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  :ملخص

 األمراض هذه. اإلدارية األمراض مواجهة يف مستوياا من أي يف عصية ال و حصينة ليست لكنها احلكامة، يف أساسي عنصر العامة اإلدارة
 . واالقتصادية االجتماعية التنمية حماوالت وتعيق احلياة تعقد العامة اإلدارة جسد تنخر اليت

 مجيع يف يظهر و. الوظيفي االغرتاب و الصراعات و كالفساد العامة اإلدارة يف اخللل وأوجه أشكال عدة على الضوء البحث هذا يلقي
 إىل تؤدي وقد واالقتصادية االجتماعية والتنمية اجلودة عالية اإلدارية اخلدمات حتقق يعرتض خطرياً  عائقاً  تعد الوضعيات هذه أن احلاالت

 األوبئة هذه حملاربة مبتكرة مناهج على أيضاً  الضوء البحث يلقي الطريق، استشراف أجل من. بأكملها الدولة يف اإلداري النظام مسعة ايار
 .اإلدارية

 .اإلدارة العامة، أمراض اإلدارة العامة، حماربة أمراض اإلدارة العامة :الكلمات الدالة

Abstract: 

Public Administration is an essential component of governance, but it is not invulnerable 
in any of its levels to the administrative diseases. These diseases plaguing the body of 
public administration complicate life and hinder social and economic development. 

This research sheds light on several forms of deficiencies in public administration such as 
corruption, conflicts and alienation career. In any case, it appears that these situations are 
a serious obstacle for a high quality administrative services and a sustainable economic 
and social development. These diseases might lead to the collapse of the administrative 
system reputation. To explore the available remedies, this research focuses on innovative 
approaches to fight against these devastating administrative problems.  

Key words: Public administration, Public administration diseases, fight against 
administrative diseases. 
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  أمراضها؟ لعنة من اإلفالت يمكن كيف: العامة اإلدارة

 

  :المقدمة

الصراعات واخلوف و العوز، و ال ميكن أن ترفع هذه   الفساد و يواجه الناس و احلكومات و الدول حتديات التحرر من
التحديات دون رفع حتدي احلوكمة اجليدة لالقتصاد و ما يرتبط ا مباشرة من جودة إدارات التنمية و كفاءة املؤسسات العامة اليت 

  .يبقى دورها حيويا
  
غري أن . ى أسواق العامل النامي بشكل غري مسبوققد شهدت العقود األخرية من القرن العشرين زحفا رهيبا لالقتصاد احلر علل

 يف النظر إعادة على املعاصرة توايل األزمات االقتصادية و املالية و اشتداد وطأا، و ضغط التحوالت املتسارعة  أرغم الدولة
الدولة أفضل ما "إىل مبدأ  «moins d'État »" الدولة اقل ما ميكن"و انتقل مركز االهتمام من مبدأ . وطبيعة عملها ماهيتها

كبرية، و يتطلب منها إجراء تعديالت  مسؤوليات احلديثة الدولة يف العامة اإلدارة عاتق على مما يلقى «mieux d'État» "ميكن
 1)2008(يشري تقرير منظمة األمم املتحدة  .خططها وتنفيذ أهدافها أو تصحيحات لتتكيف مع أدوارها اجلديدة يف سبيل حتقيق

وجود اجتاهني مرافقني أيضا، اجتاه أول ميكن مالحظته يف العديد من البلدان النامية اليت يتغري فيها دور الدولة بانتظام حبثا عن  إىل
مث هناك اجتاه ثان، يُرى يف البلدان االشرتاكية السابقة، . التكيف مع منو قوى السوق واالحتياجات امللحة للفئات احملرومة املتنامية

ل التدرجيي للدولة الستيعاب قوى السوق املتنامية، وتطوير الدميقراطيات التعددية وتعزيز اتمع املدين الذي ال يزال هو التحو 
  .جنينيا

  
وقد أدت هذه التغريات يف دور الدولة إىل تغيريات مماثلة يف آليات اشتغاهلا، حبيث ميكن للمرء أن جيادل بأن هذا التطور مر من 

 Public(مث إىل مفهوم احلوكمة العامة ) Public Management(إىل ) Public Administration(العامة مفهوم اإلدارة 
Governance( ،UN (2015) . من الواضح أن الدولة مدعوة للعب دور رئيسي يف عملية التنمية، ومع ذلك، يف كثري من

تدرجييا، مشلت التحديات اليت تواجه . سامها فعاال يف التنميةالبلدان النامية، فإن قدرة الدولة نفسها حتتاج إىل تعزيز لتصبح م
. الدولة قدرا على حتديد العقبات و العراقيل اليت تواجه أداا األساسية و هي اإلدارة العامة يف ممارسة السلطة و يف قيادة التنمية

خماوف مهمة إزاء األمراض املقرتنة بتغول  ولكن ال خيلو هذا التقدم يف فهم هذه األدوار من أوجه قصور، حيث يثري البعض
و قد يؤدي إغفال هذه األمراض، . على االقتصاد و اتمع الكثري من هذه التخوفات مشروعة، و تفرض تكلفة ضخمة. اإلدارة

  .  أو اإلصرار على تأجيل معاجلتها إىل ايار النظام برمته

ليت تنخر جسد اإلدارة العامة و اليت تتعلق بسلوك املوظفني فتجعل منها أداة و لذلك حتاول هذه الورقة النظر يف أهم األمراض ا
          ال تبحث هذه الورقة عن وضع قائمة شاملة ملثل هذه األمراض بل تركز على مخاسية الفساد اإلداري . مكبوحة و كاحبة

هذه الورقة أيضا يف احللول اليت ميكن تصورها،  و انطالقا من ذلك، تبحث. و الصراعات و اخلوف و اإلجهاد االغرتاب الوظيفي
انطالقا من مضمون املمارسات اجليدة، حلماية اإلدارة العامة من هذه املعضالت و تركز على احلوكمة و استخدام وسائل االتصال 

دارية و حتدد لذلك أهم أثناء ذلك، تشدد هذه الورقة على دور املؤسسات احلكومية ودور الدولة يف معاجلة األمراض اإل .احلديثة
 .سبل اإلصالح وكيفية املعاجلة انطالقا من املمارسات اجليدة و التجارب الناجحة يف خمتلف الدول الرائدة
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تکتسب هذه الورقة أمهية خاصة فی هذا التوقيت بالذات، نظرا ملا تشهده الكثري من الدول من حماوالت إلدخال تعديالت 
      فرغم احملاوالت املبكرة إلصالح وتطوير اإلدارة العامة يف كثري من الدول، . ا البريوقراطيةجذرية متس قيما راسخة فی أجهز 

و خاصة النامية منها، إال أنه ميکن الزعم أن املشاكل التی عانت منها هذه األجهزة يف املاضی هی ذاا ما يعانی منها فی الوقت 
       و لذلك، فطرح اإلشكاالت الكربى لإلدارة العامة من القضايا الساخنة . احلالی، بل وأصبحت بشکل أکثر حدة وانتشارا

عمليا، تشكل االستجابة السريعة و بالشكل املطلوب لالزمات . و العاجلة اليت تقتضي وضعها يف مصاف الدراسات اإلسرتاتيجية
ما يثبت عجزها املتكرر عن معاجلة األوضاع يصبح اليت تصيب االقتصاديات رهانا ترفعه اإلدارة العامة مبختلف مستوياا، و حين

إصالحها و البحث يف تغيري طرق عملها أمرا يف غاية األمهية و ممرا إجباريا آلي إصالح اقتصادي أو جمتمعي ال ميكن التغافل عنه 
  .بتاتا

. اجلوانب املرتبطة بظواهر أمراض اإلدارةاملنهج الوصفي التحليلي قصد حتديد أهم  لتحقيق األهداف املرجوة ، اتبعت هذه الدراسة
و قد استعانت أيضا بشيء من االنتقال بني علم االقتصاد و علم االجتماع و علم النفس التنظيم و العمل و اهلدف من ذلك 

  .اإلملام مبوضوع البحث من جوانبه املختلفة اليت يشكل مجعها وسيلة إليضاح الصورة متفرقة املركبات

تضمنت املقدمة أمهية املوضوع و حتديدا لألهداف . قسمت هذه الورقة إىل ثالثة أقسام باإلضافة إىل مقدمة و خامتةالجناز املهمة 
مث قسم ثان تعرض بالتحليل ألمهية اإلدارة العامة و الرهانات املعقودة عليها و التحديات اليت تواجهها و تتطلب منها . املرجوة

و الصراعات الفساد : تناول القسم الثاين مخسة من أمراض اإلدارة العامة. ت على حد سواءنوعية أعلى من املدخالت و املخرجا
واخلوف و اإلجهاد و االغرتاب الوظيفي و أظهر أن هذه الوضعيات تعد عائقاً خطرياً يعرتض التنمية االجتماعية واالقتصادية وأن 

أما القسم الثالث فيلقي الضوء بشكل خمتصر . يف الدولة بأكملها اشتدادها و توسعها قد يؤدي إىل ايار مسعة النظام اإلداري
حول أهم احللول و املقاربات اليت استخدمت ملعاجلة أمراض اإلدارة إلحداث تغريات أساسية إجيابية يف السلوك والنظم والعالقات 

 عالية من الكفاءة والفعالية يف إجناز أهدافه مبا يؤمن له درجة  واألساليب واألدوات حتقيقًا لتنمية قدرات وإمكانيات هذا اجلهاز
تستعرض اخلامتة أهم النتائج املتوصل إليها و تقدم استشرافا للمسائل اليت ينبغي الرتكيز عليها يف البحوث املستقبلية اليت تم .

