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 تمهيد 
غدت الوظيفة العامة قرة عين لكل مصرى، وأضحت رمزًا لألمان واإلحساس بالذات، كما أنها عامل هام 
فى تقدم المجتمع والرقى به إلى آفاق المستقبل، فاألوضاع المتردية فيما يتعلق باألداء الحكومى صارت 

ليست على قدر تحقيق لتصويب األمر ناقوس خطر يدق باستمرار دون توقف، وال زالت الجهود الرسمية 
 الغرض منها. 

على  -باإلضافة إلى عوامل آخرى –ولعل المجتمعات الحديثة تعتمد فى تقدمها وتطورها أول ما تعتمد 
 ومهنية عالية التدريب والكفاءة.  وإداريةكوادر فنية 

ى ومعالجة حاسمة لضمان اإلصالح اإلدار بشكل حقيقى فى اتخاذ إجراءات وبهذا ينبغى على الدولة البدء 
 العامة بما فى ذلك العنصر البشرى. واالرتقاء بمستوى الخدمة البيروقراطية الحكومية 

 الوظيفية: "توريث الوظائف"  اإلقطاعياتبوابة اإلصالح اإلدارى، القضاء على  *
لقد نشأ عرف غير دستورى وباطل فى وحدات الجهاز اإلدارى للدولة والهيئات العامة، هذا العرف المخالف 

 الوظيفة العامة فى المؤسسات الحكومية على اختالف أشكالها ومسمياتها. للدستور والقانون هو وراثة 
هو أن من حق أبناء الموظف أو من لهم حق الميراث  -نظام فرنسا–وإذا كانت وراثة الوظيفة فى الماضى 

بشكلها غير المشروع تعنى احتكار  -فى مصر–شغل الوظيفة بوفاة مورثهم، فإن وراثة الوظيفة حاليًا 
الوظائف الشاغرة ألبناء العاملين وأقاربهم فى حياة اآلباء، بل أكثر من ذلك ابتداع وظائف واقتصار التقديم 

هاز اإلدارى ألبناء العاملين وأقاربهم، وال شك أن هذا الوضع غير القانونى أخطر ما يكون على الجعليها 
  (1).كفاءتهللدولة وعلى 

وال شك أن السلوك الغريب قانونًا مع قلة عدد الوظائف الشاغرة بالنسبة إلى أو مقارنة بأعداد الخريجين 
فى كل جهة حكومية للوظائف الشاغرة فيها، على الرغم من قد أدى إلى احتكار أبناء العاملين المتزايدة، 

النص الصريح فى الدستور والقانون على حق كل مواطن فى تقلد الوظائف العامة على أساس الجدارة 
 ومبدأ المساواة، هذا الحق الذى ينتهك فى الواقع دون معقب على ذلك. 

وهكذا باتت اإلدارة فى مصر تختار من يتولى الوظائف العامة على أساس القرابة أو الحسب أو النسب، 
وتتغول بذلك على حق كل فرد كفء فى تولى الوظائف العامة، وهى بذلك تهدر مبدأ المساواة فى تقلد 
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اسيب القرابة والنسب الوظائف العامة وتقضى على مبدأ الجدارة من أساسه، ألن شغل الوظائف العامة بمح
 يعنى شغل هذه الوظائف بمن ال يقيمون وزنًا للصالحية والكفاءة واالجتهاد. 

 : داخل الجهاز اإلدارى  غياب الضمير وانتشار الرشوة *
عوامل كثيرة أدت إلى غياب أو موت ضمير القائمين على اإلدارة بالمؤسسات لقد برزت فى المجتمع 

الدرجات الوظيفية، ومن هذه العوامل على سبيل المثال، غياب الوازع الدينى الحكومية وصواًل إلى أدنى 
، ارتفاع األسعار، ضعف المرتبات وعدم كفايتها، األمر الذى أدى إلى سيادة الرشوة بين هؤالء واألخالقى

لب ن التى جرمت قبول أو طالمسئولين، مخالفين بذلك قواعد وأخالقيات السلوك الوظيفى، ونصوص القواني
 الرشوة. 
تزايد االعتداء على المال العام واالختالسات مما خلق قدوة سيئة للموظفين تدفعهم للحصول على حيث 

يصور  ىالهش الذى والتكوين النفس ،لديهم السيئاألموال بهذه الطريقة كوسيلة تعويضية عن االقتصاد 
والخوف من المستقبل،  زملهم الرشوة باعتبارها حقًا وبدل خدمة نظير ما يقدمونه وال يجدون التقدير الال

 ا. تعاطيه ىة مبررة لديهم وال يجدون حرجًا فتكون الرشو  ىوبالتال
خوف المواطنين من ضياع وانتهاك حقوقهم وكذلك الخوف من الفضيحة والمكانة االجتماعية كما أن 

وطول  االنتظار، وكما تقيهم شر ىباألمان النفسيدفعهم لتقديم الرشوة باعتبارها مكملة لإلجراءات وتشعرهم 
مامًا تكون مقبولة تن طريقها أل ىالرشوة فف د،وتوفير الجه ىالعمل الحكوم ىالمعامالت والبيروقراطية ف
وعدم الشعور بتأنيب الضمير أو الشعور  ىواالجتماع ىظل االستعداد النفس ىلدى الكثير من المواطنين ف

 . واقع الضغوط المتصاعدة اجتماعياً  ىًء عرفيًا فأمًرا طبيعيًا وإجرابالذنب عند التعامل بها باعتبارها 
لعل من أبرز األمور التى ال تحتاج إلى توضيح هى صعوبة إدارة العنصر البشرى وخاصة الجوانب 

 المتعلقة بالسلوك اإلنسانى، فالسلوك بشكل عام هو بمثابة التصرف الذى يقوم به الفرد عماًل أو قواًل. 
لهذا السلوك بسهولة،  ومصدر تلك الصعوبة هو عدم القدرة على التعرف على الدوافع أو األسباب المسببة

