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 حقل اإلدارة العامة 
بين االتجاهات البحثية واملداخل الجديدة

تحريـر: أ.د. سميـر عبد الوهاب 

عرض: محمد السيد بغدادي

ي اإلدارة العامة 
 باحث دكتوراه �ف

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية 

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 2018

والعلــوم  اإلقتصــاد  بكليــة  العامــة  اإلدارة  قســم  أعــده  الــذي  املؤتمــر  فــي  تمــت  التــي  املناقشــات  حصيلــة  الكتــاب  هــذا  يمثــل 
 بأنــه قــد ناقــش 

ً
السياســية بجامعــة القاهــرة، بعنــوان حقــل اإلدارة العامــة بيــن اإلتجاهــات البحثيــة واملداخــل الجديــدة. علمــا

املؤتمــر خمــس ورقــات بحثيــة علــى مــدار جلســتين، باإلضافــة إلــى الجلســتين االفتتاحيــة والختاميــة. مــع العلــم بــأن هــذا املؤتمــر قــد 
شــارك فيــه أعضــاء هيئــة التدريــس وأعضــاء الهيئــة املعاونــة بالقســم، باالضافــة إلــى ممثليــن لطــاب الدراســات العليــا.

 - محتويات الكتاب وتساؤالته
ً

أوال

تنــاول الفصــل األول موضــوع حالــة البحــث الكمــي فــي اإلدارة العامــة: دراســة تقويميــة لألطروحــات والرســائل العلميــة 
فــي قســم اإلدارة العامــة خــال الفتـــرة )1991-2015( للدكتــور خالــد بـــركات األســتاذ املســاعد بالقســم. وتنــاول البحــث إلقــاء 
الضــوء علــى حالــة البحــث الكمــي فــي اإلدارة العامــة، وتقييــم األســاليب الكميــة املســتخدمة فــي 259 أطروحــة دكتــوراة ورســالة 

.
ً
ماجستيـــر تــم إعدادهــا ومناقشــتها بقســم اإلدارة العامــة خــال الفتـــرة املحــددة ســابقا

كمــا ناقــش البحــث إلــى جانــب اإلطاريــن املنهجــي واملفاهيمــي محوريــن همــا: الدراســات التــي اهتمــت بتقييــم األطروحــات 
 
ً
 األبحــاث التــي اهتمــت بتقييــم أســاليب البحــث الكمــي فــي اإلدارة العامــة. وأخيـــرا

ً
والرســائل العلميــة فــي اإلدارة العامــة. وثانيــا

جــاءت نتائــج الدراســة بعــدة عناصــر، مــن أهمــا: انخفــاض نســبة األطروحــات والرســائل العلميــة ؛ ممــا يعكــس محدوديــة 
للحقــل،  املعرفــي  والتـــراكم  العامــة  اإلدارة  ونظريــات  مفاهيــم  وتطويـــر  تنميــة  فــي  العلميــة  والرســائل  األطروحــات  مســاهمية 
وارتفــاع نســبة األطروحــات والرســائل الوصفيــة، واعتمــاد معظمهــا علــى املســوح امليدانيــة ودراســات الحالــة، وضعــف الثقــة 
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فــي نتائجهــا، وعــدم قابليتهــا للتعميــم، نتيجــة ملعاناتهــا مــن عــدد مــن املشــكات التــي تتعلــق بأســاليب اختيــار العينــة، وضعــف 
الثقــة فــي أدوات جمــع البيانــات، واالعتمــاد علــى اإلحصــاءات الوصفيــة، باإلضافــة للمشــكات املنهجيــة، مثــل : الصياغــة غيـــر 
الجيــدة للمشــكلة البحثيــة، وعــدم التحديــد الدقيــق ألهــداف ومتغيـــرات الدراســة، وعــدم التوافــق بيــن العنــوان وأهــداف 

البحــث واألســاليب اإلحصائيــة املســتخدمة.

