والتعــاون ملواجهــة الحــاالت الطارئــة واملشــكالت االقتصــادية واالجتامع

 . وغريها التي قد تتعرض لها البالد اإلسالمية

وجملة القول فإن النظام اإلسالمي العام يرتابط داخلياً بدقة بني مختلف أنظمته 
وإن القاعـدة املشـرتكة لهـذه . االجتامعية والسياسية واألخالقية واالقتصادية واإلدارية

تحقيق هـدف البرشـية يف األنظمة تقوم عىل أسس اإلميان بالخالق وطاعة تعليامته ل
ويتميز النظام اإلسالمي العام بالربط العقائدي بني الفرد وخالقـه مـن . الدنيا واآلخرة

وبالتـايل فـإن مختلـف املسـلكيات . جهة وبني األفراد ببعضهم البعض من جهة أخرى
والنشــاطات والجهــود واألشــياء يجــب أن توجــه نحــو تثبيــت دعــائم وعــرى الــرتابط 

لألسس التـي بيّنهـا القـرآن الكـريم وفصـلتها السـرية النبويـة الرشـيفة  اإلسالمي وفقاً 
  .وعملت عىل تطبيقها ونرشها األجيال اإلسالمية

  :السياسة االقتصادية يف اإلسالم

. تشكل السياسة االقتصادية جزءاً حيوياً من النظام التنموي اإلسالمي وغريه أيضاً 
مــل الفّعــال مــع املشــكالت االقتصــادية ومتثــل السياســة االقتصــادية ميكانيكيــة التعا

وتهـدف السياسـة االقتصـادية إىل تحليـل . والفرص املتاحة يف إطار البيئـة املجتمعيـة
املشكالت وبيان سـبل مواجهتهـا باإلضـافة إىل تسـخري املصـادر واإلمكانـات والفـرص 

  .املتوفرة من أجل إنجاز األهداف التنموية الشاملة

طبيعة املشكلة االقتصادية وكيفية التعامل معهـا مـن وتبني السياسة االقتصادية 
وقـد تتضـمن هـذه اإلسـرتاتيجية درجـات . خالل تبني إسرتاتيجية مجتمعية محـددة

متفاوتة مـن الحريـة الفرديـة والتـدخل الحكـومي أو املشـاركة بـني القطـاعني العـام 
أدوات  وبـالرغم مـن االخـتالف الواسـع يف. والخاص وفقـاً للنظـام املجتمعـي السـائد

  السياسة االقتصادية
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واالسرتاتيجيات التي تنطلق منها فإن الهدف العام لهذه السياسة هو املحافظـة  
  .عىل التوازن واالستقرار والرفاه االقتصادي

ترتكز الدراسات االقتصادية عىل تحديد املشكلة االقتصادية وأبعادهـا وحقيقتهـا 
ويعتــرب البحــث يف املشــكلة . لجتهــامتهيــداً لوضــع الحلــول املناســبة ملواجهتهــا ومعا

االقتصادية هـو نقطـة البدايـة يف محـاوالت املفكـرين والعلـامء االقتصـاديني ورجـال 
  .الحكم والساسة لتوفري سبل العيش الكريم للمواطن

بأن املشـكلة االقتصـادية ) نيمغري املسل(يسود االعتقاد لدى الكتاب االقتصاديني 
د الطبيعية مبختلف أنواعها وبالتايل فإن هذه النـدرة يف تتمثل يف ندرة املصادر واملوار 

املصادر تقف وراء الحاجة اإلنسـانية بشـكل عـام مـن النـواحي املاديـة واالجتامعيـة 
فالحاجة التي تعاين منها البرشـية مردهـا عجـز . والثقافية والرفاه اإلنساين بشكل عام

  .الطبيعة عن تلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية

لك فإن املشكلة األساسية التي تواجه املجتمعات اإلنسانية يف مجال االقتصـاد كذ 
هي مشكلة تخلف املوارد االقتصادية وعجزها عن مواكبة الزيـادة يف عـدد السـكان، 
ومنو املجتمعات البرشية بحيث تبدوا هذه املصادر وكأنها يف وضع تناقيضـ باملقارنـة 

  .وتطور حاجاتهممع الزيادة املضطردة يف عدد السكان 

تختلــف النظــرة اإلســالمية للمشــكلة االقتصــادية بشــكل أســايس عــن األفكــار 
كمشكلة إنسـانية إال االقتصادية العلامنية حيث أنه بالرغم من اعرتاف اإلسالم بالفقر 

  .أنه يعلل أسبابها يف املجتمعات اإلنسانية بحد ذاتها وليست ارثا من الطبيعة

لموارد الطبيعية وظلم اإلنسان إلخيه اإلنسان وأنانيته إن سوء استغالل اإلنسان ل
  .وتسهم يف ظهور الطبقية وتوسيعها وتعزيزهاهي أبرز األسباب التي تخلق الففقر 

كام أن املصادر الطبيعية واملوارد متوفرة وليست نـادرة كـام يقـول الكتـاب غـري 
ات غنية يف البحر والرب فقد أنعم الخالق سبحانه وتعاىل عىل بني البرش برثو . املسلمني
  وبالتايل فام عىل اإلنسان إال أن يسعى يف أنحاء الكون واملعمورة ليكتشف . والسامء
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هذه النعم ويعمـل عـىل اسـتغاللها واسـتثامرها وتصـنيعها وتوفريهـا السـتهالك 
  .البرش ملا فيه نفعهم وخريهم جميعاً 

والسـامء هـو أمـر  إن حقيقة توفر ثروة غري محـدودة يف بـواطن األرض والبحـار
تؤكده تطورات التاريخ اإلنساين حيث تتوايل االكتشافات وتتزايد كامً ونوعاً وعمقـاً يف 

فلو رجعنا إىل عرص اإلنسان األول عىل سبيل املثال لوجـدنا أنـه . كافة مجاالت الحياة
بدأ بحياة بسيطة جداً وبدائية لكنهـا تـتالءم مـع طبيعـة احتياجاتـه يف تلـك الحقبـة 

نيــة، ومبــرور الــزمن تتابعــت االكتشــافات اإلنســانية وتزايــد التقــدم اإلنســاين يف الزم
وهكـذا . مختلف مناح الحياة وفقاً ملتطلبات اإلنسان واحتياجاتـه املتزايـدة كـل يـوم

تستمر التطورات واالكتشافات اإلنسانية للطبيعـة ومواردهـا ونعمهـا بحيـث يرتافـق 
ملزيد من االكتشافات واالخرتاعـات التـي مـن ظهور الحاجات اإلنسانية الجديدة مع ا

  .شأنها تلبية هذه الحاجات

تنطلق السياسة االقتصادية يف اإلسالم من األسس الترشيعية العامة لإلسالم وعىل 
رأسها القرآن الكريم والسنة النبوية واجتهادات ومامرسـات العلـامء واألمئـة والقـادة 

يـتم تخطـيط وتعمـيم كافـة السياسـات  ففي إطار هذه األسس الترشيعية. املسلمني
العامـة للدولـة اإلسـالمية كـام يـتم تنفيــذ ومراقبـة ومتابعـة ومالمئـة هـذه الخطــط 
والسياسات وفقاً لتغريات األوضـاع االقتصـادية واالجتامعيـة والسياسـية عـرب األزمـان 