ومن ثم عدم إمكانية التحكم فيها لتوجيه السلوك فى االتجاه السليم الذى يحقق أهداف الفرد أواًل، والمؤسسة 
 ثالثًا. التى يعمل بها من جهة ثانية، والمجتمع 

والسلوك اإلنسانى متعدد األنواع، فهناك السلوك الشخصى )سلوك الشخص فى عالقاته الشخصية مع 
المختلفة رته وأصدقائه وجيرانه(، وهناك السلوك العام )سلوك الشخص فى محيط تعامالته مع األطراف أس
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فى المجتمع مثل تعامالته مع العاملين فى المؤسسات أو الجمهور فى الشارع أو تصرفاته عند استخدام 
ثل قواعد المرور وغيرها(، المرافق المختلفة للدولة ومدى استجابته للنظم والقواعد المنظمة فى المجتمع م

ومن بين المستهلك لمنتج أو خدمة معينة(، وهناك السلوك الشرائى )والذى يتمثل فى شراء أو عدم شراء 
 )وهو سلوك العاملين فى أدائهم لمهامهم الوظيفية(. أنواع السلوك األخرى السلوك الوظيفى 

لما يترتب على ذلك من تحول وإذا كانت دراسة وتحليل جميع أنواع السلوك السابقة ذات أهمية كبرى، 
السلوك من سلوك سلبى إلى سلوك إيجابى بما ينعكس بالتالى على تحقيق نتائج إيجابية أو سلبية فى 

ملين فى المؤسسات للعا إال أننا سوف نركز على دراسة وتحليل السلوك الوظيفىالمجال الذى يتم فيه، 
 الحكومية الرسمية لعدة أسباب من أهمها: 

تفاقم ظاهرة انفالت السلوك الوظيفى، واالنعكاس السلبى لتلك الظاهرة على أداء العاملين بالجهاز اإلدارى 
 للدولة، فالمتتبع ألداء العاملين يجد انخفاضًا ملحوظًا فى اإلنتاجية، ولعل من األسباب الرئيسية هو انتشار

ظاهرة االنفالت الوظيفى لفئات معينة من العاملين والذى ينعكس أثره بالتالى على أداء العاملين اآلخرين 
 ( 2).الملتزمين وظيفياً 

 مفهوم انفالت السلوك الوظيفى:  *
يرتبط انفالت السلوك الوظيفى بالمعايير التى يجب أن يلتزم بها العاملون فى العمل، وتتمثل أهم تلك 

 المعايير فى: 
المعايير المتعلقة بالضوابط الرسمية ألداء العمل والتى تتمثل فى االلتزام بالسياسات والقواعد واإلجراءات  -

 المنظمة للعمل. 
والمهنية المتعلقة بإتقان األداء الوظيفى والتى تتضمنها أدلة العمل وبطاقات المعايير والضوابط الوظيفية  -

 الوصف الوظيفى وغيرها. 
 المعايير األخالقية.  -
 التهيئة الوظيفية:  *

مما ال شك فيه أن من أكثر التحديات التى تواجه مؤسسات الدولة هو كيفية تعظيم االستفادة من رأس 
المال البشرى المتاح لديها، وتعتبر التهيئة الوظيفية بمثابة البداية الحقيقية، حيث يأتى فى مقدمة مجاالت 
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لمؤسسات الحكومية على اختالف االستفادة من العنصر البشرى االستفادة من العنصر اإلدارى العامل با
 مسمياتها. 

وإذا كان إعداد وتأهيل وتهيئة العنصر البشرى تبدأ قبل بدء الحياة الوظيفية أو قبل أن يدخل الفر الخدمة، 
وبعد تعيينه وأثناء خدمته بالمؤسسة، باعتبارها عملية مستمرة، إال أن المقصود تحديدًا ما يبدأ منها عند 

ل فترة الخدمة، على اعتبار أن جانب كبير من التهيئة قبل بدء الحياة الوظيفية تقع عملية التعيين وطوا
على عاتق الشخص نفسه أى يجب عليه أن يسهم ويعمل على تأهيل نفسه والسعى المستمر نحو التطوير 

 . الوظيفيالذاتى لقدراته وإمكانياته وقيمه واتجاهاته لتحقيق تميزه 
التصدى لواجبها نحو العمل على االستغالل نبغى على مؤسسات الدولة وبمجرد شغله لوظيفة عامة ي

 وخبرات عناصرها البشرية. األمثل لقدرات 
 مفهوم الموظف العام:  *

عرف قانون الخدمة المدنية الموظف أنه كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة، كما عرف 
أو الهيئة العامة، وهذا التعريف على الوحدة أنها الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو المحافظة 

 . موظف العام تعريفًا شاماًل وافياً قدر بساطته لكنه لم يقم بتعريف ال
ما عرفت محكمة القضاء اإلدارى الموظف العام فى حكم لها بأنه "لكى يعتبر الشخص موظفًا عامًا ك

التى مردها إلى القوانين واللوائح يجب أن تكون عالقته بالحكومة لها صفة ًا ألحكام الوظيفة العامة عخاض
فالموظف خضوع إلشرافها، االستقرار والدوام فى خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر أو بال

العمومى هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام 
عن طريق شغله منصبًا يدخل فى التنظيم لدى المرفق ومن ثم يشترط العتبار الشخص موظفًا  األخرى 

عامًا توافر شرطين: أولهما أن يكون قائمًا بعمل دائم، وثانيهما أن يكون هذا العمل فى خدمة مرفق عام 
 أو مصلحة عامة". 