كمــا توصــل الباحــث مــن خــال تقييــم حالــة البحــث الكمــي فــي األطروحــات والرســائل العلميــة لقســم اإلدارة العامــة، 
موضــع  العلميــة  والرســائل  األطروحــات  معظــم  اعتمــدت  البحثيــة،  واملناهــج  األســاليب  وتنــوع  تعــدد  مــن  وبالرغــم  أنــه  إلــى 
الدراســة حوالــي 84.6% علــى املنهــج الوصفــي، وتأتــي دراســة الحالــة فــي املرتبــة الثانيــة بنســبة 61.8%، بينمــا لــم تتجــاوز نســبة 
ثقــة  املقــارن 19.7%. كمــا أن هنــاك اختافــات ذات داللــة احصائيــة بدرجــة  للمدخــل  األطروحــات والرســائل املســتخدمة 
95% بيــن أطروحــات الدكتــوراة ورســائل املاجستيـــر، مــن حيــث عــدم تحديــد متغيـــرات الدراســة، حيــث بلغــت نســبة رســائل 

املاجستيـــر التــي تعانــي مــن هــذه املشــكلة 29.1% فــي مقابــل 16.7% ألطروحــات الدكتــوراة.

وتنــاول الفصــل الثانــي موضــوع تطــور االتجاهــات البحثيــة والعلميــة لحقــل اإلدارة العامــة: دراســة حالــة لألطروحــات 
والرسائل العلمية في اإلدارة العامة بكلية اإلقتصاد والعلوم السياسية في الفتـرة من 1970 إلى 2016 رؤية تحليلية للدكتور 
/ أيمــن الباجــوري املــدرس بالقســم. وتنــاول اإلشــكاليات البحثيــة فــي حقــل اإلدارة العامــة، وطبيعــة االتجاهــات البحثيــة، خــال 
الفتـــرات الزمنيــة املختلفــة محــل الدراســة. كمــا تنــاول التطــور النظــري لحقــل اإلدارة العامــة مــن جانــب، وواقــع االتجاهــات 
البحثيــة والعلميــة لألطروحــات والرســائل العلميــة بكليــة اإلقتصــاد والعلــوم السياســية مــن جانــب أخــر، باإلضافــة إلــى التحليل 

املنهجــي فــي اإلدارة العامــة مــن واقــع دراســة وتحليــل األطروحــات والرســائل العلميــة فــي اإلدارة العامــة.

يـــرتبط التطــور الكمــي والنوعــي لألطروحــات  إلــى أي مــدى  تــدور املشــكلة البحثيــة حــول التســاؤل البحثــي التالــي:  كمــا 
بجامعــة  السياســية  والعلــوم  اإلقتصــاد  بكليــة  العامــة  اإلدارة  حقــل  فــي  واملســجلة  مناقشــتها  تمــت  التــي  العلميــة  والرســائل 
القاهــرة خــال الفتـــرة مــن 1970 إلــى 2016م باإلشــكاليات البحثيــة والعلميــة فــي حقــل اإلدارة العامــة مــن جانــب، والتطــورات 

النظريــة واملنهاجيــة مــن جانــب أخــر.

ويتضح من الدراســة أن التطورات البحثية والعلمية في حقل اإلدارة العامة قد تأثـــرت باإلشــكاليات البجثية والعلمية 
فــي الحقــل مــن جانــب، والتطــورات الحادثــة فــي الحقــل ككل مــن جانــب أخــر، والتطــورات الحادثــة علــى مســتوى كل مجــال مــن 
املجــاالت الفرعيــة لــإدارة العامــة مــن جانــب ثالــث. ولقــد انعكســت األبعــاد الثاثــة الســابقة علــى موضــوع اإلدارة العامــة ذاتــه، 

وعلــى املنهاجيــة املســتخدمة فــي إطــاره.