  .والعصور دون مساس بالجوهر واملبادئ الثابتة

ــية العر ــوط األساس ــك يف أن الخط ــية ال ش ــع السياس ــور املجتم ــة أم ــة لكاف يض
واالقتصادية واالجتامعية وغريها محـددة ومنظمـة بأحكـام ومرونـة تسـتوعب كافـة 
التطورات املجتمعية واإلنسـانية إال أن تفصـيالت وشـكليات وأسـاليب ترجمـة هـذه 
السياسات الثابتة يف القرآن والسنة تختلف نسبياً من عرص وظرف آلخر وفقـاً لتطـور 

ركيبة الحياة اإلنسانية واحتياجاتها وظروفها العامة وبالتايل كان البد مـن فـتح وتغري ت
  املجال الجتهادات العلامء املسلمني وتطوير إمكانية وقدرة املجتمع اإلسالمي الذاتية 
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عىل مالمئة املستجدات واملتغريات البيئيـة بشـكل يتوافـق مـع ثوابـت العقيـدة  
  .والرشع اإلسالمي

م املجتمع اإلنساين وأعطى املرشوعية واألهلية والواجب والسلطة لقد نظم اإلسال 
للدولة كمنظمة سياسية اجتامعية واقتصـادية تكـون مهمتهـا قيـادة وإدارة وتوجيـه 

ضـمن اإلطـار الترشـيعي ) البرشـية واالقتصـادية والفنيـة(املجتمع بطاقاته املختلفـة 
ه االقتصــادي واالجتامعــي اإلســالمي لخدمــة املصــلحة العامــة وتحقيــق الخــري والرفــا

وبعبارة أخرى فقـد رسـم اإلسـالم الحـدود األساسـية لكـل مـن . والروحي لبني البرش
  .الحرية الفردية ودرجة تدخل الدولة يف االقتصاد واملجتمع

حيث حرص اإلسالم عىل مبدأ التوازن واالعتدال العادل واملالئـم يف كافـة األمـور 
ودواعي تدخل الدولة ورشوطه وأصوله بحيـث ال ومنها الحريات الفردية ومحدداتها 

تطغى الحرية الفردية عىل الحرية واملصلحة املجتمعية العامة كـام ال يجـوز سـيطرة 
الجامعة عىل الحريات الفردية املرشوعة وعدم تقييدها إال يف الحاالت والشكل الـذي 

  .يتطلبه الرشع

ينـامييك مسـتقر بـني لقد عجزت املجتمعات غري اإلسالمية عـن تحقيـق تـوازن د
حرية الفرد وتدخل الدولة حيث اتسمت بعضها بالرتكيز عـىل حريـة واسـعة لألفـراد 

  .وتدخل محدود من قبل الدولة أو العكس وما يرافق ذلك من مشاكل وقالقل

إن نجاح املجتمع اإلسالمي يف تحقيق توازن دينامييك مستقر يعني إعطاء حريـة 
ار الرشع اإلسالمي وتحديد الحاالت التي تسـتوجب واسعة يف األصل لألفراد ضمن إط

تدخل الدولـة لحاميـة املجتمـع واملصـلحة العامـة وإحقـاق الحـق وإزهـاق الباطـل 
أي أن اإلسالم أباح الحرية املرشوعة وبنفس الوقت وضع . وللنهوض باملسلمني عموماً 

  .ضوابط واضحة وحاسمة لبقاء هذه الحريات يف إطارها السليم

مللكية أجاز اإلسالم حق األفراد يف التملك بالطرق املكتسبة واملوروثة ففي مجال ا
يف هـذه املمتلكـات، وقـد وضـع اإلسـالم أيضـاً ) املجتمـع(وبني أيضاً حقوق اآلخرين 
  وأوجه استثامرها وحدود ذلك، حيث يجب ) األموال مثالً(ضوابط استعامل امللكيات 
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كام حارب . سواء يف االستهالك أو اإلنتاجاستعامل األموال يف األشياء املباحة رشعاً 
اإلســالم اكتنــاز األمــوال وحجبهــا عــن املنفعــة العامــة وخصــص اإلســالم أيضــاً نصــيباً 

من هذه األمـوال الخاصـة عـىل شـكل زكـاة واجبـة عـىل ) الفقراء وغريهم(للمجتمع 
  .الفرد املسلم ضمن أحكام ورشوط محددة

ه وممتلكاته بطريقة مرشوعة وخـرية فإن من واجب املسلم استثامر أموال ذلكك
تنفع املسلمني عموماً وبعكس ذلك جاز للدولـة بـل مـن واجبهـا إجبـاره عـىل إتبـاع 

ـوع أمـا املجتمعـات غـري اإلسـالمية فقـد تباينـت يف معالجتهـا . السبيل األمثل واملرش
وتحديــدها ملفهــوم امللكيــة حيــث غالــت بعضــها يف حريــة التملــك لدرجــة الظلــم 

فاحشة بينام حرمت مجتمعات أخرى األفراد من حقـوق التملـك الخـاص والطبقية ال
وقد كان املنظور اإلسالمي للملكية وحريتها النسـبية مبنيـاً . إال يف حدود بسيطة جداً 

عىل قاعدة جوهرية يف صـميم النظـام اإلسـالمي إال وهـي أن امللكيـة األصـلية تعـود 
هذه امللكية عـىل األرض مـا هـو إال للخالق سبحانه وتعاىل وإن استخالف اإلنسان يف 

نعمة من الخالق الذي تقتيض مشيئة استغالل هذه امللكيات لصالح الفرد والجامعـة 
  .بشكل متوازن ومتزامن

وال تقترص حقوق الغري يف أموال وملكيـات األفـراد عـىل الزكـاة أو أجـور العمـل 
ارئـة إىل فـرص رضائـب وغريها إمنا تتعدى ذلك عند الحاجة يف األحوال العادية أو الط

عىل القادرين لسد احتياجات املجتمع املسـلم الـذي يقـوم عـىل التكافـل والتضـامن 
ـائب هـي وسـيلة الدولـة املرشـوعة لتحصـيل األمـوال . وروح التعاون واألخـوة فالرض

الالزمة ملواجهة حاالت طارئة مثل الكـوارث الطبيعيـة أو الحـروب أو حـاالت عاديـة 
ـاً . عينة للمجتمعتستلزم تقديم خدمات م كذلك فإن الرضائب ميكن أن تشـكل عنرص

ثابتاً للدخل واملوازنة العامة اإلسالمية إذا رأى القادة وذوى الشـأن واالختصـاص ذلـك 
حيث أن الرضائب تختلف عن الزكاة يف أن األخرية هي واجب دينـي بالدرجـة األوىل 

األوىل تلبيــة لحاجــة  بيــنام تكــون الرضــائب بالدرجــة. نحــو الخــالق ســبحانه وتعــاىل
  .مجتمعية وطاعة ألويل األمر والتي هي بالتايل طاعة للخالق
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ــا  ــدخل يف أمــور املجتمــع املختلفــة ومنه ــة الت ــإن عــىل الدول ــة القــول ف وجمل
حيث يجوز للدولة . االقتصادية ضمن الحدود التي بينها الرشع دون إفراط أو تفريط

