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 :انًهخص

انخًُٛت اإلداسٚت يٍ انًٕظٕػبث انؼبيت انخٙ دظٛج ببْخًبو  ًٕظٕعساست يٕظٕػبً فٙ غبٚت األًْٛت فانذ حُبٔنج

ٔجٓبث انُظش نٓزا انًفٕٓو، دٛث ٚشٖ انبؼط انؼذٚذ يٍ انببدثٍٛ ٔانذاسسٍٛ، ْٕٔ يب اَؼكس ػهٗ حؼذد ٔحببٍٚ 

ظشٔسة أٌ حؤخز انخًُٛت اإلداسٚت بًفٕٓيٓب انٕاسغ فٓٙ ظبْشة ٚشٚذْب اإلَسبٌ نصبنذّ، ْٔٙ حؼُٙ حقذو اإلداسة 

ٌٍ إنٗ سبط انخًُٛت اإلداسٚت بئصالح انبُبء انٓٛكهٙ نإلداسة دخٗ  فٙ االحجبِ انز٘ سسًّ نٓب انًجخًغ، ٔٚزْب فشٚق ثب

األجٓضة اإلداسٚت قبدسة ػهٗ أداء ٔظبئفٓب ٔفقبً نهخطط انًشسٕيت نٓب، ٔٚؤكذ فشٚق ثبنث ػهٗ أًْٛت سبط حكٌٕ 

انخًُٛت اإلداسٚت بخطط اإلصالح اإلداس٘ انشبيم، ٔأخٛشاً ٚشٖ فشٚق سابغ أٌ انخًُٛت اإلداسٚت حخى يٍ خالل حًُٛت 

قبء ببنًٓبساث اإلَسبَٛت يغ انخشكٛض بصفت خبصت ػهٗ  انًُظًبث اإلداسٚت انًخخهفت ٔانخٙ حخبهٕس فٙ ظشٔسة االسح

انجٕاَب انسهٕكٛت، فأسدَب يٍ خالل انذساست انخشكٛض ػهٗ إشكبنٛت انًفٕٓو، فًٕظٕع انخًُٛت اإلداسٚت يٍ 

انًٕاظٛغ راث األًْٛت انخٙ حذخبج إنٗ إصانت انغًٕض ٔحٕظٛخ ػالقخّ ببؼط انًفبْٛى األخشٖ، ٔانبٛئت انخٙ ٚؼًم 

َّ أدذ فشٔع انؼهٕو انسٛبسٛت ْٔذفّ ْٕ حًُٛت يؤسسبث انذٔنت، ٔحؼخبش انخًُٛت اإلداسٚت يٍ أْى األدٔاث بٓب كٕ

انخٙ حسخخذو إلصالح األجٓضة اإلداسٚت ٔحطٕٚشْب ٔحذذٚث األجٓضة انذكٕيٛت َٔضع انشٕائب يُٓب يٍ خالل إػذاد 

بدة انكفبءة، ًٔٚكٍ اػخببسْب أ٘ انخًُٛت اإلداسٚت ٔحذسٚب انكٕادس، ٔحطٕٚش أسبنٛب إجشاءاث انؼًـم، ٔحبسٛطٓب ٔصٚ

انًسؤٔل األٔل ػٍ انُجبح اإلداس٘ نًخخهف األجٓضة انذكٕيٛت فٙ حذقٛق أْذافٓب، ٔاألجٓضة اإلداسٚت انًشاد 

حًُٛخٓب ْٙ األجٓضة انذكٕيٛت انؼهٛب ٔانذَٛب انًخًثهت فٙ يجهس انٕصساء انز٘ ٚعى كبيم انٕصاساث فٙ انذٔنت، 

اث انًذهٛت ػهٗ اػخببس أَٓب أجٓضة إداسٚت حسؼٗ نخُفٛز سٛبست انذٔنت، ْٔٙ يب ٚؼشف ببنسهطت انخُفٛزٚت فٙ ٔاإلداس

أغهب األَظًت انسٛبسٛت، ٔحؼخبش يٍ ظًٍ اْخًبيبث يخخصصٙ انسٛبست، ٔدائًبً يب حقغ فٙ دائشة اْخًبيبحٓى 

 ٔدساسبحٓى ٔبذٕثٓى.

 

 -المقدمة:

إلدارة العامة، حٌث نشأت مع تطور وظٌفة إلدارٌة من المفاهٌم المستحدثة فً اٌعد مفهوم التنمٌة ا      

حركة إبان  ستٌنٌات القرن الماضً اإلدارة، كما ترجع جذور التنمٌة اإلدارٌة إلىالدولة وتعاظم دور 

حٌث دعت أجهزة اإلدارة العامة من الناحٌة العملٌة إلى  األمرٌكٌة، اإلصالح فً الوالٌات المتحدة

ة، حٌث السٌاسٌ مةنظوتظهر أهمٌة التنمٌة اإلدارٌة لأل، األداء واالقتصاد فً اإلنفاقتحقٌق الكفاءة فً 

كون اإلدارة العلٌا متمثلة فً الحكومة فً قمة السلطة التنفٌذٌة، فنجدها تكمن فً رئٌس الوزراء ت

اإلدارٌة وكٌفٌة مكافحة الفساد ومجلس الوزراء والحكومة،  كٌفٌة اإلصالح اإلداري داخل المؤسسات 

اتجاهات فكرٌة وبذلك سنركز على اإلطار لمفاهٌمً للتنمٌة اإلدارٌة، وظهرت  داخل أجهزة الدولة،

 وتداخلت حوله المفاهٌم والتعرٌفات التً تعكس وجهات نظرحول مصطلح التنمٌة اإلدارٌة  وسٌاسٌة

خالل هذا البحث تسلٌط الضوء على  سنسعى من ، وتعددت النظرٌات المفسرة للمصطلحمفكرٌها

مصطلح التنمٌة اإلدارٌة مفهومه وأسالٌبه وعالقته ببعض المصطلحات األخرى ونستعرض النظرٌات 

كل ذلك من خالل مبحثٌن األول ٌعتمد مفهوم التنمٌة اإلدارٌة والثانً ٌناقش وٌبحث والمفسرة للمفهوم، 

  نظرٌات التنمٌة اإلدارٌة.

سبة للدولة مدى أهمٌة مصطلح التنمٌة اإلدارٌة بالنتكمن أهمٌة البحث فً إظهار  أهمية البحث:  

المصطلح للفهم واالستخدام، فهو ٌعد أساس استقرار األنظمة السٌاسٌة  والمواطن، ألجل شٌوع

 عن تنفٌذ السٌاسة العامة داخل الدولة. المسؤولواإلدارٌة داخل الدولة لكونه الجهاز 
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وتعرٌفه وتوضٌح عالقته  مفهوم التنمٌة اإلدارٌة حول إزالة الغموض البحث إلى: ٌهدف البحث أهداف

أحد فروع العلوم السٌاسٌة  اكونه ببعض المفاهٌم األخرى وعرضاً لنظرٌاتها، والبٌئة التً تعمل بها

 هو تنمٌة مؤسسات الدولة. اوهدفه

سة هو)ما هً طبٌعة مفهوم تمكن المشكلة الرئٌسٌة للبحث حول تساؤل رئٌس للدرا مشكلة البحث:

 إلى تساؤالت فرعٌة: التساؤل الرئٌس الدراسة سنقسم ولسهولة تحلٌل وتفصٌلالتنمٌة اإلدارٌة( 

 .ما هً آلٌة تعرٌف التنمٌة اإلدارٌة-

 هً وسائل عملٌة التنمٌة اإلدارٌة.ما -

 لنظرٌات المفسرة للتنمٌة اإلدارٌة.ما هً أهم ا-

اعتمدت الدراسة على بعض من مناهج البحث فً العلوم السٌاسٌة أال وهو المنهج  منهجية البحث:

 الوصفً التحلٌلً.

قسم البحث إلى مبحثٌن رئٌسٌٌن هما، مفهوم التنمٌة اإلدارٌة كمبحث أول،  تقسيمات الدراسة: 

 ونظرٌات التنمٌة اإلدارٌة كمبحث ثانً. 

 األول: مفهوم التنمية اإلدارية:مبحث إل

فهً جزء من ٌعد مفهوم التنمٌة اإلدارٌة من المفاهٌم الحدٌثة التً ظهرت بعد ظهور فكرة التنمٌة      

تطور فً اإلدارة العامة مع نشأت والتنمٌة اإلدارٌة استخدم مفهوم و، منها ومتفرعة التنمٌة الشاملة

ترجع جذور التنمٌة اإلدارٌة إلى حركة اإلصالح اإلداري التً  حٌث ظٌفة الدولة وتعاظم دور اإلدارة،و

التً دعت أجهزة اإلدارة العامة  الٌات المتحدة األمرٌكٌة مع أوائل القرن الماضً عندماظهرت فً الو

العملٌة إلى تحقٌق الكفاءة فً األداء التنظٌمٌة ومن الناحٌة تعد األداة المنفذة للسٌاسة العامة داخل الدولة 

ولكن التنمٌة اإلدارٌة لم تظهر كحركة فكرٌة ذات مضامٌن عملٌة إال فً بداٌة  ،االقتصاد فً اإلنفاقو

العامة أمثال فرٌد عندما ظهر ذلك االهتمام الكبٌر من قبل العلماء والسٌما علماء اإلدارة  ،الستٌنٌات

           . (1)، وولٌم سٌفن وآخرون ممن ساهموا فً االهتمام بهذا المجالرٌجز

عن النجاح اإلداري لدى مختلف  المسؤولكما ٌمكن اعتبار التنمٌة اإلدارٌة على أنها الجهاز      