يدار المرفق العام عن طريق الموظفين العموميين يجب أن  ولكى يكتسب عمال المرافق العامة صفة
االستغالل المباشر، وثمة شرط ثالث فهم من سياق الشرطين السابقين وهو أن يتم تعيين الموظف بالطرق 

يعتبر الشخص شاغاًل للمنصب الذى يدخل فى المقررة قانونًا إلجراء هذا التعيين إذ بقرار التعيين وحده 
لذى رسمه القانون ليعهد إلى اإلدارات المركزية كالوزارات التنظيم اإلدارى للمرفق العام وهو الطريق ا
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السلطات والمصالح والهيئات العامة أن تسبغ على الشخص صفة الموظف الحكومى وتعيينه فى خدمة 
واإلدارات المحلية، كما أن تعيينه فى خدمة المؤسسات العامة يسبغ عليه صفة الموظف اإلدارية الالمركزية 

 العمومى. 
لمحكمة اإلدارية العليا الموظف العام فى حكم لها بأنه "لكى يعتبر الشخص موظفًا عامًا يخضع وعرفت ا

بعمل دائم فى خدمة مرفق ألحكام الوظيفة العامة ضرورة أن يعين بصفة مستمرة وغير عارضة لإلسهام 
 عام تديره الدولة بالطريق المباشر". 

قررت أن "صفة الموظف العام ال تقوم أما الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة 
أحكام الوظيفة العامة فيخضع لنظمها ويفيد من مزاياها إال إذا كانت عالقته بالشخص وال تجرى عليه 

العام، أما إذا كانت هذه بالحكومة مستقرة ودائمة فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون 
العالقة عارضة ينظمها عقد العمل فإنه ال يعد موظفًا عامًا، بل يخضع فى تنظيم هذه العالقة ألحكام 

 القانون الخاص". 
بعد أن استعرضنا التعريفات المختلفة للموظف العام يمكننا تعريفه بأنه هو الشخص الذى يصدر قرار 

للعمل فى وظيفة دائمة بطريقة مستمرة ال عرضية داخل مرفق عام بتعيينه من السلطة المختصة وذلك 
  (3)ر.تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بطريق مباش

 : سينو مفهوم ومقومات القائد اإلدارى والتأثير فى سلوك المرؤ  *
تعرف القيادة اإلدارية بأنها "عملية التأثير على سلوك المرؤوسين وتوجيههم لتحقيق األهداف المطلوبة 

 من خالل القائد اإلدارى". )األهداف المؤسسية والشخصية( 
ومن ثم تتوقف قوة التأثير على قوة القائد فى التأثير على سلوك المرؤوسين، وتتوقف بالتبعية قوة القائد فى 

ر على المرؤوسين على مجموعة من المقومات األساسية التى يجب أن تتوافر لدى القائد اإلدارى التأثي
 ما يلى: المحترف وهى 

أن تتوافر لديه الثقافة اإلدارية عن أساسيات مهنة اإلدارة، وأيضًا المقومات المهنية التى تمكنه من  -
 تطبيق تلك األساسيات العلمية لمهنة اإلدارة. 

 أن تتوافر لديه الرغبة الحقيقية لشغل المنصب القيادى.  -
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أن تتوافر لديه مصادر القوة التى تمكنه من التأثير وتوجيه سلوك العاملين فى االتجاه المطلوب )مصادر  -
 القوة الرسمية وغير الرسمية(. 

والرغبة فى القيادات تيار الموضوعى للقيادات اإلدارية بما يضمن توافر عنصرى القدرة الدقة فى االخ -
 التى يتم اختيارها. 

التنمية والتطوير المستمر للقدرة اإلدارية للقيادات اإلدارية فى ضوء التقييم الموضوعى ألداء العاملين  -
 بشكل دورى. 

لقيام القائد اإلدارى بدوره بما  وما نود أن نؤكد عليه هو أن توافر تلك المقومات تعتبر الركيزة األساسية
  (4)ن.واالرتقاء بمستويات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنييحقق رفع األداء الحكومى 

 مفهوم الفساد اإلدارى:  *
ليس هناك تعريف محدد للفساد لكن هناك اتجاهات مختلفة تتفق فى كون الفساد هو إساءة استعمال 

 أو الوظيفة العامة للكسب الخاص. السلطة العامة 
ويحدث الفساد عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة 

طريق استغالل الوظيفية العامة من دون اللجوء إلى الرشوة وذلك  كما يمكن للفساد أن يحدث عنعامة، 
 بتعيين األقارب ضمن نطاق المحسوبية والوساطة، أو سرقة أموال الدولة. 

لتحقيق مكسب خاص، أما البنك الدولى فقد حيث عرفت األمم المتحدة الفساد بأنه استغالل السلطة العامة 
ية من أجل تحقيق المصلحة الل السيئ للوظيفة العامة أو الرسمعرف الفساد اإلدارى بقوله هو االستغ

 الخاصة. 
عرفته بأنه كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة أما منظمة الشفافية الدولية 

 خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته. 
بل انصرفت إلى تعريفه من خالل لم تضع تعريفًا للفساد اإلدارى، أما اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

أرض الواقع ومن ثم القيام بتجريم  إلى ممارسة فعلية علىيترجم فيها الفساد  التىاإلشارة إل ى الحاالت 
هذه الممارسات وهى: الرشوة بجميع أشكالها فى القطاعين العام والخاص، واالختالس بجميع وجوهه، 
والمتاجرة بالنقود وإساءة استغالل سلطات وصالحيات الوظيفة العامة، وتبييض األموال والثراء غير 

  (5)ى.المشروع وغيرها من أوجه الفساد األخر 
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ينظر من خاللها  ىالزاوية التبعاد متعددة وتختلف تعريفاته باختالف أُيعد الفساد ذا مفهوم مركب له كما 
يفرضها النظام كما يعد فسادًا كل سلوك  ىالقواعد والضوابط التكل سلوك انتهك أيًا من  فيعد فساداً ، إليه