. اسب وتطورات األوضاع االقتصادية والعامـةإتباع السياسات املالية والنقدية التي تتن
وإن مــن واجــب الدولــة التــدخل ملنــع األفــراد مــن الــتامدي يف اســتعامل حريــاتهم 
وممتلكاتهم وأموالهم وإلزامهم بالحدود الرشعية التي جاء بها القرآن الكريم والسـنة 

  .الترشيعية واالجتهادات

  :تحليل النظام التنموي يف اإلسالم

بأفضل صورها يف النظـام اإلسـالمي ومكوناتـه ) (Systemالنظام تتجىل خصائص 
ومـن املعـروف أن خصـائص النظـام تتمثـل يف الوحـدة والتكامـل والـرتابط . الفرعية

واالنسجام والتعاون واالنفتاح الحيوي بني مكونات النظام الداخليـة مـن جهـة وبـني 
نظـام التنمـوي نظامـاً ويعتـرب ال. هذه املكونات والبيئة املحيطة به مـن جهـة أخـرى

  .فرعياً يف النظام اإلسالمي العام

ويرتكز النظام التنموي اإلسالمي إىل مجموعة من الخصائص واألهداف والوسائل 
حيث تتضمن خصائص النظام التنموي اإلسالمي مجموعتني . واالسرتاتيجيات املرتابطة

  :من الخصائص الفرعية وهي

ــة  .أ  ــام واملتمثل ــة ألي نظ ــائص العام ــرتابط  الخص ــل وال ــدة والتكام بالوح
  .واالنسجام واالنفتاح

خصــائص النظــام اإلســالمي العــام والتــي ذكرنــا أهــام آنفــاً باإلضــافة إىل   .ب 
 .الخصائص االقتصادية واإلدارية بشكل خاص والتي ذكرت آنفاً أيضاً 

  : أما أهداف التنمية يف اإلسالم فأهمها ما ييل

تـايل املحافظـة عـىل اسـتقراره تعزيز قوة ومنعـة املجتمـع اإلسـالمي وبال )1(
  .االقتصادي واالجتامعي والعام
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توفري السلع والخـدمات بكميـات ونوعيـات مالمئـة وتطويرهـا باسـتمرار  )2(
 .وبشكل يعزز الرفاه العام لألفراد والجامعات يف املجتمع

الحفـاظ عـىل اسـتقاللية املجتمـع املسـلم ومحاربـة التبعيـة االقتصــادية  )3(
يعني االنفتاح املتوازن والفاعل وليس االنغـالق  وهذا. والسياسية وغريها

 .وعدم التعاون اإليجايب

تفعيــل االقتصــاد اإلســالمي وتنشــيطه يف مختلــف القطاعــات اإلنتاجيــة  )4(
 .املادية والصناعية والتكنولوجية والزراعية وغريها

 .العدالة مبختلف أبعادها االقتصادية واالجتامعية والسياسية وغريها )5(

تي تستخدم يف تحقيق أهداف التنمية اإلسالمية فيجـب أن تكـون أما الوسائل ال
ضمن دائرة الحالل والرشع اإلسالمي وأن تبتعد عن املحرمات مـن الوسـائل والسـبل 

  .التنموية

  :وتشمل وسائل التنمية اإلسالمية ما ييل

ـعية  .1 استثامر األموال الفردية والجامعية العامة والخاصة وفقاً لألطـر الرش
كـام يجـب أن . أي توجيهها إلنتاج النافع من السلع والخدمات. املعروفة

تبتعد االستثامرات عن الحرام مبختلف أشكاله وموضوعاته مثـل الربـا أو 
  .إنتاج املحرمات مثل الخمور وغريها

استثامر الجهود واإلمكانات البرشـية مـن خـالل العمـل املخلـص والبنـاء  .2
 .ختلفةواالستغالل األمثل لألوقات واإلمكانات امل

استعامل التكنولوجيا الحديثة واملالمئة لزيادة اإلنتاجية وتحقيق الكفايـة  .3
 .والفعالية والكفاءة يف االنجاز لألهداف التنموية

 .تطوير اإلدارة مبختلف جوانبها لخدمة أهداف التنمية .4

مقاومة الهدر يف الطاقات اإلنتاجية واالستهالكية ومحاربة االكتناز وتشيع  .5
 .الستثامر والتمويل التنموياالدخار وا
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  :وهناك عدد من االسرتاتيجيات للتنمية يف اإلسالم وأهمها

  .اسرتاتيجيات مالية تشمل املرابحة واملضاربة والقروض  )أ (

اسرتاتيجيات خاصة بالعنرص البرشي وتدور حول تشجيع العمل املنـتج   )ب (
والنــافع واملخلــص حيــث أن اإلســالم يعتــرب العمــل عبــادة هلل ســبحانه 

 .عاىلوت

ــوازن بــني القطــاعني العــام والخــاص يف مجــال الجهــد   )ج ( إســرتاتيجية الت
ــة  ــراد هــام محركــان للتنمي ــة واألف ــال فالدول التنمــوي الشــامل والفّع

  .الشاملة
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  تاسعالفصل ال

  قضايا تنموية متخصصة 

هذا الفصل إىل عرض ألهم القضايا املتخصصة يف مجـال التنميـة الشـاملة  يهدف
بقصــد اإلشــارة إىل عالقتهــا الحيويــة بالتنميــة وطرحهــا للنقــاش ومزيــد مــن البحــث 

القضايا تتصف باالتساع والشمول لكثري مـن  ونظراً ألن مثل هذه. والتحليل والدراسة
األبعاد والجوانب التي تكفي ملؤلفات منفردة ومتخصصة فسوف نكتفي بطرح هـذه 

آملني أن تنال اهتامماً وتفصيالً أكرث يف الطبعات التالية من هذا . القضايا دون تفصيل
  .الكتاب أو غريه من الدراسات واملؤلفني

  :ملتخصصة ميكن أن نذكر ما ييلومن أهم القضايا التنموية ا

  .التكنولوجيا والتنمية )1(

 .الصحة والتنمية )2(

 .التعليم والتنمية )3(

 :املوارد البرشية والتنمية )4(

  . السكان  .أ 

 .القوى العاملة  .ب 

  .املوارد الطبيعية والتنمية )5(

 .الدميقراطية والتنمية )6(

 .املعلومات والتنمية )7(

فـاً بالجدليـة وخضـوعها وتتصف العالقة بني التنمية وكل من القضايا املذكورة آن
وبغض النظر عن هـذه االختالفـات فـإن كافـة . الختالفات مفاهيمية وفكرية وعملية

. القضايا املطروحة أعـاله تـرتبط بعالقـة حيويـة وثيقـة يف التنميـة القوميـة الشـاملة
  وميكن
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وصف هذه العالقة بالشـكل الـدائري الـذي ال ميكـن معرفـة نقطـة البدايـة أو  
النظرة النظامية املفتوحة واملعقدة هي أفضل السبل لفهم العالقة بـني إن . النهاية له

وبعبارة أخرى فإن العالقة بني القضـايا املـذكورة . تلك القضايا وقضية التنمية الشاملة
والتنمية الشاملة تقوم عىل أساس التكامل والشمول والرتابط والتأثري املتبادل بينها يف 

حيـث يجـب النظـر لهـذه . د املسـتويات واألبعـادإطار بيئي ونظامي معقـد ومتعـد
وفـيام يـيل ملحـة عـن كـل مـن القضـايا . القضايا كزوايـا مرتابطـة للموضـوع الواحـد