األجهزة الحكومٌة فً تحقٌق األهداف، وهذا ٌظهر من خالل مشاركة األجهزة اإلدارٌة فً تحقٌق 

مسئولة قادرة على  األهداف السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، فاالقتصاد ٌحتاج إلى إدارة واعٌة

سٌاسات إدارٌة وإجراءات عمل ومستوى تكنولوجً عاٍل،  إتباعزٌادة الثروات الوطنٌة وذلك من خالل 

وعلى ذلك فإنه ال ٌمكن النظر إلى التنمٌة اإلدارٌة بشكل مستقل، بل ٌجب النظر إلٌها من خالل عالقتها 

 .(2)والثقافٌة وتداخلها مع التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة

، بما ٌتضمنه هذا وٌشترط لنجاح التنمٌة اإلدارٌة أن تبدأ من قمة التنظٌم الهرمً فً الجهاز اإلداري

التنظٌم من وظائف قٌادٌة، سواء تم ذلك ابتداًء من المستوى األعلى أي القمة، أو على مختلف 

 .              (3)والقٌادة وعملٌة صنع القرارالمستوٌات األخرى، وٌعنى بها تلك الوظائف المتعلقة بالسلطة 

التنمٌة اإلدارٌة ضرورة من ضرورات تحقٌق التنمٌة الشاملة، وسنأتً لتوضٌح مفهوم التنمٌة  وتعد     

 ،  بعد الشروع فً تعرٌف التنمٌة الشاملة.تفصٌلٌاً ضٌحٌاً اإلدارٌة تو
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مختلفة تعكسها وجهات  ت للتنمٌة باتجاهاتحاول الكتاب صٌاغة العدٌد من التعرٌفا تعرٌف التنمٌة:

وعلى الرغم من أن مفهوم التنمٌة مفهوم غامض مائع فهً كالهدف المراد بلوغه للوصول نظر كتابها، 

جل فهم إلى النمو والتغٌر والتطور، وهذه الصور الذهنٌة الثالث للتنمٌة متالزمة فً كل جهد ٌبذل من أ

 .(1)معهاظاهرة التنمٌة والتعامل 

 وتتحدد أهم هذه التعرٌفات فً ما ٌلً:

" التنمٌة هدف عام وشامل لعملٌة دٌنامٌكٌة تحدث فً المجتمع وتعتمد هذه العملٌة على التحكم فً  -9

 .(2)حجم ونوعٌة الموارد البشرٌة المتاحة للوصول بها للهدف المنشود " 

التبعٌة وخالص مما ٌترتب على كما أن هناك من عرف التنمٌة بأنها : " عملٌة تحرر من أغالل  -2

التبعٌة من استغالل بقدر ما هً عملٌة بعث حضاري الستعادة الثقة فً القدرة الذاتٌة على 

 (3)النهوض وإمكانٌة التحرك نحو المستقبل من إعادة بناء األمة "

وهناك تعرٌف أخر للتنمٌة: وهً عملٌة حضارٌة تسعى إلى الرقً بالمجتمع على كل األصعدة   -0

سٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة واإلدارٌة والثقافٌة وذلك عن طرٌق استغالل موارد المجتمع ال

استغالالً أمثالً ولكً ٌؤدي إلى رفع مستوى الدخل القومً لألفراد وٌشمل كل فئاته ولٌس فئة دون 

 .(4)أخرى

 تنمية اإلدارية:أوال: تحديد تعريف لل

وجهات النظر بٌن الباحثٌن وعلماء اإلدارة على تعرٌف واحد ومحدد للتنمٌة اإلدارٌة،  اختلفت 

التداخل بٌن مفهوم التنمٌة اإلدارٌة وعدد المفاهٌم منها  وٌرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها:

الباحثٌن  ختالفالوأٌضاً ٌرجع  ، (5)والمصطلحات األخرى مثل: التطوٌر اإلداري، واإلصالح اإلداري

حول ترجمة الكثٌر من المصطلحات والمفاهٌم األجنبٌة إلى اللغة العربٌة أو أي لغة أخرى، فتختلف 

 المعانً من شخص إلى آخر.

تعدد االتجاهات التً تبناها الباحثون فً تعرٌفهم لمفهوم التنمٌة اإلدارٌة، فهناك من تبنى االتجاه و

تبنى االتجاه  وهناك من ء وإصالح المنظمات اإلدارٌة،ن بناالهٌكلً الذي ٌربط بٌن التنمٌة اإلدارٌة وبٌ

تبنى االتجاه اإلجرائً سلوكٌة لدى العاملٌن، ومنهم السلوكً الذي ٌركز على الجوانب والمهارات ال

 .(6)الذي ٌهتم بتحدٌد األنشطة واإلجراءات الالزمة لتطوٌر األجهزة الحكومٌة

 -:سب وجهة نظر كتابهاح اإلدارٌةبسرد بعض تعرٌفات التنمٌة وسنقوم  

عرفها روبرت هاوس بأنها " أي محاولة لتطوٌر األداء اإلداري فً الوقت الحالً وفً المستقبل  -9

. فجعل هاوس من التنمٌة (7)من خالل توصٌل المعلومات وتكٌٌف المواقف وزٌادة المهارات "

 اإلدارٌة شاملة بحٌث تشمل أي تطوٌر لألداء اإلداري وفً أي وقت. 
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ٌعرفها لٌونارد باٌندر " بأنها تلك الجهود المبذولة لتوسٌع الجهاز اإلداري وزٌادة عدد هٌئاته و -2

 .(1)وحجم العاملٌن فٌه وتعمٌق التخصص وتقسٌم العمل وتأكٌد مهنٌته "

عرف التنمٌة اإلدارٌة بأنها " عملٌة تنمٌة مهارات الموظفٌن الذي أحمد رشٌد كما كان للدكتور 2 -0

على كافة المستوٌات، وبصورة منظمة وذلك وفق احتٌاجات العمل فً أجهزة الدولة وتحقٌقها 

للتطور فً تلك األجهزة وذلك على ضوء التطورات العلمٌة الحدٌثة فً علوم اإلدارة وفنونها 
("3). 

تغٌٌر فً الشخص إلى األفضل الذي ٌسمح بأن ٌعمل بفاعلٌة أكثر كذلك عرفها كٌلوج بأنها " ال -4

ونتٌجة للتطوٌر والطرٌقة التً ٌعرف المدٌر أنها حدثت بحٌث أصبح الشخص ٌملك معرفة 

 .(4)ومعلومات جدٌدة وقادرة على تطبٌق المعرفة القدٌمة بطرٌقة جدٌدة "

عرفها بأنها " عملٌة تغٌٌر موجه ومنظم وهادف  روٌته الخاصة فقد أحمد فؤاد الشرٌف وللدكتور  -5

إلى زٌادة معرفة القٌادات العاملة وزٌادة قدراتها ومهاراتها فً حل المشاكل التً تواجهها ورفع 

 .(5)مستوى أدائها وتطوٌر سلوكها للمساهمة الفعالة فً التنمٌة االقتصادٌة "

العاملة لزٌادة مهاراتها وقدراتها على واألٌدي اإلدارٌة ٌعطً هذا التعرٌف أهمٌة للقٌادات  

 اعتبار أنها تمثل األساس لعملٌة التنمٌة اإلدارٌة.

" اصطالح ٌعبر  ٌف التنمٌة اإلدارٌة حٌث عرفها بأنهاعرت نظرته فً عامر الكبٌسًوالدكتور  -6

اع فً عن الجهود التً تبذلها الدولة فً معالجة المشاكل اإلدارٌة التً تواجهها فً محاولتها لإلسر

تقدمها الزراعً والصناعً والتعلٌمً واالجتماعً وذلك من خالل تطوٌر التنظٌمات والنظم 

 .(6)اإلدارٌة والممارسات البٌروقراطٌة لتحقٌق هذا التقدم "

ربط الكبٌسً فً هذا التعرٌف بٌن الدولة والتنمٌة اإلدارٌة حٌث إن الدولة هً التً تقوم  

 أنه قد حصر مفهوم التنمٌة اإلدارٌة فً اإلدارة العامة.بمعالجة المشاكل اإلدارٌة أي 

كما عرفها سٌڤٌن بأنها: " الصٌاغة الجدٌدة للكٌان اإلداري الحكومً بهدف تحوٌره وتطوٌره  -7

  وإعادة بنائه وتحدٌد أشكاله وأسالٌبه ". 

 جعل سٌڤٌن من بداٌة تعرٌفه شرطاً لقٌام التنمٌة وربطها بتلك الصٌغة. 

هللا علً فضل هللا فٌعرفها بأنها " بناء مؤسسات قادرة على الخلق واإلبداع وذات أما د. فضل  -8

 كفاءة عالٌة فً أداء الوظائف الجدٌدة ".

وٌتبٌن من هذا التعرٌف أنه ركز على مؤسسات ذات كفاءة فً أداء الوظائف وهذه تعتبر من         

ٌحدد ما هً المؤسسات المقصودة وال الطرق التً  األهداف األساسٌة لعملٌة التنمٌة اإلدارٌة، إال أنه لم

 ٌجب إتباعها فً التنمٌة اإلدارٌة للوصول إلى مثل هذه المؤسسات.

