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 : الملخص

( HRالبسيط للموارد البشرية )العديد من الشركات الكبيرة لديها اآلن برامج رسمية إلدارة السلوك األخالقي واالمتثال القانوني. لكن الدور  
في جهود إدارة األخالقيات في الشركات يمثل مشكلة. وذلك ألن جهود إدارة األخالقيات من المرجح أن تثير أسئلة حول اإلنصاف ،  

بشكل عام.  وتؤدي إلى توجيه العدالة بين الموظفين والتي يمكن أن تولد نتائج مهمة لبرنامج األخالقيات على وجه التحديد والمؤسسة  
للموارد   المكثفة  المشاركة  للشركات ، نوضح سبب أهمية  المنظمات والممارسات األخالقية  البحث عن اإلنصاف في  باالعتماد على 

 البشرية في برامج أخالقيات الشركة للعدالة المتصورة ، وبالتالي النتائج المحتملة )على سبيل المثال ، التزام الموظف( لتلك البرامج.

 : ةالمقدم

يلعب القطاع العام دوًرا مهًما في البلدان المتقدمة اقتصادًيا من خالل المساهمة في حصة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي الوطني.  
من خالل خلق مناخ أعمال موات ، يمكن للقطاع العام أن يكون له تأثير عميق على األداء االقتصادي والمبتكر للشركات. تعمل 

ذات الكفاءة والجودة العالية أيًضا كمحرك ألداء األعمال. الهدف من هذه الورقة هو تقدير تأثير استخدام الخدمات الخدمات العامة  
لالبتكار على احتمال أن تبتكر الشركة. سؤال البحث الذي سيتم تناوله هو: ما هو تأثير ابتكارات القطاع العام على أداء الشركات؟ 

ار الشركة ونمو المبيعات اإليجابي. نقوم باختبار أربع فرضيات تركز على تأثير االبتكار في إجراءات نحدد أداء الشركة على أنه ابتك
 اإلدارة العامة ، وتأثير الخدمات العامة على االبتكار ، وتأثير ابتكار الشركة والمشتريات على نمو المبيعات. 

لية على وجه الخصوص، موضع قلق للسياسيين وصانعي السياسات كانت حالة أداء القطاع العام بشكل عام ، وإدارة الحكومة المح
واألكاديميين وممارسي اإلدارة العامة لعدة عقود ومما يعزز هذا القلق الضغط المستمر على الحكومات المحلية لتقديم الخدمات بشكل 

الوقت نفسه ، ال يمكن اعتبار التدابير التي تسعى   فعال للمواطنين ؛ وهي حالة تدفعهم غالًبا إلى ابتكار استراتيجيات لتحسين أدائهم وفي
إلى تحسين أداء الحكومة المحلية أمرا مفروغا منه ألن فعاليتها تعتمد على عدة عوامل ، أهمها ما إذا كانت تدابير تحسين األداء تلبي 

المعنيين في سياق الحكومة المحلية أم ال. هذا يجعل من الم هم معرفة الظروف التي في ظلها احتياجات جميع أصحاب المصلحة 
( لسلطة حكومية محلية ناجًحا. جادل بعض الخبراء بأن ممارسات إدارة األداء يجب PMSسيكون نظام إدارة األداء )من اآلن فصاعًدا  

راطيين في خدمة أن تولد وتستخدم معلومات أداء كمية ونوعية قادرة على تغيير موقف المديرين العامين والمسؤولين المنتخبين والبيروق
الجمهور. ومع ذلك ، سيكون من الصعب تحقيق هذا الهدف ما لم تكن مؤشرات األداء قادرة على إنتاج المعلومات الحيوية الالزمة 
لتحقيق األهداف التنظيمية. ومع ذلك ، ُيقال إن أفضل الطرق إلنتاج واستخدام معلومات األداء في العديد من السياقات التنظيمية غير 

 روفة.مع

م العمليات الحكومية هي تلك األنشطة التي تدخل في إدارة الدولة لغرض إنتاج القيمة للمواطنين. اإلدارة العامة هي وسيلة للتعبير عن قي
وتفضيالت المواطنين والمجتمعات والمجتمع ككل. بعض هذه القيم والتفضيالت ثابتة ، والبعض اآلخر يتغير مع تطور المجتمعات. 

 ي ، تظهر مجموعة واحدة من القيم في المقدمة ، وتغير طاقتها دور الحكومة وممارسة اإلدارة العامة. بشكل دور 

تسلط االتجاهات المستقبلية في اإلدارة العامة الضوء على أهمية الحكم الرشيد واالعتراف باألدوار المترابطة للقطاع الخاص والقطاع 
كمة الرشيدة حكومة جيدة ، أي خدمة عامة فعالة ومؤسسات خدمة عامة فعالة ، تكون العام ومؤسسات المجتمع المدني. تتطلب الحو 

شاركية أكثر إنتاجية وشفافية وأكثر استجابة. واجه النهج الوصفي التقليدي لدراسة اإلدارة العامة عمليات السياسة العامة األكثر انفتاًحا وت
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داخل الحكومة وخارجها. تسببت البيئة المتغيرة في تحول نحو نهج جديد لإلدارة  ، والتي تضم العديد من األفراد والجماعات والمؤسسات
 العامة ذي القيمة مع القدرة على تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والفعالية لتلبية االحتياجات المتغيرة للمجتمع. 