  .بقضايا اإلدارة العامة

  :أهمية اإلدارة العامة و التحديات التي تواجهها�.1

. واألداة العملية لتحقيق األهداف والسياسات املرسومة، والقيم املرجتاة ،اجلهاز التنفيذي ألية حكومة ناشطةمتّثل اإلدارة العامة 
وقد  .لذلك فإن لإلدارة العامة موقعها احلساس وتأثريها اخلاص يف النظام السياسي، وهي األداة املباشرة لتحقيق تنمية مستدامة

. سامهت يف التأثري على النظم احلكومية السائدة وعلى أمناط املمارسات العملية للحكم ظهرت يف الفرتة األخرية متغريات عديدة
كما ظهرت متغريات يف بيئة اإلدارة العامة ويف . وقد أدت هذه التغريات إىل إدخال مفاهيم وتوجهات جديدة يف إدارة احلكم

ا، واملستجدات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وسهولة من بني هذه املؤثرات نذكر العوملة واجتاها. مفاهيمها وديناميكيتها
، واليت أدت إىل خلق فرص جديدة، كما وضعت احلكومات أمام حتديات تتطلب ..انتقال البضائع واألشخاص واألموال إخل
  .صياغة جديدة وخالقة لنظم اإلدارة العامة

ومع . اجلدل، واحد من أهم العوامل يف تنفيذ الربامج الوطنية للتنمية كيف يدار القطاع العام يف بلد ما وكيف يسّري هو، من باب
قد أصبحت حتديا له متطلبات عديدة بالنسبة لصانعي  –يف األجواء احلالية املتغرية باستمرار  -ذلك فإن إدارة القطاع العام 
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 البلدان النامية ويف البلدان ذات وهو حتٍد أكثر ضغطًا يف. السياسات، ومديري اخلدمات العامة وملوظفي القطاع العام
  .االقتصاديات االنتقالية

فبوجود هذا الكّم اهلائل من املشاكل، يبدو من . تبدو مروحة التحّديات اليت تواجه العديد من الدول النامية مرّوعة وحمّرية يف آن
ويكاد املواطنون جيمعون على . الفاعلة الصعب معرفة من أين تبدأ معاجلتها وما األدوار اليت ينبغي أن تضطلع ا األطراف

وبطبيعة احلال، تتشابك حتّديات احلكم احملّلي  .استيائهم الشديد من طبيعة تعاطي اإلدارة مع التحّديات الكثرية اليت تواجههم
 .صراعات بالوكالةوالتحّديات اجليوسياسية بصورة متزايدة يف معظم الدول اهلّشة، حيث يتم حتويل حتّديات احلوكمة احمللية إىل 

وهم يعّربون عن سخط كبري على الفرص الضائعة الناجتة عن ضعف احلوكمة، ويرون أن مثّة صالت مباشرة بينها وبني صعود 
ولن يتسّىن ألي دولة أن تتطور من دون بناء مؤّسسات فّعالة وجديرة بالثقة، وإرساء نظام متني . موجات التطّرف و االستقالة

  .2ات السياسية، وتوسيع قاعدة املشاركة يف عملية صنع القرار، دون إصالح جوهري لإلدارة العامةللضوابط والتوازن

 خطة يف عناصر حامسة هي املؤسسات وفعالية الرشيد واحلكم أن السالم 3)2015(يؤكد تقرير التنمية املستدامة للدول العربية 
تتعلق أساسا باملنظومة  . و يف معرض حديثه عن جوانب احلوكمة و املؤسسات  يؤكد على مجلة من التحديات. املستدامة التنمية

 عن االستقرار على احلفاظ األنظمة من بعض متكنت وقد .السياسي القبول لقاء مع املواطنني الريع الريعية حيث تتقاسم الدول 
 يف فرص تأمني الشائعة الريع تقاسم آليات ومن .األنظمة هذه استدامة مدى حول السؤال يبقى الدخل، ولكن توزيع إعادة طريق

لتجنيب اعضاء احلكومة  وسيلة العامة الوظيفة تصبح وهكذا.األداء يف كبرية إجنازات شاغليها من يُتوقع ال الوظيفة العامة،
 يف األجور، والفائض يف باإلجحاف النظم هذه وتتسم .اجلودة عامة عالية خدمات لتقدمي وسيلة تكون أن من بدال املساءلة،

  .اإلداري التسلسل يف املرونة وعدم التوظيف،
وميكن لإلدارة العامة أن تلعب دورًا أساسيا إما يف تطوير قدرات اتمع يف مواجهة التحديات الطارئة بشكل يسمح باالستفادة 

ومن أهم التحديات . 4ارة العامة العائق الرئيسي أمام حتقيق التنمية املطلوبةمن الفرص املتاحة، وإما بالعكس، ميكن أن تكون اإلد
اليت تواجه أية دولة تسعى لتطوير جمتمعها هو الدور الذي ميكن أن تلعبه اإلدارة العامة يف خلق املناخ اإلجيايب واملساعد الذي 

. احلكومات، نظريا على األقل، لتطوير اإلدارة العامة يف دوهلاتسعى  يسمح للقطاع اخلاص بالنمو واالزدهار وعيا ذه األمهية، 
ولكن النجاحات احملققة يف عمليات التنمية اإلدارية تتفاوت كثريا تبعا للنظام السياسي ولألوضاع االقتصادية واالجتماعية السائدة 

  .لتطوير اإلدارة العامة ولتحسني أدائهاو لكن رغم كل ذلك، هنالك إمجاع على ضرورة متابعة اخلطوات املتخذة . يف كل دولة

 األسباب و التداعيات: الخماسي المرعب ألمراض اإلدارة العامة�.2

ا، وتوجيه االستثمارات ھتلعب اإلدارة العامة على مستوى الدول دورًا بالغ األمهية يف رسم السياسة واإلشراف على تنفيذ
لكن، عندما تقصر اإلدارة العامة  .تقدمي خدمات عامة عالية اجلودةكما تسعى إىل ضمان تكامل سياسات الدولة و . حلكوميةا

االقتصاد العام ،حيث    يساهم مرض اإلدارة العامة يف تدين كفاءة.  يف آداء وظائفها تتحول إىل عبئ ينوء به االقتصاد و اتمع
ك إضعاف مستوى اجلودة يف البنية التحتية انه حيد من املوارد املخصصة لالستثمار ويسيء توجيهها أو يزيد من كلفتها ، وكذل

  . العامة

أحد أكرب املعوقات اليت تواجه املؤسسات احلكومية، و هي من أكرب أمراض ومعوقات التنمية اليت متنع حتقيق  تعترب رداءة اإلدارة 
تسلط هذه الفقرة الضوء . د طويلةتعاين اإلدارة العامة من العديد من األمراض املتفشية و املتجذرة، و بعضها يرجع لعقو . مثارها

  .على مخسة من األمراض املستعصية املنتشرة يف شرايني اإلدارة العامة
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  : (administrative corruption)الفساد اإلداري�.1

مل تم األدبيات االقتصادية ملسألة الفساد إال بدء من سنوات الثمانينات و ركزت على نقاط الضعف يف املؤسسات العامة 
منذ  .والتشوهات يف السياسات االقتصادية اليت أدت إىل سعى املوظفني العموميني وراء الريع و احتضام املمارسات الفاسدة

التوجه األويل هلذا العمل جاء من حتول . ، كان هناك انفجار ظاهر يف الكتابة األكادميية القتصاديات الفساد1990sأوائل 
و قد كان حترير االقتصاد، السيما . دياد الوعي بتكاليف الفساد يف البلدان املتقدمة والبلدان الناميةاالقتصاديات االشرتاكية ، مث از 

يف جمال التجارة الدولية جنبا إىل جنب مع العوملة عامالن زادا من الضغوط على الدول حىت تكون أكثر شفافية وخضوعا 
لقا حوافز لصانعي السياسات إلصالح السياسات واملؤسسات يف للمساءلة يف إدارة اقتصادياا، بل أكثر من ذلك، فقد خ

  .IMF(2002)5البلدان لالستفادة من ارتفاع التدفقات الدولية لرؤوس األموال والتكنولوجيا واملعلومات 