ومن خالل المفاهٌم السابقة عامة ٌتضح اختالف الكتاب والباحثٌن حول مفهوم التنمٌة اإلدارٌة رغم 

هوم جامع مانع للتنمٌة اإلدارٌة بل اتفاقهم على أهمٌتها ودورها، لذلك ٌمكن القول بأنه ال ٌوجد مف

 اجتهادات ومحاوالت من قبل كل كاتب وباحث حسب وجهة نظره.
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 أساليب التنمية اإلداريـة: ثانياً:

أسالٌب من تعددت أسالٌب التنمٌة اإلدارٌة بحث ٌختار كل نظام سٌاسً أسلوباً مناسباً منها، و      

 هً:التنمٌة اإلدارٌة 

ٌة التنمٌة ري بالتنمٌة اإلدارٌة فً مجال عمله:من العوامل الرئٌسٌة فً نجاح عملقٌام الرئٌس اإلدا -9 

واجبات الرئٌس اإلداري تطوٌر الجهاز اإلداري  متطورة تؤمن بالتغٌٌر، فمن اإلدارٌة وجود قٌادة

كما ٌجب أن تكون القرارات المتخذة من قبل  وتطوٌر وتنمٌة الموظفٌن العاملٌن بالجهاز اإلداري،

المشاركة الفعالة فً اتخاذها. ولو اعتمد أغلب  ى أن ٌعتمد فً أغلب القرارات علىقٌادة رشٌدة، علال

، على أن (1)الشاملة فً وقت سرٌع وبأقل تكلفة ممكنة القادة على هذا األسلوب لتحققت التنمٌة اإلدارٌة

البٌروقراطٌة والتعقٌد لكً قٌود العمل اإلداري واالبتعاد عن  ٌتبع الرئٌس اإلداري أسلوب التخفٌف من

 فً هذا اإلجراء: إتباعهاومن الصور التً ٌجب والمجتمع،  ٌسهل العالقة بٌن الجهاز اإلداري

 عادة التنظٌم وتبسٌط اإلجراءات.إ -

 تغٌٌر وتجدٌد القٌادات اإلدارٌة دورٌاً لمدة زمنٌة محدودة. -

 لنظام اإلداري للدولة.االهتمام بالبحث العلمً كوظٌفة جدٌدة هامة لها أولوٌة فً ا -

 االهتمام بالعالقات اإلنسانٌة ومعنوٌات العاملٌن وحوافز العمل. -

 .(2)االهتمام بعالقات النظام اإلداري بالمجتمع عن طرٌق األبحاث المٌدانٌة وتحلٌل الرأي العام -

زة الحكومٌة حٌث ٌناط بها مهام دراسة األوضاع اإلدارٌة فً األجه تشكٌل اللجان المؤقتة والدائمة: -2

وتقدٌم التوصٌات لتطوٌر تلك األجهزة، وتعتبر اللجان من األسالٌب الشائعة والمهمة فً تحقٌق التنمٌة 

اإلدارٌة، وتتكون اللجان من مجموعة من الخبراء تكلف بدراسة أسباب القصور والفساد والتخلف 

 .(3)اإلداري وتقدم المقترحات والتوصٌات لمعالجتها

تقوم معظم الدول فً العالم بإنشاء أجهزة متخصصة  إنشاء أجهزة متخصصة بالتنمٌة اإلدارٌة:  -0

بأمور التنمٌة اإلدارٌة ، وتوكل إلٌها مهام دراسة أوضاع األجهزة اإلدارٌة فً الدول وتقدٌم 

التوصٌات المناسبة لتطوٌرها، كإعادة تنظٌم تلك األجهزة وتبسٌط اإلجراءات فٌها وتدرٌب 

موظفٌن ، وٌعتبر أسلوب إنشاء أجهزة متخصصة بالتنمٌة اإلدارٌة من أفضل األسالٌب لتحقٌق ال

 . (4)التنمٌة اإلدارٌة فً الدول النامٌة

فالجهاز اإلداري ٌعمل فً ظل مجموعة من القوانٌن  الحد من التعدٌالت المستمرة للتشرٌعات:  -4

والتنمٌة اإلدارٌة قد تتم عن طرٌق إعادة  والنظم واللوائح  التً تنظم وتحكم أعماله وعالقاته،

النظر فً بعض هذه التشرٌعات وإعادة صٌاغتها فً اإلطار العام المنظم للتصرفات اإلدارٌة، مثل 

 .(5)تعدٌل قوانٌن الخدمة المدنٌة ونظم عمل المؤسسات العامة

  -خرى:والمصطلحات األ التنمية اإلداريةثالثاً: 

 على بعضاً من المصطلحات ذات األهمٌة للتنمٌة اإلدارٌة موضوع الدراسة: سنعتمد فً دراستنا        
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ونظراً ألهمٌة مفهوم إدارة التنمٌة وتعدد أبعادها وتداخلها فً : وإدارة التنمٌةالتنمٌة اإلدارٌة   -9

كغٌره من المفاهٌم العدٌد من العلوم االجتماعٌة فقد تعددت وتباٌنت التعرٌفات التً قدمت له، 

وعلى الرغم من حداثته فهو ال ٌزال ٌحتاج إلى  ،(1)()التنمٌة والتنمٌة اإلدارٌة الدراسة اهتمام

الكثٌر من الجهد والوقت لتأصٌله، وبحث الظواهر المتعلقة به، ولذلك فقد تنوعت الدراسات فً 

 . (2)إدارة التنمٌة مضموناً واتجاهاً بحسب التوجه األٌدٌولوجً للمفكرٌن والباحثٌن

ٌعتبر هذا المصطلح من أكثر المصطلحات تداخالً مع التنمٌة اإلدارٌة علماً بأنهما مختلفان حٌث       

شكالت ، فمصطلح  إدارة التنمٌة ظهر مع زٌادة حدة المولٌسا مترادفان كما ٌعتقد البعض تماماً،

رف اٌة من ط، فتم استخدام هذا المصطلح فً البدوظهورها بصورة كبٌرة، اإلدارٌة فً الدول النامٌة

 .(3)مضمونه دامه كان ٌبرز اختالفات واضحة فً، ولكن استخأعضاء جماعة اإلدارة المقارنة

فإدارة التنمٌة تشمل كافة المراحل التً تبدأ من وضع السٌاسات التً تتصل بتحقٌق أهداف التنمٌة، 

، فهً لٌست (4)والسٌاساتوتحرٌك وتنظٌم واستخدام كافة الموارد استخداماً أمثل لتحقٌق تلك األهداف 

مرتبطة باإلدارة العامة ودورها التقلٌدي المتمثل بحفظ األمن والقانون والنظام وجمع اإلٌرادات، أي 

رة العامة إسهامات الحفاظ على النشاط الحكومً، وال ٌعنً أنها بدٌلة لإلدارة العامة، علماً بأن لإلدا

 .(5)لٌس من السهل الفصل بٌنهماتنموٌة، ولذلك 

وقد ٌنصرف مفهوم إدارة التنمٌة إلى شكل اإلدارة العامة التً ٌرتكز االهتمام فٌها على تنظٌم وإدارة 

الهٌئات العامة بطرٌقة تحفٌز وتٌسٌر برامج التنمٌة والتقدم بتطبٌق األسالٌب الفنٌة واستخدام المهارات 

التنمٌة إال أن مجرد وجود اإلدارة ، وبالرغم من الربط القوي بٌن اإلدارة العامة وإدارة (6)اإلدارٌة

العامة ال ٌعنً وجود إدارة التنمٌة، بل إن وجود إدارة التنمٌة أهم بكثٌر من قٌام األجهزة اإلدارٌة 

بوظائفها التقلٌدٌة، فهً تواجه فً مراحل النمو تحدٌات كبٌرة فً مجال التغٌٌر االقتصادي 

، بل لزم األمر إعادة  از اإلداري وتنظٌمهالجه ، فكان ضرورٌاً التوسع  فً وظائف(7)واالجتماعً

توجٌه المدٌرٌن وتدرٌبهم الكتساب المعرفة الفنٌة والمهارات الالزمة للتنمٌة، ولذلك تعددت تعرٌفات 

 إدارة التنمٌة، ومع ذلك فإنها تسري فً نفس االتجاه، فقد عرفت بأنها:

العامة تحقٌقاً ألهداف اجتماعٌة  " ترتٌبات تنظٌمٌة معقدة إلنجاز الفعل من خالل السلطة -أ

 .(8)واقتصادٌة وبناء األمة "

التً ٌتم فٌها زٌادة تماعٌة االقتصادٌة واالجو السٌاسٌة قادة نحو مهام التنمٌة" بأنها إدارة مُ  -ب

 .( 9)السرعة والتنوع النابعٌن من الصفوة وجماعات الشعب "

، أما االهتمامات األكادٌمٌة فنجدها فً الجوانب العملٌة إلدارة التنمٌة ركز هذان التعرٌفان على

 التعرٌف اآلتً:
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" إن التنمٌة حالة عقلٌة ومٌل اتجاه أكثر من أن تكون هدفاً محدداً ، فهً تغٌر فً اتجاه محدد ، وٌمكن 

للتنمٌة ، والظروف  أن تساعد إدارة التنمٌة فً تحدٌد الظروف التً ٌتم فً ظلها السعً إلى أعظم معدل

 . (1)التً ٌمكن تحقٌقها فٌها "  

اإلصالح اإلداري: ٌعرف اإلصالح اإلداري بأنه "ذلك النشاط المخطط لتحسٌن السٌاسات -2

والتشرٌعات والتنظٌمات األساسٌة وأسالٌب العمل وذلك لخلق المناخ المناسب لممارسة العملٌة اإلدارٌة 

 .( 2)الذاتٌة"وخلق الحافز لتطور التنمٌة 

األشخاص وفً نظرة الناس لكل هذه  أصٌل فً العمل وفً التنظٌم وفً وٌعرف أٌضاً بأنه " تغٌٌر

األمور ٌقوم على فلسفة واضحة المعالم محددة المعاٌٌر وٌسٌر وفقاً لتخطٌط معٌن وإستراتٌجٌة محكمة 

بالشمول والتكامل، فلكً تنجح ال بد .  وعملٌة اإلصالح عملٌة مستمرة متجددة ال تتوقف وتتصف (3)"

أن تشمل سائر المستوٌات، وأن تنصب على كل مقومات اإلدارة، وأن تتضمن جمٌع خطوات العمل 

 .(4)اإلداري

ومن ثم نجد أن اإلصالح اإلداري عنصر جوهري فً عملٌة التنمٌة فً أي دولة بغض النظر عن 

اإلدارٌة أصبحت ذات أهمٌة متزاٌدة فً تنفٌذ سرعة واتجاه التغٌٌر، والسبب فً ذلك أن القدرة 

السٌاسات والخطط الجدٌدة وقد ٌتطلب اإلصالح تعدٌالً هٌكلٌاً فً كل المؤسسات القدٌمة والجدٌدة أو 

 تغٌٌراً فً سلوك األفراد أو الجماعة.

