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ملخـــــــــص الدراسة:

االتصال مفهوم جوهري فـي جـل التخصصـات و بالتـالي تعـددت زوايـا تنـاول الموضـوعووهي

عملية اجتماعية تعتمد على نسق كامل مـن الرمـوز و المعـاني اللفظيـة و غيـر اللفظيـة وهـي محـر

التفاعل اإلنساني حيث توظف في شـتى المجـاالت و فـي مجـال اإلدارة المحليـة تسـاعد علـى تحقيـق
التنمية المحلية التي تستوحي من حاجات و رغبات الجماهير المحليةووالتنمية المحلية ال تتحقق إال
بالمشاركة الشعبية لسـكان ولـيمكن أن يحـدث ذلـ إال مـن خـالل توظيـف العمليـة االتصـالية بكـل مـا

تشمله من أنواع ووسائل لالتصال وذل لبناء و ربط عالقة تواصل و تنسيق بين اإلدارة المحلية و

المواطن ووهدف هذه الدراسة هو السعي في البحث عن أفضل السبل االتصالية لتحقيق ذل .
و من ما سبق بلورنا التساؤالت اآلتية لدخول و الغوص في خبايا الموضوع وهي:

-1التساؤالت:

-1كيف تسهم أنواع االتصال داخل اإلدارة المحلية في تسهيل الخدمات للمواطن؟
-2ما هو نوع العالقـات العامـة التـي يمكـن أن تبسـ

بهـا اإلدارة المحليـة وقـة المـواطن مـن أجـل

تفعيل التنمية المحلية؟

-3كيف تساهم مجهودات اإلدارة المحلية في إبراز المشاريع التنموية ؟

-2الفرضيات:

 -1تطبيــق أنواعــا مختلفــة مــن االتصــال فــي اإلدارة المحليــة يزيــد فــي كميــة و نوعيــة المعلومــات
التي يتحصل عليها المواطن.

-2تعزيز الحوار و إش ار المجتمع المحلي يسهم فى اختيار تنمية تستجي

لحاجيات المجتمع.

-3يمول االتصال االنتقائي أحد العناصر األساسية للتعريف بالمشاريع التنموية.

-3أهم أسباب إختيار الموضوع:

يرجع اختيار موضوع " العملية االتصالية و تفعيل التنمية المحلية" إلـى أسـبا

ذاتيـة وأخـر

موضــوعيةو ارتبــاو موضــوع البحــث بتخصــص الطالبــة الباحوــة "اتصــال وعالقــات العامــةو أصــالة
الموضــوع باعتبــاره ظــاهرة موجــودة بالفعــل وملموســة فــي واقــع اإلدارةو خاصــة مــع مالحظتنــا اليوميــة

للقبــول البويــف علــى اإلدارة المحليــة الســتخرا .الووــائق .والعمليــة االتصــالية و العالقــات العامــة مــن
المواضيع الحديوة التي تساهم في تحقيق أهداف اإلدارة من وجهة نظرنـا وخاصـة بإشـ ار الجمهـور

الخارجي .

 -4منهـــــج الدراســـــة :تختلف مناهج البحث في مجاالت العلوم االجتماعيـة بـاختالف كـل فـرع إال
أنــه يبقــى لبــل ظــاهرة اجتماعيــة تــدرج فــي هــذا المجــال مــنهج تســير وفقــه يتماشــى مــع طبيعــة هــذه

الظــاهرة و المتغي ـرات و الطــرث التــي تــؤور فيهــا و اعتمــدنا ف ـي د ارســة هــذا الموضــوع علــى المــنهج
البمــي و البيفيوفــالمنهج البمــي اســتعملنا االســتمارة كــبداة لجمــع البيانــات و المعطيــات عــن طريــق

تبويبها للحصول على تب اررات و نس

تحمل إجابات المبحووين و أرائهم وومـن وـم مناقشـتها

و تحليله ــا سوس ــيولوجيام.و الم ــنهج البيف ــي ع ــن طري ــق توظي ــف المق ــابالت الت ــي أجريناه ــا م ــع 02
إطارات من البلدية لدعم المعطيات المتحصل عليها من االستمارة و شبكة المالحظة.

