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امللخص:
تعد اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة  )NPM) New Public Managementنموذجا تطويريا لإلدارة العامة ،والذي ظهر ملعالجة بعض
املشاكل الكامنة في اإلدارة العامة التقليدية ويسعى لرفع كفاءة وفاعلية القطاع العام من خالل االستفادة من ممارسات القطاع الخاص الجيدة ،كما
تعد منهجا رئيسا للعديد من تجارب اإلصالح الحكومي مع تفاوت نسبة نجاح تلك الدول في تطبيق هذا النموذج .تهدف هذه الدراسة إلى تحديد املقومات
التي تساعد في تطبيق نموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة بشكل ناجح من خالل مراجعة األدبيات التي تناولت تطبيق هذا النموذج ،حيث تسعى
ّ
الدراسة لتقديم مكون َم ِعرفي قد يساهم في إثراء املكتبة العربية بموضوع اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة وتطبيقها بصورة فاعلة في ظل توجه عدد
من الدول العربية والنامية ملواجهة بعض التحديات التي تواجهها وتحقيق املزيد من كفاءة وفاعلية القطاع العام ومنها اململكة العربية السعودية
واملساهمة في جودة الخدمة العامة بالتوجه نحو الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق مميز ملعايير األداء واملساءلة ،وبالتالي تتمثل مشكلة
الدراسة في التعرف على أبرز املقومات التي قد تساهم في تطبيق نموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة بشكل فاعل في الدول التي تتطلع لتطبيق
النموذج ومنها اململكة العربية السعودية التي تقاربت توجهاتها اإلصالحية اإلدارية الحالية ممثلة في رؤيتها  2030وبرامجها التنفيذية مع فلسفة ومبادئ
اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة .وخلصت الدراسة إلى عدد من مقومات تطبيق نموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة كان أبرزها أهمية توفير
القيادات اإلدارية املناسبة لإلنتقال وتطبيق النموذج ،إضافة إلى االستقرار السياس ي والحكومي ،كما تم تقديم إطارا مفاهيمي ملقومات تطبيق نموذج
ّ
مكونين رئيسيين يشمالن السياق والقدرة االدارية ،وأوصت الدراسة إلى أهمية اإلستعداد
اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة والذي تم إظهاره من خالل
ومراجعة توافر عدد من املقومات قبيل تطبيق نموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة منها ما خلصت اليها هذه الدراسة أو املزيد من املقومات وفق
مراجعات أدبية أخرى ،كما توص ي الدراسة إلى االستفادة من املرحلية في اإلطار املقترح بالبدأ بالسياق بما يتناسب مع سياق وظروف كل دوله تتطلع
لتطبيق نموذج االدارة العامة التنفيذية الجديدة ،ومراجعة توافر مكونات القدرة االدارية والتي تضمنت عناصر رئيسة خلصت اليها هذه الدراسة
تشمل االدارة والتنظيم والقيادة واملوارد البشرية أو ما يضاف إليها وفق سياق وظروف الدوله أو مقومات قدمت من خالل دراسات أخرى.
الكلمات املفتاحية :اإلدارة العامة ،اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ،اإلصالح اإلداري.

اإلطار العام للدراسة:
املقدمة:
في ظل املتغيرات املتعددة التي تشهدها الدول والتحديات املتنوعة التي تواجهها الحكومات تزايدت أهمية إنجاح مشاريع اإلصالح اإلداري
لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية ،وفي ظل تعدد مسئوليات الحكومات وتضاعف مسئولية اإلدارة العامة التي تعد ركن أساسيا في ضبط آلية السوق
وإعادة توزيع الدخل وتحقيق الرفاهية والعدالة اإلجتماعية وتوفير السلع والخدمات العامة ،وتزايدت أهمية تطبيق نماذج حديثة في االدارة العامة،
ومنها االدارة العامة التنفيذية الجديدة التي تحمل توجهات حديثة لقطاع عام يتسم بالتعقيد إمتدادا لتعدد مسئولياته وأدواره واملتعاملين معه وتأثرة
باملتغيرات املحيطة.
حيث تعد اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ( )NPMنموذجا تنهج من خالله منظمات القطاع العام إحداث إصالح إداري يتركز في تحسين
كفاءتها باستخدام ممارسات القطاع الخاص وتبني مفاهيم جديدة مثل الالمركزية ،والتركيز على العمالء وتقييم األداء وتحقيق األهداف واالهتمام
بامليزة التنافسية .وفي ظل النجاحات التي حققتها اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة في الثمانينات من القرن املاض ي واستمرار االهتمام في تبني مبادئ
وممارسات النموذج في عدد من الدول املتقدمة والنامية ،ركزت العديد من الدراسات في التعرف على تأثير التغييرات التي قد تحدثها اإلدارة العامة
التنفيذية الجديدة؛ كما تناولت دراسات أخرى تقييم لتجارب تطبيق نموذج االدارة العامة التنفيذية الجديدة واالشارة إلى بعض املعوقات التي حالت
دون فاعلية النموذج وتحقيق األهداف التطلعات بالشكل املأمول ،وفي ظل تعدد التحديات التي واجهت بعض الدول التي تبنت نموذج اإلدارة العامة
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التنفيذية الجديدة وإنعكاسها السلبي على النتائج املتوخاة من تطبيق ممارسات هذا النموذج وخاصة في بعض الدول النامية؛ وفي الجانب اآلخر
نجاحات مميزة تحققت في عدد من الدول املتقدمة خالل تبنيها نموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ،مما يظهر أهمية الوقوف أمام بعض العوامل
التي قد تساهم في إنجاح تطبيق هذا النموذج وتجنب التحديات واملعوقات التي قد تقلل من تحقيق النتائج املتوخاة من تطبيق هذا النموذج وخاصة
للدول التي وجدت فيه أسلوبا ومنهجا مناسبا لعملية اإلصالح اإلداري ومنها اململكة العربية السعودية التي تسعى ملواجهة عدد من التحديات في فاعلية
وكفاءة القطاع العام وجودة الخدمة العامة ومواجهة ظاهرة البطالة وتقليل من االعتماد على املورد النفطي والتوجه للخصخصة والشراكة مع القطاع
الخاص وتطبيق مميز ملعايير األداء والفاعلية والكفاءة واملساءلة من خالل رؤية  2030وبرامجها التنفيذية ،ومن ذلك تسعى هذه الدراسة إلى تقديم
إضافة معرفية في هذا الشأن من خالل مقترح مفاهيمي يقدم أبرز املقومات التي قد تساهم في إنجاح تطبيق هذا النموذج في الدول النامية وباألخص
اململكة العربية السعودية في ظل تقارب خطواتها اإلصالحية اإلدارية الحالية للعديد من مبادئ وممارسات اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ،في ظل
توافر عدد من التحديات التي واجهت الخطط اإلصالحية الخمسية وقد تواجه التوجهات اإلصالحية الحالية الطموحة املمثلة في رؤية  2030وبرامجها
التنفيذية ،وما أوصت إليه عدد من الدراسات الحديثة بتوافر عدد من التحديات في قدرة القطاع العام للتوائم مع ّ
التغيرات وتطبيق االتجاهات
الحديثة ومنها اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ومنها()Radwan, 2015; Al Otaibi, 2015؛ وبالتالي تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أبرز
املقومات التي قد تساهم في تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة بصورة جيدة.

