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التنمیةمعوقات 
استمرار أدىالتنفیذیة التي طبقت على المجتمعات ، وقد واإلجراءاتتكمن جذور المشكالت المعیقة للتنمیة في السیاسات 

قلت بدرجة كبیرة ،مما أوانعدمت وكأنهاالحد الذي تبدو فیه إلىالتنمیة أوضاعتدهور إلىاالستغالل السیئ وغیر الموجه للموارد 
تنمیة الجماعات الصغیرة التي تعتمد على إلىفاعلیة تهدف أكثرسیاسة إیجادیستوجب رفع المعونة المالیة للحكومات مترافقا مع 

المشاریع إقامةالخدمات من خالل إلىالنشاطات االقتصادیة البسیطة .وتشجع في الوقت نفسه على تنمیة النشاطات المستندة 
.لیةالمح

إلىیمیل العرف إذعلى المستوى االجتماعي فان من المشاكل الصعبة المتعلقة بالتنمیة هي ضعف الشعور بالوالء المجتمعي ، أما
طبیعة الوحدات السكنیة و نمط التعلیم غیر المرتبط بطبیعة حاجات أن، كما األوسعالدائرة إلىالوالء للقربى والقبیلة وال یتجه تأكید

:ما یليالمحلیة منهاهناك الكثیر من المعوقات التي تواجه التنمیة غیر أن .ومشكالته وما یرتبط بهذا النوع من المشكالتالمجتمع

:معوقات اجتماعیة:أوالً 

التعرف على إذا كانت إدارة التنمیة بحسب مفهومنا هي دراسة لوظیفة اإلدارة في المحیط االجتماعي للدول النامیة، فإنه من الضروري 
طبیعة البیئة االجتماعیة إلدارة التنمیة. وتصیب التأثیرات البیئیة عادة، وتظهر في الثقافة العامة للمجتمع، وفي مكونات الشخصیة أي 

في التكوین البشري للمجتمع. ویمكن دراسة ذلك الجانب من زاویا دیموغرافیة وسیكولوجیة ومهنیة وفي مجال دراسة التأثیرات 
عیة على تكوین الشخصیة، ومن ثم على إدارة التنمیة أن تكون أمام نوع من عالقات السبب والنتیجة التحكمیة والنسبیة في االجتما

نفس الوقت، بمعنى أن التأثیرات االجتماعیة حتمیة وتحكمیة، إال أن تلك التأثیرات غیر جامدة بل تخضع للتغییر والتطور نتیجة 
من ثم یصبح من الممكن تطویر بل وٕاعادة تشكیل مكونات ثقافة العامة لصالح إدارة التنمیة. بل إن هذا للتغییر والتطور االجتماعي. و 

التغییر یصبح ضروریا وحیویًا إذا أردنا إلدارة التنمیة أن تنجح في تحقیق أهدافها. وهذه النظرة للموضوع وحتى تكون علمیة یجب أن 
دما نعالج أحدى الظواهر االجتماعیة كجزء من نظام أعلى، فإن هذا یستلزم دراسة تأثیرها تأخذ القضیة في كل أبعادها. بمعنى أننا عن

وتأثرها في داخل ذلك النظام األعلى. فالثقافة إذا كانت تؤثر على الشخصیة االجتماعیة فهي تتأثر بها. ویمكن القول أن الثقافة العامة
بات یجب تذلیلها أمام إدارة التنمیة على أساس أن التقدم بعكس مفاهیم ثقافیة والظروف الحضاریة للدول النامیة تمثل في الغالب عق

.وحضاریة مختلفة

ونالحظ أن قدرات التطور الثقافي لیست متكافئة مع التغیرات األخرى في البیئة االجتماعیة، بمعنى أن التغییر في النظم االقتصادیة أو 
السیاسیة أو القانونیة یمكن أن تتحقق بسرعة أكبر من سرعة التغیر المفروض في الثقافة العامة بل إن هذا هو جوهر المشكلة 

رة التنمیة. أو كما یقول أحد كبار المتخصصین االجتماعیین "التخلف الثقافي یعني أن العناصر الثقافیة المادیة االجتماعیة في إدا
تتغیر تغیرًا أسرع من العناصر الثقافیة غیر المادیة" ونالحظ أن المجتمع الثقافي ال یتغیر بسرعة بعكس المجتمع المادي حیث یتم 