-5أدوات جمع البيانات:للقيام بـبي د ارسـة ميدانيـة ال بـد مـن اسـتخدام وسـائل و أدوات ميدانيـة لـذل
فقمنــا بد ارســتنا باســتخدام الوســائل اآلتية:االســتمارة:وظفت مــع  250مبحــوثو المقابلــة  02:مبحــوث

ووشبكة المالحظة.

-6 -أهـم النتـائج  :اإلدارة المحليـة نابعـة مـن صـميم الشـع

فهـي وحـدها التـي تسـتطيع تببيـد وحـدة

المجتمـ ــع باسـ ــتوارة ال ـ ـرأي العـ ــام المحلـ ــي لالهتمـ ــام بالمشـ ــكالت اإلنسـ ــانية واش ـ ـ ار الم ـ ـواطنين فـ ــي
الوصول إلى حلول لهـا .فالمساهــمة الشـعبية هـي رو اإلدارة المحليـةو والمحـور الـذي ترتبـز عليـه
ولقــد أصــبح مــن األمــور المؤكــدة أن علــى اإلدارة أن تلعـ

دو ار أساســيا فــي عمليــة التنميــة الشــاملة

التي ال توجد دولة إال ويدفعها الطمو أن تقطع أشواطا ملموسة لبلوغها.

يتبـين لنــا فــي نهايــة المطــاف أن خدمــة العمليــة االتصــالية للمـواطن لهــا أوــر علــى أريــه فكلمــا كانــت

العمليــة االتصــالية تخــدم الم ـواطن كــان الحكــم عليهــا جيــد جــدا وفقــا والعكــج صــحيح و أي علــى
البلديــة أن تبخــذ بعــين االعتبــار ركيزتهــا األساســية أال وهــي الم ـواطن فتســعى إلــى توجيــه االهتمــام

بــالمواطن ومحيطــه االجتمــاع مــع تنميــة مها ارتــه فــي التواصــل اإلداري الســليم مــن إطــارات إدارتــه
المحلية من خالل فتح الحوار والتنسيق وذل لقتل الصراع وتجن

التصدع للحفاظ علـى العالقـات

المحلية السليمة والهادفة ويتحقق كل هذا بتنويع الوسائل االتصالية .

المشــاركة هــي اشــت ار الم ـواطنين كــبفراد أو جماعــات مــع المســئولين وجهــات اإلدارة فــي

تحديد االحتياجات وأولوياتها للمجتمع وأفضل الوسائل لتحقيق هـذه االحتياجـات ووضـع السياسـات

وتمويل المشروعات واتخاذ الق اررات وتنفيذ السياسات والرقابة على أوجه النشاو المتعلقة بالتنمية .

فالمشـاركة مفهــوم مـرتبط بــالمجتمع المفتــو والــديمقراطيو وهــي مكـ وـون أساســي مــن مكونــات
التنميــة البشـرية كمــا يفهــمها ويســعى مــن أجــل تحقيقهــا برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي .فالمشــاركة

تعني أن يكون لنا دور .ويج

أن يكون لجميع الرجال والنساء رأي فـي صـنع القـ اررات التـي تـؤور

في حياتهـم سواء بشكل مباشر أو من خالل مؤسسات شرعية وسيطة تمول مصالحهـم .وهذا النوع
من المشاركة الواسعة يقوم على حرية التنظيم وحرية التعبيرو وأيضا على قدرات المشاركة البناءة.

مم ــا س ــبق ذكـ ـره نق ــول أن تعزي ــز لحـ ـوار و المش ــاركة يس ــهم ف ــي اختي ــار تنمي ــة تس ــتجي

لمجتمع.