مشكلة الدراسة:
تعد اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة  )NPM( New Public Managementفلسفة إدارية وتحديثا لإلدارة العامة؛ وتشير إلى "نمط من
السياسات واملمارسات وصفت بأنها أسلوب لتنظيم الخدمات العامة"( ،)Hood, 1991كما تمثل اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة" نهجا في اإلدارة
العامة تستخدم املعارف والخبرات املكتسبة في إدارة األعمال وغيرها من التخصصات لتحسين الكفاءة والفعالية واألداء العام للخدمات العامة في
البيروقراطيات الحديثة"( .)Vigoda, 2003وفي ظل توافر عدد من الجهود التي قامت بها العديد من الدراسات حول اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة
خاصة في الواليات املتحدة واململكة املتحدة وفي أوروبا الوسطى والشرقية إال أن تلك الدراسات خلصت إلى استنتاجات مختلفة حول نجاحها
( ،)Fernandez, Sergio & Rainey, Hal. 2006كما تناولت دراسات أخرى حديثة بأن "اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة يمكن أن تعمل بشكل
جيد" إذا كان السياق الصحيح والقدرة اإلدارية الكافية موجودة ( .)Dan and Pollitt, 2014مما يظهر أهمية بعض الركائز والتعرف على مجموعة
املقومات والعوامل التي قد تساهم في إنجاح تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة في الدول التي تسعى النتهاج هذا النموذج في خططها اإلصالحية
والتي قد تنعكس من التحديات التي تواجه تطبيق هذا النموذج ،هذه املقومات والتحديات لم تظهر بوضوح كموضوع في األدبيات العربية في وقت تزداد
أهمية هذا املوضوع في ظل تقارب عدد من التوجهات اإلصالحية في بعض الدول العربية ملمارسات ومبادئ هذا النموذج كتوجه اململكة العربية
السعودية ممثلة برؤية  2030وبرامجها التنفيذية ،وإعتباره أحد األدوات اإلصالحية الحالية لتحسين الخدمة العامة والفاعلية والكفاءة واملساءلة في
اإلدارة العامة ( .)Otaibi, 2015:35وعليه فإن إشكالية الدراسة تتمثل في السؤال التالي ،ما هي أهم مقومات تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة
في اململكة العربية السعودية؟

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:
 .1إبراز أهم مقومات تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة.
 .2تصميم إطار مفاهيمي ألهم مقومات تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة.

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة علميا بأنها تسعى لتقديم مكون معرفي لعدد من املقومات التي قد تساهم في إنجاح تطبيق نموذج تسعى العديد من
الحكومات إلنتهاج فلسفته ،وإثراء املكتبة العربية في وقت ظهر إهتمام عدد من الدول العربية لتطبيق فلسفة وممارسات نموذج اإلدارة العامة
التنفيذية الجديدة ملواجهة التغيرات االقتصادية والسياسية والعوملة وتضخم األجهزة الحكومية وقلة فاعلية بعض منها إضافة إلى الهدر ونقص
الخدمات العامة ،كما تظهر أهمية الدراسة عمليا في محاولة تقديم إطار مفاهيمي ملقومات تطبيق هذا النموذج في الدول التي تسعى لتبني تطبيق
فلسفة وممارسات هذا النموذج ومنها اململكة العربية السعودية التي تتقارب مع فلسفة النموذج في ما تعيشة في الوقت الراهن من إصالحات إدارية
وتنموية ومواجهة عدد من التحديات في فاعلية وكفاءة القطاع العام وجودة الخدمة العامة ومواجهة ظاهرة البطالة وتقليل من االعتماد على املورد
النفطي والتوجه للخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق مميز ملعايير األداء والفاعلية والكفاءة واملساءلة.
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منهجية الدراسة:
إستخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي املسحي الذي يحاول فيه الباحث وصف طبيعة الظاهرة وتحليل بنيتها ،وبيان العالقة بين مكوناتها
(أبو حطب ،صادق1991 ،م )35 :حيث تم تطبيق املسح األدبي على مجموعة من الدراسات التي تناولت مشكلة الدراسة لوصف مقومات تطبيق اإلدارة
العامة التنفيذية الجديدة وتطوير إطار مقترح لتلك املقومات يتناسب مع الوضع الراهن في اململكة العربية السعودية ورؤيتها الطموحة  .2030وأعتمد
الباحث في املسح األدبي على عدة خطوات إبتدء في الخطوة األولى بجمع األدبيات السابقة التي تناولت مقومات وعوامل نجاح اإلدارة العامة التنفيذية
الجديدة ،حيث تم االعتماد على مجموعة من محركات البحث وقواعد البيانات الخاصة في البحث العلمي مثل  Google Scholarو Emerald
 publishing Groupواملكتبة الرقمية السعودية.
وفي الخطوة الثانية قام الباحث بمراجعة وحصر مقومات تطبيق نموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة التي تم اإلشارة إليها في األدبيات
التي تم جمعها في الخطوة األولى وباإلعتماد على أسلوب أداة تحليل املحتوى  Content Analysisالذي يعد من األدوات البحثية الفاعلة لتطبيق
منهجية املسح األدبي منذ الحرب العاملية األولى والثانية ( ،)Janowitz, 1969وتم إستخدامه في مجال البحوث املتعلقة باإلدارة بشكل عام ،ومجال
اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة في عدد من الدراسات ومنها ) (Giovanni Fattore, et al. 2012تم إستخالص مدى توافر تلك املقومات في
االدبيات .وفي الخطوة الثالثة تم دراسة وتفسير تلك العوامل واملقومات ،وأخيرا تم توزيع تلك العوامل واملقومات على املكونين الرئيسيين لإلطار املقترح
وهما السياق والقدرة اإلدارية التي تم استنتاجاتها دراسة (.)Dan and Pollitt, 2014

اإلطار النظري
أول :مفهوم ومبادئ اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة

 1.1تعريف ومبادئ اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة:
تناولت عدد من الدراسات تعريف اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة وأجتمعت غالبية التعاريف على مجموعة من املفردات التي تعبر عن هذا
النموذج ،حيث ركز هذا األسلوب الحديث في اإلدارة العامة بشكل رئيس على نقل املمارسات اإلدارية الناجحة للقطاع الخاص إلى القطاع العام ،إذ
تمثل اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة "نهجا في اإلدارة العامة يستخدم املعارف والخبرات املكتسبة في إدارة األعمال وغيرها من التخصصات لتحسين
الكفاءة والفعالية واألداء العام" .)Vigoda, 2003( .كما تناول عدد من الكتاب مبادئ اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة التي تجسد دورا هاما
للحكومة في تقديم الخدمات ،والبنية الهرمية للتنظيم ،واملركزية ،وتقديم آلية أكثر كفاءة لتقديم السلع والخدمات ولرفع مستويات األداء الحكومي
( .)Kelly, 1998حيث ّبين كرستروف هود) (Hood, 1991أحد رواد اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة  7مبادئ رئيسة استشهد بها العديد من
الباحثين من بعده ( ،)Kalimullah, 2012; Babajani, 2010; Fatemi 2012وتتلخص هذه املبادئ فيما يلي:
 .1التدريب العملي على التنظيم العام.
 .2معايير ومقاييس واضحة لألداء.
 .3املزيد من التركيز على ضوابط اإلنتاج.
 .4التحول إلى تصنيف الوحدات في القطاع العام.
 .5التحول إلى منافسة أكبر في القطاع العام.
 .6التأكيد على أساليب القطاع الخاص ملمارسة اإلدارة.
 .7التأكيد على قدر أكبر من االنضباط واالقتصاد في استخدام موارد القطاع العام.