ٌّة التً تتخذ الشكل اله :التطوٌر اإلداري-0 رمً لتقسٌم الوظائف التنظٌم اإلداري هو أحد األطر التنظٌم

ٌّة العاملة فً المنظمة، ابتداًء من األعلى إلى األسفل، أي من المهام الُعلٌا  والمهام على العناصر البشر

التً تستهدف المدٌر العام، والرؤساء التنفٌذٌٌن، ومدراء الفروع، والموظفٌن العاملٌن لدٌهم، واألقسام 

  .واحد ومصلحة مشتركةٌعها ضمن هدف الفرعٌة األخرى التً تعمل جم

: هو والتنظٌم الغٌر الرسمً، فالتنظٌم الرسمً التنظٌم الرسمً ، حٌث ٌنقسم إلىأنواع التنظٌم اإلداري

الجانب الذي ٌدرس العملٌة التنظٌمٌة بصورة رسمٌة، عن طرٌق وضع الخرائط والهٌاكل، وٌخضع 

 للنظم واللوائح والقوانٌن المعتمدة رسمٌاً. 

 .التنظٌم غٌر الرسمً: هو الجانب الذي ال ٌخضع أبداً للقوانٌن الرسمٌة المنظمة 

ٌّة التً تهدف بصورة مباشرة إلى توجٌه العنصر البشري  لتنظٌم اإلدارياوٌعد   من العلمٌات التوجٌه

ٌّة لتحقٌق النتائج واألهداف المطلوبة، وذلك ضمن أقصر وقت ممكن، وأقل  إلى تنفٌذ المهام اإلدار

وٌعتبر التنظٌم من الوظائف ذات األهمٌة للعمل اإلداري  جهود ممكنة، وضمن تكالٌف منخفضة،

هنا ٌظهر لنا أن هناك تداخالً وتشابكاً فً الدالالت بٌن الكثٌر من  ومن، اً للتنمٌة اإلدارٌةوأساساً مهم

، إال أنها لتنمٌة، واإلصالح اإلداري، والتطوٌر اإلداريالمصطلحات، مثل التنمٌة اإلدارٌة، وإدارة ا

جهاز اإلداري من أجل تشترك جمٌعاً فً إحداث التغٌٌر والسعً لالنتقال إلى األفضل والتطوٌر داخل ال

 االرتقاء بمستوى اإلدارة.

ٌُعد ٌعتبر: التخطيط للتنمية اإلداريةرابعاً:  الركٌزة  التخطٌط إحدى الوظائف العلمٌة لإلدارة العامة، و

وٌعتبر  ر إدارة التنمٌة بالصورة الصحٌحة،سٌ األساسٌة لنجاح عملٌة التنمٌة اإلدارٌة ورسم خطط 
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التخطٌط للتنمٌة اإلدارٌة هو االتجاه العملً لتوفٌر القدرات المطلوبة والالزمة لتحقٌق التنمٌة الشاملة 

 .(1)بكفاءة عالٌة

أصبح التخطٌط من السمات التً تمٌز العصر الحدٌث وضرورة  أهمٌة التخطٌط للتنمٌة اإلدارٌة: -9

ا ٌعد التخطٌط من أهم األدوات واألسالٌب فً التنمٌة بع للحاق بركب التطور والتجدد، كمت  ٌجب أن تُ 

الذي ٌمثله  لاإلدارٌة، بل ٌعتبر من أهم وسائل تحقٌقها، وهو وظٌفة مركزٌة فً الجهاز اإلداري العام

 الجهاز اإلداري داخل الدولة.    

ط عادة وٌشّبه الكثٌر التخطٌط للتنمٌة بظاهرة لها الكثٌر من التعقٌدات فً مفهومه، فالتخطٌ 

على المثالٌات وما ٌجب أن ٌكون علٌه  خطوطهٌعتمد على ما سٌكون، أي ٌمكن القول أن االعتماد فً 

الوضع ، وبهذا المعنى ال ٌمكن تحقٌق التنمٌـة اإلدارٌة بصورة صحٌحة دون االعتمـاد على رسم 

فً األمور الحٌاتٌة، الخطوط المستقبلٌة لها. والتخطٌط بهذا المعنى ٌوجد حتى على المستوى الشخصً 

 كما أن الفكرة نفسها تطبق على مستوى الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة للدولة المعاصرة.

 وتظهر أهمٌة التخطٌط فً النقاط التالٌة: 

تتجلى أهمٌة التخطٌط فً أنه ٌساعدنا على التعرف على المشاكل والصعوبات قبل حدوثها، وجمع  -

 المعلومات حول الصعوبات والمشاكل وتحلٌلها وتفسٌرها، وبالتالً وضع الحلول المناسبة لها.

اإلدارٌة األخرى، وقبل وتظهر أهمٌة التخطٌط بصورة واضحة فً العالقة بٌنه وبٌن الوظائف  

بعملٌة التنظٌم أو التوجٌه أو الرقابة فإنه ال بد أن تكون لدٌه خطة  الجهاز اإلداري مدٌرن ٌقوم أ

ٌسترشد بها، فتأثٌر التخطٌط على الرقابة واضح  جداً،  إال أنه من خاللها ٌستطٌع المدٌر أن ٌتأكد أن 

مدٌر ضرورة االلتزام بعملٌة وبهذه الفكرة ٌكون على ال، (2)العمل قد تم تنفٌذه حسب ما هو مخطط أم ال

 التخطٌط فً المهام اإلدارٌة الوظٌفٌة، وإال فأنه:

، كاتساع الهوة بٌن الوقت الذي تتخذ فٌه القرارات وبٌن نتائج تطبٌق هذه سٌقع فً كثٌر من المشاكل -

التً  القرارات، على اعتبار أن التخطٌط هو أفضل أداة ٌمكن استخدامها للتعامل والتكٌف مع التغٌرات

 قد تحدث فً المستقبل.

زٌادة التغٌرات الخارجٌة، فالتغٌرات الخارجٌة تجبر المدٌرٌن بكافة مستوٌاتهم اإلدارٌة على التركٌز  -

على قضاٌا أكبر وأوسع من حل المشاكل الداخلٌة. والمدٌر الجدٌد هو الذي ٌتمٌز باإلبداع وٌتصف 

 .(3)بالبحث الدائم والمستمر عن الخطط واألعمال الجدٌدة 

ٌط أٌضاً فً التجرد والموضوعٌة، حتى ال  تنقص قٌمته وتنحرف جهود التنمٌة تظهر أهمٌة التخط -

       . (4)اإلدارٌة عن أهدافها، وعلٌه فإنه من الضروري أن ٌحقق التخطٌط للتنمٌة اإلدارٌة المهام التالٌة:

تحقٌق التوازن بٌن الجهود المبذولة لتنمٌة مؤسسات الدولة فً العاصمة وتنمٌة اإلدارات المحلٌة فً  -

 األقالٌم والمحافظات.

تحقٌق االنسجام بٌن قطاعات الجهاز اإلداري وأنشطته ومتغٌراته المختلفة، فمن خالل خطة التنمٌة  -

انٌن والتنسٌق بٌن التطور التكنولوجً الذي تدخله اإلدارٌة ٌمكن ربط المتغٌرات التنظٌمٌة بتعدٌل القو

المؤسسات وتدرٌب الكفاءات على استخدامها، وبٌن زٌادة الخدمات التً تخطط المؤسسات لتقدٌمها، 

 وأسالٌب إعداد الموازنات والرقابة على تنفٌذها.