اسطة قرارات سیاسیة تصدر فتغیر من النظم االقتصادیة والسیاسیة والقانونیة في المجتمع المتخلف، التطور والتغییر المادي السریع بو 
ولكن یحدث هنا تناقض أساسي، وهو أن التغییر في الجوانب السیاسیة واالقتصادیة والقانونیة ال یصاحبه تغیر في الجوانب الثقافیة 

مكن أن تتغیر بسرعة وبسهولة وبقرارات سیاسیة فقط. هنا تنشأ فجوة خطیرة بین صورة المتصلة به. ألن القیم الحضاریة والثقافیة ال ی
النظم الجدیدة وحقیقة سلوك البشر العاملین في نطاقها. فمثال قد یعمل الفرد في المصانع بثقافة فالح في الحقل. وهذا التناقض بین 

ي النظامي المادي للمجتمع یسبب مشاكل كثیرة لتلك النظم الحدیثة، وهذه التطور البطيء للمعتقدات أو القیم واألفكار والتطور البنیان
هي ظاهرة التخلف الثقافي في المجتمع النامي. فكل تغییر في الجوانب المادیة، یجب لنجاحه وتحقیق فاعلیته أن تصاحبه مجموعة 

تواجهها عملیة التنمیة أخطر وأصعب مشكالت إدارة من المعتقدات الحدیثة المالئمة له. ونالحظ لذلك أن المشكلة االجتماعیة التي 
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التنمیة ألن هذه المشكالت ال یمكن مواجهتها بإصدار قرارات سریعة. فالمعتقدات والقیم واالتجاهات السائدة في إطار الثقافة العامة هي

معتقدات غیر مادیة وغیر ملموسة. مجموعة من األفكار تحدد السلوك المرغوب فیه وغیر المرغوب فیه في مجتمع من المجتمعات وال
.إال أن تأثیرها على اإلنسان وتصرفاته أقوى بكثیر من تأثیر المادیات

والمعوقات االجتماعیة إلدارة التنمیة ال تحل إال بتطویر الثقافة والمعتقدات والتحكم فیها. ونالحظ أن هناك عالقة طردیه بین الثقافة
:ناك نوعان من الضبط االجتماعي والتحكم فیه وهماالعامة والمعتقدات االجتماعیة. وه

والنوع التقلیدي له هو القانون ووسائل تنفیذه. فإذا قام القانون بحمایة بعض المعتقدات الخاصة فإن ذلك :الضبط االجتماعي الرسمي-
غیرها. ومن أمثال ذلك تعدد الزوجات، یمثل السیطرة الرسمیة، إذ یلعب القانون دورًا حاسمًا في تقویة بعض العادات أو في اختفاء 

تشجیع الفتاة على التعلیم، هدم األفكار الرجعیة االجتماعیة وهكذا، وقد یكون القانون أداة فعالة في خلق المعتقدات االجتماعیة 
.اإلیجابیة الالزمة إلنجاح إدارة التنمیة. وفي هذه الحالة یتصف القانون بصفة التقدمیة من هذه الزاویة

وهو السیطرة األخالقیة أي مجرد استنكار الناس في مجتمع ما، عرفیًا واتفاقا ضمنیا على استبعاد :ضبط االجتماعي غیر الرسميال-
أشیاء وترحیبهم بأشیاء، وهذه السیطرة لها تأثیر بعید المدى في التنمیة وهي أقوى في المجتمع المتخلف عنها في المجتمع المتقدم، 

دي تلك السیطرة بقوة أكبر. فالعرف األخالقي له سیطرة أقوى في الریف عنه في المدن بصفة عامة. أما في حیث یستطیع الفرد تح
.المجتمع المتقدم فالنظرة تختلف إذ یعتبر القانون وحده هو الذي ینظم األخالق وما عدا ذلك یترك للتقدیر الشخصي للفرد

للتنمیة أصعب في البالد المتخلفة عما هو في البالد المتقدمة. وهنا یرى الباحثون أن استخدام وهكذا نجد أن تغییر العادات السلبیة 
القانون في هذه الحالة الزم، مثل النص على فرض غرامات مالیة بالنسبة لتصرفات معینة تكون سلبیة إزاء تحقیق أهداف التنمیة. 