لحاج ــات

Summary:
Communication a fundamental concept in most disciplines ,which is a
social process based on the entire layout of the icons and verbal meanings
and non-verbal an engine of human interaction where employed in various
fields and in the field of local administration help to achieve local
development inspired by the needs and wishes of the local fans, and local
development can only be achieved popular participation of the population
and can happen only through the employment of the communicative
process everything covered by the types and means of communication and
to build and link the relationship continues and coordination between the
local administration and the citizen, and the goal of this study is to seek in
the search for the best ways to achieve this communication.
And from the above we forms the following questions to enter and dive
into the mysteries of subject, namely:
1-questions:
1-How contribute to the types of communication within the local
administration in facilitating services to citizens?
2-What kind of public relations that can earn the trust of the citizens of
local administration in order to activate local development?
3-how to contribute to the efforts of the local administration in highlighting
the development projects?
2-hypotheses:
1. the application of different types of communication in the local
administration increases in the amount and quality of information obtained
by the citizen.
2-promoting dialogue and community involvement in the selection of
development contributes to respond to the needs of the community.
3-selective communication represents one of the basic elements inform of
development projects.
3-the important reasons for choosing theme:
The selection of the theme of "communication process and
effectiveness the local development" to Resume objective reasons and
others, link the subject of research specialization student researcher
"communication and public relations, originality of subject as a
phenomenon that already exist and concrete in reality administration,
especially with our observation daily to accept heavy on the local
administration to extract documents communication and public relations of
the modern threads that contribute to the achievement of management
objectives from our point of view, especially the involvement of external
audiences.
4. Methodology: Research Methods vary in the fields of social sciences
depending on each branch but it remains both a social phenomenon studied

in this field approach going and jurisprudence in line with the nature of this
phenomenon and variables and methods that affect them, we have adopted
in the study of this subject to the quantitative approach and qualitative,
quantitative The curriculum we used a questionnaire as a tool for data
collection and data by classifying them for duplicates and bear answers
respondents ratios and their opinions, and then discussed and analyzed
Sociology approach qualitative by employing our interviews with 02
frames from the municipality to support the data obtained of the form and
observation network.
5-selection of samples: to do any field study must be used means and field
tools for co-operation that our study using the following means: Form: tied
with 250 respondents, interview: 02 respondents, and a network of
observation.
- 6-the important results: the local administration stems from the core of the
people, which alone can confirm the unity of the local community by
instigating public opinion to the attention of the humanitarian problems and
the involvement of citizens in access to solutions. People then buying
shares is the spirit of the local administration, and the axis, which is based
upon, and has become matters confirmed that the Department should play a
key role in the comprehensive development process that exists only state
and paid by the ambition to cut concrete strides to achieve them.
We can see in the end that the process of communication to the citizen
have a service impact on his mind the more the process of communication
serve the citizen was judged very good in accordance with, and vice versa,
any municipality to take into account the basic namely the citizen seeks to
draw attention citizen and its surroundings meeting with development
administrative communication skills in the proper management of the local
frames through open dialogue and coordination so as to avoid conflict and
the killing of cracking to keep the local sound and meaningful relations and
achieved all of this diversified communication means.
Participation is the involvement of citizens as individuals or groups
with administration officials and agencies in identifying needs and
priorities of society and the best means to achieve these requirements,
policy development and project financing and decision-making and
implementation of policies and control over aspects of the activity related
to development.
Participation is linked to the concept of an open and democratic
society, which is an essential component of human development
components as understood and seeks to achieve the United Nations
Development Programmers. Participation means that we have a role. It
must be for all men and women a say in decisions that affect their lives
making, either directly or through legitimate intermediate institutions and
represent their interests. This kind of broad participation is based on

freedom of association and freedom of expression, and also the
constructive engagement capabilities. Of the foregoing we say that the
strengthening of dialogue and participation in the selection of development
contributes to respond to the needs of expression, and also the constructive
engagement capabilities.