  :املطروحة أعاله

  :أوالً التكنولوجيا والتنمية

يقصد بالتكنولوجيا مختلف األساليب والجوانب املعنوية واملاديـة مبـا فيهـا مـن 
هزة آلية والكرتونيـة وغريهـا وتعتـرب التكنولوجيـا معلومات وطرق ونظم ووسائل وأج

مبختلف أنواعهـا ومصـادرها وأشـكالها مـن مثـار املعرفـة اإلنسـانية والبحـث والفكـر 
وبالرغم من وجود آثار جانبية سلبية للتقدم التكنولـوجي إال . والجهد اإلنساين املنظم

ـن أن تطور التكنولوجيا يؤثر إيجابياً عىل مستويات التنميـة الق وميـة الشـاملة ويحسِّ
من قدرات اإلنسان يف التعامل مع بيئيته مبا فيها من فـرص ومشـكالت وميكـن طـرح 

ومـن أهـم هـذه . بعض األسئلة األساسية املرتبطة بالعالقة بني التكنولوجيـا والتنميـة
  :األسئلة ما ييل

  .ما هي التكنولوجيا؟ املفهوم واألنواع واألشكال  .أ 

 نولوجيا؟ اإليجابيات والسلبيات؟ما هي فوائد وتكاليف التك  .ب 

 ما هي العالقة بني التكنولوجيا والبيئة؟ توطني التكنولوجيا؟  .ج 

 كيف ميكن نقل التكنولوجيا بني املجتمعات املختلفة؟  .د 

 ما هي سبل التقدم التكنولوجي؟    .هـ
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  .الصحة والتنمية: ثانياً 

كـامً (ة والكافيـة يقصد بالصحة توفر كافة اإلمكانات الوقائيـة والعالجيـة املالمئـ
لضامن مسـتويات صـحية الئقـة وعـىل األصـعدة الفرديـة والجامعيـة ) نوعاً وتوزيعاً 

وال يعترب مجرد غياب املرض مبختلف مظاهره مساوياً للصحة بـل . واملجتمعية عموماً 
إن مفهوم الصحة يتعدى ذلك ليشمل حالة كلية وكاملة مـن الرفـاه والصـحة املاديـة 

  .والنفسية واالجتامعية لألفراد والجامعات يف املجتمع والجسمية والعقلية

وبالرغم من املشكالت املفاهيمية املحيطة بالصحة إال أنها لها آثار إيجابيـة عـىل 
عملية التنمية الشاملة حيث أن توفر مستويات صحية الئقة يعني توفرياً يف املصـادر 

إن . بقاء العوامل األخرى ثابتـة والنفقات كام يعني زيادة يف اإلنتاجية واالستثامر عند
العالقة بني الصحة والتنميـة متعـددة الوجـوه واألبعـاد والتفـاعالت بحيـث ال ميكـن 

  .غري أن األسئلة التالية قد تسلط بعض األضواء عىل هذه العالقة. حرصها بسهولة

 ما هو مفهوم الصحة؟   .أ 

ال؟  .ب   ما هي خصائص النظام الصحي الفعَّ

 هل الصحة حق للجميع أم امتياز للقادرين أو النخبة؟  .ج 

 ما هي طبيعة العالقة بني الصحة والبيئة؟  .د 

 هل الصحة مهمة حكومية أم خاصة؟   . هـ

 ما هي العالقة بني الصحة والتكنولوجيا واألخالق وغريها؟  .و 

  .التعليم والتنمية: ثالثاً 

لخـربات والجهـود يقصد بالتعليم مجموعـة العمليـات واملؤسسـات واألجهـزة وا
املتعلقة مبعرفة اإلنسان ومهارته وقدراته وحصيلة خرباته يف مجـال علمـي محـدد أو 

  والتعليم هو مفهوم شمويل واسع يقوم عىل االتصال بني الفرد وبيئته. أكرث من مجال
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ويشـمل . بأشكال ومصادر عديدة تؤدي إىل زيادة معرفته العامة أو التخصصـية 
راحل واملؤسسات واملصادر املرتبطة برتاكم معرفـة اإلنسـان يف مفهوم التعليم كافة امل

وبالرغم من جدلية العالقة بني التعليم والتنمية إال أنهام يرتبطـان . املجاالت املختلفة
إذ أن التحسـن يف أي مـنهام يـنعكس . بعالقة إيجابية ودائرية أيضـاً كـام ذكرنـا آنفـاً 

  .إيجابياً عىل اآلخر

  :ئلة يف هذا الخصوصوفيام ييل بعض األس

  ما هو مفهوم التعليم وكيف يرتبط بالتنمية الشاملة؟  .أ 

 هل يرتبط التعليم بالبيئة وما هي طبيعة االرتباط؟  .ب 

 ما هي الجدوى االقتصادية واالجتامعية للتعليم؟  .ج 

 كيف ميكن تطوير التعليم وتوجيهه لخدمة التنمية؟  .د 

  هل التعليم حق أم امتياز ومن املسؤول عنه؟. هـ

  .املوارد البرشية والتنمية: اً رابع

. يقصد بـاملوارد البرشـية النـاس عمومـاً واملنتجـون مـنهم عـىل وجـه الخصـوص
أمـا املفهـوم الضـيق . وبالتايل فإن هذا املفهوم عىل إطالقه يشمل السكان يف أي دولة

وعىل أية حال فـإن . للموارد البرشية فهو يشري إىل القوى العاملة يف االقتصاد القومي
  . املفهومني مرتابطانكال

يعنى فرصاً أفضل من العاملـة السـكان ) كمياً ونوعياً وجغرافياً (إن توفر السكان 
وكلــام انخفضــت نســبة اإلعالــة والقــوى املســتهلكة كلــام مالــت القــوة اإلنتاجيــة يف 

وبالتايل فإن وجود أعـداد منتجـة مـن النـاس يسـهم يف . االقتصاد القومي إىل الزيادة
وعىل أيـة حـال ميكـن طـرح أسـئلة عديـدة للنقـاش يف هـذا املجـال . معتنمية املجت

  :وأهمها ما ييل
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ما هو مفهوم القوى البرشية والقوى العاملة كأجزاء مرتابطة مـن املـوارد   .أ 
  البرشية؟

 ما هي العالقة بني الناس والتنمية؟  .ب 

كيـف ميكـن توجيــه السـكان والقــوى العاملـة خصوصــاً لخدمـة أغــراض   .ج 
 التنمية؟

ن إحـــراز التـــوازن يف معادلـــة النـــاس واملـــوارد الطبيعيـــة كيـــف ميكـــ  .د 
 والتكنولوجيا وغريها من املتغريات؟

  ما هي العالقة بني الوعي واالتصال الجامهريي والحرية والتنمية؟   . هـ

  .املوارد الطبيعية والتنمية: خامساً 

ياحية يقصد باملوارد الطبيعية مجموعة املصادر والرثوات املعدنية واملاديـة والسـ
وتشـمل املـوارد الطبيعيـة بشـكل . والزراعية وغريها مـن معطيـات األرض والطبيعـة

وبـالرغم مـن . خاص البرتول واملياه واملوقع الجغرايف واملعادن الحيوية واملناخ وغريها
األهمية الحيوية ملثل هذه املصادر والرثوات الطبيعية إال أن عالقتهـا بالتنميـة قـد ال 