منظم، منظم ، أنيق ، باستخدام الحساب   تتطلب اإلدارة طريقة تفكير حديثة ، سوف تلد تلقائًيا أسلوب حياة وعمل مبرمج ومخطط،
واالنضباط. اإلدارة في جوهرها هي توجيه األنشطة باستمرار نحو تحقيق األهداف ، والسيطرة على الموارد وأنشطة استخدامها وفقا 

 لألنظمة والتخطيط.

والنمو والتحرك. إلحياء عجالت المنظمة   لذلك ، فإن اإلدارة موجودة في منظمة حديثة وعضو الحياة في المنظمة حتى تتمكن من التطور
، ال يقف القادة وحدهم ، بل هم عواقب أو عواقب أخرى لكل شخص أو ضابط لديه واجب يجب تنفيذه بشكل مستمر لفترة طويلة من 

 الزمن. 

 هدف البحث

معرفة مسؤولي الحكومة المحلية وجماعات تهدف الدراسة إلى فحص ممارسات إدارة األداء للحكومات المحلية من خالل االستفادة من  
 المجتمع لفهم طبيعة عمليات إدارة األداء الحالية، ونطاق مؤشرات األداء ، واستخدام معلومات األداء لتعزيز الخدمة توصيل. 

 أهمية الدراسة 

مة المحلية. على الرغم من أن  سعى هذا البحث إلى المساهمة في األدبيات الموجودة من خالل استكشاف إدارة األداء في سياق الحكو 
الكثير من الدراسات قد غطت جوانب مختلفة من الالمركزية والحكم المحلي في "الجنوب العالمي"، إال أن عدًدا قلياًل جًدا من الدراسات 

حت آليات إدارة األداء قد فحصت تنفيذ إدارة األداء أنظمة داخل السلطات الحكومية المحلية. في االقتصادات النامية واالنتقالية ، أصب
التنظيمي ضرورية ألن مؤسسات القطاع العام تميل إلى األداء أقل من التوقعات بسبب المشاكل اإلدارية الناجمة عن ضعف القيادة 

تفاصيل حول وعدم الكفاءة والفساد وضعف أنظمة المساءلة أيًضا عند تنفيذ استراتيجيات لتحسين األداء التنظيمي ، غالًبا ما يتم اعتبار ال
أمًرا مفروًغا منه تساهم هذه الدراسة في المعرفة من خالل    21أنواع مؤشرات األداء وأهمية تلك المؤشرات واستخدام معلومات األداء  

استكشاف هذه القضايا في سياق الحكومة المحلية حيث غالًبا ما يكون لدى العديد من أصحاب المصلحة مجموعة واسعة من التوقعات 
امات فيما يتعلق بأداء الحكومات المحلية ولكن لألسف قد ال يلعبون أي دور مباشر في إدارة أداء سلطاتهم المحلية. عالوة على  واالهتم

على تقديم الخدمات االجتماعية. يعتبر استخدام    LGذلك ، يستكشف البحث استخدام معلومات األداء لفهم تأثيرات ممارسات إدارة أداء  
األسئلة الكبيرة في أبحاث إدارة األداء نظًرا ألن العديد من الدراسات تفترض أنه بمجرد إنتاج معلومات األداء ،   معلومات األداء أحد

فكير  سيتم استخدامها تلقائًيا التخاذ القرارات اإلدارية. باختصار ، ستقدم نتائج هذا البحث دروًسا لواضعي السياسات الحكومية المحلية للت 
التي تؤثر على تأثير ممارسات إدارة األداء. يمكن أيًضا مراعاة هذه الدروس في المراجعة المستقبلية لسياسات األداء في القضايا العملية  

 للحكومات المحلية على وجه الخصوص ولمؤسسات القطاع العام األخرى بشكل عام. 
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 أهمية اإلدارة العامة 

وودرو ويلسون ، نتيجة للتعقيدات المتزايدة للمجتمع، وتنامي وظائف الدولة ، ونمو الحكومات اكتسبت دراسة اإلدارة أهمية ، وفًقا لما ذكره  
على أسس ديمقراطية. وضعت هذه القائمة الشاملة للوظائف للتفكير في "كيف" وفي أي "اتجاهات" يجب تشكيل هذه الوظائف بشكل 

مجال اإلداري. وفًقا لويلسون ، فإن الهدف من الدراسة اإلدارية هو فعال. لهذا اقترح ويلسون أن هناك حاجة إلصالح الحكومة في ال
اكتشاف ما يمكن للحكومة أن تفعله بشكل صحيح وناجح وكيف يمكنها القيام بهذه األشياء بأقصى قدر من الكفاءة وبأقل تكلفة ممكنة 

 سواء من المال أو الطاقة. 