القانون  ىالعامة لتحقيق مكاسب خاصة هذا ف إساءة الستخدام الوظيفة ىالعامة، وكذلك أيهدد المصلحة 
األرض  ىتفسدوا ف هو ضد الصالح قال تعالى: }وال سالمية فالفساد كل ماالشريعة اإل ىما فأ ى،الوضع

األرض ليفسد فيها ويهلك الحرث  ىإذا تولى سعى فقال تعالى: }و و  ،(56بعد إصالحها{)سورة األعراف()
  (6)(.520 يحب الفساد{ )سورة البقرة( )والنسل وهللا ال

 الفساد اإلدارى:  أنواع *
ما بين فساد تنظيمى، فساد سلوكى وفساد مالى، ويمكن تلخيصهم على النحو تتنوع أشكال الفساد اإلدارى 

 التالى: 
 أواًل: الفساد التنظيمى: 

يقصد به تلك المخالفات التى تصدر عن الموظف أثناء تأديته أعمال وظيفته والتى تتعلق بصفة أساسية 
 بعمله، ومن أهمها: 

 عدم احترام العمل ومواعيده  -
 لموظف عن أداء العمل المطلوب منه، السلبية وعدم تحمل المسئوليةامتناع ا -
 عدم األمانة والدقة فى العمل  -
 إفشاء أسرار العمل و اللتزام بأوامر وتعليمات الرؤساء، عدم ا -

 ثانيًا: الفساد السلوكى: 
 تلك المخالفات اإلدارية التى يرتكبها الموظف وتتعلق بمسلكه الشخصى وتصرفه، ومن أهمها: يقصد به 

 على كرامة الوظيفة ومقتضاه العام عدم المحافظة  -
جمع الموظف بين وظيفته العمومية ووظيفة أخرى إذا كان من شأن ذلك اإلضرار بأداء واجبات الوظيفة  -

 ضرورة التقيد بقصر تعيين أى شخص على وظيفة واحدة  أو كان غير متفق مع مقتضياتها مع
 حظر مزاولة األعمال التجارية  -
 المحسوبية والوساطة  -
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 ثالثًا: الفساد المالى: 
التى تتصل بسير العمل المنوط بشاغل الوظيفة العامة، وتتمثل ويقصد به تلك المخالفات المالية واإلدارية 

 هذه المخالفات فيما يلى: 
 داخل المؤسسة أو الجهة اإلدارية  مخالفة القواعد واألحكام واللوائح المالية المنصوص عليها -
 فرض المغارم واإلتاوات  -
 ( 7)بديد والبذخ فى النفقات اإلدارية.اإلسراف فى استخدام المال العام، أية صورة من صور الت -

: الرشوة والمتاجرة بالنفوذ، إساءة استعمال السلطة، اإلثراء غير متعددة مثلوظاهرة الفساد تشمل جرائم 
موال، الجرائم المحاسبية، ساءة استعماله، غسيل األإو أتبديده و أالتالعب بالمال العام واختالسه  المشروع،
 خ. تزييف العملة، الغش التجاري...إلالتزوير، 

يرتبط  ن الفساد الألى إو نظامها السياسي أيتها االقتصادية وتشير تجارب الدول على اختالف مستوى تنم
 ىاينة فبويوجد بصور مختلفة ومت، عندما تكون الظروف مواتية لظهورهمعين بل يظهر  ىسياسبنظام 
 ى. للمجتمع الدولالنظم السياسية فالفساد يعد ظاهرة دولية وعامل قلق  جميع

والثقافية والسياسية ولذا تتعدد بعاد االقتصادية واالجتماعية ألوتعد ظاهرة الفساد ظاهرة مركبة تختلط فيها ا
وللفساد ة، الرقابت الحياة االجتماعية وضعف نظمة ومتطلباسباب عدم اتساق األهذه األسباب نشوئها ومن أ

مكانات بأهدافها ويبدد الموارد واإلعلى عملية التنمية فينحرف  ىهمها التأثير السلبأ آثار سلبية متعددة 
خلق حالة من التذمر  ىهزة ويتسبب فجة األءفاعلية وكفاء توجيهها ويعوق مسيرتها كما يضعف ىيسو 

 ق. والقل
وتكتسب  ى قو  ىرامج إصالح شاملة تحظى بدعم سياستستلزم بن حماية النزاهة ومكافحة الفساد كما أ

ومية ومشاركة جهزة الحكوتعاون األسبابها أيقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة  مضمونًا استراتيجياً 
ها واالستفادة من الخبرات دارة والمجتمع وتعزيز خالقية لإلاألرساء المبادئ والقيم إالمجتمع ومؤسساته و 

  (8ة.الدولي
 : أهداف اإلصالح اإلدارى  *

أنظمة اإلدارة العامة بما تكفل تحسين  ىغييرات أساسية فإلى إدخال ت ى عمليات اإلصالح اإلدار تهدف 
بيئة المعتقدات واالتجاهات والقيم وال تغييرمستويات األداء ورفع كفاءة النظم اإلدارية القائمة من خالل 
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الحديث وتحديات السوق وتخفيض نسبة قلق  ىلتكنولوجمع التطور امة ئالتنظيمية، وجعلها أكثر مال
تقديم الخدمات مع تقليص التكاليف وتحويل إدارة الخدمات من أسلوب  ىث نقلة نوعية فالمواطنين، وإحدا

لتخصيص أو عن طريق التشغيل سواء عن طريق ا ىأو االقتصاد ى البيروقراطية إلى األسلوب التجار 
  ة أو الشراكة مع القطاع الخاص.أكثر مرون خدماتها بإيجاد أساليبل ىالذات

 ىعملية ديناميكية مستمرة، وال تعن ىأبدًا وإنما ه ىر أن الحاجة إلى اإلصالح ال تنتهومن الجدير بالذك
 ىالحكومية تستوجب حلواًل، وإنما هالدوائر أو المؤسسات  ىاجة إلى اإلصالح أن هناك مشاكل فالح