وميكـن طـرح . وحيد أو معروف بـل إنهـا عالقـة جدليـة متغـريةتكون باتجاه حتمي 
  :األسئلة التالية يف هذا الخصوص

ما هي العالقة بني وفرة املصـادر أو نـدرتها مـن جهـة والتنميـة مـن جهـة   .أ 
 أخرى؟

 .ما هي السبل الكتشاف املصادر والرثوات الطبيعية وتوجيهها  .ب 

 والتنمية؟ما هي نظم املعلومات الفّعالة التي تخدم اإلنسان   .ج 

كيــف ميكــن التعامــل مــع ثــورة املعلومــات يف بيئــة ديناميكيــة مفتوحــة   .د 
 ومعقدة؟

مــا هــي العالقــة بــني املعلومــات واالتصــال والرســية واملصــالح القوميــة . هـــ
 والتنمية؟
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 التاسع الفصل

إن القضايا املطروحة بإيجاز أعاله هـي مجـرد أمثلـة بـارزة عـىل مـدى شـمولية 
وبالتايل يظهر مدى التعقيـد والتغـري واالنفتـاح يف . التنمية الشاملة مبفهومها املعارص

  .التنمية كنظام كيل يف املجتمع اإلنساين
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   مراجع مختارة

  :الكتب العربية. أ

: حلباوي، يوسف وعبد خرابشه، نحو مفهوم أفضل للتنميـة الحديثـة، بـريوت - 
  .1989مؤسسة الرسالة، 

زهـران للنرشـ : عوامله، نائل، قضايا اقتصادية وإدارية، منظور إسالمي، عـامن - 
  .1990والتوزيع، 

زهران للنرش : لية العامة بني النظرية والتطبيق، عامنعوامله، نائل، اإلدارة املا - 
  .1990والتوزيع، 

  :املقاالت واألبحاث العلمية العربية. ب

" الدميقراطيــة والتنميــة اإلداريــة يف الــدول الناميــة"أبــو طــه، محمــد فخــري  - 
  .1980العدد األول، أبريل ) 12(اإلدارة، السنة 

اإلدارة " ة التنميــة اإلداريــةموقــع االستشــارات يف معادلــ"األحمــدي، محمــد  - 
  .1986هـ املوافق يونيو 1406شوال ) 50(العامة، العدد 

التكامــل والتنســيق بــني دور الجامعــات ودور املعاهــد يف "األعرجــي، عاصــم  - 
مجلة العلوم اإلدارية، العدد األول، يونيـه " التنمية اإلدارية يف األقطار العربية

1985.  

املستقبل العريب، السنة السـابعة، " نمية العربيةالرتاث والت"أمني، جالل أحمد  - 
  .م1985فرباير ) 72(العدد 

االقتصـاد واإلدارة، " تدخل الدولة يف األمور االقتصادية"بابليل، محمود محمد  - 
  .م1978 4العدد ) 3(املجلد 
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تقنية املعلومات وتحديات اإلدارة العامة العربية يف عقـد "برهان، محمد نور  - 
/ صــيف ) 4-3(العــددان ) 13(لــة العربيــة لــإلدارة، املجلــد املج" التســعينات

  .م1989خريف 

اإلدارة، العـدد الثـاين أكتـوبر " األبعاد األساسية لعملية التنمية"البصام، ناجي  - 
  .م1976

أثر املتغـريات االقتصـادية واالجتامعيـة والسياسـية عـىل إدارة "البصام، ناجي  - 
علوم اإلدارية، العدد الثاين، ديسـمرب مجلة ال" القطاعات االقتصادية يف العراق

  .م1988

ــا، الســني  -  ــة"بانق ــة املحلي ــوم النظــري للتنمي ــامن(اإلداري " املفه الســنة ) ُع
  .م1983الخامسة، العدد الخامس عرش 

) 43(الوحـدة، العـدد " الـنفط والتنميـة غـري املتوازنـة"التري، مصـطفى عمـر  - 
  .م1988نيسان 

يف الـدول العربيـة وعالقتهـا بإسـرتاتيجية التنمية الزراعيـة "الجبيل، مصطفى  - 
  .مجلة التنمية الصناعية العربية" التنمية الصناعية

التنشئة االجتامعية والتنمية االقتصادية يف الـوطن "الجهيمي، الطاهر الهادي  - 
  .م1988حزيران ) 45(العريب، الوحدة، العدد 

فربايـر ) 351( العريب، العـدد" التنمية وقانون الجهد األقل"حبيب، مطانيوس  - 
1988.  

" الوحــدة العربيــة ودورهــا يف التنميــة وتجــاوز التخلــف"حبيــب، مطــانيوس  - 
  .م1988شباط ) 41(الوحدة، العدد 

" دراسـة عـن التجربـة األردنيـة: التخطيط للتنميـة االقتصـادية"حامد، خليل  - 
  .م1985أيلول ) 15(تنمية الرافدين، العدد 
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املجلد " املجلة العربية لإلدارة" ملعلوماتالتنمية بني اإلدارة وا"حامده، طارق  - 
  .م1985، شتاء )1(العدد ) 9(

املجلة العربية " التكنولوجيا والتنمية اإلدارية يف الدول النامية"حامده، طارق  - 
  .م1981) 4(العدد ) 5(لإلدارة، املجلد 

الوسائل األساسية لسياسات التنمية الصناعية يف أقطـار "الحامدي، عيل مجيد  - 
العـدد األول، كـانون ) 13(النفط والتنميـة، السـنة " التعاون الخليجيمجلس 

  .م1988شباط / الثاين 

االستشارة اإلدارية والتنمية اإلدارية اإلطار النظري "حمور، مريغني عبد العال  - 
  .املجلة العربية لإلدارة" واملحتوى السلويك

، )لجامعة األردنيـةا(دراسات " أبعاد التخطيط للتنمية اإلدارية"الخرضا، بشري  - 
  ( ).العدد ( ) املجلد 

التكنولوجيــة  –تــأمالت يف تجربــة التنميــة العلميــة "الخــويل، أســامة أمــني،  - 
  .م1987يونيو ) 100(املستقبل العريب، السنة العارشة، العدد " العربية

اإلدارة، العـدد األول، " إدارة التنمية ومشكالت الواقـع اإلداري"دمري، سليامن  - 
  .م1970يوليو 

املسـتقبل العـريب، السـنة " النظرية الغربية والتنمية العربية"ومسيس، نادية  - 
  .م1984يونيو ) 64(العدد ) 6(

املسـتقبل العـريب، السـنة " ساغاستي، فرانشيسكو، الحضارتان وعملية التنمية - 
  .م1986مارس ) 85(العدد ) 8(

" لعربيـةنظرية التبعيـة وتفسـري تخلـف االقتصـاديات ا"سعيد، محمد السيد  - 
  .م1984أبريل ) 62(العدد ) 6(املستقبل العريب، السنة 
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الرشط الرضـوريث للتخطـيط ... نحو نظرية تنموية مالمئة"سلطان، حسن فرج  - 
  .م1988) 23(تنمية الرافدين، العدد " الفّعال يف البلدان النامية