 1.2نشأة وتطور اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة:
تم إستخدام نهج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ألول مرة في عام  1980عندما شكلت رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر إعادة هيكلة
القطاع العام ضمن مبادرات اإلصالح التي اعتمدتها ذلك الحين .وفي أوائل التسعينيات ،أستخدمت مصطلحات النموذج كوصف إلصالح القطاع العام
في بريطانيا ونيوزيلندا ) .(Kalimullah, et al 2012ويهتم هذا النموذج بتحديد األهداف من حيث امليزانية التشغيلية وتخصيص املوارد ،ومواصلة
جهود إنتاج السلع والخدمات وتوفيرها .ويركز على قياس النتائج ومعدل النجاح من خالل تحقيق األهداف (.)Babajani, 2010
ومنذ الثمانينيات ،أصبحت اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة نموذجا مهيمنا لإلصالح في قيادة التغييرات في القطاع العام ،وساهمت في
تحول الخدمة العامة في العديد من البلدان .حيث أدخلت اململكة املتحدة برامج إصالحية جذرية خالل نظام تاتشر في عام  .1979وأستند جدول أعمال
اإلصالحات إلى اإلدارة التجارية وتوجه العمالء وآلية نوع السوق التي انعكست في وثيقة السياسة الرسمية للحكومة البريطانية (.)Kickert, 1997:21
مما دعا إلى اعتبار اململكة املتحدة مكان والدة اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة القائمة على إصالحات القطاع العام .وأنتشر بعد ذلك تأثير اإلدارة
العامة التنفيذية الجديدة إلى ما وراء تجربة اململكة املتحدة ،وأصبحت نيوزيلندا من الدول بجانب اململكة املتحدة في تبني نموذج اإلدارة العامة
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التنفيذية الجديدة في تطوير الخدمات العامة .وظهرت أستراليا كدولة رائدة أخرى في اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة من خالل إدخال سلسلة من
اإلصالحات مثل التحول إلى الشركات ،والتعاقد الخارجي ،والتوجه نحو السوق ،وآليات مشابهة للقطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة ،كما اقتربت
مبادئ "إعادة اختراع الحكومة" Reinventing Governmentالتي قدمها  )1992( Osborne and Gaeblerلإلصالحات القائمة على اإلدارة العامة
التنفيذية الجديدة في الواليات املتحدة األمريكية والتي انتشرت في وقت الحق في دول أخرى .كما ظهر تطبيق اإلصالحات القائمة على اإلدارة العامة
التنفيذية الجديدة في البلدان اإلسكندنافية واعتمدت على اإلدارة باألهداف واالستقاللية اإلدارية ونقل السلطة وما إلى ذلك وثبتت هذه املمارسات
بشكل راسخ في التقاليد اإلدارية اإلسكندنافية في إطار القيم العريضة لدول الرعاية والرفاهية (.)Christensen and Lagried, 2001
وساهمت اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ( )NPMفي مواجهة التحديات االقتصادية والتحول في تفاعل الحكومات مع املتغيرات املحيطة
في الثمانينات من خالل توجهاتها في تقليل مسئوليات وكاهل القطاع الحكومي والتحول نحو الخصخصة والشراكة واالتجاه نحو إدارة عامة محترفة
واالستفادة املثلى من التطور التقني؛ لتحقيق املزيد من الفاعلية والكفاءة واالقتصاد في استخدام املوارد( .)Hood,1992حيث كان لتطبيق ()NPM
بشكل فاعل دور كبير في تحقيق نجاحات اقتصادية وتنموية لدول عديدة؛ ابتداء من اململكة املتحدة في الثمانينات والتي حققت املزيد من الفاعلية في
القطاع العام وخلق فرص وظيفية ومواجهة ظاهرة البطالة ( ،)Ackroyd et al.2007وكذلك الواليات املتحدة األمريكية في إعادة اختراع الحكومة
واالنتقال من اإلدارة بالروتين إلى اإلدارة بالنتائج ومساهمتها في تحقيق املزيد من االزدهار االقتصادي وفاعلية األداء الحكومي ( Rosenbloom, et al.
 ،)2007كما تبنت دول أخرى نموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ملواجهة بعض التحديات التي تواجه حكوماتها؛ كإيرلندا لتقليص اإلنفاق العام
الذي وصل إلى  %56من الناتج املحلي ،وكندا ملواجهة ظاهرة البطالة التي وصلت إلى % 11.5؛ وساهمت في تحقيق انتعاش اقتصادي لتلك الدول
وتقارب في مستويات املعيشة مع الدول األكثر تقدما (.)Hauptmeier et al, 2006
وبعد اإلشارة إلى نبذه عن اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة وأهميتها؛ فقد ناقش ( )Dawson and Dargie, 2002إمكانية تعريفها في ثالث طرق
مختلفة ،اعتمادا على سياقها ووظائفها:
 .1اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة كحركة ( ،)NPM As Movementحيث تعرف على أنها مجموعة من املعتقدات أو األيديولوجية القائمة
على خلق سياقات مؤسسية وتنظيمية في القطاع العام ،وهو ما يمكن أن يعكس أهم الجوانب في القطاع الخاص في تنظيم وإدارة املعامالت.
 .2اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة كموضوع للدراسة ( ،)NPM As subject for studyحيث تعرف على أنها جانب متميز في اإلدارة العامة،
مع تركيزها على املؤسسات والسياسة ومنظومة القيم.
 .3اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة كمجموعة من املمارسات امللحوظة ( ،)NPM As a set of observable practicesحيث تظهر
ممارسات مقدمي الخدمات العامة املدربين تدريبا مهنيا ولديهم الكفاءة املحسنة.
ثانيا :مقومات تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة
على الرغم مما َسبق ذكره من آثار إيجابية لتطبيق نموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة في العديد من الدول؛ إال أن تطبيق النموذج
بشكل فاعل واجه العديد من التحديات وحال دون تحقيق أهدافه باقتدار وخاصة في بعض الدول النامية؛ والتي قد تعزى لعدم توافر بعض العوامل
ومالئمة السياق واالستعداد للتطبيق وخاصة في دول العالم الثالث؛ التي أشار إليها في وقت مبكر أحد رواد اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة كريستوفر
هود Hood؛ كما خلصت إليها العديد من الدراسات التي تناولت ماهية تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة في بعض الدول النامية .حيث أشارت
دراسة ( )Robinson, 2015أن نسبة الرضا عن مشاريع اإلصالح اإلداري في الدول النامية لم تتجاوز  %38فقط وفقا لتقرير البنك الدولي؛ وتركزت
النتائج اإليجابية لتلك املشاريع على اإلصالح الضريبي وتخفيض تكاليف األجور بشكل أكبر من أثرها على الخدمة العامة والتنمية (،)Robinson, 2015
كما َ
خلصت عدد من الدراسات التجريبية التي تناولت تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة في بعض الدول النامية كالبحرين وتايلند بوجود عدد من
املعوقات التي ساهمت في عدم تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة بشكل فاعل في تلك الدول( ،)Mongkol, 2007ومن التحديات والعوامل
الحاسمة التي أثرت على تطبيق ( )NPMأشارت دراسة ) )Wenene,2016أن هناك عدد من القضايا التي حالت دون التنفيذ وتطبيقه فعليا واستمرار
ضعف أداء الخدمات العامة؛ وتمثلت في :فجوة املهارات وضعف اإلدارة واألداء واملساءلة وعدم كفاءة املنظمات وتوسيع نطاقها وعدم توافر بيئة عمل
مواتية وضعف األجور والدعم املستمر لإلصالح فيما بين القيادات السياسية والتكنوقراطية ،وأوصت الدراسة إلى أهمية التزام القيادة والقدرة
التحويلية لدفع النتيجة وإصالح إدارة األداء؛ كما أشارت بأنه على الخطط االستراتيجية والخطط التشغيلية توضيح ما يجب القيام به ،وأن هناك تباينا
واسعا بين ما هو مخطط له بالفعل وما يحدث على أرض الواقع ،وأهمية تحديد إطار قياس وإدارة أداء الخدمات العامة.
ِ
وأمتدادا ملا أشارت إليه األدبيات لبعض املقومات والعوامل الهامة لتطبيق نموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة بشكل فاعل والتي يمكن
إيجازها من خالل مجموعة من العوامل تؤثر في تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة املوجه نحو تحقيق اإلصالح ( ،)Gautam, 2008:8كان من
أهم تلك العوامل هو عملية تطبيق سياسات اإلصالح بحيث تتبنى سياسات اإلصالح االستفادة من التجارب الدولية الناجحة ،كما تلعب العوامل
السياسية دورا هاما في تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة والتي تجلب تغييرات جذرية في الهياكل التنظيمية وفي التسلسل الهرمي وفي نظام األجور
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وفي ثقافات العمل وفي األدوار واملسؤوليات وفي العالقات التنظيمية وفي ممارسة السلطة وفي نهاية املطاف على جميع النظم السياسية اإلدارية .وهذه
األنواع من التغييرات يجب أن تقودها حكومة مستقرة ذات إرادة سياسية قوية على أساس مستمر .وتتطلب قوة سياسية كافية لتحقيق االستقرار في
التغيرات األساسية في القطاع العام ( .) Jamil, 1998كما أن هناك عامال هاما مرتبط باملسار املعتمد في بناء هياكل وسياسات وقواعد ولوائح محددة
بدقة شديدة ،)Peters, 1999:349( .ومن العوامل املؤثرة كذلك هو السلوك البيروقراطي والذي يعد ثقافة إدارية .وبدون إجراء تغييرات في الثقافة
اإلدارية قد ال تؤدي اإلصالحات القائمة على اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة إلى إحداث أي تغيير جوهري في القطاع العام ،كما تظهر الثقافة من
خالل شكلين ،الثقافة كعالقات بين األشخاص وهي العالقة بين املشرف واملرؤوسين في البيروقراطية ،والثقافة اإلدارية باعتبارها العالقة بين
البيروقراطيين والجمهور .ومن املرجح أن يحقق اإلصالح القائم على اإلدارة العامة نجاحا إذا كانت البيروقراطية منخفضة.)Gautam, 2008:12( .
ثالثا :سياق البرامج اإلصالحية اإلدارية في اململكة العربية السعودية ونموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة
وباالنتقال إلى واقع اململكة العربية السعودية وتقارب توجهاتها اإلصالحية الحالية مع نموذج وممارسات اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة
الذي ستتناوله هذه الدراسة؛ من خالل رؤية  2030وبرامجها التنفيذية ،مع اإلشارة إلى أبرز التحديات التي تظهر أهمية االستعداد بتقديم املزيد من
الدراسات لتكون رافدا لخطط وبرامج طموحة ممثلة في رؤية  2030وبرامجها التنفيذية وتجاوز بعض املعوقات املحتملة من واقع تجارب دول سابقة
وسياق برامج إصالحية سابقة في اململكة العربية السعودية.
حيث أشارت بعض األدبيات إلى أهمية تجاوز بعض التحديات التي واجهت الخطط اإلصالحية السابقة في اململكة العربية السعودية والتي
ساهمت في تأخر تحقيق بعض أهداف الخطط الخمسية كتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل ملواجهة ظاهرة البطالة )(Al-Hegelan, 1985
إضافة إلى توافر بعض التحديات التي قد تواجه مبادرات اإلصالح والتطوير في الق طاع العام كسيطرة البيروقراطية الهرمية في املنظمات العامة
ومحدودية التغيير مقابل املتغيرات املتسارعة واملتعددة ( .)Budhwar and Mellahi, 2006; Radwan, 2015كما أوصت عدد من الدراسات
بضرورة ّ
تكيف القطاع العام في اململكة العربية السعودية مع املتغيرات املحيطة والدافعة للتحرك نحو اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ( Radwan,
)2015; Al Otaibi, 2015؛ مما يظهر أهمية النظر في استعداد املنظمات العامة في اململكة العربية السعودية للتغيير والتطبيق الفاعل ملمارسات
اإلصالح اإلداري ومنها نموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة وتوافر املقومات التي تدعم جودة التطبيق ونجاحه.
حيث شهد إصالح اإلدارة العامة السعودية تطورات تاريخية ظهرت في مراحل مختلفة ،في حين تعد رؤية اململكة العربية السعودية 2030
توجها جديدا في اإلصالح اإلداري واالقتصادي والذي يسعى إلى تنويع اقتصاد اململكة العربية السعودية من خالل موارد متعددة عوضا عن االعتماد
بشكل كبير على املورد النفطي ،كما تعتمد رؤية  2030على خطة تحول تتضمن مجموعة من األهداف االستراتيجية التي تشارك جميع قطاعات الدولة
في تحقيقها ،كما تضع الخطة مجموعة من مؤشرات األداء للتركيز على النتائج والتقدم نحو تحقيق األهداف (،)Al Surf and Mostafa, 2017 : 515
وتحمل في طياتها الكثير من ممارسات ومبادئ اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة التي تدعو إلى التخطيط االستراتيجي ومشاركة القطاع الخاص
واالهتمام بوضع مؤشرات لتقييم األداء وتحقيق األهداف املنشودة.
وتزامن إطالق هذه التوجهات اإلصالحية مع تحديات محلية وعاملية تؤكد أهمية هذه املرحلة التطويرية وإختالفها عن املشاريع اإلصالحية السابقة
فاململكة العربية السعودية تواجه تحدي االعتماد على املورد النفطي واملعرض للنضوب والتغيير السعري في ظل جهود عاملية كبرى موجه للطاقات
البديلة ،إضافة إلى تزايد أعداد سكان اململكة ،وتحديات العوملة والتنافسية العاملية والتطور التقني الذي أصبح سمة العصر ،وتزايد مسئوليات
تحقيق الرفاهية والتنمية االجتماعية واالقتصادية واالرتباط باملنظمات العاملية التجارية واألممية والحقوقية ،كذلك توافر عدد من املتغيرات وظروف
منظمات القرن الجديد كالتحول القتصاديات السوق الحر وخصخصة املؤسسات العامة والتوقيع على االتفاقيات الدولية ونمو الشركات املتعددة
الجنسية والضغط السكاني والتغير في هياكل القوى العاملة ( .)Al Otaibi, 2015كما تقترب بعض الظروف التي تعيشها اململكة العربية السعودية في
الوقت الراهن من التحديات التي وقفت أمامها املشاريع اإلصالحية الرائدة في عدد من الدول املتقدمة كاململكة املتحدة والواليات املتحدة في الثمانينات
والتسعينات في إعادة هيكلة اإلنفاق العام ومواجهة تضخمه إضافة إلى التطلع ملزيد من الفاعلية ومواجهة بعض الظواهر كالبطالة ،ونهجت إليه أيضا
بعض الدول املتوسطة والنامية ،من خالل ممارسات ونموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ( ،)NPMوأستمر اإلهتمام به كما تم مناقشته في مؤتمر
منيبروك  2008وسياق ما بعد األزمة املالية في كيفية تعامل هذا النموذج مع سياق التغيرات والتحديات املحيطة ،وكيفية الحكم والنهج التعاوني
للسياسة ودور اإلدارة العامة في عالم يزداد بالعوملة وعرضت نتائج املؤتمر في عدد خاص من  Public Administration Reviewندوة خاصة حول
مستقبل اإلدارة العامة في عام  .2020والعمل على املستقبل في سياق العوامل الرئيسية مثل السكان والتغير الديمغرافي والطاقة والبيئة ،وقضايا
الغذاء والدين العام وتكنولوجيا املعلومات .والحاجة إلى حل الحواجز التقليدية والحاجة إلى مزيد من التعاون ،التركيز على النهج االستراتيجية والدقة
في التعامل مع تحديات اإلدارة العامة ومستقبل اإلدارة العامة كتخصص (.)Curry, 2014
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وفي ظل هذه التحديات قدمت اململكة العربية السعودية رؤية  2030وبرامجها املختلفة؛ العديد من األهداف واملبادرات التي تقترب من
ممارسات اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة بالسعي لتحقيق املزيد من الفاعلية والشفافية والشراكة في تقديم الخدمات العامة والتي ظهرت بداية في
1
مقدمة وثيقة الرؤية وكلمة رئيس مجلس الشئون االقتصادية والتنمية األمير محمد بن سلمان:
" إننا سنخفف اإلجراءات البيروقراطية الطويلة وسنوسع دائرة الخدمات اإللكترونية وسنعتمد على الشفافية واملحاسبة
الفورية ،وسينش ئ مركز يقيس أداء الجهات الحكومية ويساعد في مساءلتها عن أي تقصير وسنكون شفافين وصريحين عند
اإلخفاق والنجاح ،وسنتقبل كل اآلراء ونستمع لجميع األفكار"
"ما نطمح إليه ليس تعويض النقص في املداخيل فقط أو املحافظة على املكتسبات واملنجزات ،ولكن طموحنا أن َ
نبني وطنا أكثر
ازدهارا يجد فيه كل مواطن ما يتمناه ،فمستقبل وطننا الذي نبنيه معا لن نقبل إال أن نجعله في مقدمة دول العالم ،بالتعليم
ّ
الصحية والسكن والترفيه وغيره"
والتأهيل ،بالفرص التي تتاح للجميع ،والخدمات املتطورة ،في التوظيف والرعاية
" نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل دول العالم في األداء الحكومي ّ
الفعال لخدمة املواطنين ،ومعا سنكمل بناء بالدنا لتكون كما
نتمناها جميعا مزدهرة قوية تقوم على سواعد أبنائها وبناتها وتستفيد من مقدراتها ،دون أن نرتهن إلى قيمة سلعة أو حراك أسواق
خارجية"
"في املرتكزات الثالثة لرؤيتنا :العمق العربي واإلسالمي ،والقوة االستثمارية ،وأهمية املوقع الجغرافي االستراتيجي؛ سنفتح مجاال
أرحب القطاع الخاص ليكون شريكا بتسهيل أعماله ،وتشجيعه ،لينمو ويكون واحدا من أكبر اقتصادات العالم ،ويصبح محركا
لتوظيف املواطنين ومصدرا لتحقق االزدهار للوطن والرفاه للجميع .هذا الوعد يقوم على التعاون والشراكة في تحمل املسؤولية"
فتضمنت مقدمة الرؤية العديد من سمات اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة؛ وشكلت األطر التي تضمنتها محاور وأهداف رؤية  2030نقاط إلتقاء
مع اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ،إال أنه تجدر اإلشارة بتضمنها تخفيف اإلجراءات البيروقراطية وفاعلية القطاع العامة وانتقاله للمهنية ،الشراكة
مع القطاع الخاص والتي تقاربت بشكل كبير ملكونات وأبعاد اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة والتي أشار اليها مفكري الحقل ومنها السبع مبادئ التي
أشار اليها ( ،)Hood, 1991بالتركيز على اإلدارة العملية الريادية التي تناقض التوجه البيروقراطي التقليدي ،وتضع املعايير وتقيس األداء بوضوح،
ضبط املخرجات ،وتقسيم الخدمات العامة والالمركزية ،التوجه إلى الترويج للمنافسة في تقديم الخدمات العامة بكفاءة.