، مت حتديد الفساد باعتباره واحدا من أعظم املشاكل اهلامة اليت تواجه IMF(2016)6يف بعض استطالعات الرأي العاملية األخرية 
و لذلك، باتت معاجلة الفساد من الضرورات امللحة، و يزداد الشعور باإلحلاح يف بيئة حيث ال تزال آفاق النمو . العامل اليوم

كما يستمد استعجال . الغضب األخالقيوفرص العمل يف العديد من البلدان مكبوحة وعدد من قضايا الفساد البارزة تثري 
 . مواجهة الفساد تربيره أيضا من اخلوف املتزايد باإلمجاع على قدرة الفساد على  تقويض النمو االقتصادي الشامل بشكل خطري

  .و هذه احلاجة امللحة هي ذات طابع عاملي طاملا أن الفساد مشكلة تؤثر على البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء

من الصعب تعريف الفساد بطريقة شاملة بسبب اختالف السلوك الفاسد وبسبب ختفي مرتكبيه عن أنظار الرأي العام على حد 
سوء استغالل منصب عام، أو  لكن من بني أكثر التعريفات املقبولة على نطاق واسع يف األدبيات ذلك الذي يعترب الفساد. سواء

يستخدم هذا التعريف جمموعة متنوعة من املؤسسات . BARDHAN (1997) 7 سلطة معهودة، لتحقيق مكاسب خاصة
بل هو أيضا يتفق مع أحكام اتفاقية األمم . العامة ومنظمات اتمع املدين، مبا يف ذلك البنك الدويل ومنظمة الشفافية الدولية

  . IMF(2016)املتحدة ملكافحة الفساد 

هو ذلك الفساد الناتج عن : األول. ، الفساد إىل نوعني أساسني9) 2011(و حبر 8)1996(تقسم البحوث األكادميية، أبو سن 
قبول الرشوة أو . 1: سوء نية وقصد ومع سبق اإلصرار عليه، وهو األكثر خطورة واألصعب عالجًا و يتخذ أحد األشكال التالية

استغالل املنصب وسوء استعمال . 2 .يةطلبها مقابل أداء عمل معني أو االمتناع عن أداء عمل معني، وذلك ملصلحة شخص
االختالسات املالية بأنواعها املختلفة، واالستفادة الشخصية من األموال العامة دون . 3 .السلطة، وذلك خدمة ملصلحة شخصية

ساد اإلداري التزوير يف األوراق الرمسية لتخفيف الضرائب مثًال عن األقارب أو عنه شخصيًا وتعد الرشوة أسوأ أنواع الف .وجه حق
اليت يدفعها املواطن للموظف مقابل خدمة يقدمها له، وتكون هذه اخلدمة مشروعة، وهو من املستحقني هلا ولكنه ال حيصل عليها 

  .إال إذا دفع مبلغاً مالياً للموظف

باب التسيب اإلداري هو الفساد الناتج عن إمهال من جانب املوظف املسئول أو من عدم الكفاءة أو عدم املباالة ومن : الثاين
وذلك بال شك يعترب إخالال من جانب املوظف وجيب معاقبته علي ذلك ولكنه أقل خطورة من النوع األول،  . وسوء اإلدارة

التغيب عن العمل بدعوة األجازات . 1: وقابل للعالج، ونستطيع أن نعرب علي ذلك االحنراف اإلداري من خالل الصور التالية
االستهانة بامللكية العامة . 3 .لتأخري يف احلضور للعمل واخلروج قبل املوعد، أي عدم االلتزام بأوقات الدوام الرمسي.2.  املرضية

عدم احرتام الزوار باملكتب والتحدث ملدة طويلة . 5 .عدم االنصياع ألوامر الرؤساء، وعدم احرتام القانون. . 4واستباحتها 
واخلطورة تكمن هنا بعدم معاجلتها، فقد تقود إيل فساد إداري أكرب إذا مل تعاجل باحلسم  وهناك أشكال كثرية أخري .باهلاتف
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رغم أن التغيب قد يكون أمرا طبيعيا ألسباب موضوعية، إال أنه قد يعد من أخطر أشكال الفساد إذا كان . والعقاب املناسب
  . يتعلق حباالت غري مشروعة

  :)Conflict(الصراعات  .2

حتدد بعض مسات الشخصية سرعة تطور اإلجهاد  .ميكن أن تؤثر على قدرته يف التحكم يف درجة اإلجهادلكل فرد شخصية 
عدم التطابق و . عندما يتفاعل البشر، يصبح التعارض والصراع يف كثري من األحيان أمرا ال مفر منهو . بآثاره اإلجيابية أو السلبية

 House and Rizzo 10وبدورها تسبب هذه االختالفات، وفقا لـ . رفالصراعات تسبب اختالف املعتقدات واآلراء واملعا
تعريف املعارضة  11Winardi (1990)يف حالة وجود تعارض بسبب االختالفات يف تقدير األمور اقرتح . الصراعات   (1972)

كان ويف أي وقت، وغالبا ميكن أن حتدث النزاعات يف أي م. أو الصراع بأنه صراع بني احتياجات وأهداف األفراد أو اجلماعات
  .ما ال ميكن جتنبها حبيث يطلب من اإلطار إدارة الصراع حىت ال يكون له أثر سليب

اخلصائص الفردية، أي ) أ: (بأن أسباب الصراع ميكن جتميعها يف ثالث فئات واسعة، وهي  12Rizzo et al. (1972)جادل 
الشروط الظرفية اليت ميكن أن تشجع على ) ب. (لك التصورات واآلراءالقيم واملواقف واملعتقدات واالحتياجات والشخصية، وكذ

ظهور الصراع، وهي الظروف املرتابطة، واحلاجة للتفاعل مع اآلخرين، واحلاجة إىل التوافق يف اآلراء، واختالف يف الوضع املهين، 
 ميكن أن تؤدي إىل الصراع، أي وجود التخصص العوامل املعقدة يف اموعة اليت) ج. (واالتصاالت، واملسؤولية، واألنظمة غامضة

والتفريق بني املهام، واملهام املرتابطة، واألهداف الرئيسية املراد حتقيقها، واملوارد الشحيحة والسلطة وأنواع النفوذ والقرارات، 
من األحيان يف حالة صراع، عندما يكون هناك تفاعل بني األفراد يكونون يف كثري ) 1995(ووفقا للجدار . واإلجراءات واألنظمة

خصائص الفرد، أي ) أ: (وفقا هلما ميكن أن يؤدي إىل الصراع، من بني أمور أخرى. و الصراعات غالبا ما تؤدي إىل الصراع
التصورات حول اآلخرين، التواصل بني األفراد أو ) ب. (شخصية الشخص،و القيم اليت يتبناها ودرجة االلتزام و األهداف

املشاكل و مدى تعقيد وحجم ) ج. (اد أو اجلماعات األخرى، واالختالف يف الوضع املهين، والتفاعالت السابقةجمموعات األفر 
  .املشاكل املتنامية، والتفاصيل الغامضة من القضايا العالقة

. ارد البشرية العاملةو ينجر عن الصراعات و أجواء العمل السيئة ظاهرتان خطريتان على صحة اإلدارة العامة و فعاليتها و على املو 
يشتت الصراع جهود املنظمات و يزيد من هشاشتها، فهو يستهلك قدرًا كبريًا من مواردها و يزيد من ضغوط العمل مما يقلل من 

  .اإلنتاجية ويضعف األداء

  (Fear) الخوف  .3

 Furedi(2007) 14يؤكد الباحث . فإن اخلوف العام ميأل املساحات االجتماعية للحياة اليومية Hubbard (2003) 13وفقا لـ
أن اخلوف أصبح قوة جبارة يمن على خميلة الناس، و أن السياسة أصبحت مسابقة للشر املتأجج و يسرد جمموعة من القضايا  

الوعي باخلطر، واخلوف من البيئة احلضرية، واخلوف من صعود : كانت حمور التساؤالت اليت طرحها الباحثون خبصوص مسبباته
اجلرمية، واخلوف من اآلخر، والتضخيم من اخلوف من خالل وسائل اإلعالم، واخلوف باعتباره اخلطاب متميزة، وتأثري اخلوف على 

  . النموذج الثقايف املميز ، ومسألة ما إذا كان اخلوف يشكل"ثقافة"القانون، والعالقة بني اخلوف والسياسة، واخلوف باعتباره 



7 
 

كما ينتشر العنف . اإلدارة أو الوظيفة العامة ما هي إال انعكاس للمجتمع الذي تنخر أفراده جمموعة من األمراض االجتماعية
مبختلف أشكاله يف أماكن العمل و يولد اخلوف و املعاناة لدى العديد لدرجة أن املرء يتساءل هل ميكنه القيام بعمل جيد و يف 