                                                           

   
  

 

 



 "179-199" 0202, 61مجلة البحوث األكاديمية )العلوم اإلنسانية واإلجتماعية(, العدد 

987 
 

مكن من خاللها برمجة التخطٌط للتنمٌة اإلدارٌة ٌفرض نفسه من كونه الوسٌلة العملٌة الفعالة التً ٌ -

األنشطة والفعالٌات التنموٌة وفق جدول زمنً ٌحدد الجهات المسؤولة عن تنفٌذ كل مهمة وكل فقرة 

فٌها، وهذه البرمجة ستتٌح لهذه األجهزة الفرصة لإلعداد المسبق الذي ال ٌضمن مجرد االلتزام 

 تنفٌذ األفضل واألمثل.     واالنتهاء من مهامها فً الوقت المحدد فحسب وإنما ٌضمن أٌضاً ال

اختلف أغلب كتاب اإلدارة العامة حول تحدٌد عوامل التخطٌط، ذلك  وأسالٌبه: اإلدارة تخطٌطمبادئ  -2

أن منهم من ٌقرر أن المرونة هً الكفٌلة بإٌجاد خطة، وأن هذه الصفة تدور حول معنى أساسً ومعنى 

 .(1)احتٌاطً، والتبصر وإدراك األمر قبل وقوعه

  للتخطٌط عدة مبادئ ٌجب مالحظتها قبل البدء بعملٌة التخطٌط للتنمٌة اإلدارٌة أهمها: المبــادئ: -

ٌجب أن توضع الخطة فً هدف واضح ومحدد، إذ تتوقف صالحٌة التخطٌط على  وضوح الهدف:

وجود أهداف واضحة وواقعٌة ٌتم اختٌارها على أساس سلٌم فً ضوء الظروف االجتماعٌة 

 .(2)ة والتكنولوجٌةواالقتصادٌ

فعند وضع األرقام التقدٌرٌة للخطة على اإلدارة أن تحاول االبتعاد عن األرقام الخٌالٌة  واقعٌة الخطة:

والتً ال ٌتصور تحقٌقها، إذ أنه ال بد من أخذ الموارد واإلمكانات المتاحة بعٌن االعتبار، على أساس 

والعواطف، وٌعتمد على استخدام المناهج العلمٌة فً أن التخطٌط ٌعتمد الحقائق المجردة من التمنٌات 

التنبؤ بالمستقبل، واالعتماد الكلً فً هذه الحالة على المعلومات الدقٌقة التً ٌمكن أن تتوافر من داخل 

عن تنفٌذ الخطة على إزالة الصعوبات  ٌنالمسؤولتساعد المرونة  :مرونة الخطة .(3)الجهاز اإلداري

، وٌجب أن تكون الخطة عرٌضة متضمنة لمسارات بدٌلة لمقابلة التنفٌذ والعقبات التً تحدث أثناء

الظروف المتغٌرة. والخطة المرنة ٌمكن تعدٌلها ومطابقتها للظروف المتغٌرة فً المستقبل بدون إحداث 

 . (4)خسائر كبٌرة

لمشاركة الواسعة فً التخطٌط هً أحد األسالٌب فً زٌادة فعالٌة التخطٌط إذ أن ا ضمان المشاركة: 

 وٌكون ذلك بإشراك المستوٌات المختلفة فً المنظمة فً العملٌة التخطٌطٌة.

وتكون بالمقارنة بٌن المنفذ والمستهدف بصفة دورٌة وبشكل منتظم، وذلك بهدف  المتابعة المستمرة:

بكل دقة وموضوعٌة، ولتعدٌل الخطة وتطوٌرها إذا ظهرت ضرورة  التأكد من أن الخطة ٌتم تنفٌذها

 تقتضً التطوٌر والتجدٌد.

ٌتعلق التخطٌط للتنمٌة اإلدارٌة باألهداف والوسائل مسبقة اإلعداد، على التخطٌط للتنمٌة اإلدارٌة:  -

الستمرار اعتبار أنها ستتحقق فً المستقبل، وٌجب أن تكون األسالٌب والطرق متصفة بالدٌمومة وا

 -ومن هذه األسالٌب ما ٌلً:طٌط المستقبلً للتنمٌة اإلدارٌة، الذي ٌجب أن تكون سمة التخ

لتحقٌق التنمٌة اإلدارٌة بصورتها الكاملة ٌجب أن تعتمد الخطط على  خطة إصالح األنظمة والقوانٌن:

تعٌق التغٌٌر والتطوٌر الذي  تغٌٌر القوانٌن وإزالتها، باعتبارها تشكل عائقاً أمام التنمٌة وتعتبر قٌوداً 

تنادي به التنمٌة اإلدارٌة، وٌجب وضع خطة إلصالح كل األنظمة المتبعة فً الجهاز اإلداري وإصدار 

 قوانٌن تواكب التطور والتنمٌة لكً تصبح القوانٌن مالئمة مع الظروف الجدٌدة.

للبدء فً عملٌة التخطٌط للتنمٌة اإلدارٌة ٌجب أن تكون نقطة البداٌة إعادة  خطة إعادة التنظٌم اإلداري:

التنظٌم لتحقٌق التنمٌة اإلدارٌة، فقواعد وأطر التنظٌم اإلداري القائم أصبحت بالٌة وال ٌمكنها مواكبة 

العصرنة والتطور االقتصادي والتقنً والتكنولوجً، بل على العكس من ذلك فهً تعرقل المسٌرة 
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،  وال ٌكون ذلك إال (1)تنموٌة،  فاالعتماد الكلً ٌكون بإعادة التنظٌم اإلداري للدولة والتغٌٌر الجذريال

بوضع خطة مستقبلٌة تنقل الدولة من الوضع القائم إلى الصورة المستقبلٌة التً ستتحقق فً ظلها التنمٌة 

ٌة عامة للتنظٌم تراعى فٌها اإلدارٌة ، وهذا ٌتطلب وضع خطة للتنظٌم اإلداري فً إطار إستراتٌج

وتفادي االزدواجٌة فً العمل  (*)مسألة الموازنة بٌن السلطات والمسؤولٌات والتوسع فً عملٌة التفوٌض

 وتبسٌط اإلجراءات فً اتخاذ القرارات ومتابعة تنفٌذها.

فٌن أو وتبدأ هذه الخطة بفتح مراكز التدرٌب واإلعداد والتدرٌب للموظ خطة إعداد القوى البشرٌة:

الشخص المناسب فً المكان  اإلعداد المسبق للخرٌجٌن، وحصٌلة القول هً االعتماد على قاعدة تضع

 . (2)ة فً الوظائف اإلدارٌة فً الجهاز اإلداريكً نحصل على قوى بشرٌة مدربة وكفؤالمناسب ل

ٌنهم من شغل وٌجب أن ٌعتمد التخطٌط للتنمٌة فً هذه المرحلة على التخطٌط لألفراد من حٌث تمك

الوظائف واألعمال التً تتناسب مع مؤهالتهم وقدراتهم وتتوافق مع طموحاتهم لكً ٌتم توفٌر أٌٍد 

 مؤهلة ٌمكن تزوٌد الجهاز اإلداري بما تحتاجه منها وفق التخصص والحاجة .

 -:نظريات التنمية اإلدارية:  المبحث الثاني

شاكل اإلدارٌة وإٌجاد على مر العصور لمواجهة الم اهتمامها الخاص إلدارةأعطت الدول ل         

، األمر الذي أدى إلى قٌام األفراد ببناء المنظمات اإلدارٌة رغبة منهم فً تحقٌق األهداف الحلول لها

وإزالة العقبات والوصول إلى كفاءة عالٌة وهذا االهتمام من قبل األفراد والجمعٌات فً البداٌات األولى 

سٌة لفهم اإلدارة وتطبٌقها على أرض الواقع بغٌة الوصول إلى األهداف، وقد ارتبط كان الركٌزة األسا

ظهور اإلدارة بقٌام التنظٌمات نتٌجة وعً اإلنسان بأن قدرته محدودة مقارنة مع احتٌاجاته الكثٌرة 

غلب راد التووعٌه بزٌادة تعقد األمور المحٌطة به، األمر الذي دعاه إلى التفكٌر والتعاون والتنسٌق إذا أ

، ومن هنا ابتكر اإلنسان المفكر النظرٌات، وألجل تعمٌق العالقة بٌن على ما ٌواجهه من مشاكل

المنطلق والوسٌلة العملٌة التً ٌستخدمها رواد التنمٌة اإلدارٌة لترجمة آرائهم وأفكارهم وجعلها قابلة 

 -نظرٌات نتناول أهمها فٌما ٌلً:للتطبٌق واالختٌار فقد روج رواد التنمٌة اإلدارٌة لمجموعة من ال

 :المدرســـة الكالسيكيـــة: أوالً 

ٌطلق تعبٌر المدرسة الكالسٌكٌة أو التقلٌدٌة على عدد من النظرٌات التً ظهرت فً العالم  

الغربً، وهً بال شك ولٌدة الفترة الزمنٌة التً ظهرت فٌها وٌمكن القول بأن على الرغم من تعدد 

 -:هاتفسٌر هذا الجانب إال أنها جمٌعها تشترك فً افتراضات رئٌسٌة نذكر من  النظرٌات التً حاولت

تنظر هذه النظرٌات نظرة محدودة لإلنسان، فالنموذج الذي تضعه لإلنسان هو النموذج اآللة الذي   -9

 ٌمكن التحكم به كما ٌمكن التحكم باآللة.

ظٌم األمثل، والذي ٌجب على كافة تتمسك هذه النظرٌات بنمط المركزٌة الهرمً كمبدأ أساسً للتن -2

 التنظٌمات أن تطبقه.

من هم فً قمة التنظٌم اإلداري  السلطوٌة كأساس لإلدارة وعلى حقتأكد هذه النظرٌة على المفاهٌم  -0

 فً إصدار األوامر كأساس لسٌر العمل  اإلداري.