 متخصص إلى األسباب التالية:يمكن أن تعزى أهمية اإلدارة العامة كموضوع 

أحد األسباب المهمة هو القلق العملي الذي يجب على الحكومة اليوم أن تعمل من أجل المصلحة العامة. الهدف األول واألهم   •
لمجال  لإلدارة العامة هو تقديم الخدمات العامة بكفاءة. في هذا السياق ، كان تعريف ويلسون إيان للموضوع على أنه تعزيز الكفاءة وا

العملي هو أول بيان صريح حول أهمية االنضباط المنفصل لإلدارة العامة. خالل النصف األول من القرن الماضي ، قام عدد من  
المتنوعة. تقرير لجنة   العامة  إدارية مناسبة لالستجابة لالحتياجات  بآلية  للنظر في مشاكل اإلدارة وأوصت  البلدان بتعيين لجان 

 ( في الواليات المتحدة.1937يطانيا ؛ لجنة الرئيس للتنظيم اإلداري )( في بر 1919هالدين )
ُينظر إلى اإلدارة ، من منظور العلوم االجتماعية ، على أنها نشاط تعاوني واجتماعي. ومن ثم فإن اهتمام البحث األكاديمي سيكون  •

لذي تتصوره السياسات إلى أي مدى يكون اإلجراء لفهم تأثير السياسات والعمليات الحكومية على المجتمع. ما هو نوع المجتمع ا
 اإلداري غير تمييزي؟ 

كيف تعمل اإلدارة العامة وما هي اآلثار الفورية وطويلة المدى للعمل الحكومي على الهيكل االجتماعي واالقتصاد والنظام السياسي   •
، يجب على اإلدارة العامة ، كتخصص ، أن تعتمد ؟؛ إلخ هي األسئلة التي تتطلب تحلياًل دقيقًا. من منظور العلوم االجتماعية  

على مجموعة متنوعة من التخصصات الشقيقة مثل التاريخ وعلم االجتماع واالقتصاد والجغرافيا والفلسفة وعلم النفس وما إلى ذلك  
 ، بهدف التوضيح وليس مجرد وصف. 

من هذه البلدان ، بعد االستقالل عن الحكم االستعماري ،  تتمتع اإلدارة العامة بوضع خاص في البلدان النامية. وقد شدد العديد   •
على التنمية االجتماعية واالقتصادية السريعة. من الواضح أن هذه الدول يجب أن تعتمد على الحكومة من أجل التنمية السريعة. 

ل ، يجب تنفيذ أنشطة الرعاية االجتماعية هذا األخير يتطلب إدارة عامة يتم تنظيمها وتشغيلها بفعالية لزيادة اإلنتاجية بسرعة. وبالمث
بشكل فعال. وقد أدت هذه الجوانب إلى والدة التخصص الفرعي الجديد إلدارة التنمية. يشير ظهور إدارة التنمية إلى وجود حاجة  

تصادية سريعة مع  محسوسة لمجموعة من المعرفة حول كيفية دراسة إدارة العالم الثالث وفي نفس الوقت لتحقيق تنمية اجتماعية واق
 تدخل الحكومة. لذلك ، ظهرت إدارة التنمية كتخصص فرعي لخدمة قضية التنمية.

اإلدارة العامة ، كما شهدنا لها مكانة ذات أهمية في حياة الناس. تمسهم في كل خطوة. بالنسبة لمعظم احتياجاتهم ، يعتمد المواطنون   •
دارة العامة في حياة الناس ، ال يمكن لمواطني أي بلد تجاهله. لذلك ، يجب أن  على اإلدارة العامة. بالنظر إلى الدور المهم لإل 

يصبح تدريسها جزًءا من مناهج المؤسسات التعليمية. يجب أن يتعرف الناس على هيكل الحكومة ، واألنشطة التي تقوم بها ، 
 يق قيم المواطنة. والطريقة التي يتم بها تنفيذها بالفعل. ستساهم دراسة اإلدارة العامة في تحق
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 النقاط المذكورة أدناه تلخص أسباب األهمية المتزايدة لإلدارة العامة: 

 ظهور الرفاه والدولة الديمقراطية .1

أدى ظهور دول الرفاهية والديمقراطية إلى زيادة أنشطة اإلدارة العامة مقارنًة بدولة عدم التدخل. يجب على الدولة اآلن أن تخدم جميع 
المجتمع. هذا يرقى إلى تعزيز مسؤوليات اإلدارة العامة. واإلدارة العامة هي أيًضا لتنظيم ومراقبة الشركات االقتصادية   شرائح الناس في

 الخاصة لتلبية أهداف الدولة. 

 ثورة صناعية  .2

ل حماية وتعزيز اقتصادية مما جعل الحكومة تتولى أدواًرا ومسؤوليات جديدة مث  - أدت الثورة الصناعية إلى ظهور مشاكل اجتماعية  
حقوق العمال في المؤسسات الصناعية ، إلخ. وبالتالي ، سنت الدولة عدًدا من قوانين الصناعة والعمل وهي كذلك. إلزام اإلدارة العامة 

 بتنفيذ هذه القوانين من أجل تلبية متطلبات رعاية العمال.