  .يف الواقع، اخلوف هو آلية دفاعية يف مواجهة التهديدات، سواء كانت حقيقية أم ال. أي مكان

يف . الشخص اخلائف هو فريسة حمتملة للتوتر. حيتاج أي إنسان إطارا كان أم ال إىل االنتباه، و االعتبار لتهدئة قلقه وخماوفه
على سبيل .نتيجة حاالت أو عوامل غري واعية مربجمة منذ الطفولة الواقع، اخلوف هو سبب واع النعدام األمن أو التوجس تطور

وهذا ميكن . املثال، عدم االمتثال آلجال االجناز، والقلق الوظيفي واإلذالل العلين خالل العروض ميكن أن تثري اخلوف أو التوجس
ولكن أيضا يعنون مبراقبة أداء فرق أن يكون أصعب بشكل خاص على اإلطارات العليا الذين جيب أن ال يراقبوا أدائهم فقط 

يؤثر اخلوف على الرتكيز حيث يدفع لالنشغال بالتهديدات احملتملة أكثر من حتمل أعباء املسؤوليات املباشرة أو القلق  .العمل
ي إىل التخلي و من ردود الفعل الطبيعية يف مثل هذه احلاالت الرغبة القوية لتجنب الوضع أو اهلروب من مسبباته، مما يؤد. بشأا

  .من املفارقات، أن جتنب األشياء اليت ختيف تؤدي إىل زيادة يف اخلوف على املدى الطويللكن  .عن بعض من املسؤوليات

أن اخلوف يف العمل من حيث انعدام األمن الوظيفي له آثار  Gallie and all(2013) 15وقد أظهرت العديد من الدراسات 
إىل أن آثاره قد تكون أحيانا قوية  16يف الواقع، تشري بعض األحباث. و اجلسدية على حد سواءسلبية قوية على الصحة النفسية 

الشعور باألمن مهم أيضا للحصول على الدافعية للعمل، إذ تشري . على مسار العاملني خصوصا عندما يتسبب يف  البطالة نفسها
ضعية املهنية يف املنظمة هو جزء أساسي من املكافآت املتوقعة أن األمن النسيب سواء الوظيفي أو خبصوص الو 17األحباث النفسية 

عندما يشعر املوظفون مبعاملة غري عادلة أو أن . للجهد، وإذا قوض ذلك، حدث هناك اختالل التوازن بني اجلهد و املكافأة
  .وظائفهم يف خطر، فمن املرجح أن يطوروا سلوكا أقل التزاما ملنظمتهم

  ):Stress(اإلجهاد �.4

اإلجهاد يف العمل ظاهرة تزداد اتساعا و أصبحت مشكلة صحية عامة مثرية للقلق حىت أن بعضهم أطلق عليها وصف الوباء 
)Chanlat (2007 18 . تؤكد العديد من البحوث أن اإلطارات ليسوا مبعزل عن اإلجهاد DANIELLOU F.,

DAVEZIES P., DESRIAUX F., THERY L., (2009)19  مرض الرؤساء" بل اعتربه بعضهم " COOPER
C.L., (1988) 20 و تكشف أن الفئات االجتماعية واملهنية العليا  أكثر تأثرا به .  

مصادر متعددة، منها ما يرتبط بطبيعة املهمة حيث تتناسب درجته مع تعقيد املهمة وعدم القدرة على ) أو التوتر(لإلجهاد 
و منها ما يتعلق بعدم وجود االستقاللية يف اجناز األعمال أو فرض . مواجهة ذلك خصوصا إذا متت املبالغة يف تعددها و تكررها

     تالف أساليب العمل أو فرض كميات عمل تفوق قدرة اإلطار، و التمييز يف توزيع األعباء منهجية ما فرضا دون مراعاة الخ
تنظيم العمل، ميكن أيضا أن يكون . و الوسائل بشكل غري مربر غالبا ما يثري مشاعر اإلحباط وانعدام الثقة، و قلة االعتبار

مبادرة، باإلضافة إىل مركزية القرار إىل حد كبري تولد الشعور مصدرا للتوتر، فتشديد االمتثال للقواعد وحرمان األطر من أي 
  .بالتهميش أو بعدم املشاركة يف صنع القرار وخيلق االختالالت

هذه البيئة هي يف كثري من األحيان جمهدة، خصوصا عندما . تشمل العوامل اخلارجية البيئة اليت ميارس فيها اإلطارات مهامهم
تسبب تغريات عميقة تؤدي إىل فرض تكيف دائم مع متطلباا يف حني أن اإلطارات ليسوا على استعداد ملواجهة التحوالت 

يف هذه احلالة، يصبح اخلوف من فقدان الوظيفة مصدر ضيق . حوسبة أو أمتتة إجراءات العمل املختلفة املتعلقة بعوملة االقتصاد،
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ويتأثر اإلجهاد بعدد من احلاالت اليت قد تؤدي إىل تفاقم تأثريه ومن بينها درجة الرضا عن نوعية اهلياكل القاعدية اليت  .شديد
لتعبري عن اإلجهاد لدى األفراد و اختالفه باختالف طبيعتهم و بيئتهم بالرغم من تعدد أشكال ا. تتعلق باحتياجات احلياة اليومية

هذه األعراض هي عالمات حتذير يستجيب ا اجلسم ليطلق . إال أنه يتجلى يف بعض األعراض الشائعة اليت ميكن اعتبارها ثوابت
حيث مت إبراز العديد من ردود  ا بني الباحثني،أثار اإلجهاد ونتائجه على الصحة اجلسدية والعقلية اهتماما كبري . إشارات االستغاثة
بعضها يتعلق بالسلوكيات مثل التدخني، وإدمان الكحول، والعصبية، واضطرابات النوم اليت يغري من طبيعة . الفعل املواجهة له

ر ينحدر إىل احلل احلياة حسب احلالة، وأخريا، فإن بعض الناس تبين احلل املدقع وال رجعة فيه هو االنتحار، و بعضها اآلخ
  . املتطرف الذي ال رجعة فيه وهو االنتحار

كما سلطت العديد من األحباث الضوء على بعض املشاكل الصحية اجلسدية مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة الكولسرتول يف   
ري كبري على الصحة وللتوتر أو اإلجهاد أيضا تأث. Pépin (1991)21الدم، واضطرابات اجلهاز اهلضمي ومشاكل يف القلب 

العقلية، إذ سجلت معظم الدراسات على الصحة العقلية أبعادا متعددة من املعاناة النفسية مثل القلق واالكتئاب والتهيج واخنفاض 
  . Cooper et Roden (1985) 22  ،Van Ameringen et Arsenault (1990) 23 احرتام الذات 

ينتشر لدى صناع القرار مفهوم خاص عن اإلطار اجليد، هو الذي يعرتض الصعوبات حيلها و ال يرفعها ملستويات املسؤولية  
أوامر متناقضة أو طلب حجم عمل كبري يف اقصر مدة غري مكافئة تنشأ وضعيات ختلق لدى  العليا، لكن عندما يتم إصدار  

يسبب هذا الوضع ضغوطا كبرية تؤدي . لتوقعات بشكل يرضيهم أو يرضي صانعي القراراإلطار شعورا بصعوبة أو استحالة تلبية ا
 & burn-out  (Théry(و اإلاك )  disengagement(إىل املعاناة الصامتة، واإلجهاد يف العمل، والتمرد، وسوء االلتزام 

al., (2010)24 ،Delaye & Boudrandi, (2010)  25 .  

عندما يسوء . إجناز املهام حدا أدىن من االنسجام اجلماعي الضروري للحفاظ على جو العمل اجليدبالنسبة للمنظمة، يتطلب 
  .االنسجام يصبح جو العمل مسموما ويضر بأهداف املنظمة

  ):Work Alienation(االغتراب الوظيفي �.5

تواجه اتمعات و االقتصاديات أوضاعا مليئة بالتحديات اليت يتواىل بعضها على حنو متوقع و بعضها اآلخر على حنو غري 
و يف خضم الرتكيز على منو اقتصادي أقوى و أكثر احتواء ملختلف شرائح السكان، تتطلع الكثري من االقتصاديات إىل . متوقع

  .  اراا العامة حىت ال تكفي باألدوار التقليدية بل تتعداها لتتصدى الحتياجات جديدةتغريات اجيابية و سريعة يف آداء إد

ات حتتاج إدارة التنمية من العاملني أداء يتجاوز الدور التقليدي أو املهام الرمسية،  يف حني ال تبذل املوارد البشرية جمهودا من مستوي
بعبارة أخرى، . هم إال عندما يعتقدون أم يعاملون بأنصاف يف موقع العملأعلى من األداء وال يفعلون أكثر مما هو مطلوب من

 . 26يرتبط ارتفاع األداء الوظيفي أو اخنفاضه مبدى إدراك العاملني مستوى العدالة التنظيمية