يمكن تلخيص أهداف اإلصالح و ة، لمنظمات واألجهزة اإلدارية موجودعملية تطوير باقية ما دامت هذه ا
 ى فى اآلتى: اإلدار 
نمية قدرات منظمات مختلف مجاالت العمل، من خالل ت ىء توجهات اإلدارة اإلستراتيجية فناب -1

 ة. والخارجيعلى التعامل مع البيئة الداخلية  ى الجهاز اإلدار 
وإعادة تصميم الهياكل التنظيمية لمنظمات  ىالبناء التنظيم ىبناء األنماط والمداخل الحديثة ف -2

والتكيف مع عوامل ومتغيرات لتحقيق المرونة واالستجابة لمتطلبات التغيير والتطور  ى ار الجهاز اإلد
 ة. البيئ

رار، وتنمية مهارات التفويض لدى إشاعة مفاهيم الالمركزية اإلدارية واالبتعاد عن مركزية اتخاذ الق -3
تنفيذ طالع على إللية وائو والتنفيذية لتحمل المسالقيادات اإلدارية وتمكين اإلدارات الوسطى 

 ة. العمليات واألعمال اإلداري
، هالية االجتماعية لئو المسيم أداء المؤسسات من خالل األهداف المحددة لها، مع التركيز على يتق -4

الجوانب األدائية للعمليات واألعمال المنجزة والتكاليف المالية وحجم االستثمار إضافة إلى تقييم 
 ع. ربطها بمتطلبات تطوير المجتموأداء العاملين و 

جميع  حيث الكم والنوع علىحجم الموارد البشرية من  ىوالمتوقعة فاستيعاب المتغيرات الحاصلة  -5
 ر. والتطو وتعزيز اإلبداع  ىقيم العمل الجماع ىقدراتها وتبن، وتنمية ى الجهاز اإلدار  مستويات

متعلقة بالجودة واعتبارها وتطبيق اإلجراءات ال يةتاجدعم الجهود نحو االرتفاع بمستوى اإلنتاج واإلن -6
لية دائمة للمؤسسات والعمل على الوصول للمواصفات ئو وأن خدمة المواطن مسلية الجميع ئو من مس
 ية. القياس
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مقدمتها رفع مستويات اإلنتاج وتقليص  ىتحقق الكفاءة االقتصادية وف ىتماد األساليب التاع -7
 ج. باالستثمار وخطط وأساليب اإلنتاالتكاليف واتخاذ القرارات المتعلقة 

تحقيق السرعة  ىالقوانين والتشريعات، بما يسهم فو  ى غ وأساليب وإجراءات العمل اإلدار تطوير صي -8
 ر.القرا اتخاذ ىوالدقة ف

االعتماد على التقنيات الحديثة وصواًل إلى المنظومات االلكترونية، تمهيدًا لبناء  ىفالتوسع  -9 -9
الت بما يوسع من آفاق هذه المجا ىنية وتعزيز نشاط البحث والتطور فمشاريع الحكومة االلكترو 

 مة. تطوير التكنولوجيا المتقد ىالمساهمة ف
والثقافية ودعمها نية بإدارة برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية تنمية قدرات المؤسسات المع -10

 سع. االستثمارات ذات المردودات األو توجيه الموارد نحو  ىوتعزيز دورها ف
سعيها لمسايرة التغيير وتشخيص وحل  ىاألجهزة اإلدارية فتطوير القدرات الذاتية لمنظمات  -11

المشكالت والمعوقات، ووضع الخطط للتطورات المستقبلية من خالل التركيز على أهمية وضع 
قنيات التخطيط وتحديد األهداف العامة بأبعادها الكمية والنوعية والزمنية، واستخدام أساليب وت

  (9)ف.لتحقيق تلك األهدا
 : دارى الشفافية كمدخل لإلصالح اإل *

إدارى مقنن قائم على اإلفصاح المتكامل والوضوح التام عند مفهوم الشفافية على أنها نظام يمكن طرح 
منهجية قابلة للفهم والمتابعة والمراجعة موضوع ما أو خطة ما أو مشروع ما بطريقة أو مناقشة طرح 

المعلومات بطريقة أو غموض وهذا يتحقق فى حال عرض القائمة على الصراحة والمكاشفة دون إخفاء 
 ومتكاملة وبدرجة مصداقية وثقة عالية. دقيقة وصحيحة 

والدقيقة التى يطلبها الجمهور فى حينها كما تعنى الشفافية على وجه التحديد نشر المعلومة الصحيحة 
وهذا يتطلب أن تقدم المعلومة والثالث الوقت، بثالث شروط األول الدقة، الثانى العالقة، وهى ترتبط 

الصحيحة والدقيقة بشكل مستمر وأن تتوفر للجمهور من قبل المؤسسات فى وقتها الصحيح والمناسب 
لمجتمع من خالل الحد من الفساد ورفع مستوى العدل فى حتى تصبح الشفافية الزمة لتطور الفرد وا

 المجتمع ورفع كفاءة الفرد والمجتمع. 
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 : إصالح آلية االختيار واالختبار والتعيين *
بمثابة دليل لالختيار بناء على أسس سليمة وواضحة، ار والتعيين وضع نظام سليم وواضح لالختبيعتبر 

يتم فبناءًا عليه إدارة الموارد البشرية، المتعلقة بمنظومة األساسية أحد اآلليات بمثابة ويعتبر هذا النظام 
اختيار العاملين الجدد الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة، ومن ثم غلق أبواب دخول الذين ال تتوافر 

 لديهم تلك الشروط خاصة المتعلقة بالجوانب السلوكية، ومن أهم عناصر نظام االختيار والتعيين: 
 * طلب التوظيف: 