 التطور العلمي والتكنولوجي  .3

ى إضافات مرحب بها في البنية التحتية مثل الطاقة والنقل ونظام االتصاالت. أحدث اختراع الهاتف أدت التطورات العلمية والتكنولوجية إل
اكس والتلغراف واألجهزة الميكانيكية األخرى مثل اآلالت الكاتبة والطابعات عن بعد واآلالت الحاسبة وآالت التصوير وأجهزة الكمبيوتر والف

دارة المكاتب. كل هذا جعل من الممكن "حكومة كبيرة" و "إدارة واسعة النطاق". إلى جانب تغيير والبريد اإللكتروني تغييرات ثورية في إ
 روح اإلدارة العامة وطابعها ، ساهمت الثورة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحسين تقديم الخدمات للناس. 

 التخطيط االقتصادي  .4

من البلدان النامية كوسيلة للتنمية االجتماعية واالقتصادية. يتطلب عدًدا كبيًرا من   تم اتباع التخطيط االقتصادي المركزي في العديد
 الخبراء وآلية إدارية متقنة لصياغة الخطة وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها. 

صنع اإلنسان ،   بصرف النظر عن األسباب المذكورة للنمو السريع للسكان ، فإن الحروب الحديثة ، وزيادة الكوارث الطبيعية والتي من
وتدهور االنسجام االجتماعي ، وزيادة العنف بسبب النزاعات ، وأعمال الشغب الطائفية ، والحروب العرقية ، واإلرهاب ، وما إلى ذلك  

 ، زادت من أهمية اإلدارة العامة. 

 تعريف اإلدارة العامة 

الرغم من اختالف إدارة الشؤون العامة والخاصة في العديد من على الرغم من أن اإلدارة العامة تختلف في الشكل واألشياء ، وعلى  
النقاط ، إال أن هناك تشابًها أساسًيا في حالة عدم وجود هوية. كجزء ال يتجزأ من هذا المفهوم العام ، يمكن أن تكون اإلدارة العامة 

لتنفيذ القرارات السياسية التي يتخذها المسؤولون التنفيذيون مرتبطة بهذا النوع من اإلدارة ، الذي يعمل ضمن بيئة بيئية محددة. إنها وسيلة  
 السياسيون.
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ويظهر إلى جانب ذلك الجانب "العام" لإلدارة العامة ، والذي ينسب إليه طابًعا خاًصا ويركز عليها. يمكن النظر إلى "الجمهور" رسمًيا  
حكومية ، أو تقاعس الحكومة ، أو التقاء اجتماعي اقتصادي وسياسي على أنه يعني "الحكومة". لذا ، فإن اإلدارة العامة هي اإلدارة ال

 إداري ، مع التركيز بشكل خاص على البيروقراطية العامة. 

ك  ُتعر ِّف موسوعة بريتانيكا اإلدارة العامة بأنها "تطبيق سياسة دولة من خالل حكومتها". وبالتالي ، يشير مصطلح اإلدارة العامة إلى ذل
 ة ، الذي يتعلق باألنشطة اإلدارية للحكومة. الجزء من اإلدار 

 اإلطار النظري 

: السياسة هي استجابة الخدمات العامة فيما يتعلق بجوانب صياغة وتنفيذ السياسات العامة وعملية اإلدارة العامة ، وكالهما سياسة
ة. لتحقيق هذا الهدف ، يقترح العاملون أفكاًرا حول  يتعلق بالمجتمع ، والقيم التي تطور الحاجة إلى خدمة ممتازة لآلراء والخيارات المتاح

المرونة وريادة األعمال واالستعداد األفضل لتبني أفكار جديدة أكثر إبداًعا إذا كانت سياسة الحكومة صحيحة في الهدف ، فإن االحتمال 
 الرئيسي هو أن المشكلة الرئيسية تكمن في المجتمع نفسه.

الكلمة أو أصل الكلمة ، يأتي مفهوم اإلدارة من اللغة الالتينية، بينما ُيعرف من المصطلح اإلنجليزي  : من وجهة نظر أصل  فهم اإلدارة
م باسم اإلدارة ، وهو ما يعني الخدمة أو المساعدة أو اإليفاء. يحاول العديد من خبراء العلوم االجتماعية تقديم تعريفات أو حدود لمفهو 

اك اختالف طفيف في الرأي أو التفسير بينهم على الرغم من أنه ليس أساسًيا للغاية. أنشطة الخدمة اإلدارة ، ولكن يبدو أنه ال يزال هن
 (. 2013العامة المشار إليها هي خدمات تقدمها الحكومة لمواطنيها )باك ، 

السياسية. كلمة الحكومة   : يمكن العثور على فهم الحكومة والحكم في مجموعة متنوعة من األدبيات التي تناقش القضاياتعريف الحكومة
" أو قبطان السفينة. يعني أن نتطلع إلى األمام. تتكون كلمة األمر من أربعة عناصر هي أواًل Kubernanمشتقة من الكلمة اليونانية "

 كومون عليهم الطاعة. ، هناك طرفان مرتبطان ، وثانًيا ، لكال الطرفين عالقة تعاقدية. ثالًثا ، يتمتع الحزب الحاكم بالسلطة. األربعة المح

: تهدف أهداف سياسة المبادئ اإلدارية في إدارة الحكومة وتنفيذ التنمية إلى تحقيق أقصى استخدام فعال ، باإلضافة  المبادئ اإلدارية
 إلى التغلب على العقبات في تنفيذ المهام. 

