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شكر وعرفان:

أحد األدلة األخرى عىل نجاح الرســالة الرئيســية لهذا الكتاب هي فكرة أنه ما كان لرى 

النور لوال مساعدة »اآلخرين«.

أوالً مجموعــة األشــخاص الذين حفزونا للرشوع يف تأليف هــذا الكتاب، ومنهم:  مارك 

موور وليندا كابوليان األســتاذان بكلية كينيدي الحكومية التابعة لجامعة هارفارد، واللذان 

أســهمت أفكارهام النرة عىل مدار ســنوات عديدة يف تجميع هذا الكتاب، هذا إضافًة إىل 

بول يت هارت الذي كان ميثل دوره قوة الدفع اإليجابية حتى اكتمل الكتاب.

وقــد راجع عدد من الكتاب مســودات هذا الكتاب، وقدموا مالحظات قيمة أســهمت 

يف تنقيح املحتوى، ومنهم:  بول يت هارت، ومايكل دي فرانسســكو، ومراجع فاضل ال يريد 

ذكر اسمه، ومونيكا فيفور صاحبة الرؤى التأملية املتمرسة، وجانيت تايسون ملا قدمته من 

اقرتاحات تحريرية مفيدة، وكل الشــكر لنارش هذا الكتاب ستيفن كينيدي ملقرتحاته املميزة 

وصربه، وشكرًا أيًضا آلري فرايبرج وأوين هيو وبيرت ليسينك وجون بير ملشاركتهم يف قراءة 

بعض من فصول هذا الكتاب والتعليق عليها.

ويتقدم املؤلف جون ألفورد بالشــكر ملارك بوفنس األســتاذ بجامعة أوتريخت لتفضله 

مبنحه إجازة تفرغ ملدة ثالثة أشــهر للعمل عىل هذا املرشوع، وذلك من خالل النقاشــات 

غر الرســمية أو الندوات القيمة للغاية معه شخصًيا، ومع مركو نورديجراف، ألربت ميجر، 

ســاندرا رشيجر، وتوماس شــيلرمان.  وكذلك يتقدم املؤلف بالشــكر لجامعة إراسموس يف 

روتردام، حيث حظي بفرصة تجربة هذه األفكار التي حصل عليها بالندوات، كام حصل عىل 

بعض التعليقات املفيدة من إريك-هانز كليجن وســتيفن فان دي فال.  كام يتقدم بجزيل 

الشــكر ملارك فان تويست األســتاذ بكلية هولندا للدارسات الحكومية، وجرارد همستفيلد 

وســلفادور برادو األســتاذين بكلية هريت لدراســات الحوكمة يف برلني، ديفيد فان ساليك، 

وروزماري أولري، وســتيوارت برتشــنيدر األساتذة بكلية ماكســويل للدراسات الحكومية 

بجامعة ســراكيوز بنيويورك، وكلية كينيدي للدراســات الحكوميــة.  ولقد حظيت املؤلفة 

جانــني أوفلني بالفرصــة لتقديم أفكار من الكتاب خالل نــدوات وورش عمل مع عدد من 

املامرســني الذين يعملون يف إدارات حكومية متعددة.  وقد استفادت من مناقشة املحتوى 
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مع عدد من الزمالء، والنقاشــات املفصلة والواسعة النطاق تحديًدا مع ديبورا بالكامن.  ومل 

يتحمل أي من األشخاص املذكورين املسئولية عن العمل النهايئ.

يقر املؤلفان بامتنانهام للقواعد املؤسســية الداعمة التي قدمها:  جون ألفورد األســتاذ 

بكلية أســرتاليا ونيوزيلندا للدراســات الحكومية، فقد قدم بيرت آلني، وبيرت كالنيس، ومونيكا 

فيفر التشجيع عىل مواصلة التقدم، وكذلك جانني أوفلني األستاذة بكلية كراوفورد للسياسة 

العامة والجامعة الوطنية األســرتالية، وشكر خاص آلالن فيلز عميد كلية أسرتاليا ونيوزيلندا 

للدراســات الحكومية، وتوم كومباس مدير كلية كراوفورد للسياسة العامة وجامعة أسرتاليا 

الوطنية ملنحهم الوقت واملكان واملوارد الالزمة لتســهيل إمتام هذا الكتاب.  وجزيل الشكر 

لطالبنا عىل مدار الســنوات األخرة، ممن ساعدونا عىل اختبار تلك األفكار يف الصف، وعىل 

تعديلها وتطويعها عىل نحو أفضل للمامرسني املعنيني.