يت تنعكس على غري أن استشعار حالة التناقض بني أهداف اإلدارة وأهداف العاملني قد يولد بعض الصراعات واآلثار السلبية ال
العالقة بينهما وبالتايل على جودة األداء، و أن الشعور بالظلم يؤدي إىل ضغوط تؤثر علـى القـدرة على التأقلم والتكيف مع 

، الذي يشري إىل استنزاف قدرة )Emotional Exhaustion(و قد تتطور احلاالت لوضعية اإلجهاد العاطفي .متطلبات العمل
و كثريا ما تتفاقم األمور فيدخل . 27موارد التأقلم الضرورية لتلبية متطلبات العمل والوفاء بتوقعات األداءالفرد على احلفاظ على 

العاملون مرحلة االغرتاب الوظيفي، الذي يعرف بأنه حالة نفسية و شعور واع يفصل فيها املوظف بني صورته الشخصية و عالقاته 
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و هو انعكاس ملشاعر الفرد اليت أنشأا خيبة أمل نظرا لظروف العمل يف مكان العمل و  .28االجتماعية داخل وخارج بيئة العمل
ويعكس عدم القدرة على توفري بيئة وظروف عمل مناسبة كاالستقاللية، . يتسبب االغرتاب الوظيفي يف بروز سلوك الرتدد املتكرر

  .ألفراد كبشرواملسؤولية، والتفاعل االجتماعي وحتقيق الذات اليت تقدر قيمة ا

و يؤدي االغرتاب الوظيفي للكثري من االضطرابات النفسية اجلسمية اليت حتدث يف أمكنة العمل، كحاالت القلق واإلحساس 
بفقدان اهلوية واختالل الشخصية والشعور بالعجز و الال جدوى والالمباالة واإلحساس بعدم الثقة والشعور بالتشيء، وأن احلياة 

نساين، وأا عبث غري معقول ميضي باإلنسان حنو الفراغ الوجودي وامللل من احلياة نفسها، أو هو الشعور متضي على حنو ال إ
  بالتحلل من القيم ورفض املعايري

كما تكشف عن . يف الغالب، تؤكد األحباث وجود عالقة سلبية بني االغرتاب وخمرجات األداء، مثل األداء الوظيفي و السلوكيات
كما يشكل االغرتاب الوظيفي خماطر عالية ألي . 29ابية بينه و بني التغيب عن العمل وظهور املشاكل الصحيةوجود عالقة إجي

منظمة، فالشعور بعدم األمان يولد اخلوف، و اخلوف كثريا ما يقتل املبادرة و حيبط التوجهات االبتكارية و يورث السلبية و يدفع 
يربز ). 1997حممود،( و القلق مصدران أساسيان من مصادر السلوك االنتهازي إىل االنزواء و التقوقع، و قد يكون اخلوف 

)Suárez-Mendoza, Zoghbi-Manrique, 2007(30   أن)Seeman, 1959 ( قسم االغرتاب الوظيفي إىل مخس
لقواعد املتحكمة ، وفقدان املعايري وا)Meaninglessness(، وانعدام املعىن ) Powerlessness(فقدان القوى :  مركبات أساسية

  ).Self-estrangement(واالغرتاب عن الذات  ) Isolation(أوالعزلة )  Normlessness(بالسلوك 

  

  :تدابير لمواجهة خماسي األمراض الهدامة�.3

لذا ما املطلوب لكي ). الفساد(و الكابح) الصراع و االغرتاب(ال نتصور تنمية حقيقية يف ظل إدارة تتأرجح بني مرضي املكبوح 
فالتنمية . إعادة بناء الثقة بني احلكومات واملواطنني األمر يتطلب بالفعل هناك حتديات هائلة، و. نبين تفاؤال وحنقق تقدمًا حقيقياً 

وتتمثل إحدى طرق إعادة بناء  .شراكة تتطلب االلتزام بالشفافية من جانب احلكومات، و اطالع املواطنني حملاسبة احلكومات
واتساقاً مع هذه اجلهود ، جيب أن تكون لدينا . اإلدارة اليت يعاين منها املواطن  اليت دف إىل إاء رأمساليةالثقة يف اإلصالحات 

قد تبدو هذه الرؤية وكأا سراب يف . إدارة عمومية قوية و كفؤة و خطة للتنمية االقتصادية من شأا بناء قوة اقتصادية مستدامة
  .ممكنة، تنتظر من لديهم إميان وقناعة لتحقيقهاالصحراء، ولكنها يف واقع األمر 

إن أول خطوة يف الطريق السليم لتحقيق التنمية هو إدراك مرارة الواقع واإلحساس بفداحة املشكلة واخلروج من حلقة اهلروب 
د اإلدارة العامة حينئذ يكون يف اإلمكان إعداد العدة ملواجهة كل األمراض اليت تنخر جس. لألمام أو إخفاء الرأس يف الرتاب

  .والتصدي للقضية باملستوى الذي يتكافأ مع حجمها

جتدر اإلشارة إىل أن التنمية االقتصادية مبفهومها اجلديد ليست جمرد حتقيق معدالت عالية من النمو لإلنتاج القومي احلقيقي 
يف مجيع نواحي احلياة املادية وغري املادية  ولكنها تتسع ألكثر من ذلك حبيث تشمل حتقيق االرتقاء والتقدم جلميع أفراد اتمع

 .وهذا كله يتطلب إجراء تغيريات جوهرية يف أساليب اإلنتاج وعالقات اإلنتاج ويف البنيان االجتماعي والثقايف والسياسي للمجتمع
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  :مكافحة الفساد�.1

رغم  . ال توجد وصفات بسيطة للتصدي للفساد، لكن التوصيات واملبادرات املعروضة ميكن أن تساعد يف تقليص ودرء الفساد
أن احلكومات تتحمل التزامات مشرتكة على مسار الوفاء باحلق يف التعليم، فإن اسرتاتيجيات حماربة الفساد حتتاج للتعديل والتبديل 

  .كل دولة، وما جيدي يف سياق ما، قد يفشل يف سياق آخر بطبيعة احلالحبيث تتكيف مع السياق داخل  

اربة الفساد، تكمن يف التعليم نفسه، أي تدريس ضرورة الوقوف ضد حملأن هناك إمكانات ضخمة  31كما ترى الشفافية الدولية
عاماً، فإن لدى الشباب  24و 15 مبا أن مخس سكان العامل تقريبًا ترتاوح أعمارهم بين. الفساد يف قاعات الدرس واحملاضرات

وحيث يبدو أن الفساد شائع، يعد تعزيز النزاهة يف أوساط . والناشئة القدرة على وقف الفساد، سواء كمواطين اليوم أو كقادة الغد
مبادرات أظهرت التجارب الدولية أن إعداد برامج متباينة متعلقة بدمج . الصغار أمرًا ال غىن عنه من أجل بناء مستقبل أفضل

هذا أمر جيب أن نستثمر فيه وننميه يف . حماربة الفساد باملناهج املدرسية واألنشطة الدراسية، أمر ضروري من أجل إاء الفساد
من أجل إاء الفساد يف اإلدارة، جيب على اجلميع يف شىت القطاعات من خمتلف الوزارات، أن يلتزموا بأعلى املعايري  املستقبل

  .فضوا أي قدر من التسامح مع وقائع الفساداألخالقية وير 

  :تعزيز الشفافية و الحوكمة الرشيدة �.2

و يف هذا السياق ال يسعنا اال أن نستعيد ذلك ما جاء به يونغ كيم . يف احلقيقة، ليست املطالبة باحلوكمة الرشيدة ظاهرة حديثة
فقد . احلوكمة  متجذرة يف تقاليد وتاريخ الكثري من الثقافات، مبا يف ذلك الثقافة العربية واإلسالمية"حني يربز  أن  32)2016(

من استعملناه منكم على عمل : "..... قال) صلى اهللا عليه وسلم(ورد يف صحيح اإلمام مسلم حديث مرفوع أن الرسول 
يب ابن خلدون يف املقدمة أن العهد االجتماعي بني الفرد والقبيلة مبثابة رباط مقدس وكتب الفيلسوف العر ". فليجيء بقليله وكثريه

وقال ابن خلدون إن أسوأ . يقوم على املساءلة املشرتكة واحلماية والتوفري السليم املوثوق هلذه اخلدمات األساسية مثل األمن والعدل
 ."لكية وال حتكم بالعدل والقسطاس املستقيم بشأن حقوق الناسأنواع الدول الدولة املستبدة حني تغتصب احلكومة حقوق امل

 
أن اإلجابة تتمثل فيما نسميها احلوكمة   )2016(و لإلجابة عن مسألة أفضل السبل اليوم للمضي إىل األمام، يؤكد يونغ كيم 

هو عهٌد يرتكز على ثالثة ففي جوهر احلوكمة الشاملة يكمن العهد االجتماعي بني مسؤويل احلكومة ومواطنيهم و . الشاملة
ثانيا، جيب على احلكومات أن تستثمر . أوال، جيب أن تلتزم احلكومات بالشفافية يف أفعاهلا واملشاركة الكاملة مع املواطنني: مبادئ