اإلطار التطبيقي:
مناقشة وتحليل النتائج:
إمتدادا ملنهجية الدراسة تم إنتقاء ( )20دراسة تناولت مقومات وعوامل تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ،ومن ثم تحليل تلك
الدراسات وفق عدد من الخطوات املشار اليها في منهجية الدراسة؛ بهدف إستخالص أبرز املقومات تطبيق نموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة
والتي من خاللها قد يتم بناء إطار مفاهيمي مقترح قد تستفيد منه الدول التي تتطلع لتطبيق النموذج بصورة فاعلة ،كما قدم الباحث هذا اإلطار من
خالل مكونين وهما (السياق والقدرة اإلدارية) وفقا ملا أشارت إليه دراسة ) )Dan and Pollitt, 2014حيث تعني بالسياق "السياق املحلي أو الوطني التي
تتبعه الحكومة وعلى وجه التحديد السياق السياس ي والتنظيمي في الحكومة" ،كما تشمل القدرة اإلدارية "املهارات الالزمة لتطوير وتنفيذ وتقييم
السياسات وكذلك املوارد البشرية واملالية واملادية".
وإمتداد ملا سبق يلخص الجدول رقم ( )1مجموعة مما توصلت إليه الدراسة من تحليل األدبيات التي تناولتها كأبرز مقومات تطبيق اإلدارة
العامة التنفيذية الجديدة ونسبة ظهورها في تلك األدبيات مرتبة من األعلى ظهورا إلى األقل ظهورا.