ساعد ذلك الكاتب في شرح القليل من الفهم للمصطلحين.  : قبل الحديث عن الوظائف التنظيمية واإلدارية ، يالمهام التنظيمية واإلدارية
العديد من آراء خبراء العلوم االجتماعية ، وخاصة أولئك الذين يتابعون مجال اإلدارة والتنظيم ، أعطوا تعريفات مختلفة من بعضهم 

يس هو المبدأ. المنظمة هي هيكل البعض. يحدث هذا بسبب اختالف وجهات النظر والخلفيات المعرفية ، لكن االختالف في السؤال ل
تقسيم العمل وهيكل عالقات العمل بين مجموعات من األشخاص الذين يشغلون مناصب تعمل مًعا بطريقة معينة لتحقيق تنسيق هدف  

 معين وعالقات العمل. 
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المهام الحكومية كأثر ويتطلب االهتمام : التنسيق وعالقات العمل من أهم قضايا الحكومة وخاصة اآلن مع تطور  التنسيق وعالقات العمل
التنسيق  الكاتب شرح معنى  التنمية. لهذا السبب يريد  التنسيق والعمل سواء في مجال الحكم أو  الكامل من الحكومة لتنظيم عالقات 

خالل إقامة عالقات وعالقات العمل. التنسيق وعالقات العمل مفهومان مترابطان ألن التنسيق ال يمكن تحقيقه إال بقدر اإلمكان من  
 عمل فعالة. 

: وضع العلماء في المجاالت األكاديمية المختلفة مفهوم المساءلة بطرق مختلفة. في علم النفس االجتماعي ، ُتعرَّف المساءلة واألداء
ن" في أدبيات اإلدارة المساءلة على أنها "توقع ضمني أو صريح بأنه يمكن استدعاء المرء لتبرير معتقدات المرء ومشاعره وأفعاله لآلخري

، تشير إلى "مدى مالحظة سلوكيات الشخص وتقييمها من قبل اآلخرين ، مع مكافآت وعقوبات مهمة تعتمد على تلك التقييمات" تركز 
هذه التعريفات على المساءلة على المستوى الفردي. ومع ذلك ، فإن تعريف المساءلة الذي يتم قبوله في كثير من األحيان في مجال  

لدة إلدارة العامة ، وكذلك المعتمد في هذه الدراسة ، هو "الوسائل التي تدير من خاللها الهيئات العامة وعمالها التوقعات المتنوعة المتو ا
داخل وخارج المنظمة" يجب على الوكاالت إنشاء أدوات مساءلة مختلفة لالستجابة للتوقعات من الكيانات القانونية أو المواطنين أو كبار 

 مديرين التنفيذيين أو األعضاء التنظيميين. لذلك ، فإن هذا المنظور معني بالمساءلة على المستوى التنظيمي ، وليس الفردي.ال

 لماذا التركيز على إدارة الموارد البشرية والوظائف اإلدارية في القطاع العام 

( عدم االهتمام بسياق القطاع العام في 1العام. وتشمل هذه: )  هناك أربعة أسباب رئيسية للتركيز على إدارة الموارد البشرية في القطاع
( مستوى االستثمار العام 3( أهمية خدمات القطاع العام ودور الموارد البشرية في تقديم هذه الخدمات. )2أدبيات إدارة الموارد البشرية. ) 

حجم التحديات المتعلقة بالقوى العاملة التي تواجه هيئات  (4في الخدمات المدنية وضرورة قيام الوكاالت بتعظيم هذا االستثمار ، و ؛ )
 القطاع العام. فيما يلي مناقشة أكثر تفصياًل لهذه األسباب. 

 عدم االهتمام بسياق القطاع العام في أدبيات إدارة الموارد البشرية •

ط بالخصائص الفريدة لمنظمات القطاع العام غالًبا ما تتجاهل البحوث العلمية ونصوص إدارة الموارد البشرية المعاصرة أو تعترف فق
بقلم   3من تأليف تروس والفصل    2ومع ذلك ، وكما تمت مناقشته بمزيد من التفصيل في القسم األول من هذه المجموعة )انظر الفصل  

طاع العام )بالنسبة ريس( ، فإن القطاع العام يختلف عن القطاع الخاص في عدد من األسس المهمة. تتمثل إحدى السمات المميزة للق
التنظيمية والملكية  بها والهيئات  المرتبطة  بالحكومة والسلطات  الدولة  تمولها  التي  الخدمات  تأثر  في مدى  الخاص(  القطاع  لشركات 

مهمة على  المنتخبة. هذه الدرجة من التأثير الخارجي ، إلى جانب قيم القطاع العام القوية والبيئات الداخلية الخاصة نسبًيا ، لها آثار  
كيفية ممارسة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الغرض الرئيسي من الجمع بين المجموعة الحالية هو تركيز المزيد من االهتمام 
على االحتياجات والظروف المحددة للوكاالت الممولة من القطاع العام ودراسة قضايا مثل ضغوط العمل ، وتحفيز الموظفين ، والقيادة 

ب التغيير التنظيمي ، والتعليم اإلداري في هذا السياق. نأمل أن تزود الصلة المتزايدة ببيئات القطاع العام الممارسين والباحثين والطال، و 
 المهتمين بإدارة الموارد البشرية في القطاع العام بأساس أكثر استنارة لدراسة هذه القضايا ومعالجتها.