 ترى هذه النظرٌات أن هناك طرٌقة مثلى لتأدٌة العمل تتناسب مع كافة الظروف. -4

 .سمً كمحدد رئٌسً لزٌادة األداءٌتركز اهتمام هذه النظرٌات على الهٌكل الر -5

 غٌر صالح. صال وتنظٌم خارج القنوات الرسمٌةت أن كل اتتعتبر هذه النظرٌا -6
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المنهج التقلٌدي الكالسٌكً فً تناول التنمٌة اإلدارٌة قد ثبت فشله ففً حاالت كثٌرة ٌكون  ٌعد 

الجهاز اإلداري من الجانب التنظٌمً قد صمم بطرٌقة دقٌقة ومالئمة تماماً، إال أنه ٌتعثر عندما ٌأتً 

لمنهج هو إغفاله تأثٌر إلى التنفٌذ الفعلً ألنشطته وعملٌاته، ومن أهم االنتقادات التً وجهت إلى هذا ا

 .(1)البٌئة الخارجٌة للجهاز اإلداري بأبعادها السٌاسٌة واالجتماعٌة فضالً عن إغفال العنصر اإلنسانً

 وسنتناول بعضاً منها. مجموعة من النظرٌات أوإلً سة وتتفرع من هذه المدر 

 نظرية اإلدارة العلمية: :6

ر ومساعدٌه والذي أشار إلى أن اإلدارة العلمٌة ارتبط اسم هذه النظرٌة برائدها فرٌدرك تاٌل 

هً الوسٌلة الفاعلة فً تحقٌق الكفاٌة اإلنتاجٌة، حٌث ركز تاٌلر ومن معه على علم اإلدارة وضرورة 

التخصص عند األفراد العاملٌن، حٌث أشار إلى ضرورة قٌام شخص متخصص فً اإلدارة بتوضٌح 

 -متمثلة فً عدة نقاط:، وهً (2)هذه األمور والمفاهٌم للموظفٌن

حقق العدٌد من النجاحات المشجعة قام فردرٌك تاٌلور ببلورة أفكاره وتجاربه فً كتابه مبادئ  -9

 (3)وهذه المبادئ هً: :9999اإلدارة العلمٌة عام 

ٌجب دراسة الوظٌفة واألنشطة الموجودة بها والحركات التً تؤدى فٌها حتى ٌتم التوصل إلى أفضل  -

 ألداء العمل.طرٌقة 

ٌُختار الفرد بطرٌقة -  السابق. تناسب الوظٌفة المصممة فً البند ٌجب أن 

 ٌجب أن ٌدرب الفرد على أداء الوظٌفة حتى تزٌد مهاراته. -

ت المادٌة وهً ) ٌجب دفع وتحسٌن المواطنٌن والعاملٌن فً أداء العمل وذلك من خالل الخطوا -

 (.األجور والحوافز

 -وتتلخص مساهماتها فً اآلتً:ارة العلمٌة فً التنمٌة اإلدارٌة، اإلد مساهمات نظرٌة -2

سعت هذه النظرٌة من خالل جهودها ومساهماتها فً الفكر اإلداري إلى تطوٌر العملٌة اإلدارٌة من -

خالل تحدٌد مسارات العمل وكمٌته وفقاً ألسس علمٌة بعٌدة عن االجتهادات العشوائٌة، إضافة إلى 

 إتباعهاي توضٌح العالقة بٌن األجر والعمل، تلك العالقة المرسومة وفق قواعد وخطط مدروسة ٌؤد

 .(4)تحقٌق أهداف المنظماتإلى زٌادة األداء ل

كما ركزت هذه النظرٌة على مبدأ احترام عامل الوقت واستغالله استغالالً جٌداً لغاٌات تحقٌق أكبر -

التكالٌف، خاصة التكالٌف الباهظة التً تصرف على اإلدارات، من األهداف المرسومة وتقلٌل  قدر

استثمارٌة جدٌدة تساعد على إشباع حاجات الناس المتزاٌدة باستمرار، كما وتوفٌر ذلك فً مشارٌع 

ركزت هذه النظرٌة على عامل التخصص فً مجال محدد ٌزٌد من حسن استغالل مهارات العمل ومن 

 ثم زٌادة إنتاجٌته.

 وهذه الجهود المبذولة والمحاوالت لها دور حاسم ومهم فً عملٌات التنمٌة الهادفة والجادة. -

إن هذه المساهمات كانت وما زالت مهمة فً تحقٌق التنمٌة الشاملة بشكل عام والتنمٌة اإلدارٌة بشكل 

والدول التً طبقت هذه المبادئ والجهود استطاعت أن تحقق معدالت نمو عالٌة ، أما الدول  ،خاص

 ٌة.     النامٌة فال تزال غٌر قادرة على استخدام وتطبٌق هذه المبادئ فً أجهزتها اإلدار
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إن استخدام المبادئ والجهود التً قدمتها نظرٌة اإلدارة العلمٌة ٌؤدي  إلى ضرورة  الخطـــوات: -0

   (1)األخذ بعٌن االعتبار الخطوات التالٌة لإلنجاز التنموي، وهذه الخطوات هً:

الموضوعٌة فً كل إعادة وصف الوظائف وإعادة توزٌع الموارد البشرٌة من جدٌد وانتهاج السٌاسات -

 الواقع اإلداري وعملٌاته.

 تفعٌل دور الرقابة اإلدارٌة مع التركٌز على الرقابة الذاتٌة.-

 توفٌر قاعدة معلوماتٌة لخدمة اإلدارة.-

 المتابعة المستمرة فً البحث والتطوٌر ومواكبة التغٌرات الجدٌدة .-

ت بها نظرٌة اإلدارة العلمٌة تقدم منهجاً حٌث إن عملٌات البحث والدراسة والتحلٌل للفروض التً ناد

 علمٌاً تطبٌقٌاً ٌساعد على تحقٌق التنمٌة اإلدارٌة.

انطالقاً من المبادئ التً حددها تاٌلور فقد أكد على األسس التً ٌجب  أسس نظرٌة اإلدارة العلمٌة: - 4

اسة المشاكل، ومن هذه أن تحكم نظام العمل من حٌث هٌكلٌة الجهاز اإلداري وتوزٌع األعمال وسبل در

       (2)األسس:

وكفاءته، إلى  على األداءترى اإلدارة العلمٌة أن للتخصص أثراً كبٌراً  تقسٌم العمل والتخصص: -

جانب أنه ٌؤدي إلى ضمان سٌر العملٌة اإلنتاجٌة، فال بد لنجاح وزٌادة كفاءة العمل من تقسٌم األعمال 

 مهمة محددة األمر الذي ٌساعد على إتقانها بشكل أكبر. إلى خطوات متعددة بحٌث ٌتولى كل شخص

ٌعتقد تاٌلور وأتباعه أنه ٌمكن أداء العملٌة الواحدة بعدة طرق قد تصل إلى  طرٌقة مثلى للعمل: -

خمسٌن أو مائة طرٌقة، ولكنه ٌرى أن هناك طرٌقة واحدة تكون مثلى ألداء العمل بأقل جهد وأسرع 

اف هذه الطرٌقة المثلى عن طرٌق البحث المستمر ومراقبة عدد كاٍف من وقت، ولذلك فقد أوصى باكتش

 العمال فً أثناء تأدٌتهم لواجباتهم.

أثبتت الدراسات التً قام بها رواد اإلدارة العلمٌة ضرورة وحدة األوامر ووحدة  وحدة األوامـــر: -

 مصادر إصدار األوامر.مصدرها، إذ ال ٌستطٌع الفرد احتمال ازدواجٌة المسؤولٌة إن تعددت 

نجحت نظرٌة اإلدارة العلمٌة فً زٌادة تحسٌن أداء العاملٌن ومع ذلك تعرضت  تقٌٌم النظرٌـــة: - 5

 -لالنتقادات اآلتٌة:

 أنها تجاهلت اإلجهاد النفسً للموظفٌن. - 

   متتبعٌها لم  تحدثت الطرٌقة العلمٌة عن كٌفٌة االختٌار العلمً للموظفٌن ووضعت مبادئ لذلك، إال أن - 

 ٌعنوا بتطبٌق تلك المبادئ فً الواقع العملً. 

ح اإلبداع ، ولذلك اتجهت أنها تمٌل للتخصص العمٌق فً العمل مما ٌؤدي إلى الملل وقتل رو - 

 الحدٌثة إلى تزاٌد حرٌة حركة  العاملٌن.       اإلدارة 

 دون اعتراض أو مناقشة.تجاهلت النظرٌة العامل اإلنسانً فألزمت العاملٌن بالعمل  -

أنها تنادي بالطرٌقة المثلى للعمل دون أن تربط ذلك بنوع العمل والظروف وطبٌعة هذه الطرٌقة  -

 المثلى.
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 النظرية البيروقراطية:: 2

 انًعلى دراسة المجتمع األلمفٌها ركز والذي رائد هذه النظرٌة المفكر األلمانً ماكس فٌبر       

، ومن هنا جاءت ومنظم ومستقر رٌعانً من االنحطاط إلى مجتمع مزدهللخروج به من مجتمع 

فٌها  إٌجاد منظمات قوٌة كقوة تتجسدقراراته ومساهماته وأعماله مركزة على ضرورة العمل على 

العملٌات اإلدارٌة الجٌدة من عالقات إدارٌة بٌن كافة المستوٌات إضافة إلى السلطة وخطوطها 

، ولقد (1)نظمة اإلدارٌة ٌجب أن تحتوي على أفراد متعاونٌن لتحقٌق األهدافومسؤولٌاتها، كما أن الم

كانت االستخدامات األولى لمصطلح البٌروقراطٌة على ٌد الفالسفة الفرنسٌٌن فً القرن الثامن عشر 

تعنً التنظٌم اإلداري المتبع فً الحكومة وهٌئاتها، كما تعنً القوة التً ٌمارسها هذا التنظٌم ، وفً و

القرن التاسع عشر ظهرت مفاهٌم جدٌدة لهذا المصطلح ، فهناك من اعتبر أن البٌروقراطٌة هً نمط أو 

، وإن (2)شكل معٌن للحكم ٌنبغً أن ٌقارن باألشكال األخرى مثل الدٌمقراطٌة واالرستقراطٌة

مة أو خاصة، للبٌروقراطٌة أهمٌة ترتبط دائماً بالمنظمات الكبٌرة الحجم سواء كانت هذه المنظمات عا

وهذه المنظمات تتمٌز بتعقد المشاكل التنظٌمٌة واإلدارٌة التً تواجهها، فمن ناحٌة نجد أن العمل الواحد 

مقسم إلى أجزاء صغٌرة، وأن العمل الواحد ٌقوم به مجموعة من األفراد، ومن ناحٌة أخرى ٌضم 

قٌاً فً منتهً الصعوبة، ومن ناحٌة أف دة تجعل عملٌة االتصال رأسٌاً أوالتنظٌم مستوٌات إدارٌة متعد

ثالثة فإن العالقة بٌن الرئٌس والمرؤوس ال تصبح عالقة شخصٌة، وفً ظل هذا المناخ المعقد ٌصبح 

من الضروري وجود لوائح ونظم وقواعد تحكم عملٌة تحدٌد الخطوط الفاصلة بٌن مختلف التخصصات 

وإن  أفكار وأراء فٌبرإن ما ٌمٌز ، و(3)تنظٌمٌةضماناً لعدم حدوث التضارب واالحتكاك بٌن الوحدات ال

كان الكثٌرون ال ٌعرفون له إال النظرٌة البٌروقراطٌة إال أنه كان باحثاً فً مجاالت عدة، منها علم 

االجتماع وعلم االقتصاد والعلوم السٌاسٌة، ولم تكن النظرٌة البٌروقراطٌة إال حصٌلة تحلٌالته 

ٌرى أن التارٌخ البشري ٌشٌر بشكل خطً تقدمً نحو العقالنٌة  ، فقد كان(4)ودراساته العمٌقة

التكنولوجٌة التً تلعب فٌها البٌروقراطٌة دوراً مهماً، حٌث كان فٌبر ٌبحث وراء أسباب تقدم الشعوب 

 من أجل النهوض بتقدم بلده ألمانٌا.