هذا ويجب أن تتضمن تلك استيفائها فى البداية، وهو بمثابة الوثيقة التى يقوم المتقدم لشغل الوظيفة ب
 للمتقدم. الجوانب المختلفة مجموعة من البيانات التى تساهم فى الكشف عن الوثيقة 

وضرورة أال تقتصر على أن تكون مجرد وثيقة تعارف قد يدلى المتقدم للوظيفة من خاللها ببيانات غير 
عديمة القيمة فى اختيار المتقدمين، لذلك يجب تطوير ومن ثم تصبح تلك البيانات دقيقة وغير موثقة، 

والتى تساهم فى استبعاد المتقدمين طلب التوظف بشكل مستمر حتى يتضمن البيانات الدقيقة والموضوعية 
لالختبارات الذين ال تتوافر فيهم كثير من الشروط المطلوبة ومن ثم تخفيض األعداد الذين يتقدمون 

 المطلوبة عند شغل أية وظيفة عامة.  األخرى والمقابالت والكشف الطبى وغيرها من اإلجراءات 
وبمعنى آخر يجب تطوير طلبات التوظيف لزيادة فعاليتها فى التنبؤ بنجاح الفرد فى العمل الذى سيقوم به 

التى ال  األخرى وحذف العناصر عند تعيينه فيه، وذلك بالتركيز على العناصر التى تساعد على التنبؤ 
  (10)ك.تفيد فى ذل

 * االختبارات: 
لكى تساعد فى عملية انتقاء واختيار تحريرية للمتقدمين لشغل الوظيفة وذلك  وأتجرى اختبارات شفهية 

 األفضل من بين عموم المتقدمين للوظيفة العامة. 
 * المقابالت الشخصية: 

يجب أن تتضمن وثيقة نظام االختيار والتعيين نوعية المقابالت الشخصية التى تجرى مع المتقدمين لشغل 
يتم إجراء هذه المقابالت لتحديد وبعد ذلك ، الوظائف حتى يكونوا على علم مسبقًا بها ومن ثم االستعداد لها

 األجدر بشغل الوظيفة بناءًا على معيار الكفاءة فحسب مع التقيد بمبدأ المساواة. 
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 * الكشف الطبى: 
إجراء الكشف الطبى لضمان مالئمة المرشح للوظيفة ألداء مهامها على الوجه األكمل فإذا كان هناك ثمة 

عدم اختياره لشغل الوظيفة العامة دون القيام بمهام وظيفته ينبغى حينئذ تعارض أو وجود مانع طبى يحول 
نت حالته تسمح له القيام بواجباته على أال يمنه ذلك اختياره ألداء وظائف آخرى إذا كالعدم مالئمته لها، 

 ( 11).هومهامه الوظيفية وحال اجتيازه كافة االختبارات السابقة لتعيين
 : تطوير نظام تقييم أداء العاملين *

التقييم المستمر ألداء العاملين بهدف اتخاذ القرارات المناسبة إلدارة الموارد البشرية من الوظائف األساسية 
لعالج فجوات األداء البشرى، ويتم ذلك من خالل تصميم نظام متكامل لتقييم أداء العاملين يتضمن المحاور 

 التالية: 
أدق تحديد معايير األداء وتتمثل هذه المعايير فى لشاغل الوظيفة، وبمعنى تحديد األداء المستهدف  -

المعايير المتعلقة باإلنتاج الوظيفى ثم المعايير المتعلقة بالجوانب السلوكية المتعلقة بهذا األداء الوظيفة 
  األخرى مثل العالقات مع الرؤساء والزمالء وغير ذلك من السلوكيات 

 القياس الموضوعى لألداء الفعلى  -
 تقييم األداء وتحديد فجوة األداء )المقارنة بين األداء المستهدف واألداء الفعلى لشاغل الوظيفة(  -
 اتخاذ القرار المناسب لعالج الفجوات بين األداء الفعلى واألداء المستهدف  -

ا تم تصميم وفى إطار ما تقدم يمكن القول بأن نظام تقييم األداء يلعب دورًا هامًا فى اإلصالح اإلدارى، فإذ
من الممكن أن يكشف عن كثير من نظام متكامل لتقييم أداء العاملين وتطبيقه بشكل جاد وموضوعى فإنه 

على اختيار األسلوب األمثل واألكثر مالئمة لإلصالح اإلدارى أسباب الفساد ويساعد أيضًا القيادة اإلدارية 
 سب حالة كل مؤسسة أو جهة إدارية. بح
 ا: تغييره اختيار القيادات اإلدارية وتجديدها أوملية ع *

المفاصل الرئيسية والحساسة لإلدارة، بحيث تكون  ىفيتم اختيار الكفاءات المشهود لها بالنزاهة  البد أن
قادرة على إدارة المال العام، ومنشآت القطاع العام، وتنظيم بيئة العمل، بما يضمن حقوق العاملين 

 ص. خاالمستثمر الدولة أو قطاع  والمستثمرين سواء كان
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مهامها الخدمية  ىف، وصحة األداء ونجاحها خالل سالمة العملتقييم اإلدارة من  ىعلوأن يعمل اإلصالح 
ولين اإلداريين، حيث يتم االختيار ئاختيار المس، وزيادة إنتاجيتها من خالل سالمة عملية حسن قتصاديةواال

على معايير الكفاءة والمشاركة والشفافية والمساءلة، وكلما ابتعد االختيار عن االعتبارات الشخصية أو 
 ( 12)ة.ر اإلدا، وحققت أهدافها، وابتعدت عن الفساد وسوء أداء مهامها ىفالمزاجية نجحت اإلدارة 

 ا: وتنفيذهضع الخطط والبرامج البعيدة والقريبة لإلدارة و  *
 اإلستراتيجية، وصياغتها ثم تنفيذها من خالل وضع الخطط تطوير السياسةلى عملية إاإلصالح يحتاج 