 1وثيقة رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030كلمة رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود،
https://vision2030.gov.sa/download/file/fid/422
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حيث أظهرت النتائج املسحية مجموعة من املقومات قد تسهم في نجاح عملية تطبيق اإلدارة التنفيذية الجديدة ،وكان أبرزها أهمية توافر
القيادات اإلدراية املناسبة لتطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة حيث بلغ تكرار اإلشارة اليه ()%60؛ مما يعكس مدى ضرورة اإلهتمام في األنماط
القيادية املناسبة وإعتبارها أحد املقومات الرئيسة لتطبيق نموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ،كما جاء اإلستقرار السياس ي والحكومي في املرتبة
الثانية حيث بلغ تكرار اإلشارة اليه ( )%50وهذا يعني أن اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة تحتاج إلى بيئة سياسة وسياق حكومي مستقر لضمان
نجاحها .كما تشير النتائج إلى أهمية تفعيل إدارة االداء والذي ظهر بنسبة ( )%45إضافة إلى التخطيط االستراتيجي والتركيز على تحقيق األهداف
االستراتيجية لضمان نجاح تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة حيث بلغت نسبتها ( .)%35في حين ظهرت مقوم اإلهتمام في املوارد البشرية بشكل
عام والتدريب األقل في نسبة ظهور وهي ( )%15مما يدعو إلى إجراء مزيد من البحوث والدراسات حول دور تطوير املوارد البشرية في ضمان نجاح تطبيق
اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة.
وبعد اإلشارة إلى النتائج املسحية للمقومات االبرز وفق املراجعة األدبية املشار اليها ،من املهم إظهار بعض التفاصيل والدالئل لكل مقوم ومن
خاللها بلورة اإلطار املفاهيمي املقترح ،حيث تم إعتبار القيادة الفاعلة من مقومات نجاح اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة وأن بعض اإلصالحات
القائمة على اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة قد واجهت تحديات إلتباعها أنماط قيادية قد ال تتفق مع توجهاتها وهياكلها التنظيمية والنتائج املتوخاة
من نموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة وساهمت في نتائج سلبية في الواليات املتحدة األمريكية ( .)Kellis, Ran, 2015:616كما تساهم القيادة
التعاونية أو املتكاملة على ضمان تكامل اإلصالحات القائمة على اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ( .)Waugh, Streib, 2006في ظل تأكيد عدد من
األدبيات أهمية أن يكون القادة العموميين مؤهلين للقيام بدور أكبر ،وإال فإن الوضع سيؤدي إلى فراغ قيادي كبير لعدم توفر الكفاءات القيادية
املناسبة لنظريات اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ) .(Sefa ÇETIN, 2012وتأكيد بعض االدبيات األخرى ألهمية القيادة اإلدارية في تطبيق اإلدارة
العامة التنفيذية الجديدة ).)Stoery,2004 ; Pavlov.2004( ،) Hopman,2015 Manole,2015; Kickert,2014
وفي جانب األستقرار السياس ي تشير الدراسات أيضا أنه ال بد من وضع السياسات التي تضمن تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة في
ظل حكومة مستقرة تدعم التغيير القائم على اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة وبناء هياكل وسياسات وقواعد ولوائح محددة بدقة تساعد ذلك
التطبيق ( .)Gautam, 2008وفي جانب تطبيق إدارة األداء ،تشير دراسة ( )Verheijen and Dobrolyubova, 2007أن إدارة األداء أثبتت نجاحها في
سياق أوروبا الوسطى والشرقية ،ووجدت أن اتباع نهج تدريجي لإلصالح ييسر التنفيذ وكان تكييف إدارة األداء بمستويات القدرة اإلدارية الحالية عامل
نجاح إضافي .كما تضيف دراسة ( )Nakrosis, 2008أنه على الرغم من عدم كفاية املوارد؛ أدت إدارة األداء في ليتوانيا إلى تطورات إيجابية مهمة في
مرحلة ما قبل االنضمام إلى االتحاد األوروبي وخلصت إلى أنه يلزم بذل جهود متواصلة إذا كان املواطنون يرغبون باالستفادة من إدارة األداء التي حققت
تحسينات كبيرة ،وبنفس الوقت تم العثور على أدلة للتحسينات امللموسة في العمليات بعد إدارة األداء في الحكومات املحلية في ألبانيا وجورجيا وهنغاريا
).)Mark and Nayyar-Stone, 2004
كما أعتبر التخطيط االستراتيجي أداة مهمة وممكنة للحكومات وأهمية استخدامها للتعامل بشكل فعال مع التغيير وإحداث اإلصالحات
اإلدارية ،كما أن التفكير االستراتيجي ذو أهمية بالغة للتخطيط املستقبلي بل شرطا للبقاء التنظيمي .حيث يساهم التخطيط االستراتيجي في القدرة على
تحسين األداء وصنع القرار ومشاركة أصحاب املصلحة في املنظمات العامة .اعتبرت العديد من الدراسات أن التخطيط االستراتيجي يعد من أهم
مقومات تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة والتي تم نقلها من القطاع الخاص كممارسة أساسية للتخطيط والتنفيذ ومراجعة األداء وتحقيق
النتائج املرجوة)Wenene, 2016 ; Bharat Raj Gautam, 2008; Al Surf and Mostafa, 2017; Curry, 2014( .
إضافة إلى أهمية خلق ثقافة تنظيمية تركز على العميل وتدعم االبتكار واملشاركة من قبل املواطنين وتدعم مبادئ اإلدارة العامة التنفيذية
الجديدة من خالل تطبيق مفهوم الالمركزية والتخفيف من بيروقراطيات املنظمات الحكومية تعد من كذلك عامل رئيس ي يجب االهتمام به عند تطبيق
اإلدارة التنفيذية الجديدة ،كما يجب تطوير اآلليات املناسبة لنشر هذه الثقافة بين العاملين في املنظمات الحكومية ،وخلق قنوات تواصل فاعلة مع
املواطنين ملشاركتهم واعتبارهم أصحاب مصلحة مأثرين ومتأثرين في اإلصالح اإلداري .(Bharat Raj Gautam, 2008) .أيضا أهمية تهيئة الالمركزية
التي تعد من أهم مبادئ اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ،ال بد من وضع األطر القانونية  /املؤسسية التي تدعم هياكل اإلدارة الالمركزية والتركيز على
األداء ( .)Larbi, 2006; Kalimullah, 2012وأكد ذلك ) )Dan and Pollitt, 2014: 1307حيث تذكر الدراسة إن عدم االستقرار السياس ي
واإلداري يذكر مرارا وتكرارا ويعيق اإلصالح النظامي طويل األجل وهو أمر مهم في اإلصالح االداري بشكل عام واملعتمد على اإلدارة العامة التنفيذية
الجديدة .كما تشير دراسة ) (Nemec and de Vries, 2012إلى أن اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ربما لم تطبق جيدا في الديمقراطيات الهشة في
أوروبا الشرقية واالتحاد السوفييتي السابق ألنها لم تعط األولوية لبناء املؤسسات الديمقراطية وتطوير أنظمة الخدمة املدنية والقدرة اإلدارية .إضافة
إلى أهمية تطوير الهياكل التنظيمية واألطر القانونية التي تعد ضرورة بناء قدرات وضع السياسات والتنفيذ والتقييم للحفاظ على اإلصالح اإلداري إلى
فترة زمنية أطول .باإلضافة إلى تكييف ممارسات اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة لتناسب السياق الوطني أو املحلي على أفضل وجه وقد يكون الفشل
في أخذ السياق على محمل الجد أمرا مكلفا ويفشل مبادرات االصالح ( (Baba et al. 2007; Sandor and Tripon 2008علﯽ سبﯾل المثال  ،أدى
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الفشل في تﮐﯾﯾف الالمرﮐزﯾة مع السﯾاق الروماني الذي ﯾتسم بازدواجﯾة المﮭام إلﯽ عقبات إدارﯾة أدت إلى عدم تحقيق أهداف اإلصالح باملستوى
املطلوب ( .)Baba et al. 2007كما أعتبرت من أبرز املعوقات التي واجهت تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة في اإلصالح اإلداري مشاكل
التنسيق ،واالفتقار إلى إطار قانوني مؤسس ي ،والقدرة اإلدارية على اإلصالح (.)Musa and Kopric, 2011
إضافة إلى أهمية آليات التكييف الخاصة بالالمركزية ووضع األطر القانونية اقترحتها مجموعة من الدراسات ومنها دراسة ( Hope, 2001.
 )P. 120حيث دعت إلى االستعاضة عن الهياكل املركزية والتسلسل الهرمي بتطوير بيئات اإلدارة الالمركزية حيث تكون القرارات موزعة حسب
االختصاص وطبيعة العمل وليست مركزية لدى اإلدارة العليا  ،وتوفر مجاال للتغذية املرتدة من العمالء وجميع الجهات املشاركة في تقديم الخدمات
للمواطنين .وهذا ما تدعو له اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة بإعادة هيكلة القطاع العام للتكيف مع هذا السياق الجديد ،لذلك تم إطالق مبادرات
إصالح القطاع العام في الواليات املتحدة األميركية اسم "إعادة اختراع الحكومة .)Osborne P, Gaebler T 1992( "reinventing government
كما أعتبرت العديد من الدراسات أن للموارد البشرية دور رئيس ي وفاعل في تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة باعتبارها رأس املال
البشري التي ستقود عملية التغيير واإلصالح اإلداري ،وأكدت تلك الدراسات على ضرورة تمكين العاملين على تنفيذ املهام التي تحقق النتائج من خالل
التدريب واملشاركة .وأن القدرة اإلدارية للمنظمة تزداد فاعلية من خالل رفع مهارات أعضائها ومعارفهم .ويأتي ذلك من خالل تطوير نظام إدارة املوارد
البشرية يعنى بإستقطاب واختيار وتدريب األشخاص املناسبين في املكان املناسب وضمان التدريب املنهي املستمر للقيادات ومدراء اإلدارات الوسطى
والعاملين والحفاظ على الكفاءات املتميزة من خالل تحفيزهم وتعزيزهم املستمر ( Kymack, 2011; Kalimullah, et al., 2012; Babajani
.)2010
وأمتداد إلظهار تكرار بعض املقومات بناء على اإلستطالع املسحي ،ومراجعة بعض التفاصيل ذات عالقة بتلك املقومات ،تم تصنيف تلك
التفاصيل ضمن اإلطار الذي تتطلع هذه الدراسة لتقديمه كإطار مفاهيمي لتتبع تلك املقومات ،باالعتمادعلى دراسة ) ،)Dan and Pollitt, 2014إلى
مكونين رئيسين (السياق والقدرة اإلدارية) وتقسيم كل مكون الى مجموعات تحمل تفاصيل لتلك املقومات ،فيتكون السياق من سياق سياس ي وتنظيمي،
والقدرة اإلدارية إلى محاور أساسية هي اإلدارة والتنظيم ،القيادة ،واملوارد البشرية ،والتي تم إظهارها في الجدول رقم ( )2الذي يوضح تصنيف مقومات
تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة بناء على تحليل األدبيات السابقة.
جدول( :)2تصنيف مقومات تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة بناء على دراسة ) ،)Dan and Pollitt, 2014ومراجعة بعض الدبيات
السياق
السياق السياس ي