" نيـةالتنمية اإلدارية ودورها يف التنمية الوط"الشقاوي، عبد الرحمن عبد هللا  - 
  .م1986هـ املوافق يونيو 1406شوال ) 50(اإلدارة العامة، العدد 

ــرحمن  -  ــد ال ــل، محمــد عب ــة االقتصــادية "الطوي دور اإلدارة العامــة يف التنمي
حزيـران ) األول والثاين(العدد ) 4(املجلة العربية لإلدارة، املجلد " واالجتامعية

  .م1980

ور القيــادات اإلداريــة يف فلســفة التطــوير اإلداري ود"الطيــب، حســن أبرشــ  - 
  .م1988ربيع ) 2(العدد ) 12(املجلة العربية لإلدارة، املجلد " تحقيق فعالياته

املجلـة العربيـة " دور معاهد اإلدارة يف التنمية اإلداريـة"الطيب، حسن أبرش  - 
  .م1981) 3(العدد ) 5(لإلدارة، املجلد 

  ".إدارة التنمية"عبد الرحمن، أسامة،  - 

مفهوم التنمية االقتصادية بـني الفكـر الوضـعي "راهيم محمد عبد الرحيم، إب - 
  .م1989يناير ) 294(مجلة الوعي اإلسالمي، العدد " واإلسالمي

مجلـة البحـوث " دور اإلصـالح الزراعـي يف التنميـة االقتصـادية"عبد الغنـي،  - 
  .م1979االقتصادية واإلدارية السنة السابعة، العدد األول، حزيران 

" مفهـوم التنميـة االقتصـادية يف الفكـر االقتصـادي اإلسـالمي"عجوة، عاطف  - 
  .م1983مايو ) 17(االقتصاد واإلدارة، العدد 

) 50(اإلدارة العامـة، العـدد " دور البحـوث يف التنميـة"العدييل، نارص محمد  - 
  .م1986هـ املوافق يونيو  1406شوال 

املجلـة العربيـة " ة املحليـةالحكـم املحـيل والتنميـ"العريفي، صالح عبـد هللا  - 
  .م1985، ربيع )2(العدد ) 9(لإلدارة، املجلد 
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البيئة االجتامعية وعالقتهـا بالنظـام اإلداري يف اململكـة "عساف، عبد املعطي  - 
) 6(املجلـد ) 21(املجلة العربية للعلوم اإلنسـانية، العـدد " األردنية الهاشمية

  .م1986شتاء 

شـؤون عربيـة، " ة وأزمـة التعـاون العـريبمجال التنميـ"عساف، عبد املعطي  - 
  .م1988آذار ) 53(العدد 

املستقبل العـريب، السـنة الرابعـة، العـدد " املرأة العربية والعمل"عزام، هرني  - 
  خمز1981، كانون أول، )34(

االقتصـاد اإلسـالمي، العـدد " أبعاد التنمية يف اإلسالم"عفر، محمد عبد املعن،  - 
  .م1983أبريل ) 19(

مشكلة التخلف ومسار التنمية يف الفكر االقتصـادي "د عبد املنعم عفر، محم - 
  .م1983) 17(االقتصاد اإلسالمي، العدد " اإلسالمي

" أزمة التنمية الزراعية العربية ومأزق األمـن الغـذايئ"العلوان، عبد الصاحب  - 
  .م1988ترشين ثاين ) 117(املستقبل العريب، العدد 

الوحـدة العـدد " ثقفني العرب يف التنميـةدور امل"عيل، محمد أحمد إسامعيل  - 
  .م1988، يونيو )45(

تجربة مرشوعات التكامل : القطاع العام يف التنمية اإلقليمية"العامش، حسني  - 
  .م1987أبريل ) 98(العدد ) 9(املستقبل العريب، السنة " يف املنطقة العربية

ارة، العـدد األول، اإلد" التكنولوجيا والعاملة يف الـدول الناميـة"غربيال، وهبي  - 
  .م1977

" املؤثرات السلوكية عىل األداء الـوظيفي يف الـدول الناميـة"عوشه، زيك راتب  - 
  .م1984) 5(العدد ) 11(املجلد ) الجامعة األردنية(دراسات 
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ــود  -  ــالح، محم ــوير اإلداري يف "الف ــىل التط ــة ع ــارية والثقافي ــؤثرات الحض امل
) 11(املجلة العربية لإلدارة، املجلـد " املؤسسات العربية وتطبيقاتها يف األردن

  .م1987صيف ) 3(العدد 

ــة "الفــالح، محمــود  -  ــة والوظيفي ــة والعلمي ــات االجتامعي الخصــائص والخلفي
) 13(املجلـة العربيـة لـإلدارة، املجلـد " ملـديري الرشـكات املسـاهمة األردنيـة

  .م1989شتاء ) 1(العدد 

املسـتقبل العـريب السـنة " السـكان والتنميـة يف الـوطن العـريب"فرجاين، نادر  - 
  .م1984سبتمرب ) 67(السادسة، العدد 

" القيم املؤسسية يف الوطن العريب كمـدخل للتنميـة اإلداريـة"الكبييس، عامر  - 
  .م1986املجلة العربية لإلدارة، السنة العارشة، العدد الثالث، صيف 

يـران حز) 45(الوحـدة، العـدد " دور التقنيـة يف التنميـة"اللبان، محي نـارص  - 
  .م1988

اإلدارة العـدد " التخطيط اإلقليمي ودور املحليـات"مصطفى، مصطفى أحمد  - 
  .م1979األول، أبريل 

املجلـة " نقل تقنيات املعلومات إىل األقطار الناميـة"مصطفى، سليامن حسني  - 
  .م1987خريف ) 4(، العدد )11(العربية لإلدارة، املجلد 

يف التنمية االقتصادية دور التعليم املستمر "موىس، محمود أحمد  - 
  .م1982) 4(العدد ) 3(الرتبية املستمرة، املجلد " واالجتامعية

دور أجهزة التنظـيم واألسـاليب يف دعـم جهـود التنميـة "هاشم، زيك محمود  - 
  .م1984صيف وخريف ( ) العدد ( ) املجلة العربية لإلدارة، املجلد " اإلدارية

املـدير العـريب، " ة ومـدير املسـتقبلالبيئة السياسية واالجتامعيـ"ياسني، سيد  - 
  .م1989يوليو ) 107(العدد 
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) 8(الســنة ) ُعــامن(اإلداري " البعــد اإلداري إلدارة التنميــة"يوســف، حلمــي  - 
  .م1986ديسمرب ) 27(العدد 

  :الوثائق الرسمية. ج

تقريـر (، توجهات تأشـريية أساسـية لتنميـة الباديـة، )األردن(وزارة التخطيط  - 
  .م1988نيسان ) أويل

  ).1990-1986(، خطة التنمية الخمسية الثالثة )األردن(وزارة التخطيط  - 

، الخطـة الثالثيـة للمجـالس )األردن(وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئيـة  - 
  .، عامن)1989-1987(القروية 

، الخطـة الثالثيـة للبلـديات )األردن(وزارة الشؤون البلدية والقرويـة والبيئـة  - 
  .، عامن)1987-1989(

  :جليزيةـاملراجع اإلن. د

- Al Kayed, Nail A. Hafez, The Relationship Between Foreign 
Aid and Development: The Jordanian Experience 
(Unpublished Dissertation Submitted to the School of Public 
administration, U.S.C, U.S.A 1981. 