بيئة ثالثا، جيب أن تقوم احلكومات بتهيئة . يف املواطنني بإعطائهم الفرصة لبلوغ االستفادة القصوى من طاقام وإمكانام
  .األعمال اليت تشجع االبتكار واملنافسة واستثمارات القطاع اخلاص مما يؤدي بدوره إىل خلق فرص العمل وزيادة النمو االقتصادي

من قواعد مكتوبة وقواعد غري مكتوبة تقوم احلكومات مبوجبها مبمارسة سلطاا، مبا يف ذلك قدرا على صياغة  33تتألف احلوكمة
الشفافية واحلوكمة الرشيدة تعززان النمو، حيث يشري رصيد متنام . سياسات سليمة وتطبيقها واحلفاظ على االلتزام بسيادة القانون

ذات نظم احلوكمة اجليدة حتقق جناحا أكرب يف توليد االستثمار وحتقيق النمو وتوفري فرص من البحوث التجريبية إىل أن البلدان 
  .العمل

الشفافية حتسن ختصيص املوارد وتعزز الثقة، إذ مع حتسن إمكانات االطالع على املعلومات يصبح األفراد أقدر على مراقبة 
املواطنني من مراقبة جودة اخلدمات احلكومية واستخدام املوارد  متكن املعلومات. دارة املخاطر األحداث، وتقييم اخليارات وإ
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كما تساعد املعلومات املستثمرين على التمييز بني فرص األعمال الواعدة بدرجة أكرب وتلك الواعدة بدرجة أقل، وتساعد   .العامة
  .بالتايل على توجيه املوارد حنو أفضل االستخدامات

هام يف اإلصالح يكمن يف حتسني نوعية املعلومات حول أداء املؤسسات وتعزيز قدرة بعنصر  34)2007(و يدفع جون تشانغ 
يف بعض البلدان، تفتقر اهليئات اليت تشرف على املؤسسات حىت للمعلومات . هيئات املراقبة للعمل على أساس تلك املعلومات

املعلومات متوفرة، مع حتديد خطوط عمل واضحة  بالتايل، فمن األمهية مبكان أن تكون مثل هذه). مثل امليزانيات(األساسية 
وجداول للتقارير، وااللتزام ا آلياً، مع استخدامها بطريقة مفيدة من أجل املراقبة وحتسني األداء، بدون احلاجة إىل تدخل احلكومة 

املعلومات بفاعلية والسري يف يف الوقت ذاته، جيب حتسني قدرة السلطات املشرفة على استعمال . يف دقائق اإلدارة اخلارجية هلا
لكن ينبغي احلذر، فتوفري املزيد من املعلومات، دون القدرة التامة على استخدامها بفاعلية، سيكون   .جمريات العمل بشكل سليم

  .دون فائدة تذكر

كومات، إىل أن حق احلصول علي املعلومات تعكس القدرة على مساءلة احل 35كما تشدد العديد من الدراسات واألدبيات
واآلن أصبح هناك أكثر من مخس وتسعني دولة يف العامل تأخذ بالتدابري لتعزيز حق  .وبالتايل تعزز من شرعية تلك احلكومات

 ١٩وقد أقرت املواثيق الدولية حق احلصول علي املعلومات كحق أساسي لإلنسان كما يف املادة  . .احلصول على املعلومات
. من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان ٣٢من االتفاقية األفريقية حلقوق اإلنسان، واملادة  ٩ان، واملادة لإلعالن العاملي حلقوق اإلنس

باإلضافة إىل ذلك فقد قامت عدة منظمات دولية بالقيام مبعايري لقياس أو اإلشارة إىل مدى إتاحة احلق على احلصول على 
تر يتطلع إىل حتليل مدى متكني املنظمات العامة لتوفري املعلومات من خالل فمركز كار . املعلومات ألمهية أثره على مكافحة الفساد

كما قام البنك الدويل بوضع عدة مؤشرات لتقييم . Implementation Assessment Tool – IAT    تقييم التنفيذ مؤشر
الشفافية، واملساءلة ومكافحة  التشريعات احملفزة أو املعيقة حلق احلصول على املعلومات ومؤشرات احلوكمة لقياس معدالت

   .الفساد

  :36اإلصالح اإلداري�.3

أن اقتصاديات الدول النامية تعاىن بشدة من بريوقراطية متمثلة تعقد اإلجراءات  37)2009شكر،(تؤكد العديد من الدراسات 
ثمار، وبطء اإلجراءات احلكومية للحصول على املوافقات الالزمة لبدء النشاط االستثماري وتعدد اجلهات ذات الصلة باالست

احلكومية، ومجود وتعدد القوانني املنظمة لالستثمار وارتفاع تكلفة النشاط، مما ينعكس بالسلب على القدرة التنافسية يف السوق 
ولة تشكل عيوب البريوقراطية بيئة خصبة لنمو ممارسات الفساد، فعدم حتديد املهام والواجبات بدقة يف اهليكل اإلداري للد .العاملي

أعطى املسوغ للتهرب من املسؤولية واإللقاء ا على اآلخرين، كما أن تعقد اإلجراءات ومجود التنظيمات عزز من سيادة 
سلوكيات الرشوة والوساطة واحملسوبية واالبتزاز، ويأيت ضعف الرقابة وغياب احملاسبية والنزاهة ليشجع املوظفني على املضي قدًما يف 

  .38)2011سن،حممود ح(طريق الفساد 

و لذلك جتد صانعي السياسات، خالل األعوام األخرية، يضاعفون من جهودهم لبناء أسس قوية لنمو اقتصادي مستدام يعمل 
على رفع مستوى املعيشة، وتعد سياسات اإلصالح اإلداري من صميم تلك اجلهود باعتبار تأثريها الكبري على خلق فرص للعمل 

  .والتنمية
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سوف يسمح حتسني رواتب موظفي القطاع العام للحكومة بأن توظف . داري عدًدا من العناصر املختلفةيتطلب اإلصالح اإل
وجيب كذلك حتسني التدريب ملوظفي احلكومة، غري أن التدريب املطلوب قد يتطلب . أشخاصًا أفضل، وتقلل مستوى الفساد

يًدا القيام حبملة لغرس روح اخلدمة العامة يف نفوس موظفي كما سيكون مف. نوًعا أكثر عمومية من التدريب التقين يف االقتصاد
الكثري من موظفي احلكومة مستعدون للعمل لصاحل األمة دون أن تعادل رواتبهم ما . احلكومة، إذا ما ترافقت مع دفع راتب الئق

ب حتسني أنظمة احلوافز ألولئك كما جي. يدفعه القطاع اخلاص؛ ولكن هنالك ّحد ملا ميكن لنواياهم احلسنة أن تتحمله أو تقبله
جيب تصميم نظام واضح وفاعل للحوافز ملكافأة املدراء واملوظفني على حتسني الكفاءة . العاملني يف املؤسسات اململوكة للدولة

شخصية، إذ هنا جيب أال يكون تفسريها بالضرورة ضيًقا لكي تعين حوافز مادية " حوافز"لكن كلمة  . واإلنتاجية ورضا املستهلك 
  .جيب أن تشمل خمتلف أنواع احلوافز غري املادية وغري الفردية

 :التبسيط اإلداري�.4

و يف مواجهتها للبريوقراطية و الفساد الناجم عن  اإلطار . تستخدم الدول يف حماربتها إلخطبوط البريوقراطية أساليب عديدة
أن عملية التطوير اإلداري  39)2003ماهر، (يؤكد  .لتطوير اإلداريالتشريعي والقانوين أو عن اهليكل التنظيمي واملؤسسي أسلوب ا

دف إىل حتقيق أهداف متعددة بدءًا من تبسيط اإلجراءات وحتسني طرائق العمل وتأمني املرونة الكافية لتجاوز التعقيدات غري 
وترتفع درجة وجودة العمل واخلدمات الضرورية والتخفيف من االختناقات مما من شأنه توفري خدمات متطورة خيتصر فيها الزمن 

يتم صياغة و تنفيذ اسرتاتيجيات التبسيط اإلداري للحد من التعقيد  .وتوصل إىل وضع أسس قابلة للتماشي مع التطوير املستمر
. والروتنيوالغموض من التنظيم وتبسيط اإلجراءات البريوقراطية من خالل تقليل األعباء غري الضرورية اليت خلقتها البريوقراطية 

 .تبسيط اإلجراءات اإلدارية لديه اهلدف النهائي املتمثل يف تعزيز سيادة القانون والكفاءة وبيئة مواتية للنشاط االقتصادي