ويتقدم املؤلفان بالشــكر لصوفيــا ياتس ملا قدمته من مســاعدة يف املراحل األوىل من 

إعداد هذا الكتاب، والشــكر الخاص لفيكتوريا مسجروف ملا قدمته من دعم إداري إضافًة 

إىل إسهاماتها الذكية يف تحرير الكتاب.

وبشكل شخيص، يعرب جون ألفورد عن امتنانه الخاص لسو هاربر التي اتسمت بالتحمل 

والصــرب وقدمــت الدعم ولعبت دور املخترب ملا يطرحه هذا الكتاب، وهي مهمة تســتهلك 

وقًتا أكرث مام هو متوقع، وتتقدم جانني أوفلني بشكر خاص لفرانك رايان لتشجيعه ودعمه 

املستمرين.  

جون ألفورد

جانني أوفلني

يود النارش واملؤلفان تقديم الشكر للجهات التي سمحت لهم باستخدام املواد التالية:

الشــكل )11-1(، املصدر:  شــكل )1-1(، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )2010(، 

 Handbook on Contracting Out Government Functions and Services in(

Post-Conflict and Fragile Situations، منظمــة التعــاون االقتصادي والتنمية للنرش، 

.http://dx.doi.org/10.17871978926t4091993-en
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الجدول )2-1(، املصدر:  جدول 1 »محددات جودة الخدمة«، صفحة 47، )باراشورامان، 

 A Conceptual Model of Service Quality and ،)1985( إيــه، زيتامل، يف وبــري، إل

its Implications for Future Research«، مجلــة التســويق، 49 )4(، 41-50(.  أعيــد 

نرشها بترصيح من مجلة التسويق التي تصدرها جمعية التسويق األمريكية.  

 Responsive ،»الشــكل )7-1(، املصــدر:  لشــكل )2-1( »مثال عىل هرم قوة األنفــاذ

Regulation:  Transcending the Deregulation Debate )دراســات أوكســفورد يف 

القانــون واالجتــامع( آلن آيريس وجــون بريثوايت )1992(، بترصيح مــن مطبعة جامعة 

أوكسفورد.

الفصــل الثامن أعيد نرشه بترصف من فصل كتبه جون ألفورد بعنوان »القيمة العامة« 

من اإلنتاج املشرتك مع العمالء، كتاب القيمة العامة Public Value، جون بيننجتون ومارك 

موور )املحرران(، 2010، النارش:  بالجراف ماكميالن )بترصيح من بالجراف ماكميالن(.
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مقدمة:

يعد الزلزال املدمر وإعصار تســونامي اللذان رضبا شــامل اليابان يوم 11 مارس 2011، 

وما أعقبهام من انهيارات يف املنطقة املحيطة مبحطة فوكوشــيام النووية لتوليد الطاقة، من 

اللحظات التي ثبت فيها بشــدة أهمية التدخالت الحكومية.  ونخص من ذلك التحذيرات 

املسبقة الصادرة من وكالة األرصاد الجوية اليابانية.  فرغم أن نظام إنذار الزالزل املبكر أمهل 

ســكان طوكيو دقائق قبل الزلزال العنيف، إال أنه أفــاد يف إنقاذ العديد من األرواح، ومثله 

كان اإلنذار املبكر إلعصار تســونامي الذي رضب أوالً مدينة هونشو يف الشامل الرشقي بعد 

عرش دقائق من وقوع الزلزال، ثم انترش يف مناطق أخرى عىل طول الســاحل بعد ذلك عىل 

مدار ســاعتني إىل ثالث ساعات.   وقبيل وقت قصر من وقوع التسونامي، بذلت الحكومة 

جهوًدا محمومة من جانب الرشطة ورجال اإلطفاء إلخالء املنطقة ونقل املواطنني إىل أماكن 

مرتفعة، وبعد توقف سونامي قدمت األجهزة الحكومية خدمات بطولية، مثل:  إعادة فتح 

الطرق، وســحب املصابني من تحت األنقاض، والبحث عن املفقودين، وتوزيع اإلســعافات 

األولية، ورعاية املصدومني واملرشدين وتوفر محطات لإلسعافات وملجأ آمن لهم.