- Arkadie, Brian Van "The Scope of planning in developing 
Countries: Some Notes" Development and change, Vol1 10, 
1979. 

- Gant. George F. Development Administration, Wisconsin, 
Madison:University of Wisconsin Press. 1979.  
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  قامئة بأهم املصطلحات يف مجال التنمية 

Glossary of Terms 

  :Advisor مستشار -

شخص أو جهة تقدم نصـائح أو مشـورة محـددة يف مجـاالت محـددة بنـاء عـىل 
رين يف مجـاالت اإلدارة واالجـتامع وهنـاك أنـواع كثـرية مـن املستشـا. تكليف رسـمي

  .واالقتصاد والسياسة وغريها

  :Backwardness التخلف -

حالة مجتمعية تتصف مبجموعة من الخصائص االقتصادية واالجتامعيـة وغريهـا 
واالنغالق وتدهور عام يف مختلف جوانب الحياة  Povertyمن مظاهرها الفقر العام 

  .املجتمعية

  :Bureaucracy البريوقراطية -

عبارة عن منط تنظيمي واسـع االنتشـار يتصـف مبجموعـة مـن الخصـائص منهـا 
ــة  ــة والتخصــص وتقســيم العمــل وقيامــه عــىل األســس العقالني الرســمية والهرياركي

  .والقانونية عموماً 

  :Centralization املركزية -

مفهوم جغـرايف يتعلـق بتقسـيم التنظـيم إىل وحـدات فرعيـة تعمـل يف منـاطق 
واملركزيـة تنظـيم يقـوم عـىل . حددة ضـمن النشـاطات الهامـة التنظيميـةجغرافية م

مامرسة النشاطات باالنطالق من منطقة جغرافية واحدة دون وجود فروع يف مناطق 
  ).ةانظر الالمركزي(عديدة 
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  :Change التغري -

أو من حالة ألخرى وفقاً ملقاييس كميـة ) سلبياً / إيجابياً (االنتقال من وضع آلخر 
  .نوعية شاملة أو جزئية يف أي قطاع أو مستوى من املجتمعأو 

  :Controlling الرقابة -

عملية التأكد من التطابق بني السلوك الفعيل واملعـايري املحـددة سـلفاً لـألداء يف 
وتقوم عىل املقارنة واملشاهدة للواقـع . مجال من املجاالت اإلدارية أو املالية أو غريها

  .شاطات يف ضوء املعايري املرسومةالتنفيذي لألعامل والن

  :Close System نظام مغلق -

تقترص فيه التفاعالت بني مكونات النظام الواحد عـىل املسـتوى الـداخيل لـه وال 
وهــي صــفة للــنظم غــري اإلنســانية عمومــاً مثــل . تتــأثر بــاملحيط الخــارجي للنظــام

  .الثريموستات والدائرة الكهربائية وغريها

  : Coordination التنسيق -

وهو وظيفة إدارية تتضمن دمج وربط الجهود البرشية وغريهـا يف إطـار تعـاوين 
هادف بحيث يتحقـق االنسـجام والوحـدة والتكامـل يف مختلـف الجهـود مـن أجـل 

  .تحقيق غرض مشرتك

  :Cooperation  تعاون -

ــة  مبــدأ إداري هــام يقــوم عــىل أســاس تظــافر كافــة الجهــود اإلنســانية الفردي
  .يف سبيل تحقيق غرض مشرتكوالجامعية 
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  :Decentralization الالمركزية -

وهو مفهوم جغرايف يقوم عىل أساس وجود فـروع تنظيميـة . هي عكس املركزية
  .يف املناطق الجغرافية املختلفة والتي متارس فيها املنظمة نشاطاتها

  :Development) التطوير(التنمية  -

نـب الحيـاة املجتمعيـة أي االرتقـاء إحداث نقلة نوعيـة وكميـة يف مختلـف جوا
  .الشامل وفقاً ملعايري اقتصادية واجتامعية وتكنولوجية وسياسية وإدارية محددة

  :Development Administration إدارة التنمية -

األجهزة اإلدارية العامة املسؤولة عن تخطيط وتنفيذ الجهـود التنمويـة الشـاملة 
  .وخصوصاً يف الدول النامية

  Development Planning: يط التنموي التخط -

وتنبؤ منظم مبستقبل الجهود املتعلقة بالتنمية الشاملة مبا يف ذلـك عملية تقدير 
  .تحديد األهداف والربامج والفرص واملحددات وغريها

  :Environment البيئة -

كل ما يحيط بالتنظيم من الداخل أو الخارج ويتضـمن مجموعـة مـن املكونـات 
. عنوية واالجتامعية واالقتصادية واإلدارية والسياسية والتكنولوجية وغريهـااملادية وامل

  .وهناك مستويات متدرجة من البيئة الداخلية والخارجية

  :Evolution التطور أو التحول التدريجي -

االنتقال البطيء نسبياً يف سلوك ظـاهرة أو تغـري محـدد عـىل خـط الـزمن يف أي 
  .جانب من جوانب املجتمع
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  :Expertise الخربة الشاملة -

قدرات فنية متخصصـة مسـتمدة مـن املعرفـة املرتاكمـة لألشـخاص يف مجـاالت 
محددة بحيث تساعدهم هذه الخربة يف مامرسة التـأثري املهنـي عـىل متخـذي القـرار 

  .الرسمي

  :Foreign Aid املساعدات الخارجية -

اليـة والتكنولوجيـة أشكال ومصادر عديـدة للتعـاون واملسـاعدة االقتصـادية وامل
والعسكرية وغريها من املعونـات التـي يـتم تبادلهـا بـني املجتمعـات والـدول بطـرق 

  .رسمية أو غريها

  :Information املعلومات -

مجموعة البيانـات واإلحصـاءات واملصـادر املتعلقـة بيشـء أو موضـوع أو كيـان 
  .اجتامعي أو معنوي أو مادي محدد

  :Infrastructure البنية التحتية -

. مجموعة الخدمات الالزمـة مـن أجـل البنـاء االقتصـادي واالجتامعـي املتكامـل
  .وتشمل هذه الخدمات مجاالت الطرق والنقل واالتصال والطاقة واملياه وغريها

  :Market Basket السلة السوقية -

ومتثل مجموعة السلع والخدمات الرضورية للحياة اإلنسانية الكرمية مثل السـلع 
  .كية والصحة والتعليم والنقل واإلسكان وغريها من األساسياتاالستهال 

  : Management Consultant املستشار اإلداري -

شخص أو جهة مسؤولة عن تقديم النصح واملشورة من خـالل الدراسـة العلميـة 
  .املنظمة يف مجال من املجاالت اإلدارية أو التنظيمية
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  :Management Information System نظام املعلومات اإلدارية -

مجموعة البيانات واملعلومات املوثقة واملصنفة بطريقة يسهل الرجوع إليها عند 
ــات  الحاجــة وتســاعد اإلدارة يف أي منظمــة يف اتخــاذ القــرارات وغريهــا مــن العملي

  .اإلدارية

  :Merit System نظام الجدارة -

ؤهالت والخـربات أسلوب لالختيار بناء عىل أسس تنافسية وموضوعية تراعـي املـ
  .العلمية والفنية ومقاييس الكفاءة عموماً 