 -ثالثة مراحل تمر بها المجتمعات البشرٌة وبشكل تصاعدي بداٌة من: فٌبر حدد 

وهً مرحلة المجتمعات البدائٌة وتكون السلطة فٌها للفئات التقلٌدٌة التً  :مرحلة السلطة التقلٌدٌة -

تستند فً شرعٌة حكمها إلى معاٌٌر غٌر موضوعٌة ال عالقة لها بمستوى األداء والقدرات، بل إلى 

 .       ةمعاٌٌر الحسب والنسب والوراث

حلة قٌادات فردٌة ذات خصائص شخصٌة ممٌزة وجذابة تنقاد وهً مر :مرحلة السلطة الكارٌزماتٌة -

لها الجماهٌر تأثراً بها واجتذاباً لقوى سحرٌة لدى هذه القٌادات غٌر قابلة للتفسٌر العلمً، ولٌس تأثرها 

 بها ألسباب موضوعٌة.

طة فً تعتبر هذه المرحلة مرحلة العقالنٌة التنظٌمٌة، حٌث تكون السل مرحلة السلطة القانونٌة: -

 المجتمع بٌد الفئات التً ٌحددها القانون ووفقاً لمعاٌٌر موضوعٌة ال تقلٌدٌة وال كارٌزماتٌة.

وبالتالً فإن المعاٌٌر التقلٌدٌة ال تمت لمعاٌٌر الكفاءة بصلة ولهذا ٌتم استبعادها عند التعٌٌن فً 

 الوظائف العامة.

حٌث  دورها البارز والظاهر فٌها، البٌروقراطٌة فً التنمٌة اإلدارٌة النظرٌة مساهماتلولذلك كانت  

إن الدراسات العلمٌة والبحثٌة ٌتم ترجمتها إلى خطط وبرامج تلبً احتٌاجات األفراد وتخدم المجتمع، 
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وتحتاج تلك الدراسات إلى توفر البٌئة الصحٌحة السلٌمة المتضمنة لألنظمة والقوانٌن والتعلٌمات 

لتسهٌل الطرٌق أمام التنفٌذ، وهذه األنظمة والقوانٌن ٌتم وضعها بعناٌة فائقة ودراسات دقٌقة الالزمة 

تخضع جمٌعها إلى حكم المنطق والعقل، وبعد ذلك ٌتم إقرارها رسمٌاً ومن جهات رسمٌة، وٌقر الجمٌع 

افر عدة شروط تعتبر بشرعٌتها حتى ٌتم االلتزام، ولتحقٌق التنمٌة العلمٌة من خالل هذا النهج ٌتطلب تو

  (1)من المقومات األساسٌة له وهذه الشروط هً:

 توافر السرعة ومراعاة الدقة واحترام عنصر الوقت. -

  توفر المنطقٌة والوعً والموضوعٌة.-

تأكد إلدارٌة والتنمٌة الشاملة واضحة تالنظرٌة البٌروقراطٌة فً التنمٌة ا المباشرة من مساهمةتعد الو

إعداد وتأهٌل األفراد العاملٌن فً مختلف المستوٌات اإلدارٌة، والعمل على تنمٌة  من خالل ضرورة

مهاراتهم فنجاح العملٌة التنموٌة ٌعتمد على كفاءة العنصر البشري وحسن استغالله، وهذا من شروط 

ر تحقٌق ونجاح التنمٌة اإلدارٌة، فسٌاسات التعٌٌن واالختٌار والتدرٌب وأنظمة الحوافز كلها عناص

أساسٌة فً التنمٌة وهنا ٌالحظ أهمٌة التأهٌل العلمً والفنً لكل القائمٌن على تنفٌذ المهام والمسؤولٌات 

 فً الجهاز اإلداري، وٌعتبر إسهام النظرٌة فً التنمٌة من خالل مفاهٌمها ومبادئها.

حٌث إن التنظٌم تعد النظرٌة البٌروقراطٌة من النظرٌات المثالٌة،  خصائص النظرٌة البٌروقراطٌة: -

ة، ٌتصف بعدة سمات هٌكلٌة وسلوكٌة تجعله أكثر التنظٌمات كفاءة ودقة فً تحقٌق األهداف المحدد

 فٌما ٌلً:وٌمكن ذكرها 

ٌتم  سٌم األعمال فٌها إلى عدة خطواتتقسٌم العمل والتخصص: تتمٌز التنظٌمات البٌروقراطٌة بتق -

 .(2) بها األعمال المطلوب القٌامصصهم فً اختٌار من ٌشغلها حسب درجة تخ

وٌعنً وجود مراتب ومستوٌات إدارٌة متفاوتة ٌتبع كل مستوى المستوى الذي ٌعلوه  :التدرج الهرمً -

 . (3)بشكل ٌظهر شكل التنظٌم اإلداري على شكل هرم تتسع قاعدته وتضٌق مستوٌاته فً األعلى

العالقات الرسمٌة فً العمل، بحٌث ٌتعامل  وٌعنً ذلك وجود نمط من الرسمٌة وتقنٌن اإلجراءات: -

الموظف مع المراجعٌن له فً العمل بصفته الرسمٌة ولٌس بصفته الشخصٌة، أي أن ال ٌكون هناك 

 تمٌٌز فً المعاملة بٌن من تقدم لهم الخدمات.    

وترقٌة ٌقتضً هذا العنصر اعتماد قرارات التعٌٌن  التعٌٌن ومبدأ الجدارة فً شغل الوظائف: -

 .جٌدال ات ذاتٌة شخصٌة مما ٌكفل األداءالموظفٌن على اعتبارات الكفاءة ولٌس العتبار

ٌؤكد النظام البٌروقراطً على ضرورة عدم الخلط بٌن  الفصل بٌن الحٌاة الشخصٌة والحٌاة الوظٌفٌة: -

 كات الشخصٌة. الوظٌفة كدور ٌقوم به الموظف، وهو دور محكوم بالقوانٌن والتعلٌمات، وبٌن الممتل

البٌروقراطٌة طبقاً لهذا التحلٌل تعتبر ضرورة حٌوٌة لجمٌع المنظمات الكبٌرة أن  وٌتضح 

، ولكن الذي ٌحدث فإنها تصبح أفضل شكل تنظٌمً ممكنالحجم، وإذا أمكن تحوٌل المثالٌة إلى واقع 

ً وجامد، وحتى تصبح هو التمادي فً تطبٌق اللوائح والتمسك الحرفً بها حتى تتحول إلى نظام تسلط

 المبادرة الشخصٌة شٌئاً مخالفاً للقوانٌن واللوائح.
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 .المدرسة السلوكية ) الحديثة (: ثانياً 

الكالسٌكٌة بتفرعاتها وإهمالها  كرد فعل غٌر مباشر على المدرسةجاءت المدرسة السلوكٌة  

رٌنٌات والثالثٌنٌات من العشالالزمة، وبدأت هذه المدرسة فً اإلنسانً وعدم إعطائه األهمٌة للعنصر 

 .(1)بالعالقات اإلنسانٌة التً أثارت اهتماماً  القرن المنصرم،

من حٌث سلوك الجماعات ودوافع وبصفة عامة تهتم النظرٌة السلوكٌة بالشخصٌة اإلنسانٌة: 

 العمل ودراسة االتجاهات.

لكمً للعناصر الخاضعة وٌؤكد السلوكٌون على أهمٌة العامل اإلنسانً فً المنظمات والقٌاس ا  

 .(2)للدراسة واستخدام الوسائل الحدٌثة فً البحث العلمً

وٌعد إلتون ماٌو وزمالءه ممن ارتبطت أسماؤهم بحركة العالقات اإلنسانٌة ومن الرواد  

األوائل الذٌن أعطوا دفعة عملٌة لهذه النظرٌة، وقد أكد إلتون ماٌو وزمٌله روتلٌز برجر أن حل 

اإلنسانٌة فً العمل ٌحتاج لدراسة السلوك اإلنسانً ومعرفته، كما رأي ماٌو أن معالجة المشاكل 

 .(3)المشاكل اإلنسانٌة والحد منها ٌتم عن طرٌق االهتمام بالعنصر اإلنسانً

وقد تطورت حركة العالقات اإلنسانٌة بشكل تدرٌجً فً تناولها للنواحً النفسٌة والمعنوٌة للعمال       

ددات اإلنتاج، ولم تركز هذه النظرٌة على العوامل االجتماعٌة إال بعد جهد كبٌر فً البحث بصفتها مح

وتعتمد هذه النظرٌة على فلسفة ، عن أثر العوامل الطبٌعٌة والفٌزٌولوجٌة على نهج المدرسة الكالسٌكٌة

   (4)ا ما ٌلً:أن الجوانب غٌر الرسمٌة هً المحرك الرئٌسً للمنظمات وما ٌترتب علٌها من أسس أهمه

أهمٌة دور العناصر القٌادٌة فً تحقٌق التوازن بٌن األهداف والمصالح داخل وحدات الجهاز  -

 اإلداري.