وتنــاول الفصــل الثالــث بعنــوان منهاجيــة البحــث فــي اإلدارة العامــة فــي الــدول الناميــة للدكتــورة دعــاء ريــاض املــدرس 
فــي اإلدارة  فــي إطارهــا منهاجيــة البحــث  التــي تشــكلت  : النظريــات املعرفيــة 

ً
بالقســم، حيــث ركــزت علــى عــدة نقــاط، هــي: أوال

: رصــد ألهــم املنهاجيــات املســتخدمة فــي 
ً
: القضايــا التاريخيــة املرتبطــة بمنهاجيــة البحــث فــي اإلدارة العامــة. وثالثــا

ً
العامــة. ثانيــا

: أهــم املنهاجيــات املســتخدمة فــي بحــوث اإلدارة العامــة فــي الــدول الناميــة.
ً
بحــوث اإلدارة العامــة بصفــة عامــة. ورابعــا

وجــاء الفصــل الرابــع بعنــوان املداخــل الجديــدة فــي حقــل اإلدارة العامــة وأعــدة مجموعــة مــن املدرســات املســاعدات فــي 
القســم، وهــن: األســتاذة مهــا خليــل، واألســتاذة إســراء مدحــت، واألســتاذة ســارة نصــر الديــن. وقــد ركــز الفصــل علــى مجموعــة 
: نمــوذج الدولــة مــا 

ً
: نمــوذج إدارة الخدمــات العامــة الجديــدة New Public Service، وثانيــا

ً
مــن العناصــر الرئيســية هــي : أوال

.Public Value Management إدارة القيمــة العامــة :
ً
بعــد الفيبـــري Neo- weberian State، وثالثــا

وركــز الفصــل الخامــس علــى التحــول مــن اإلدارة الجديــدة ألعمــال الحكومــة New Public Management  إلــى الخدمــة 
العامــة الجديــدة New public service: االنعكاســات علــى إدارة الخدمــات العامــة للدكتــورة عفــت الزغبــي.

العامــة لــإدارة  التقليــدي  النمــوذج  انتقــادات  علــى  منهــا  األول  يـــركز  رئيســة،  مباحــث  ثاثــة  إلــى  الفصــل  وانقســم 
Public Administration  ودوافــع اإلصــاح، أمــا الثانــي، فيـــركز علــى األفــكار واآلليــات املرتبطــة بتقديــم الخدمــات العامــة 
فــي ظــل اإلدارة الجديــدة ألعمــال الحكومــة وأهــم االنتقــادات املوجهــة إليهــا، فــي حيــن ألقــى الثالــث الضــوء علــى أهــم مامــح 

وخصائــص الخدمــة العامــة الجديــدة كاســتجابة لانتقــادات التــي وجهــت لــإدارة الجديــدة ألعمــال الحكومــة.
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 - أهم نتائج املؤتمر 
ً
ثانيا

في مجال اإلدارة كعلم 1-

أدت املشــكات التــي تتعلــق بمــدى اســتقالية علــم اإلدارة العامــة إلــى عــدم تحديــد حــدوده العلميــة األمــر الــذي أدى إلــى 
صعوبــة حصــر مجاالتــه مــن جانــب، وتداخلهــا مــع مجــاالت علميــة أخــرى مــن جانــب أخــر، ممــا جعــل اإلطــار النظــري لــإدارة 
العامــة غيـــر مكتمــل األركان. وتـــرتب علــى ذلــك أن اإلطــار املنهجــي لــإدارة العامــة مســتعار مــن العديــد مــن العلــوم اإلجتماعيــة 
األخــرى، ممــا أدى فــي كثيـــر مــن األحيــان إلــى غلبــة الطابــع الوصفــي علــى أســاليب ودراســات اإلدارة العامــة، دون البحــث فــي 
 غيــاب 

ً
الطــرق واألســاليب الكميــة واإلحصائيــة الحديثــة القــادرة علــى تطويـــر الدراســات اإلداريــة. كمــا تـــرتب علــى مــا ســبق أيضــا

 نظريــة فــي إطــار علــم اإلدارة العامــة، ولكــن فــي ظــل غيــاب تطبيقــات حقيقيــة 
ً
الصلــة بيــن النظريــة والتطبيــق، حيــث نجــد أطــرا

 عــن ان هنــاك العديــد مــن التطبيقــات التــي ال تحكمهــا أطــر نظريــة ؛ ممــا أدى إلــى التشــكيك فــي عامليــة علــم 
ً
لتلــك األطــر، فضــا

اإلدارة العامــة؛ لوجــود مثــل هــذا االنفصــال بيــن النظريــة والتطبيــق.