  : Methods أساليب -

وهي وسائل إنسـانية أو تكنولوجيـة . بدائل فنية ألداء األعامل وتحقيق األهداف
  .وسيطة إلنجاز األهداف

  :Model منوذج -

تجريد نظري للواقع ومتثيل مفـاهيمي لسـلوك ظـاهرة اجتامعيـة أو طبيعيـة أو 
. إدارية أو غريهـا بحيـث يعكـس خصـائص الظـاهرة ومكوناتهـا وتفاعالتهـا املختلفـة

والنامذج عموماً هي أدوات تحليليـة مسـاعدة يف دراسـة الظـواهر والتنبـؤ بسـلوكها 
  .والسيطرة عليها

  :Modernization )املعارصة(التحديث  -

مواكبة املستجدات وإتباع املعايري والقـيم واألسـاليب السـائدة يف مرحلـة زمنيـة 
  .ويستعمل هذا املصطلح كمرادف للتنمية أحياناً . آنية

  :Orgnizational Change التغيري التنظيمي -

يتضمن ذلك أية تعديالت مادية . انتقال كمي أو نوعي من مرحلة أو وضع آلخر
  .لوجية أو غريها من جوانب التنظيم املختلفةأو برشية أو تكنو 
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  :Organization Development تنمية املنظامت -

حقل متخصص يف مجال اإلدارة يقوم عىل استخدام املعرفة واألساليب املسـتمدة 
من علوم اجتامعية عديدة يف تطوير املنظامت وتحقيق مستويات كمية ونوعية مـن 

هـذا الحقـل أسـلوب التغيـري التنظيمـي املخطـط  ويتبني. التقدم الشامل للمنظامت
  .والهادف

  :Open System النظام املفتوح -

طريقة يف فهم األشياء وتفاعالتها تقوم عىل أساس خصائص محددة أهـام تبـادل 
التأثريات بني مكونات النظام من جهة وبني هذه املكونـات ومحيطهـا الخـارجي مـن 

القـات التبادليـة واملرونـة والتغـري واالسـتجابة فالنظام املفتوح يتسم بالع. جهة أخرى
  .وهو صفة لكافة النظم االجتامعية. ملتطلبات البيئة

  :Planning التخطيط -

تنبؤ مدروس ومنظم مبستقبل النشـاطات مبـا فيهـا مـن فـرص ومحـددات بغيـة 
  .مواجهته بفعالية وكفاية

  :Poverty Line خط الفقر -

ــل حــد أدين مــن املعيشــة اإلنســان ية الكرميــة ويشــري إىل أدىن دخــل يكفــل ميث
  .Market Basketالحاجات األساسية لإلنسان بواسطة ما يسمى بالسلعة السوقية 

  :Programبرنامج  -

عبارة عن أداة لرتجمة الخطـط إىل واقـع بحيـث يحتـوى الربنـامج عـىل تحقيـق 
 أهداف معينة تنبثق عـن خطـة شـاملة ويتضـمن الربنـامج تفصـيالت محـددة زمنيـاً 

  .وموضوعياً وكمياً وغريها
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  :Progress التقدم -

إحداث تغري إيجايب واالنتقال من وضع آلخر أفضل منه وفقـاً ملقـاييس كميـة أو 
  .نوعية أو شكلية أو موضوعية أو غريها

  :Poverty الفقر العام -

حالة تتصف بها املجتمعات املتخلفة أو بعض الجامعـات يف أي مجتمـع وتتسـم 
ــامل يف ــدٍن ش ــة بت ــة والفكري ــادية واالجتامعي ــحية واالقتص ــب الص ــف الجوان  مختل

  .والسياسية واملادية وغريها

  :Public Debt الدين العام -

مجموعــة القــروض وااللتزامــات املاليــة وغريهــا التــي تتحملهــا الدولــة تحقيقــاً 
  .ألهداف تنموية وغريها

  :System نظام -

تعاونـة والتـي تشـكل كـالً موحـداً مجموعة مرتابطـة مـن األجـزاء املتكاملـة وامل
  .وهادفاً 

  :Social Security الضامن االجتامعي -

شكل من أشكال التكافـل والتعـاون املجتمعـي املـنظم مـن أجـل رعايـة األفـراد 
ويشـمل تقـديم خـدمات ماليـة أو صـحية أو . والجامعات وفقاً إلطار قـانوين محـدد

التقاعـد والبطالـة واألمـراض  غريها من أجل مواجهة أوضاع اجتامعيـة محـددة مثـل
  .وغريها

  :Spoil System نظام املحسوبية -

أسلوب للتعني يف الوظائف العامة بناء عىل أسس غري موضوعية وشخصية وغـري 
  .عادلة عموماً 
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  :Subsistence Level حد الكفاف -

. ملسـتويات املعيشـة أو األجـور أو املسـاعدات أو غريهـا) أرضية(ميثل حداً أدىن 
  .Poverty Lineيساوي أو مياثل خط الفقر وهو 

  :Technology التكنولوجيا -

مجموعـة األسـاليب والطـرق واألجهـزة والـنظم املعرفيـة واملاديـة التـي تسـاعد 
  .اإلنسان يف التعامل مع البيئة

  : Technostructure التكنوقراطيني -

واالقتصـاد  وهم مجموعة الخـرباء البريوقـراطيني املتخصصـني يف مجـاالت اإلدارة
  .والعلوم واملجاالت الفنية الدقيقة

  :Trade Gap الفجوة التجارية -

هي زيادة املسـتوردات عـن الصـادرات ألسـباب تتعلـق بالحاجـات واملتطلبـات 
  .ومتثل هذه الفجوة دامئاً دافعاً لزيادة املساعدات الخارجية للدول النامية. التنموية

  :Unemployment البطالة -

قوى العاملة املعطلة عن العمـل يف مجـال تأهيلهـا وخربتهـا وهـي وهي نسبة ال
أنواع مثل البطالـة الهيكليـة التـي تصـيب قطـاع معـني مـن العـاملني أو فئـة مـنهم 

  .والبطالة املقنعة الناتجة عن عمل األشخاص يف غري مواقعهم الطبيعية املناسبة

  :Values القيم -

املادية واملعنوية التـي تعطـي لألشـياء  مجموعة من املعايري األخالقية واملقاييس
  ).صح أو خطأ مثالً(والناس واملسلكيات معنى وتساعد يف الحكم عليها مبنظار معني 
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  :Vicious Circle) املغلقة( الدائرة املوحشة -

ــحية  ــادية والص ــكالت االقتص ــن املش ــلة م ــة متص ــل حلق ــتعطية متث ــة مس حال
لحالة التنمويـة املتدنيـة يف الـدول الناميـة وتصف هذه الدائرة ا. واالجتامعية وغريها

  .والفقرية

  :Westernization الغربنة -

عملية تقليد عمياء ومحاكاة للمجتمعات الغربية من حيـث منطهـا التنمـوي مبـا 
  .فيه من خصائص سلوكية وقيم ومظاهر وتطلعات يف مختلف جوانب الحياة

  :Zero – Population growth النمو الصفري للسكان -

حالة من التوازن السكاين من حيث العدد اإلجاميل بحيث يثبـت حجـم السـكان 
  .عند مستوى معني من خالل التوازن بني معدل الوفيات ومعدل الوالدة يف املجتمع
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