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 أربعون  العدد

 م  2022 –  شباط –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

971 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 الموارد البشرية في تقديم هذه الخدمات أهمية خدمات القطاع العام ودور •

لدولة  السبب الثاني للتركيز على إدارة الموارد البشرية في القطاع العام يتعلق بأهمية السلع والخدمات التي تقدمها الوكاالت التي تمولها ا
تلك التي تنطوي على مستويات عالية  وتأثيرها على السالمة العامة والتماسك االجتماعي واالزدهار الوطني. تتراوح هذه الخدمات من  

من التفاعالت وجهًا لوجه مع العمالء والمجتمعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والشرطة وخدمات دعم األسرة ، إلى عمليات البنية 
ك أيًضا الخدمات التي  التحتية العامة المشاركة في صيانة الطرق والنقل العام والمياه والصرف الصحي ، و المرافق العامة األخرى. هنا

تدار بشكل أكثر مركزية والتي تشمل ، على سبيل المثال ، توزيع مدفوعات الرعاية االجتماعية والمزايا الصحية ، وتحديد فرص سوق 
مكن  العمل ، وإصدار جوازات السفر ، وفحص اإلقرارات الضريبية ، واتخاذ قرار بشأن قضايا الهجرة. في كل حالة من هذه الحاالت ، ي

للقرارات التي يتخذها الموظفون العموميون واإلجراءات التي يتخذونها أن تؤثر بشكل كبير على سالمة المواطنين المعنيين ورفاهيتهم 
العامة" مقنعة  "للمصلحة  العمل ، هناك أسباب  العام وأصحاب  القطاع  الذي يؤديه موظفو  العمل  ومستويات معيشتهم. نظًرا ألهمية 

قطاًعا عاًما قوًيا لديه القدرة على تنفيذ هذه األدوار والمسؤوليات باستمرار إلى مستوى عاٍل. يمكن للطريقة التي تدار    لضمان أن لدينا
ياجات بها الموارد البشرية للوكالة أن تعرقل هذه القدرة أو تعززها ، وبالتالي فمن األهمية بمكان ، أواًل ، توجيه المزيد من األبحاث الحت

شرية المحددة لوكاالت القطاع العام ، وثانًيا ، أصحاب المصلحة الرئيسيين )بما في ذلك الممارسين والباحثين( التقييم المستمر الموارد الب
 لتأثير سياسات وممارسات الموارد البشرية في هذا القطاع.

 الستثمارمستويات االستثمار العام في الخدمات المدنية وحاجة الحكومات والوكاالت إلى تعظيم هذا ا •

هناك أيًضا أسباب مالية رئيسية للتركيز على إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. كمقياس لنطاق ومدى خدمات القطاع العام ، مثلت 
عبر البلدان األعضاء في منظمة ما يقرب من نصف الناتج المحلي اإلجمالي في المتوسط    2009النفقات الحكومية العامة في عام  

ن االقتصادي والتنمية عالوة على ذلك ، توظف المنظمات الحكومية ما يقرب من ربع إجمالي القوى العاملة في دول منظمة التعاو 
التعاون االقتصادي والتنمية، ونتيجة لذلك ، يتم تخصيص نسبة كبيرة من اإلنفاق الحكومي لألجور والرواتب. في المملكة المتحدة ،  

من كل    1مليار جنيه ، ويمثل هذا المبلغ أكثر من    158  2010رة رواتب القطاع العام السنوية في عام على سبيل المثال ، بلغت فاتو 
في المائة من إجمالي اإلنفاق المباشر من قبل الواليات   29.8جنيهات تنفقها الحكومة وبالمثل ، في الواليات المتحدة ، تم تخصيص    4

بالنظر إلى ضخامة هذه التكاليف ، والضغوط الكبيرة على الميزانية التي تسببها    2002-2001لألجور والرواتب خالل السنة المالية  
للحكومات ودافعي الضرائب ، هناك حاجة قوية للخدمات المدنية إلظهار أن هذه األموال يتم استخدامها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة 

الء والمجتمعات. تسلط هذه المشكلة الضوء مرة أخرى على الحاجة إلى  وأن األموال المستثمرة في الموارد البشرية لها أقصى فائدة للعم
تركيز أبحاث الموارد البشرية على السياقات المحددة التي تعمل فيها مؤسسات القطاع العام والنظر في كيفية إدارة أمور مثل رفاهية 

 على أفضل وجه في هذه البيئة.الموظف والمشاركة الوظيفية ودوران العمالة والقيادة والتغييرات التنظيمية 

 مقياس القوى العاملة ذات الصلة بالتحديات التي تواجه وكاالت القطاع العام  •

القطاع العام على الصعيد الدولي تواجه   للتركيز على إدارة الموارد البشرية في القطاع العام هو أن مؤسسات  السبب الرابع واألخير 
في   غير مسبوقة  ،  تحديات  العام  القطاع  في  العاملة  القوى  على حجم وخصائص  آثار كبيرة  لها  التحديات  المنظور. هذه  المستقبل 