، الضوء على مفاهيم التبسيط اإلداري انطالقا من OECD, 2006(40(سلط  تقرير منظمة التعاون و التنمية االقتصادية، 
على أن الدول اليت تسعى لتبسيط اإلجراءات اإلدارية معنية بالعمل على التوفيق بني احلاجة الستخدام التجارب الدولية، و نص 

اإلجراءات اإلدارية كمصادر معلومات وأدوات تنفيذ السياسة العامة من ناحية، ومن ناحية أخرى، تقليل تكاليف املوارد الالزمة 
ي خفضا واضحا يف األوراق و اإلجراءات الشكلية اليت قد تكون نتيجة تنظيم و يفرتض التبسيط اإلدار . لتلبية هذه االحتياجات

 . مفرط، و قد تكون زائدة عن احلاجة تعكس بريوقراطية متجذرة، وبالتايل تشكل عائقا أمام العمل أو اختاذ القرار

ات الرئيسية للعمل، وهو واحد من أكثر و يؤكد ذات التقرير أن التبسيط اإلداري حاليا يعترب يف معظم البلدان واحدا من األولوي
كما يعدد فوائد خفض اإلجراءات و السعي لتكييف أفضل للقواعد اإلدارية مع . الوسائل فعالية ملكافحة تضخم وتعقيد األنظمة

) ب تشجيع االبتكار من خالل مكاسب الكفاءة؛) أ: ينبغي التأكيد على ثالث مزايا رئيسية. األوضاع واالحتياجات احلقيقية
رفع  ) ج. تشجيع ريادة األعمال من خالل خفض التكاليف اإلدارية، و إعادة ختصيص املوارد اليت كانت تنفق على البريوقراطية

  .كفاءة العمل احلكومي من خالل وسائل أكثر فعالية للعمل

، اليت من شأا )Etat léger(فة أن واحدة من املثل العليا للدولة احلديثة هو الدولة املخف 41)Fixari et Pallez, 2006(يربز 
وجه اخلصوص تقليل التكاليف اإلدارية  عليها و على لذلك ينبغي. أن تقلل عرقلتها للنشاط اقتصادي إىل ادين املستويات املمكنة
سية اليت غري أن الواقع يثبت يف كثري من احلاالت أن الطلبات الرئي. و اإلجراءات الشكليات املفروضة على املواطن و املؤسسات

ترفع للسلطات العمومية ال تتعلق يف املقام األول بتخفيف األعباء اإلدارية، بل يتم الرتكيز على مسائل آجال التنفيذ، والتعقيدات، 
و قد حيدث أن تؤكد الطلبات يف عدد من األحيان على ضرورة وجود إجراءات الرتخيص، اليت تضمن ضبط سوق . ورمبا التحيز
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هذا ما يرسم معامل الدولة اليت يريد . عدميي الضمري، وتضمن محاية كافية ضد املخاطر من مجيع األنواع معينة ضد منافسني
يف املطلق، بل هي الدولة سريعة االستجابة واحلامية وغري ) أو املبسطة(ليست الدولة املخففة : املواطنون و املقاولون تعزيزها

  . املتحيزة

و يف ذلك يؤكد يونغ كيم . سيط اإلداري و تسريع اإلجراءات استخدام احللول اإللكرتونيةالعملية للتبو من بني اإلجراءات 
فالتكنولوجيا ميكن أن تساعدنا يف . أنه جيب علينا أن نستخدم االبتكار و التكنولوجيا يف دفع التغيري حول العامل 42)2016(

 إمكان حكومات بلدان التحول العريب االستفادة بقدر أكرب من إذ يف.  حتسني اخلدمات وزيادة التدقيق يف كيفية استخدام املوارد،
تسهم مثل هذه احللول يف نشر املعلومات  .احللول اإللكرتونية لدعم فرص شفافية اخلدمات احلكومية وحتسني مستوى جودا

احلد من فرص الفساد، نظرا ألن  كما تعمل على زيادة إنتاجية اخلدمات العامة، باإلضافة إىل  بقدر أكرب من احلداثة واالتساق، 
 .عرب الوسائل اإللكرتونية يقلل التفاعل إىل أدىن حد بني املواطنني واملسؤولني احلكوميني تنفيذ العمليات

  

  :المسؤولية االجتماعية لإلدارة العامة و العدالة التنظيمية في العملتعزيز �.5

الربح و تعظيم العائد املادي فقط مل يعد كافيا لتحقيق منو لقد أصبح واضحا للجميع أن سعي املنظمات اخلاصة لتحقيق 
الذي يدعو املنظمات إىل توسيع نشاطها لتحمل بعض  Carroll(43,1991(مقابله، برز اجتاه املسؤولية االجتماعية . مستدام

و مع انتشار القناعة ذا االجتاه، مل يعد مستغربا يف عامل األعمال  االعتقاد بأن املسؤولية . املسؤوليات ذات الطابع االجتماعي
  . ثناء سعيها لتحقيق الربحاالجتماعية للشركات حتمية اقتصادية تضع على عاتق املنظمات ضرورة البحث عن رفاهية اتمع أ

احرتام و آداء املسؤوليات االقتصادية و القانونية و األخالقية ) Carroll,1991(و تنطبق مفاهيم املسؤولية االجتماعية، مبعىن 
كتنفه حني ي" املسؤولية االجتماعية"و لعل املعىن الذي أصبح  مصطلح . و اخلريية، على املنظمات العمومية مبا فيها اإلدارة العامة

، يزيد من التشديد على "االلتزام مبهام االستجابة االستباقية حلاجيات اتمع" Sen et Bhattacharya, 2001(44(يرى أا 
و عندما تم املنظمات مبسؤوليتها االجتماعية فهي مدعوة باألساس إىل إعارة . األدوار و املسؤوليات االجتماعية لإلدارة العامة

حتسني وضع و من مث تأيت الدعوة إىل .  اب املصاحل فال بد أن يكون منهم بل على رأسهم العاملون لديهااالهتمام بأصح
الغاليب و العامر، (العاملني و حتسني نوعية حيام العاملني وتطوير ظروف بيئة العمل وتوفري العدالة الوظيفية وإتاحة فرص التقدم 

2001(45.  

تزايد  للمنظمات يكمن يف العمل على االحتفاظ بالعاملني لديها من خالل إشباع حاجام وتلبية و لذلك، جتد التوجه العام و امل
و قد تتالت األحباث اليت عنيت بتحسني . رغبام عن طريق توفري ما يعرف باملناخ التنظيمي السليم وخلق الوالء التنظيمي لدى

البيئة الداخلية للعمل،مبا فيها السياسات واإلجراءات والنظم السائدة، املناخ التنظيمي الذي يعرب عن اخلصائص اليت تتميز ا 
  . واليت تتصف بدرجة من الثبات النسيب، حبيث تؤثر يف سلوك العاملني واجتاهام وأدائهم

يف خلق املناخ املالئم  على خلق أجواء عمل مواتية تدعم سبل يشجع جناح املنظمات أن  46)2005فليه و الـسيد حممـد، (يؤكد 
الثبات واالستقرار للعاملني وللتنظيم على حد سواء، إذ إن األفراد يف البيئة التنظيمية الفاعلة يشعرون بأمهيتهم يف العمل وقدرم 

و يف ذلك، يربز . ور بالثقة بني اإلدارة واألفرادعلى اإلسهام يف رسم السياسات واخلطط واملشاركة يف اختاذ القرارات، وسيادة الشع
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 الصحة والتعليم، التدريب اإلنسان، حقوق احرتام :هي أبعاد مخسة حول تتمحور أن هذه املسؤولية 47)2012اهللا،  سعد ليث(
  .العمل بيئة يف التنوع الشخصية، العمل واحلياة متطلبات بني املوازنة العامة، والسالمة

مفهوم العدالة التنظيمية، اليت  Saunders & Thornhill, 2003(49(و  48)Bell et Al, 2006(االجتماع كما طور علماء 
تعين درجة حتقيق املساواة والنزاهة يف احلقوق والواجبات يف عالقة الفرد باملنظمة، وجتسد فكرة العدالة مبدأ حتقيق االلتزامات من 

يف مسعى ردم  العدالة التنظيميةوتصب . ، وتأكيد الثقة التنظيمية املطلوبة بني الطرفنيقبل املوظفني جتاه املنظمة اليت يعملون فيها
الفجوة احلاصلة بني أهداف العاملني وأهداف املنظمة، وخلق الروابط الدافعة إىل إجياد سبل ووسائل تكفل لألجهزة اإلدارية 

مفاهيم العدالة يف املنظمات، من خالل تصنيف وجهات نظر وتركز نظرية العدالة التنظيمية على . إشاعة مناخ تنظيمي إجيايب
تشري األحباث احلديثة إىل أن تصورات العدالة تدور على . املوظفني ومشاعرهم حول معاملتهم و معاملة اآلخرين داخل املنظمة