على مستوى الدراسات واألبحاث في قسم اإلدارة العامة 2-

فــي اإلدارة العامــة، حيــث تنخفــض نســبة األطروحــات  ضعــف االهتمــام بعــدد مــن املوضوعــات والقضايــا األساســية 
والرســائل العلميــة فــي نظريــة اإلدارة العامــة، واإلدارة العامــة الدوليــة واإلقليميــة، وكل مــن اإلدارة العامــة الجديــدة، وإدارة 
الخدمــات العامــة، باإلضافــة إلــى عــدم االهتمــام بدراســة وتطويـــر أســاليب ومناهــج البحــث العلمــي فــي اإلدارة العامــة. كمــا 
انخفضــت نســبة األطروحــات والرســائل النظريــة ؛ ممــا يعكــس محدوديــة مســاهمة األطروحــات والرســائل العلميــة فــي تطويـــر 
مفاهيــم ونظريــات اإلدارة العامــة والتـــراكم املعرفــي للحقــل. ولقــد مثلــت الدراســات الوصفيــة نســبة 51%، بينمــا لــم تتجــاوز 
نســبة الدراســات النظريــة 3.1%، ممــا يــدل علــى محدوديــة إســهام تلــك الدراســات فــي التطــور املعرفــي لحقــل اإلدارة العامــة، 
كمــا لوحظــت محدوديــة الدراســات التطبيقيــة، وبالتالــي محدوديــة إســهامها فــي دراســة املشــكات العمليــة وإيجــاد حلــول لهــا.

ومــن جهــة أخــرى ووجــد ارتفــاع عــدد رســائل املاجستيـــر مقارنــة بأطروحــات الدكتــوراة منــذ بدايــة التســعينيات حتــى منتصــف 
2005، بســبب حداثــة القســم، ولكــن منــذ منتصــف 2005 تـــزايدت أعــداد األطروحــات مقارنــة بالرســائل. كمــا شــهد العقــد الرابــع 
املمتــد مــن عــام 2000 إلــى عــام 2009 أكبـــر نســبة للرســائل واألطروحــات فــي قســم اإلدارة العامــة بنســبة 42% مــن إجمالــي الدراســات.

كما أن التطور الزمني لطبيعة موضوعات اإلدارة العامة، ظهر في العقد األول والثاني من أدبيات تـركز على موضوعات 
أساســية مرتبطة بحقل العلوم السياســية ويغلب عليها الطابع الكلي، ولكن منذ إنشــاء القســم بدأت املوضوعات في التـــزايد 

املستمر والتطور.

النتائج في مجال املنهجية البحثية 3-
اعتمد القدر األكبـر من الدراسات في مجال اإلدارة العامة في الدول النامية على األسلوب الوصفي واملقالي، حيث - 

لوحــظ أن حوالــي 11.5% فقــط مــن دراســات العينــة اعتمــدت علــى األســاليب الكميــة املعقــدة، ممــا يــدل علــى تـــراجع 
دور األســاليب الكمية، والتـركيـــز على األســاليب الكيفية واإلحصائية البســيطة. وعلى مســتوى قســم اإلدارة العامة 
بالكليــة، لوحــظ اســتحواذ املنهــج الوصفــي التحليلــي علــى 83 دراســة مــن أصــل عينــة 146 دراســة، وأن الدراســات 
32 دراســة، بينمــا الدراســات التــي اعتمــدت علــى التعــدد املنهجــي اســتحوزت علــى  أحاديــة املنهــج اســتحوزت علــى 
114 دراســة. كمــا ارتفعــت نســبة األطروحــات والرســائل ذات الطبيعــة الوصفيــة، حيــث بلغــت 51.7%، فــي مقابــل 
22% لألطروحــات والرســائل التفسيـــرية، و11.6% لــكل مــن األطروحــات والرســائل النظريــة والرســائل التقويميــة 
والتطبيقيــة، بينمــا لــم تتجــاوز نســبة األطروحــات والرســائل النظريــة 3.1%. وإلــى جانــب مــا ســبق، ارتفعــت نســبة 
رســائل املاجستيـــر الوصفيــة حوالــي 62.2% مقارنــة بأطروحــات الدكتــوراة التــي بلغــت حوالــي 41.7%. وفــي املقابــل، 
ارتفعــت نســبة أطروحــات الدكتــوراة ذات الطبيعــة التقويميــة والتفسيـــرية والنظريــة والتطبيقيــة، مقارنــة بـــرسائل 
املاجستيـــر. وال شــك فــي أن انخفــاض نســبة األطروحــات والرســائل العلميــة النظريــة يعكــس محدوديــة مســاهمة 
أن  كمــا  للحقــل.  املعرفــي  والتـــراكم  العامــة  اإلدارة  ونظريــات  مفاهيــم  تطويـــر  فــي  العلميــة  والرســائل  األطروحــات 
انخفــاض نســبة األطروحــات والرســائل التطبيقيــة والتقويميــة، يــدل علــى ضعــف مســاهمة هــذه األطروحــات فــي 