حكومة مستقرة  :استقرار
سياس ي
مع دراسة الظروف الداخلية
والخارجية التي تحدد
السياق الذي يجب أن
تتطور فيه عملية اإلصالح
اإلداري.



خلق ثقافة تنظيمية تركز
على العميل وتدعم االبتكار
واملشاركة من قبل املواطنين.
و إعادة تعريف أدوار
وحقوق املواطنين.

القدرة اإلدارية
السياق التنظيمي



صياغة الهيكل الكلي للقطاع
العام بما يتناسب مع إمكانية
تفويض تقديم الخدمات عن
طريق الشراكة مع القطاع
الخاص.
دعم الالمركزية.
األطر القانونية /املؤسسية التي
تدعم هياكل اإلدارة الالمركزية.
إعادة هيكلة األنشطة  /األعمال
في اإلدارة العامة .بما يفي
للشراكة واالستثمار وتطبيق
مبدأ املنافسة.
بناء العالقات والشراكات مع
القطاع الخاص.



وضع آليات التكيف مع التغيير
وتنمية القدرات املستهدفة لدعم
نجاح تطبيق اإلدارة العامة
التنفيذية الجديدة.









اإلدارة والتنظيم




تحديد الرؤية والرسالة األهداف
واألولويات للمنظمة ،على أساس
التنبؤ بالبيئات الخارجية وقدرة
املنظمة في تحقيق تلك األهداف.

بناء الخطط التنفيذية لتحقيق
استراتيجيات ومشاريع ومبادرات
املنظمة بما يتناسب مع مبادئ اإلدارة
العامة التنفيذية الجديدة.

القيادة




اختيار النمط القيادي
الذي يتناسب مع نموذج
ومنهجية اإلدارة العامة
التنفيذية الجديدة
وسياقها والتي تمثلت
في (الربحية)

توافر مزيج من االنماط
القيادية التي تتجاوز
بعض العقبات التي
واجهت القيادات ومنها
القيادة التشاركية
والتحويلية.