تنفيذها بكل دقة وفقًا لمبادئ ومعايير ، تكفل حدًا  ى برامج زمنية يجر لعمل اإلدارة، والتأكيد على وضعها 
أدنى من الكفاءة واالنفتاح على آراء واهتمامات األطراف المعنية، وفضاًل على ضرورة انسجامها مع 

، العامةالقانون وقواعد التنظيم واإلدارة الرشيدة ويجب أن تنعكس هذه البرامج والسياسات على المصلحة 
، لى المراجعة والمساءلة من المجالس التشريعية، وهيئات الرقابةإ، وتنفيذها تهاصياغ ىفعلى أن تخضع 

، كلما مسبقاً تنفيذ البرامج المحددة وفق أزمانها المحددة لها  ىفالتدقيق المستمر على مدى دقتها  ى ويجر 
، رات الفئويةوالمعايير و تداخلت فيها العناصر المغرضة و االعتبا المبادئابتعدت هذه العملية عن هذه 

هداف تحقيق األ، مما يحول دون القاتلالفساد  ىالتصرف والسقوط فلى سوء إيمكن أن تتعرض  ىوبالتال
 ا. بهت منوطة كان ىالتالمجتمعية 

حسن  ى اإلصالح اإلدار عملية  ىما فليات السليمة للتفاعل بين المواطنين ومؤسسات السلطة أهم اآلتأمين 
تم تحسين يو ا، فسادهتحدد سالمة اإلدارة من  ىالت ىهالعالقة مابين المواطن وإدارات الدولة هذه العالقة 

شرًا وغير اتوثر تأثيرًا مب ىوالتهذه العالقة من خالل إصالح القوانين والنظم المعتمدة من أجهزة الدولة 
 ىفبناء الشركات والجمعيات والنقابات والمساهمة  ىفمختلف أشكال مساهماتهم  ىفمباشر بالمواطنين 
لى إحقيقة  ىتؤد ى، التلى مزيد من القوانين والتشريعات اإلداريةإيدعو وهذا مدنى، المنظمات المجتمع 

لى إطن المواألن تحسين العالقة بدفع ( مابين المواطن واإلدارةة لتحقيق هدف )التشاركيدفع المواطنين 
، وتقييم أداء هذه المؤسسات لتعزيز والرسومأعمال إدارات الدولة من خالل دفع الضرائب  ىفالمساهمة 

 ة. العامالتزامها بخدمة المواطن والمصلحة 
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أداء  ىتتجسد العالقات الطيبة فكما تدخل العملية التشاركية ما بين المواطن وإدارات الدولة وأعمالها، حين 
ونظم التجارة  ىالمصرف، والقطاع األعمالكالوزارات المختلفة، وهيئات تنظيم ومراقبة قطاع  ىالتنفيذالجهاز 

 ص. الخاوكذلك الهيئات المستقلة والقطاع  الخارجية،
، ، يتم أيضًا من خالل زيادة التالحم مابين المواطن والدولةرى اد اآلليات لبناء اإلصالح اإلداإن إيجلهذا 

والمؤسسات جهزة األوهذا يتطلب التزام ، يوفر التفاعل بينهما ى، الذالرشيدتحقيق الحكم  لى هدفإللوصول 
والتعبير و حماية حقوق المواطن، وحقوق الملكية، ى الرأ، ومن حرية القانون تعاملها مع المواطنين بحكم  ىف

مؤسسات الدولة، وتوجيه اهتماماتها وسياستها،  ةإدار  ىفكما تكفل للمواطنين سبل المساهمة الفعلية والمؤثرة 
عبر الشركات والجمعيات والنقابات  ىالعمل الجماعسوف يتمثل في المساهمة الفردية، أو من خالل  وهو ما

 والعمالية.  يةالشعبية والمهن
اإلصالح ، تتطلب إيجاد الحد األدنى لنجاح ى اإلدار عمليات اإلصالح  ىفهذه المهام الثالث المطلوبة 

 ية: توفر الشروط التال ىف، من خالل عامل مشترك يتمثل ى اإلدار 
 ى ذو لين من ئو المنشود واختيار المس ىالديمقراطالشفافية والمساءلة، وانسجام القوانين والنظم مع النظام 

 ة. الكبير الكفاءة العالية والمصداقية 
، والمنطلقة الواسعة النطاق، تتم على أساس المشورة السياسية واالقتصاديةبحيث أصبحت صياغة العملية 

فرت تعزز سالمة الحكم، وتتيح ألجهزة الدولة تنفيذ اهذه الشروط إذا تو ، ةلمصلحة العاممن الحرص على ا
شرعيتها، وحسن  ىفلى التعامل معها بروح إيجابية نابعة من ثقتهم إبرامجها برضا جمهورها، وبدفعهم 

 ة. المطلوبغاياته وأهدافه  ى اإلدار تمثيلها للمصلحة العامة، وهكذا يحقق اإلصالح 
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 خاتمة:  *
 كافة الجهات الحكومية أو الخاصة، وأيضاً  ىف ىهرة الفساد وغياب العدل االجتماعظا ىخطورة تنام

تعزيز النزاهة والشفافية  ىالتنمية المستدامة، وبالتالتوزيع الثروات، يشكل عقبات حقيقية أمام  ىالتفاوت ف
ومكافحة الفساد يمثل أحد المتطلبات الضرورية إلنجاح مشروعات إصالح االقتصاد وسوق العمل والتعليم 

 ى، األمر الذذلك قيقالح اإلدارى كإحدى الركائز األساسية لتحالتى جميعها تقوم على اإلص والتدريب
وشعب  أحزابو ن القيادة السياسية جهود الجميع بداية م فيهتتضافر  قومىتوجه عام يتطلب لمحاربة الفساد 