دراســة وحــل املشــكات العمليــة وتطويـــر املمارســات املهنيــة لــإدارة العامــة.
إن املنهــج التجريبــي هــو املنهــج املســيطر بنســبة كبيـــرة علــى أدبيــات اإلدارة العامــة بشــكل عــام خــال الفتـــرة 1975-- 

1984 بحوالــي نســبة 52%، مــع زيــادة االعتمــاد علــى األســاليب الكميــة واإلحصائيــة املعقــدة بنســبة %17.3.
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الجيــدة -  غيـــر  الصياغــة   : مثــل  املنهجيــة،  املشــكات  مــن  عــدد  مــن  العلميــة  والرســائل  األطروحــات  معظــم  تعانــي 
للمشــكلة البحثيــة، وعــدم التحديــد الدقيــق ألهــداف ومتغيـــرات الدراســة، وعــدم التوافــق بيــن العنــوان وأهــداف 

املســتخدمة. اإلحصائيــة  واألســاليب  البحــث 
الوســط -  مثــل  الوصفيــة  اإلحصــاءات  علــى  الدراســة  موضــع  العلميــة  والرســائل  األطروحــات  مــن   %73.7 اعتمــاد 

املتغيـــرات. واملتعــددة  املتقدمــة  اإلحصائيــة  التحليــات  اســتخدام  ونــدرة  املئويــة،  والنســب  الحســابي 
فــي نتائــج الدراســات امليدانيــة، وعــدم قابليتهــا للتعميــم. ويـــرجع ذلــك إلــى كثـــرة املشــكات املتعلقــة -  ضعــف الثقــة 

الوصفيــة. البيانــات واالعتمــاد علــى اإلحصــاءات  أدوات جمــع  فــي  الثقــة  العينــة، وضعــف  بأســاليب اختيــار 

 - التوصيات والتوجيهات العامة للباحثين
ً
ثالثا

ضــرورة إعطــاء مســاحة كبيـــرة للباحثيــن لتطويـــر األطــر النظريــة واملنهجيــة الخاصــة بــاإلدارة العامــة وعــدم االكتفــاء - 
واختبــار  النظريــات،  وتطويـــر  ببنــاء  تهتــم  التــي  الدراســات  إجــراء  علــى  الباحثيــن  وتشــجيع  القائمــة،  األطــر  بســرد 
الفــروض والعاقــات الســببية، وكذلــك ضــرورة االهتمــام بالدراســات املقارنــة لــإدارة العامــة، حيــث ال يمكننــا كمــا 

أكــد روبـــرت داهــل التوصــل لعلــم لــإدارة العامــة مكتمــل األركان بــدون تطويـــر الدراســات املقارنــة.
بيــن الشــق اإلقتصــادي واإلداري والقضايــا -  التأكيــد علــى الطبيعــة البينيــة لحقــل اإلدارة العامــة، خاصــة الربــط 

املرتبطــة باالصــاح اإلقتصــادي مــن املنظــور اإلداري، مــع اإلســتفادة مــن املوضوعــات املتاحــة للبحــث علــى موقــع 
املاليــة. وزارة 