 والظروف التي يعمل فيها الموظفون ، والطريقة التي تدار بها الموارد البشرية في هذا القطاع. 
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أكثر االهتمامات إلحاًحا التي تواجه مؤسسات القطاع استراتيجيات خفض التكاليف الحادة مثل تسريح الموظفين وتجميد األجور من  
ات العام حالًيا التخفيضات الكبيرة في اإلنفاق الحكومي. لقد أثر االنكماش االقتصادي العالمي على اإليرادات الحكومية على جميع المستوي 

ير في الميزانية ، تضمنت االستجابات دائًما ومع تعرض صناع السياسات لضغوط لتقليل العجز الكب  - المحلية والوالئية والفدرالية    -
وظيفة في القطاع العام بين يونيو    627000خسائر كبيرة في الوظائف. في الواليات المتحدة على سبيل المثال ، تم االستغناء عن  

وظيفة في القطاع العام   490000، بينما ستؤدي "مراجعة اإلنفاق الشامل" لبريطانيا العظمى كما ورد إلى خسارة    2012ويوليو    2009
هذه وغيرها من تدابير التقشف )على سبيل المثال ، تجميد األجور وقيود المعاشات التقاعدية( تشكل تحديات كبيرة   2014-2010بين  

القوى  الوظيفي ومعنويات  فيما يتعلق باألمن  أيًضا  الخدمات ولكن  التوظيف والتعويض وتقديم  البشرية ، ليس فقط من حيث    للموارد 
 العاملة. 

تهدف اإلصالحات الجارية إلى تعزيز الفعالية التنظيمية وتقليل أوجه القصور وزيادة المساءلة أمام الحكومات ومجموعات المستخدمين 
تأتي التخفيضات األخيرة في ميزانيات القطاع العام على رأس سلسلة طويلة من اإلصالحات التي سعت إلى تحقيق مستويات أعلى من  

( ، غالًبا ما تضمنت هذه االستراتيجيات NPMالفعالية في مؤسسات القطاع العام. يشار إليها مجتمعة باسم اإلدارة العامة الجديدة )الكفاءة و 
مستويات عالية من إعادة الهيكلة التنظيمية )على سبيل المثال ، عمليات الدمج بين اإلدارات والخصخصة( ، وإدارة أداء أكثر صرامة  

ة ، وإنشاء آليات أكثر توجهًا نحو السوق. الثقافة التي تركز بشكل أكبر على احتياجات المستهلكين بداًل من مقدمي وآليات المحاسب
الخدمات. كانت اإلصالحات على غرار اآللية الوقائية الوطنية شائعة في كل من البلدان المتقدمة والنامية على مدى العقدين أو الثالثة 

أنها حققت بعض النجاح ، إال أن هناك أيًضا مؤشرات على أنها أثرت على صحة الموظفين ورضاهم.  الماضية ، وعلى الرغم من  
 NPMيتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه العديد من مؤسسات القطاع العام في كيفية تخطيط وتنفيذ برامج التغيير الموجهة نحو  

 تحمي صحة الموظفين ورفاههم. بطريقة تعزز الفعالية التنظيمية ولكن في نفس الوقت

الزيادات الكبيرة في حجم وتعقيد الخدمات المطلوبة لتلبية احتياجات المجتمع في الوقت الذي تحاول فيه الحكومات تقليص برامج القطاع  
تزايد إلى االتجاهات العام وترشيدها ، كان الطلب على الخدمات الممولة من الدولة يتزايد باطراد. ترجع نسبة كبيرة من هذا الطلب الم

السكانية األوسع )على سبيل المثال ، شيخوخة السكان التي تتطلب خدمات صحية ورعاية كبار السن أكبر ، انظر القسم التالي( ، ومع 
ذلك ، كانت هناك أيًضا زيادة في الحاجة إلى التخصيص وإضفاء الطابع الشخصي على الخدمات وهناك مشكلة أخرى مهمة تواجه  

د من وكاالت القطاع العام وهي كيف يمكنها معالجة مطالب المجتمع المتزايدة بشكل فعال مع تقليل تكاليف الموظفين في نفس  العدي
الوقت. سيكون هذا التحدي حاًدا بشكل خاص في الخدمات البشرية )الرعاية الصحية وإنفاذ القانون والتعليم والرعاية االجتماعية( حيث 

 ع معقدة بشكل خاص ويمكن أن يكون للفشل في االستجابة لهذه االحتياجات عواقب فورية وغالًبا ما تكون شديدة.تكون احتياجات المجتم

عاًما   65تحوالت ديموغرافية مهمة مثل شيخوخة السكان وتقلص القوى العاملة من المتوقع أن تزداد نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم  
ومع ذلك ، تشير أبحاث الصحة العامة إلى أن حوالي    2021في المائة في عام    19.1إلى    2010في المائة في عام    13.7فأكثر من  

العمر المتوقع ستستلزم فترة من اإلعاقة الشديدة لذلك من المتوقع أن يرتفع عدد كبار السن الذين نصف إلى ثلثي هذه الزيادة في متوسط  
ة )خاصة الرعاية الصحية( بشكل متزامن على مدار العقدين القادمين. على المدى يحتاجون إلى خدمات عامة أكثر تعقيًدا وكثيفة العمال

القصير ، ستؤدي قيود الميزانية وتجميد الموظفين بشكل واضح إلى إعاقة قدرة الوكالة على تلبية هذه الطلبات المتزايدة ، ومع ذلك ،  
عدد السكان في سن  توريا األسترالية ، على سبيل المثال ، سينخفض  فإن المشكلة األطول أجاًل هي تقلص القوى العاملة. في والية فيك
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إن نقص المهارات الناتج عن ذلك والتنافس   2021بالمائة في عام    65بالمائة من سكان الوالية إلى    67عاًما( من    64-15العمل )
تزايد على خدمات القطاع العام تعيين  على الموظفين المؤهلين بشكل مناسب )خاصة من القطاع الخاص( سيجعل من الصعب بشكل م

 واستبقاء أعداد كافية من الموظفين المؤهلين. 