كما تضيف . لعدالة التقييميةا) د(عدالة التعامالت، و ) ج(العدالة اإلجرائية؛ ) ب. (العدالة التوزيعية) أ: (أربعة أبعاد هي
وكلها حماور تعمل على رفع شعور املوظف بنزاهة العمل اإلداري، الصادر . العدالة األخالقية) ه(دراسات أخرى حمورا خامسا هو 

ة يف تفاعلها مع حبقه يف األداء والسلوك والعمل، و بالعدالة اإلنسانية واألخالقية املستقاة من منابع العقيدة والقيم الثقافية واحلضاري
و يؤدي توفر عوامل العدالة التنظيمية اىل الرضا الوظيفي . األجواء السائدة يف املنظمة مما يعزز اطمئنانه إزاء مستقبله ومنوه الوظيفي

ابيا أو ليكون إجي) االنفعال(لتنعكس فيما بعد على الشعور ) نتيجة املقارنة بني البدائل(الذي هو حالة إدراكية تقوم على التقييم 
  .سلبيا

  :الخاتمة

استمدت هذه الدراسة أمهيتها من الناحية العلمية، كون األمراض اإلدارية و احللول املقرتحة تنتمي إىل حقل معريف مبجموعة 
فاهيم مفاهيم جوهرية يف الفكر اإلداري املعاصر، واليت بدراستها وفهم طبيعتها وأبعادها تكون حمورا للتأثري يف جمموعة كبرية من امل

أشارت الدراسة إىل العديد من األحباث إىل عالقة هذه املفاهيم مبتغريات . واملمارسات السلوكية لإلدارة العامة و لدى العاملني ا
اإلنتاجية، واألداء، واإلبداع، وترك العمل، والصراع، والفساد، واإلحباط، والغياب عن العمل، والرضا : تنظيمية أخرى من بينها

  .الوظيفي

وهي خصائص متنح ميزات تفاضلية ... تتنوع اتمعات حسب درجة وفرة املوارد املتاحة، اقتصادية و ثقافية و رأس مال بشري
و ختتلف هذه اتمعات حسب استخدامها لطاقاا يف حتقيق معدالت منو اقتصادية مرتفعة . على املستويني اإلقليمي والعاملي
و كثريا ما تنسب هذه االختالفات إىل نوعية اإلدارة . خلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية ومستدامة، و تتباين نتائجها يف
  . العامة القائمة على الشأن العام

أبرزت هذه الورقة أمهية اإلدارة العامة يف قيادة التنمية االقتصادية و االجتماعية، وأكدت أا  تعاين من أمراض مستعصية تعوقها 
كما شددت على أن إدارة كفؤة تتبع سياسات سليمة، متكن االقتصاديات من . لكيفية و اجلودة املطلوبتنيعن آداء مهامها با

و يقبع خلف هذا التحليل الذي أبرزته الدراسة الرغبة اجلاحمة إثارة  .حتقيق تطورات أكرب وأسرع اليت من شأا تعزيز قدرات النمو
سات و األطر البشرية ميكن أن نواجه تقلبات الواقع و خماضاته العسرية و خماطره و بأي نوعية من املؤس: االنتباه إىل سؤال مهم

  .ديداته العارمة، و تغرياته اجليوإسرتاتيجية و صراعاته العنيفة؟

و قد جتاوزت هذه الدراسة حدود التحليلي الكالسيكي للفساد يف اإلدارة العامة حني حاولت سرب كنه الوضعيات و الظروف 
وقد شددت يف مضمون عرضها على أن مواصلة املنظومة احلالية . اليت يشتغل فيها املورد األساسي و هو املورد البشري الصعبة



15 
 

املنتجة لألمراض اإلدارية جتعل النظام مهزوزا و غري مستدام كونه يزيد من حجم األخطاء و التعطيل و هدر املوارد و الوقت،  مما 
من هذا املنطلق جاء هذا البحث لتحليل هذه . كاهل املواطنني الفقراء واألغنياء على حد سواء  يشكل ضريبة آنية ومستقبلية على

فالدولة واألمة بناء عريق تشاركت فيه األجيال عامة، . الظواهر ويبحث عن أسباا ومكامنها ووسائل وطرق عالجها واحلد منها
أن البناء صعب والدمار سهل فال جيب أن خترج األمور عن مسارها فأي ضعف أو هوان يف هذا البناء قد يقوضه ويأيت عليه، إذ 

  .حىت ال حتدث الكارثة اليت تقلق البشرية مجعاء

ويف جمال معاجلة أمراض اإلدارة العامة، بني الدراسة إصالح اإلدارة العامة وإدارة احلكم عامة يف موقع الصدارة يف مناقشة مسألة 
أشارت دراسة حديثة قام ا . أمهية بالغة يف حتقيق النمو وميكن أن يفرض غيابه قيودًا مضنية و بينت أن للحكم اجلّيد. التنمية

إىل أنّه لو كانت نوعية اإلدارة يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا تضاهي النوعية املتوسطة اليت تّتسم ا  50البنك الدويل
 رق آسيا الناجحة، لكان معّدل منّوها أعلى حبوايل نقطة مئوية واحدة اإلدارة يف القطاع العام يف جمموعة من بلدان جنوب ش

  .سنويا

  آفاق و توصيات 

غري أن املتبصر ال يعدو أن يعترب ما جيري تنافسا . العامل مسرح كبري تزدحم فيه األحداث حىت خييل للرائي أا تسري خبط عشواء
حمددة حبسب املكان والزمان، وأن جتاهل هذه القواعد وعدم احرتامها او وصراعا بني الالعبني فيه حلفاء و خصوم حتكمهم قواعد 

حنن يف عاٍمل ال يقبل املغفلني وال يغفر للجهلة، وإن اخلطأ يف اختاذ القرار الصحيح . اجلهل وعدم املعرفة ا سوف يقود إىل الفشل
   .ترتتب عليه عواقب وخيمة تلحق الضرر واألذى بالدول والشعوب

امنا بالتطوير اإلداري إىل عدة عوامل، من أبرزها احلاجة إىل حتسني األداء وختفيف البريوقراطية، عن طريق حتديث يعود اهتم
ومن هذه العوامل . أساليب العمل اإلداري وتقنياته، وحتسني إجراءات العمل، وكذلك عن طريق اعتماد إدارة فعالة للموارد البشرية

يف هيكلية القطاع العام بغية احملافظة على تنمية اقتصادية كفؤة تراعي متطلبات السوق ضمن  أيضا، ضرورة إدخال تغيريات جذرية
ويبقى أخريا زيادة االهتمام بالالمركزية اإلدارية لتأمني اخلدمات العامة األساسية بكفاءة؛ وهذا قد يتطلب  .إطار العوملة اجلارية

، مع ما يستلزمه ذلك من تعديالت يف وظائف اإلدارات العامة ويف آليات تفويض بعض املهام والسلطات إىل مراتب إدارية أدىن
  .وضع السياسات وتنسيقها

يبدو  .العاملني املتخصصني و املؤسسات املختصة االستشرافقدرات كما يتطلب التغلب على أمراض اإلدارة تطوير مهارات و 
، مهمومني مبستقبل بلدام العامةالغرب، و مفكريه الذين يظلون من األكادمييني املؤثرين يف السياسة، و من ورائهم اإلدارة 

ووحدا الداخلية وطبيعة العالقات بني مكوناا، وكذلك يمنتها على املستوى الدويل وإمكان بقائها قوى عظمى قادرة على 
و لذلك تراهم يرتاشقون بفرضيات و نظريات عديدة اهلدف منها التخطيط للمستقبل و فك ألغازه و  .وراثة النظام العاملي

هل هي اية التاريخ و سيادة املنظومة الليربالية الرأمسالية؟ أم هو بداية عهد جديد لصراع احلضارات، حيث يبين الغرب . اجتاهاته
يبحثون عن أفضل السبل الختاذ  .ة التهديد و اصطناع أعداء جددحراكه السياسي على  فكرة دوام حضور العدو و وظيف

القرارات ليس فقط نتيجة لوضع قائم أو لتلبية احتياجات هذه اللحظة ولكن أيضا، ورمبا خاصة، نظرا للعواقب على املدى 
  .الطويل
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اإلعداد للمستقبل  إن.  تشتغل عليهاهذه قدرات و مهارات استشرافية ينبغي تعلمها و التحكم فيها و حتضري األطر البشرية اليت
ال يتم بالصورة الصحيحة إال من خالل حتديد احتياجات اتمع، وفهم التغريات املتوقع حصوهلا، والتعرف على العوامل املؤثرة 

يم اتمع، ومبادئه، فيها، واستيعاب أبعادها، وآثارها احملتملة، مبا يساعد على رسم اخليارات املناسبة للظروف، واملواقف يف إطار ق
وإمكاناته ، ومبا يوفر املرونة الكافية يف احلركة أمام خمططي السياسات، ومتخذي القرارات، ويتيح الفرصة للتكيف مع متغريات 
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