یة، ولكن البد أن یكون الجهد األكبر على األجهزة السیاسیة والقیادیة التي علیها فالقانون یستطیع أن یضع نظامًا أخالقیًا إلدارة التنم
.تقدیم القدوة الحسنة للمواطنین عملیًا ال نظریًا فقط وذلك على كافة المستویات القیادیة

:ثانیًا: معوقات سیاسیة

ریعة. والجانب السیاسي إلدارة التنمیة یحمل تناقضا نالحظ أنه حتى یمكن البدء في عملیة التنمیة البد من اتخاذ قرارات سیاسیة س
یاسیة، أساسیًا هو أن قرارات البدء في إدارة التنمیة ال یمكن أن تتم إال بمبادرة فوریة ال تحتمل قیامها على مبدأ التشاور أو المشاركة الس

فاعلیة إال بتأسیسها على أكبر قدر من المشاركة السیاسیة، في حین أن القرارات التنفیذیة العملیة إلدارة التنمیة ال یتأتى لها النجاح وال
وهنا نجد التعارض والفجوة بین ضرورة االعتماد على العمل الثوري السریع من أجل بناء سیاسات التنمیة، وضرورة االعتماد في اإلدارة 

قرارات اإلداریة، ومن الناحیة السیاسیة أیضا على المشاركة في صنع قراراتها. فاألسلوب العلمي في اإلدارة هو المشاركة في صنع ال
فكرة التشاور أساسیة لقرارات السیاسة عامة. إال أنه في حاالت التحول الثوري لصالح التنمیة قد یكون التشاور مستحیًال. مثًال قرار 

ادیة، متمثلة في إنشاء السد العالي، تأمیم قناة السویس هو قرار سیاسي مبني على أساس االعتبارات التمویلیة الخاصة بالتنمیة االقتص
أي أنه قرار سیاسي هام من وجهة نظر عملیة التنمیة االقتصادیة، وهنا نجد أن مبدأ التشاور أو المشاركة في صنع مثل هذا القرار 

دم مبدأ التشاور إنما تعترضه عقبات ضخمة تجعله غیر ممكن من األساس، ألنه لو كانت القیادات السیاسیة قد حاولت وقتئذ أن تستخ
قبل اتخاذ مثل هذا القرار لكانت التیارات المعادیة مصلحیًا قد ظهرت لتمنع صدور ذلك القرار أو على األقل تضع عقبات خطیرة في 

طریق صدوره. وهذا النمط من القرارات السریعة الحاسمة السیاسیة في جوهرها والقائمة على التشاور المحدود جدًا في نطاق بعض 
فنیة معینة إنما وجدت في بدء عملیة التنمیة في جمیع تجارب هذا القرن، ولكن في نهایة األمر البد وأن تلتزم إدارة التنمیة خبرات

بمبدأ التشاور أو توسع قاعدة المشاركة في عملیة صنع القرارات، ویبدو لنا أن إستراتیجیة إدارة التنمیة من وجهة نظر صنع قرارات تلك 
:لى وجود مرحلتین متداخلتین هماالعملیة تقوم ع

.اتخاذ القیادة السیاسیة مجموعة قرارات سریعة على أساس مبدأ التشاور في أضیق نطاق وهي مرحلة حتمیة في بدء انطالق التنمیة-
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.توسیع قاعدة المشاركة أثناء عملیة تنفیذ إدارة التنمیة-

س على التشاور إال في أضیق نطاق ولكن إدارة التنمیة تحتاج إلى عكس ذلك. فالتنمیة تحتاج لقرارات سیاسیة سریعة ال یمكن أن تؤس
ونالحظ هنا أن عدم تفهم القیادة السیاسیة للمرحلتین المذكورتین قد یؤدي إلى اإلطالة الزمنیة للمرحلة األولى، وهنا تحدث مخاطرة 