املوارد البشرية




تمكين العاملين على تنفيذ املهام التي
تحقق النتائج من خالل التدريب
واملشاركة.

رفع القدرة اإلدارية للمنظمة من خالل
رفع مهارات أعضائها ومعارفهم .يقوم
نظام إدارة املوارد البشرية بتجنيد ،
اختيار  ،تدريب  ،وما إلى ذلك  ،لبناء
القدرات واختيار األشخاص املناسبين
للعمل املناسب.
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التعامل مع الصحافة ووكالة األنباء
ملشاركة املستفيدون واملواطنين في
اإلنجازات املحققة.






وضع إطار حوكمة يضمن
الشفافية ويطبق املساءلة
ويقدم عمليات التدخل السريع
في حال تراجع األداء.
نقل ممارسات القطاع الخاص
الجيدة إلى القطاع العام.
تعزيز الربط الوثيق بين
التخطيط االستراتيجي
والسياسات وامليزانية واإلدارة
املالية ونظم إدارة األداء.






إعادة هيكلة العمليات بما يتناسب مع
تحقيق األهداف.
مراجعة الوصف الوظيفي واملهام
ملختلف املستويات اإلدارية.
تحقيق التكامل بين اإلدارات املختلفة
لتحقيق األهداف املؤسسية.
توفير التقنيات والوسائل التي تدعم
القدرة اإلدارية في تطبيق اإلدارة
التنفيذية العامة الجديدة.



نايف الربيعان

توافر الكفاءات
القياديةاملناسبة،
وإعداد قيادة تتناسب مع
مرحلة اإلصالح والتغيير




التدريب املنهي املستمر للقيادات ومدراء
اإلدارات الوسطى والعاملين.
املحافظة على الكفاءات

املصدر :إعداد الباحث بناء على املراجع التاليةGautam, 2008; Larbi, 2006; Kalimullah, 2012; Dan and Pollitt, 2014: 1307; Baba et al. 2007; ( :
;Sandor and Tripon 2008; Verheijen and Dobrolyubova, 2007; Nakrosis, 2008; Mark and Nayyar-Stone, 2004; Waugh, Streib, 2006

إطار مفاهيمي مقترح ملقومات تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة:
إمتدادا ملا تم تناوله في املناقشة من أهمية بعض املقومات وفق ملا أشارت اليه عدد من األدبيات ،وما قدمت من تفاصيل ومكونات لتلك
املقومات التي تم تصنيفها وفق الجدول آنف الذكر؛ تتطلع هذه الدراسة لتقديم إطار مفاهيمي مقترح ملقومات تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية
الجديدة ليكون منطلق ونواة ملراجعة االستعداد وتوافر املقومات التي تساهم في تطبيق فاعل لنموذج اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة في الدول التي
تتطلع لتطبيق هذا النموذج ضمن توجهاتها اإلصالحية ،حيث إبتدء اإلطار املقترح من معطيات السياق الخاص بكل دولة وما يتوائم مع ظروفها الخاصه
بإعتبار أن أفضل مالئمة ( )best fitأصبحت رئيسة لتطبيق غالبية نماذج التغيير واالصالح ( ،)Stoery,2004,Robenson,2015إضافة الى املكون
االخر من اإلطار املقترح بما يسمى القدرة اإلدارية وما يتضمن مجموعات رئيسة من املقومات ملراجعة مدى توافرها وما يضاف اليها وفق سياق كل دولة
وظروفها وما تحمله من مقومات إضافية.
حيث يعرض الشكل رقم ( )1اإلطار املفاهيمي املقترح ملقومات تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة والذي قد يكون منطلق للدول التي
تتطلع لإلستفادة من فلسفة النموذج ومبادء ة ملا تواجه من تحديات في القطاع العام أو تحقيق تطلعات تنموية في كفاءة وفاعلية الخدمات العامة
وتحقيق رفاهية إجتماعية وأقتصادية ،والتي نهجت اليه العديد من الدول املتقدمة في وقت سابق ودول نامية في الوقت الراهن.
شكل( )1إطارمفاهيمي مقترح ملقومات تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة

مقومات تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة

السياق
السياق

السياسي

السياق
التنظيمي

القدرة اإلدارية
اإلدارة
والتنظيم
القيادة
الموارد
البشرية

املصدر :إعداد الباحث نتيجة ملراجعة األدبيات املتعلقة في موضوع الدراسة واملذكورة في الجدول رقم ()1
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وتم بناء اإلطار املفاهيمي املشار اليه في الشكل رقم ( )1آنف الذكر كنواة وإطار مقترح ملراجعة املقومات التي قد تدعم التطبيق الفاعل
لنموذج االدارة العامة التنفيذية الجديدة للدول التي تتطلع إنتهاج فلسفة النموذج ومبادئه أو تتقارب مع املشاريع االصالحيه كما يظهر في تجربة اململكة
العربية السعودية االصالحية الراهنة.

املكون األول :السياق
يظهر السياق كمنطلق أول لهذا اإلطار وذلك ألهميته كمكون رئيس في غالبية النماذج الفاعلة لتطبيق التغيير واالصالح وعدم االكتفاء فقط
باملمارسات املثلى ( ،)Hope, 2001; Bharat Raj Gautam, 2008ومن أبرز املقومات املرتبطة في هذا السياق بناء على مراجعة األدبيات السابقة هما
السياق السياس ي والسياق التنظيمي .) (Dan and Pollitt, 2014; Baba et al. 2007; Sandor and Tripon 2008حيث يرتبط السياق السياس ي
بمدى استقرار الحكومة أو االستقرار السياس ي بشكل عام ،أي االستقرار السياس ي في غاية األهمية عند تبني تطبيق نموذج اإلدارة العامة التنفيذية
الجديدة ،أما السياق التنظيمي يرتبط بصياغة الهيكل الكلي للقطاع العام بما يتناسب مع إمكانية تفويض تقديم الخدمات عن طريق الشراكة مع
القطاع الخاص ودعم الالمركزية وتطبيق مفاهيم مثل الشفافية واملساءلة.

املكون الثاني :القدرة اإلدارية
وفي الجزء الثاني من اإلطار املقترح تظهر القدرة اإلدارية التي وصفها بأنها "املهارات الالزمة لتطوير وتنفيذ وتقييم السياسات وكذلك املوارد
البشرية واملالية واملادية" ،)Dan and Pollitt, 2014( .وتشكل مجموعة من املقومات التي قد تساعد في تطبيق نموذج اإلدارة العامة التنفيذية
الجديدة والتي تم تمثيلها في هذا االطار املقترح من خالل ثالثة مجموعات من املقومات وهي (اإلدارة والتنظيم والقيادة واملوارد البشرية) وفقا ملراجعة
األدبيات التي اهتمت في هذا الجانب ومنها ( Gautam, 2008; Larbi, 2006; Kalimullah, 2012; Dan and Pollitt, 2014: 1307; Baba et al.
)2007; Sandor and Tripon 2008; Verheijen and Dobrolyubova, 2007; Nakrosis, 2008
حيث تتركز املجموعة االولى من املقومات في اإلدارة والتنظيم على تحديد الرؤية والرسالة األهداف واألولويات للمنظمة على أساس التنبؤ
بالبيئات الخارجية وقدرة املنظمة في تحقيق تلك األهداف ،وبناء الخطط التنفيذية لتحقيق استراتيجيات ومشاريع ومبادرات املنظمة بما يتناسب مع
مبادئ اإلدارة العامة التنفيذية الجدي دة ،وهذا يتضمن إعادة النظر في الهياكل التنظيمية داخل منظمات القطاع العام وإعادة هندسة العمليات فيها
مع ضمان التكامل بين املستويات والوحدات اإلدارية في تلك املنظمات(Wenene, 2016; Bharat Raj Gautam, 2008; Al Surf and .
.)Mostafa, 2017; Curry, 2014; Joel D. Babajani, 2010
وتتركز املجموعة الثانية في القيادة التي تعد من أهم مقومات مكون القدرة اإلدارية ،إن اختيار النمط القيادي الذي يتناسب مع نموذج
ومنهجية اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة وسياقها هو أمر حاسم في عملية التطبيق لهذا النموذج ،لذا يجب على منظمات القطاع العام العمل على
تنمية الكفاءات القيادية املناسبة ،وإعداد قيادة تتناسب مع مرحلة اإلصالح والتغيير(Kellis, Dana S. and Ran, Bing, 2015; Waugh, .
)W.L.J. and Streib, G. 2006; Sefa ÇETIN, 2012; Kalimullah, et al. 2012; Bharat Raj Gautam,2008; Stoery; 2004
وتتركز املجموعة الثالثة في املوارد البشرية التي تمثل عامل أساس ي في نجاح تطبيق نموذج ومنهجية اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة،
بإعتبار أن العاملين في منظمات القطاع العام في مختلف املستويات الوظيفية يمثلون رأس املال البشري لتلك املنظمات واملحرك األساس ي في تنفيذ
مبادرات اإلصالح اإلداري والتغيير ،لذا يجب أن يتم االهتمام بهذا العامل الرئيس ي بإعتباره من أبرز املقومات التي تساهم في تطبيق نموذج اإلدارة العامة
التنفيذية الجديدة على أرض الواقع ،ويتمثل هذا االهتمام في تمكين العاملين على تنفيذ املهام التي تحقق النتائج من خالل مراجعة عمليات التوظيف
وتحديد إطار للكفايات واملهارات اإلدارية الالزم توافرها لدى ملوظفي القطاع العام ،وتطوير برامج التنمية والتدريب املنهي املستمر للقيادات ومدراء
اإلدارات الوسطى والعاملين .وتقييم األداء من أجل تحسين املهارات وتحفير الكفاءات املتميزة واملحافظة عليهاKymack, 2011; Kalimullah, et ( .
.)al., 2012; Babajani 2010
وفي اململكة العربية السعودية باعتبار أن هناك تقارب بين مبادئ وتوجهات رؤية اململكة  2030وبرامجها التنفيذية ومبادئ اإلدارة العامة
التنفيذية الجديدة ،قدم هذا االطار ليكون نواة للمسئولين واملختصين ملراجعة بعض املقومات ذات األهمية ومكونات رئيسة قد يضاف إليها املزيد من
املقومات بما يتناسب مع السياق أو منطلق ملراجعة بعض الجوانب لإلستعداد من خاللها لتطبيق فاعل للنموذج.