 الخاتمة

عبه لقد اقترحنا أن تؤدي وظيفة الموارد البشرية دوًرا أكثر بروًزا في إدارة األخالقيات / االمتثال. هذا كبير بسبب الدور المهم الذي تل
موظفين تجاه مبادرات األخالقيات واالمتثال. من المرجح أن ُينظر إلى موظفي الموارد  تقييمات اإلنصاف للموظفين في ردود أفعال ال

البشرية على أنهم يمثلون مخاوف الموظفين ويعاملونهم بشكل عادل. باإلضافة إلى ذلك ، يمكن لوظائف الموارد البشرية أن تلعب دوًرا 
وتوجهات االمتثال ، وفي دمج برامج األخالقيات في األنشطة التنظيمية رئيسًيا في تطوير برامج األخالقيات مع توازن مناسب للقيم  

أخيًرا. الهامة ، مثل تصميم أنظمة تقييم األداء ، والتدريب اإلداري ، والعمليات التأديبية. ومع وضع ذلك في االعتبار ، فإننا نقدم تحذيًرا  
ية العامة للمؤسسة ، وبالعديد من الوظائف واألنشطة التنظيمية األساسية ،  نظًرا الرتباط إدارة األخالقيات / االمتثال بالثقافة األخالق

الشؤون   المتعددة )بما في ذلك  الوظائف واإلدارات  المهمة وحدها. تحتاج  المبادرات  إدارة هذه  البشرية  أقسام الموارد  يجب أال تحاول 
العليا ، ومجلس اإلدارة( إلى  العمل مًعا في جهد منسق يهدف إلى تعزيز السلوك األخالقي في    القانونية ، والتدقيق ، وفريق اإلدارة 

المنظمة. على سبيل المثال ، ُيظهر البحث أن توجيه القيم في برامج أخالقيات الشركة يكون أكثر احتمااًل إذا كانت أعلى مستويات 
البشرية في برامج األخالقيات مهمة لنجاحها ، ال اإلدارة ملتزمة بالقيمة الجوهرية لألخالق لذلك ، على الرغم من أن مشاركة الموارد  

 ينبغي أن تتوقع الموارد البشرية إنجاز المهمة بمفردها.

يدي يميل كان التوتر بين المساءلة والكفاءة بمثابة عالمة على التناقض بين اإلدارة العامة التقليدية واإلدارة العامة الجديدة. النموذج التقل
ة ماكس ويبر نحو المساءلة في شكل بيروقراطية ، مع سيطرة هرمية صارمة من القمة. كانت إجابة وودرو  نحو المساءلة. مالت إجاب

ويلسون هي االنقسام بين السياسة واإلدارة حيث يستخدم الموظفون المدنيون تقنيات فعالة لتنفيذ خيارات السياسة السياسية. كانت إجابة 
 ارمة على تقنيات التصنيع المكررة لإلدارة العلمية.  فريدريك تايلور هي الرقابة اإلدارية الص

البشرية واإلدارات في برامج األخالقيات واالمتثال أمر مهم  الموارد  للموظفين ، كما أن مشاركة موظفي  تعد قضايا اإلنصاف مهمة 
إلى لعب دور أكثر مركزية في مبادرات لتحقيق اإلنصاف الحقيقي والمتصور لتلك البرامج. لذلك ، يحتاج موظفو وأقسام الموارد البشرية  

إدارة األخالقيات إذا كانت هذه المبادرات ستوفر فوائد حقيقية لكل من المنظمات وأعضائها. لكن برامج األخالقيات تعمل في سياق 
جهود إدارة األخالقيات ،  تنظيمي أكبر يثير قضايا العدالة الخاصة به. وهذا بدوره يوفر المزيد من األسباب إلشراك الموارد البشرية في  

 ألن الموارد البشرية تلعب دوًرا حاسًما في تحديد القدرة الكلية للمؤسسة على معاملة الناس بإنصاف. 
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Abstract : 

Many large companies now have formal programs for managing ethical behavior and legal compliance. But the simple role 

of human resources (HR) in corporate ethics management efforts is problematic. This is because the efforts of the Ethics 

Department are more likely to raise questions about fairness, and to drive fairness among employees that can generate 

important outcomes for the ethics program specifically and the organization in general. Drawing on research on fairness in 

organizations and corporate ethical practices, we explain why extensive human resource participation in corporate ethics 

programs is so important to the perceived fairness, and thus potential outcomes (eg, employee commitment) of those 

programmes 
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