م إضعاف إدارة التنمیة ذاتها، ویصبح وكأن الهدف الوحید تضخم وتقویة البیروقراطیة وثقل وزنها وٕاضعاف الرقابة السیاسیة ومن ث
م للنظام السیاسي الجدید هو تقویم البیروقراطیة. فالبیروقراطیة تستطیع أن تشل إدارة التنمیة وتقضي على التنمیة ذاتها بل وتهدم النظا

عدم إتباع مبدأ التشاور، وهي قضیة إداریة مثلما السیاسي الحدیث ككل. والبیروقراطیة تكون بالضرورة على حساب الكفاءة اإلداریة، ل
.هي قضیة سیاسیة

:ثالثًا: معوقات اقتصادیة

ویعود من أهم السمات التي تتمیز بها إدارة التنمیة أنها ذات طابع اقتصادي، أكثر ما یكون ظهورًا بالمقارنة مع اإلدارة العامة التقلیدیة. 
:التنمیة مما یخلق نتیجتین أساسیتین هماذلك إلى تعدد وتنوع نشاط إدارة 

.قیام اإلدارة بإدارة أنشطة إنتاجیة تستلزم أخذ النظرة االقتصادیة في االعتبار-

.زیادة عدد العاملین في الجهاز اإلداري مما یستلزم إیجاد مصدر كبیر لدفع أجورهم-

تمیز إدارة التنمیة بطابع اإلدارة االقتصادیة، أما النتیجة الثانیة فقد تمر وتهمنا النتیجة الثانیة، فاألولى تكاد تكون قضیة مفروغًا منها 
دون أن یرى خطورتها البعض. أن نقص الموارد االقتصادیة للدولة قد یؤدي إلى خلق نظام أجور تتسم بانخفاض مستویاتها. ولن 

ر المشروعة والتي یمكن أن تصبح بمرور الوقت ولكثرة یعجز رجل اإلدارة في هذه الحالة عن زیادة دخولهم من العمل بكل الوسائل غی
ممارستها عرفًا إداریًا یجد الحمایة الالزمة من رجل اإلدارة أنفسهم. وهذا سوف یعني ضمن أشیاء أخرى فقدان اإلدارة ألهم مقومات 

.قیامها. نقصد نزاهة أعضائها وموضوعیتهم في اتخاذ القرارات

:ترتبط بتنوع األهداف بإدارة التنمیة ما یليومن المعوقات االقتصادیة التي 

صعوبة قیاس درجة الكفاءة في عملیات اإلدارة العامة للجهاز الحكمي. فالمعاییر متعددة في طبیعتها: معاییر مادیة ومعاییر معنویة -
.نفسیة

.إدارة التنمیة والمسئولین عنهاصعوبة التوصل إلى نظام موضوعي لتحدید مكافآت أو عقوبات العاملین في منظمات -

ولكن هذه الصعوبات ال یجب أن تؤدي إلى تخلي إدارة التنمیة عن اإلحساس بأهمیة وخطورة الجانب االقتصادي لعملیتها. كما توجد 
ى اإلنتاجیة جوانب أخرى للمشكالت االقتصادیة في إدارة التنمیة، فالتخلف یتضح أكثر في قوى اإلنتاج وارتباط ذلك التخلف في القو 

.وعالقاتها مع بنیان اجتماعي متخلف في قواعد مؤسساته وعادته وتقالیده

% في الدول النامیة في حین 3% ویصل أحیانًا إلى 2ومن المعوقات أیضًا االنفجار السكاني، إذ یصل معدل الزیادة في السكان إلى 
خطیرًا على إدارة التنمیة ویقلل من اإلفادة من فوائد التنمیة % في الدول المتقدمة. إن االنفجار السكاني یمثل ضغطاً 1یصل إلى 

.ویضعف قیمة جهود إدارة التنمیة

ومن المعوقات االقتصادیة في البالد المتخلفة، والتي تؤدي عادة إلى انكماش دور األفراد والمؤسسات األهلیة في عملیة التنمیة، ومن 
تلك العملیة ویؤدي إلى انخفاض مستوى التراكم الرأسمالي (االستثمار) أي التخلف ثم إلى ظهور قیام الدولة بوظیفة أساسیة في 