الخالصة:
إهتمت هذه الدراسة بتحديد مقومات تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة اعتمادا على تحليل محتويات عدد من األدبيات التي تناولت
املوضوع ،حيث أظهرت نتائج التحليل مجموعة من املقومات التي قد تسهم في نجاح عملية تطبيق اإلدارة التنفيذية الجديدة ،وقد بينت النتائج أهمية
االختيار النمط القيادي املناسب لتطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ،.وأهمية االستقرار السياس ي والحكومي لتؤكد أن اإلدارة العامة التنفيذية
الجديدة تحتاج إلى بيئة سياسة وسياق حكومي مستقر لضمان نجاح تطبيقها .وتشير النتائج إلى أهمية التخطيط االستراتيجي والتركيز على تحقيق
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األهداف االستراتيجية واملوارد البشرية والتدريب .وبناء على هذا التحليل تم تقديم الدراسة إطارا مقترحا لتصنيف تلك املقومات إلى مكونين أساسيين
هما السياق والقدرة اإلدارية ،وتم تقسيم السياق إلى صنفين رئيسيين هما السياق السياس ي والسياق التنظيمي وكان لكل سياق مجموعة من املقومات
السياقية التي تساعد على نجاح تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ،أما القدرة اإلدارية فقد تم تقسيمها إلى ثالثة مجموعات رئيسية هي اإلدارة
والتنظيم ،القيادة واملوارد البشرية .يعد اإلطار املقترح محاولة إلثراء األدبيات العربية حول هذا املوضوع ،وقد يكون نواة لدراسات مستقبلية تشمل
مراجعة املقومات وعالقتها بواقع التطبيق ،وإضافة وتنقيح املزيد من املقومات إلضافتها في اإلطار املقترح ليكون إطارا أكثر عمقا وشمولية وإمكانية
تطبيقة إلي من الدول النامية التي تتطلع لتطبيق االدارة العامة التنفيذية الجديدة ،إضافة الى إعتبار االطار املقترح منطلقا للمسئولين واملختصين في
اململكة العربية السعودية ملراجعة توافر ما تضمن من مقومات لإلستعداد لتطبيق فاعل للتوجهات االصالحية الراهنة في اململكة العربية السعودية
والتي تقترب كثيرا من فلسفة وتوجهات االدارة العامة التنفيذية الجديدة.

التوصيات:
توص ي الدراسة بناء على ما توصلت إليه من نتائج بما يلي:
 .1أهمية االستعداد ومراجعة مقومات تطبيق النماذج والفلسفات االصالحية كونها تساهم في تقليل العديد من التحديات وتجاوز الكثير من
الصعوبات التي قد تهدد نجاح تلك النماذج وفاعليتها.
 .2مراجعة مكونات السياق والظروف املحلية للدولة التي تتطلع لتطبيق النماذج اإلصالحية األجنبية مثل االدارة العامة التنفيذية الجديدة
وإنعكاسة على املقومات األخرى وكيفية اإلستعداد من خاللها للتطبيق الفاعل.
 .3أهمية االستعداد بتوافر املقومات التي ظهرت في هذه الدراسة ومن أبرزها توافر القيادة االدارية املناسبة وتوافر االستقرار السياس ي والتنظيمي
والخطط االستراتيجية الفاعلة باالضافة الى املقومات االخرى وفق ما يتناسب مع السياق أو ما قد تتضمنه دراسات ومراجعات أدبية أخرى.
 .4دراسة املزيد من املقومات والعوامل التي تساعد في تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة.
 .5دراسة التحديات واملعوقات التي تحول دون تطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة في اململكة العربية السعودية والتي قد تنعكس على املزيد من
املقومات التي تتناسب مع سياق وظروف اململكة العربية السعودية.
 .6إجراء املزيد من البحوث للمكونات واملقومات التي ظهرت في هذه الدراسة ومنها القيادة بإجراء بحوث تطبيقية على واقع القيادة اإلدارية في اململكة
العربية السعودية وتحديد األنماط القيادية الالزمة لتطبيق اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة.
 .7دراسة املكونات التي أظهرها اإلطار املفاهيمي املقترح في هذه الدراسة للتعرف على مدى مالئمتها وإضافة املزيد من التفاصيل ملكونات اإلطار
للمساهمة في توفير نموذج شامل ومفصل بما يتناسب مع واقع اململكة العربية السعودية.
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Abstract:
New Public Management (NPM) is a developmental model for public administration that has
emerged to address some of the underlying problems of traditional public administration and seeks to raise the
efficiency and effectiveness of the public sector with good private sector practices. It is also a key approach to
many government reform experiences with varying success rates in applying this model. This study aims to
identify the factors that help in implementing NPM model successfully by reviewing the literature that dealt
with the implementation of this model. The study seeks to provide a knowledge component that may
contribute to enriching the Arab library with the new executive management issue and its effective
implementation in light of the orientation of a number of Arab and developing countries to meet some of the
challenges they face and achieve more efficiency and effectiveness of the public sector including Saudi
Arabia. In addition to contribute to the quality of public service towards privatization and partnership with the
private sector and the application of distinctive standards of performance and accountability. The problem of
the study is to identify the most important factors that may contribute to the implementation of NPM model
effectively in the countries that aspire to apply the model, including Saudi Arabia, which converged the
current administrative reform approaches represented in its vision 2030 and its operational programs with the
philosophy and principles of the new executive management.
The study concluded with a number of factors of implementing NPM model, such as the appropriate
administrative leadership for implementation of this model, in addition to the political and governmental
stability. A conceptual framework was also presented for the implementation of NPM model, which was
presented through two main components Context and Administrative Capacity. The study recommended
reviewing the Factors before implementing NPM model, including the conclusions of this study or more
factors according to other literary reviews. The study also recommends benefiting from the proposed
framework. Starting with context, in accordance with the context and circumstances of each country, looking
forward to implementing the new executive general management model, and reviewing the availability of
administrative capacity components, which included key elements of this study, including management,
organization, leadership and human resources, And state conditions or components provided through other
studies.
Keywords: Public Administration, New Executive General Administration, Administrative Reform.
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