الربط بين البـرامج العاملية لإصاح اإلداري ومدى إمكانية تطبيقها على الدول النامية.- 
باتبــاع -  واالهتمــام  النظريــة  الدراســات  وتعزيـــز  البيئــي  املنهــج  وكذلــك  املقارنــة،  الدراســات  علــى  التـركيـــز  أهميــة 

للعنــوان. املناســبة  الكميــة  األســاليب 
لتطويـر القدرات واملهارات املطلوبة في الباحثين، يجب تطويـر مقرر مناهج البحث في اإلدارة العامة أو استحداث - 

يـــركز علــى أســاليب التحليــل الكمــي، الســيما األســاليب اإلحصائيــة املتقدمــة واملتعــددة املتغيـــرات،  مقــرر جديــد 
والدراســات  الحالــة،  دراســة  علــى  تعتمــد  التــي  الدراســات  علــى  ضوابــط  ووضــع  حديثــة،  بيانــات  قواعــد  وإنشــاء 

 لحاجــة طــاب وباحثــي اإلدارة العامــة إلــى مهارتــي التحليــل اإلحصائــي للبيانــات وتفسيـــر النتائــج.
ً
امليدانيــة. نظــرا

فــي اإلدارة العامــة، ال -  ضــرورة توجيــه باحثــي وطــاب الدراســات العليــا لدراســة املوضوعــات والقضايــا األساســية 
الخدمــات  وإدارة  الجديــدة،  العامــة  واإلدارة  واإلقليميــة،  الدوليــة  العامــة  اإلدارة  بنظريــة  املتعلقــة  تلــك  ســيما 
العامــة، ومناهــج وأســاليب البحــث فــي اإلدارة العامــة، واإلدارة املاليــة العامــة، والتخطيــط اإلقليمــي وإدارة املــدن 

الدولــة. القطاعــات وأجهــزة  قــدرات  تقيــم  التــي  واملوضوعــات 
العمــل علــى إنشــاء أرشــيف أو قواعــد بيانــات حديثــة تتضمــن البيانــات ذات العاقــة بــاإلدارة العامــة مثــل بيانــات - 

اإلنفــاق الحكومــي والخدمــة املدنيــة والسياســات العامــة، لإســتفادة منهــا فــي تدريــب الباحثيــن علــى كيفيــة إعــداد 
التجريبيــة. الدراســات 

وضــع مزيــد مــن الضوابــط املنهجيــة لألطروحــات والرســائل التــي تعتمــد علــى دراســة الحالــة لزيــادة الثقــة فــي نتائجهــا، - 
واالســتفادة منهــا فــي عقــد املقارنــات وامكانيــة تعميــم النتائــج، مثــل: االعتمــاد علــى إطــار نظــري قــوي، وأال تقتصــر 

الدراســة علــى مجــرد الوصــف فقــط، وتوافــر األســس واملعاييـــر املوضوعيــة الختيــار الحالــة موضــع الدراســة.
بالنســبة للدراســات امليدانيــة، يجــب علــى الباحثيــن ضــرورة االهتمــام بعــرض وتوضيــح اإلجــراءات املنهجيــة املتبعــة - 

فــي إعــداد هــذه الدراســات علــى أن تتضمــن:
التحديد الدقيق ألهداف الدراسة امليدانية، مع التـركيـز على اختبار النظريات وتحليل العاقات السببية بين املتغيـرات.- 
التحديد الدقيق ملجتمع الدراسة امليدانية.- 
األسس املتبعة في تحديد حجم العينة وكيفية اختيار مفرداتها.- 
 -.

ً
 جيدا

ً
اإلعتماد على أساليب املعاينة االحتمالية، واختيار األسلوب الذي يضمن تمثيل املجتمع تمثيا

بيان كيفية اعداد وتصميم أدوات جمع البيانات، مع التأكيد من صدق وثبات هذه األدوات.- 
استخدام األساليب اإلحصائية التي تتناسب مع طبيعة املتغيـرات موضع الدراسة.- 