ضوء االتفاقيات الدولية مع ضرورة تفعيل القانون وتوعية  ىلكشف الفساد ف ىمجتمع مدنومنظمات 
 هم. اتحي ىبمخاطر الفساد وآثاره السلبية علوالعاملين بالجهاز اإلدارى للدولة المواطنين 

اإلجراءات والوسائل الفعالة لتحديث األنظمة والهياكل اإلدارية وأساليبها وأدوات وتقنيات وينبغى العمل على 
جهة مشكلة الفساد كفاءة األجهزة العامة لإلدارة، ومن ثم موا ى من أجل رفع وتحسين مستو ها، وذلك عمل

دقيقة استعدادًا  يتطلب دراسات بحثية ىغاية الصعوبة، األمر الذ ىعدة ف تأخذ أشكاالً  ىالمتراكمة والت
 ع. أرض الواق ىللتنفيذ عل

وإعداد القيادات من  ىالحكومتطوير األداء  ىة علأ من القيادات العليا القادر البد أن يبد ى اإلصالح اإلدار 
نها ال تخضع ألية رقابة، األبواب الخلفية للفساد داخل أجهزة الدولة، لكو  ىوالقضاء عل ىالصف الثان

إقرار خطط أجهزة الدولة، عن طريق  ىتغيير منهجية وأسلوب اإلدارة ف ىة التفكير فالبد من إعاد ىوبالتال
بين المتغيرات  ىمن حركة التفاعل الطبيعتحد  ىزالة كافة القيود والعراقيل التإل ى اإلصالح اإلدار وبرامج 

ذات العالقة باإلدارة وضبط واقع العمل واإلنتاج بحيث تتحكم بها المعايير العلمية اإلدارية منها واالقتصادية 
 ىاإلصالح االقتصادمسيرة  ىد فوفر عنصر الضبط والتحكم الرشيت ىإطار األهداف والسياسات الت ىف

هدف  ى، ألن عملية اإلصالح تحتاج إلى والتخلف اإلدار تعالج كافة الظواهر المسببة للفساد  ىالت ى واإلدار 
الجميع بقيادة الدولة، وأن تكون شاملة للقطاعين العام والخاص، مع تطوير األطر  وجهد يشارك فيه

 . اإلداريةواللوائح ات البشرية، وأيضًا منظومة القوانين والتشريع
لمكافحة الفساد جانب تشكيل هيئة عليا  ىمحاربة الفساد تعد خطوة مهمة، إلوجود بنية تشريعية لكذلك 

ما لم تتوافر إرادة سياسية لمكافحة الفساد تؤازرها قوة مجتمعية من  جدىلن ي)مفوضية مكافحة الفساد( 
 ىال يمكن لإلصالح االقتصادو  الم،اإلعووسائل  ىف األحزاب ومنظمات المجتمع المدنخالل تآزر مختل
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البد أن يتم التركيز  ىكافة مؤسسات الدولة، وبالتال ىف ى يرافقه إصالح إدار ثابتة ما لم  ىن يتقدم بخطأ
 ىواالقتصاد ى واإلصالح اإلدار الموضوعية وتنفيذها بشفافية من خالل المتابعة  ى إعداد الخطط والرؤ  ىعل

منذ سنوات طويلة سوء  ىالحكومة، خاصة أن مصر تعانالمواطن تجاه  ىللمؤسسات بما يعزز الشفافية لد
 . والتنمية بشكل أعمقير اإلدارة وتكافح للتطو 

عن اإليرادات المحصلة  ىالفعلالموازنة العاملة للدولة وذلك من خالل اإلفصاح  ىالشفافية ف ى رفع مستو و 
واإلفصاح عن مؤشرات أداء  ،الملحقة الفرعيةذلك جميع الموازنات  ىومصادرها وجميع أوجه صرفها بما ف

وسائل اإلعالم  ىرير الختامية للشركات الحكومية فونشر الموازنات والتقا ىعام مالالموازنة مع نهاية كل 
فعالية وكفاءة اإلدارات العامة بالدولة وتوفير الضمانات العملية،  ى خاذ اإلجراءات الكفيلة برفع مستو وات

معايير موضوعية تعتمد  ىمؤسسات الدولة بناًء عل ىلوظائف فجميع ابأن يتم اختيار الموظفين لشغل 
حال  ىواإلنصاف فم ظلمع ضمان وجود وسائل قانونية للتالجدارة والكفاءة والشفافية واإلنصاف واألهلية، 

مؤسسات  ىسلوكية وأخالقية للموظفين فباع القواعد واإلجراءات المعلنة وضمان تطبيق معايير إتعدم 
 ف. المنوطة بهم بشكل سليم ومشر قيامهم بتنفيذ المهام الدولة من أجل 

 ىاإلدارات الفاشلة الت ىالبطالة والفساد، وإنما ف ىاعتاد عل ىالموظف الذ ىالمشكلة الحقيقية ليست فف
تراجع اإلنتاج  ىالحكومة ليسوا هم أساس المشكلة ف ىهذا، فالعاملون ف ىوفرت له مناخًا يساعدهم عل

ورفع كفاءة العاملين بالدولة  ى اإلصالح اإلدار ، لذلك ذلك ىهو السبب ف ى اإلدار والخدمات ولكن النظام 
تدهورت أوضاعه خالل الفترات الماضية، وإلحداث  ىالذ ى ضروريًا لمساندة االقتصاد المصر  أصبح أمراً 

ي أساليب متطورة تكفل ترشيد اتخاذ القرارات تغييرات هيكلية واسعة للتخلص من التعقيدات اإلدارية وتبن
 لكافة الموارد المتاحة، واالبتعاد عن القوالب النمطية الموحدة ىخالل االستخدام العقالنوتعظيم المنافع من 

 كار. تشل حركة اإلبداع واالبت ىالت
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