الواضح في الموارد المالیة لعملیة التنمیة. ورأس المال عنصر هام من عناصر التنمیة للحصول على وسائل التنمیة. وترتبط تلك 
.ملكة االبتكارالمشكلة بمجموعة من التعقیدات الثقافیة كضعف المیول االدخاریة وضعف 

:رابعًا: معوقات إداریة
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إن عملیة التنمیة تتسم أساسًا باالتساع الهائل كما ونوعًا في دور الجهاز اإلداري في البالد النامیة والحجم الكبیر من المعوقات 

:والمشكالت. وأهم هذه المعوقات اإلداریة في الدول النامیة یمكن تقسیمها إلى

ترجع أساًس إلى التغییر السریع في وظائف الجهاز اإلداري، فقد كانت هذه الوظائف تتركز في میادین تقلیدیة في : معوقات تاریخیة.
اإلدارة العامة المألوفة مثل حفظ النظام واألمن وٕادارة المرافق التقلیدیة في الدولة، ولكنها في فترة زمنیة قصیرة تحولت إلى وظائف 

ویعني ذلك أن الخبرات التقلیدیة تعد غیر صالحة للجهاز اإلداري في البالد النامیة وال تفید –جتماعیة ا–ثقافیة –اقتصادیة تربویة 
ن كثیرًا في تحقیق أهداف التنمیة. وقد الحظ أحد خبراء اإلدارة العامة األمریكیة في تقریر له أن جهاز الخدمة المدنیة في الهند واحد م

.عالم، ثم یضیف تناقضًا صارخًا وهو أن هذا الجهاز ال یالئم ظروف التنمیة في الهندأحسن عشرة أجهزة خدمة مدنیة في ال

: وتعود هذه المعوقات إلى وجود نقص واضح في تنظیمات إدارة التنمیة وعدم إتباع األسلوب العلمي في مجاالت معوقات تنظیمیة
اریة المالئمة للعمل الجدید المطلوب من الجهاز اإلداري وعدم كثیرة أهمها (توصیف الوظائف ووضع النظم واللوائح واإلجراءات اإلد

التناسق بین السیاسة واإلدارة)
فالتنظیم اإلداري ال یتمكن من مالحقة القرارات السیاسیة في أحیان كثیرة مما یصعب معه خلق التنظیم المالئم لمواجهة تنفیذ تلك 

سیق بینها وبین التنظیم اإلداري أو القرارات. وهناك معوقات تنظیمیة أخرى تعود إلى القرارات، وكثیر من القرارات السیاسیة ال یتم التن
إداریة تعدد النظم اإلداریة الالزمة إلدارة التنمیة. فاإلدارة الحكومیة التقلیدیة والقطاع العام واإلدارة المحلیة كل منها یحتاج إلى نظم 

.متناسقمختلفة، مما یخلق صعوبة خلق التنظیم اإلداري ال

:خامسًا: معوقات بشریة

وهي نقص اإلداریین الفنیین األخصائیین الالزمین إلدارة التنمیة وخصوصًا في المجاالت الدقیقة كوظائف الحفظ والتخزین والشراء 
إدارة التنمیة هي واإلشراف، حیث أنه لم یكن في معظم الدول النامیة مؤسسات تعلیمیة تؤهل هؤالء بالقدر الكافي للقیام بوظائف في 

مشكالت ذات طبیعة متعددة الجوانب، وأنه ال یمكن لعالجها إال بأخذ النظرة الفاحصة والشاملة، وهذه هي اإلستراتیجیة الصحیحة لكل 
.من إدارة التنمیة واإلصالح اإلداري

:

حتمية وأكيد أن اجلزائر رغم ما متلكه من طاقات ميكن أن نلخص يف اخلتام أن السياحة اليوم يف اجلزائر أصبحت ضرورة 
نفطية إال أن حتقيق التنمية الفاعلة دائما خاصة يف القطاع االقتصادي على االستعانة بأكثر من مورد ( صناعي ،زراعي ، 
ع هذا ما 
يتطلب التموين مع حتقيق ثقافة سياحية لدى كل فرد البلوغ أهداف سياحية وهي دورها أهداف التنمية املنشودة هذا ما 

جيعلنا نفكر منظومة جمتمعية على األمد البعيد جتسيدا للبعدالسامي للتنمية املستدامة
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