اإلدارة العامة تقوم فً جوهرها على العلوم والمهارات السلوكٌة والتً ٌجب أن تعطً أهمٌة أكبر  -

 نسبٌاً من غٌرها من المهارات.

أهمٌة العنصر اإلنسانً االجتماعً فً عملٌة اتخاذ القرارات وإصدار التعلٌمات وفً المحاسبة  -

  على اإلنجازات والمساءلة عنها.     

كفاءة الجهاز اإلداري تتحدد بدرجة أساسٌة على تفهم وضبط السلوك اإلنسانً فً وحدات الجهاز  -

 الحكومً.

ها مؤسسات اجتماعٌة تحكمها قٌم اجتماعٌة معٌنة وٌقع لتعامل مع وحدات الجهاز اإلداري باعتبارا -

علٌها مسؤولٌات اجتماعٌة متنوعة وتخضع للضغوط االجتماعٌة الواردة بٌن وحدات الجهاز 

 اإلداري.

 للنموذج الدٌمقراطً السٌاسً ٌظهر من خالل طبقاً  ظمات الحكومٌة بالنظرٌة السلوكٌةالمن رأث  تَ و

التشرٌعٌة، وهذه السلطة هً التً تتولى وضع القوانٌن التً ٌقوم بتنفٌذها  فراد السلطةأل انتخاب الشعب

، والدور الذي ٌجب أن تقوم به كل لجهاز ٌتكون من اإلدارٌٌن والموظفٌنالجهاز اإلداري للدولة، وهذا ا

هو فئة من هؤالء فً ضوء االتجاهات االجتماعٌة والسلوكٌة الحدٌثة وتأثٌرها على التنظٌمات اإلدارٌة 
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 هاوثورت العالم األمرٌكً ناثانٌال فً القرن التاسع عشر تجارب،  وقد أثارت (1)ما ٌستوجب البحث

 : عدداً من األسئلة فً مجال اإلدارة العامة هً

 ؟سً ٌسٌطرون فعالً على نشاط الحزبهل أعضاء الحزب السٌا -9

السلطة التشرٌعٌة تصدر من هل القرارات السٌاسٌة واالجتماعٌة التً تصدرها الحكومة وأعضاء  -2

خالل المسالك الرسمٌة للسلطة أم أن هناك عالقات غٌر مرئٌة تؤثر فً تلك القرارات ؟ وهو ما 

 ٌعرف فً دائرة اإلدارة العامة بتأثٌر جماعات المصالح على عملٌة اتخاذ القرارات.

تراقب العملٌات الداخلٌة  إن الفكرة التً كانت سائدة قدٌماً هً أن السلطة الخارجٌة ٌمكن أنو     

للتنظٌمات وتوجهها، فهل هذه الفكرة ال زالت قائمة؟ وإذا لم ٌكن األمر كذلك فإلى أي مدى ٌمكن 

 اإلٌمان بها ؟.

أن اهتمام النظرٌة السلوكٌة كان ٌركز عادة ، هاوثورنناثانٌال  العالم األمرٌكً أثبتت دراساتحٌث 

دوافعه، وكان هذا القول صحٌحاً بالنسبة لتنظٌمات اإلدارة على مدى شرعٌة التصرف المعٌن ولٌس 

العامة كما هو صحٌح بالنسبة ألي نوع آخر من التنظٌمات، وإذا كان هناك اتجاه حالً نحو االهتمام 

بدوافع السلوك خصوصاً فً مٌدان التنظٌمات الخاصة فمن الطبٌعً أن نالحظ وجود نفس االهتمام فً 

 المحدثٌن فً اإلدارة العامة.كتابات وأبحاث الكتاب 

 :من خالل النقطتٌن التالٌتٌن:ذلك وٌتمثل  دور النظرٌة السلوكٌة )الحدٌثة( فً التنمٌة اإلدارٌة- 

تركز نظرٌة اإلدارة باألهداف على ضرورة توفر الموارد البشرٌة المؤهلة والقادرة : اإلدارة باألهداف-

القرار المبنً على النهج العلمً واالختٌار األفضل  على المشاركة فً اتخاذ القرار اإلداري، ذلك

والمشاركة الجماعٌة، إضافة إلى تركٌزها على الجوانب النفسٌة لألفراد العاملٌن، واالهتمام بتنمٌة 

للمشاركة والحوار،  المهارات السلوكٌة وتقٌٌمها، فاإلدارة باألهداف منهٌج إدارٌي غٌر تسلطً ٌدعو

لنظرٌة إلى واقع ملموس نرى أن التنمٌة اإلدارٌة قد تحققت، وهذا هو مفهوم البناء ومن ترجمة هذه ا

العملٌة التنموٌة، فتطبٌق خطوات وإجراءات ومفاهٌم اإلدارة باألهداف ٌتطلب تحدٌد األهداف بالدرجة 

األولى فً كل تنظٌم، كما تعنً كذلك توفر مستوى أخالقً ٌلزم األفراد العاملٌن بالعمل كما هو 

لألعمال والخطط والبرامج  التقٌٌمٌة، ومن ثم تؤكد هذه النظرٌة على ضرورة  إجراء العملٌات مرسوم

 . (2)الموضوعة، وهذه هً العملٌة التنموٌة بحقٌقتها

إلى التنمٌة اإلدارٌة بعداً آخر ٌرتكز على إضافة فكرة جدٌدة السلوكٌة النظرٌة  تأضاف النظام المفتوح:-

مات اإلدارٌة، فقد اعتبرت أن المنظمات اإلدارٌة هً أنظمة مفتوحة تتفاعل للنظر والتعامل مع المنظ

مع البٌئة المحٌطة بكل مدخالتها، األمر الذي ٌعنً أن التنمٌة لجمٌع عناصر ومدخالت التنظٌمات 

 شرط أساسً لبقاء واستمرار المنظمات اإلدارٌة وزٌادة كفاءاتها.     

بعد اإلنسانً كأحد المدخالت األساسٌة، وضرورة توفر أفراد كما تؤكد هذه النظرٌة على أهمٌة ال

قادرٌن ومدربٌن ومؤهلٌن للمساهمة فً أداء األعمال والقٌام بواجباتهم، ومن ثم العمل على تحقٌق 

 .(3)األهداف العامة
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بٌئة توصل الباحث إلى أن عملٌة التنمٌة اإلدارٌة تحتاج جهود فكرٌة وعملٌة وعلمٌة لتوفٌر ال الخاتمة:

سعت الدراسة إلزالة الغموض واللغط حول مفهوم التنمٌة اإلدارٌة وكونه أحد المناسبة لنجاحها، وقد 

عن األجهزة الحكومٌة  حٌث أن اإلدارة العامة المراد تنمٌتها وهً المسؤولحقول العلوم السٌاسٌة، 

مفهوم التنمٌة  العامة داخل الدولة، قمنا بتسلٌط الضوء من خالل هذه الدراسة على سٌاستهاتنفٌذ  وأداة

 أُشترطو، داخل المؤسسات الحكومٌة للدولة ياإلدار مهمة لتغٌٌر وتطوٌر الجهاز اإلدارٌة حٌث أنها

مجلس  فً ، المتمثلالتنمٌة اإلدارٌة أن تبدأ من قمة التنظٌم الهرمً فً الجهاز اإلداري عملٌة لنجاح

تعتبر و، كأعلى سلطة فً األنظمة البرلمانٌة، ومن تم تتابع األجهزة اإلدارٌة التً ٌلٌها رئاسة الوزراء

وغٌرها، على اعتبار أن  ،واالقتصادٌة ،السٌاسٌة ،التنمٌة اإلدارٌة أساساً لنجاح أنواع التنمٌة األخرى

ره سٌشرف على تنمٌة المجاالت األخرى داخل الدولة والذي بدو الحكومً هدفها تنمٌة الجهاز اإلداري

 ، وأظهرت اإلدارة اهتمامهاالتً ستنجح بنجاح التنمٌة اإلدارٌة وتخفق بإخفاقها واالقتصادٌةالسٌاسٌة 

  .الخاص بالجانب السلوكً اإلنسانً

 -:التوصٌات

التنمٌة ضرورة حث الباحثٌن وخاصة فً العلوم السٌاسٌة بزٌادة االهتمام بالدراسة والبحث فً  -9

  اإلدارٌة، "أهمٌتها، وسائلها، مجال عملها وبٌئتها، الجهات المنوطة بٌتنفٌذها".

وهً  ةأساس تطور واستقرار الدول على اعتبار أنها التنمٌة اإلدارٌةباالهتمام  حث الدول على -2

 محور أنواع التنمٌة األخرى.

الذي بدوره لعاملٌن بالجهاز اإلداري ترسٌخ القٌم وأفكار ومبادئ التنمٌة اإلدارٌة بٌن الموظفٌن وا -0

 ٌساعد على نجاح عملٌة التنمٌة.س

 .التنموي الفكرتوفٌر البٌئة المناسبة والمناخ المالئم لنجاح العملٌة التنموٌة بزٌادة االهتمام ب -4
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