وعندمــا ازداد تعقد املوقف بســبب انهيارات محطة فوكوشــيام النووية، توىل الضباط 

أنفســهم الدور الرئييس يف تنفيذ مهمة اإلخالء التي أمرت بها الحكومة، مام رفع من مكانة 

هذه األنشطة والجهات التي تتوالها بني أجهزة الحكومة.   وأصبح الجميع يعلم ويقدر أن 

الدور الرئييس للحكومة هو حامية العامة وإنقاذهم يف أوقات الطوارئ، وهي مهام بديهية 

بالنسبة ألي من املوظفني الحكوميني.  

لكن املفارقة امللفتة للنظر هي أن الوظائف الجوهرية التي تؤديها الحكومة للمواطنني 

تعتمــد فيها عىل املنظامت غر الحكومية أو األفراد لتحقيــق أهدافها، ومبعنى آخر، فهذه 

املهام التي يتوالها القطاع العام متثل جزًءا من شبكة أوسع من األنشطة التي تتوالها رشكات 

القطاع الخاص والجهات غر الهادفة للربح وأفراد املجتمع، كلٌّ حسب قدراته.  فعىل سبيل 

املثال، بالنسبة لدور اإلنذار املبكر يوجد أكرث من ألف جهاز لقياس الزالزل موزعة يف جميع 

أنحــاء اليابان والجزر املحيطة، منها 200 جهــاز تحتفظ بهم وكالة األرصاد الجوية اليابانية 

وتشغلهم، يف حني أن البقية تابعة للمعهد الوطني ألبحاث علوم األرض ومنع الكوارث الذي 
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كان من الرضوري أن يتعاون مع وكالة األرصاد الجوية اليابانية.  إضافًة إىل ذلك، فإن اليابان 

اســتفادت من املعلومات التي قدمتها نظم إنذار الزالزل يف البلدان األخرى، كام اســتفادت 

مــن الخدمات التي يقدمها مركز إنذار التســونامي يف املحيط الهادئ الواقع بوالية هاواي، 

والــذي كان دوره بالغ األهمية يف تحذير البلدان يــوم وقوع الحدث ووصل نطاق تحذيره 

حتى والية كاليفورنيا وجمهورية تشييل.  

وتــربز هــذه النقطة بصورة أفضل عند النظر إىل عامل الطــوارئ، فخدمة اإلطفاء، عىل 

ســبيل املثال، عامــة يف طبيعتها، حتى إن الــزي املوحد للعاملني بها يرمــز إىل تلك الحالة 

الخاصة.  ومع ذلك، من املستحيل إدارة خدمة إطفاء الحرائق دون إسهامات من املؤسسات 

األخرى عىل تنوعها، منها الجهات الحكومية األخرى، مثل:  الرشطة وخدمات اإلسعاف التي 

يجري تنسيق ما تقدمه من تدخالت.  ويؤكد هذا النوع من االعتامدية املتبادلة عىل أساس 

االتجاه املتنامي للتنسيق والتعاون داخل املنظامت الحكومية وفيام بينها.

وتعتمد خدمة إطفاء الحرائق أيًضا عىل عدد من املؤسسات الخاصة، ففي هذه الواقعة 

عىل وجه التحديد، كان هناك تدفق هائل من مساعدات املتطوعني:  من السكان املحليني، 

وجرانهم، واملواطنني اآلخرين، ممن هرعوا للمشــاركة يف جهود اإلنقاذ واإلخالء، وما كانت 

خدمــات الطوارئ لتتوىل كل تلك املهام مبفردها اعتامًدا عىل موظفيها.  بل إن اإلســهامات 

الخاصة كانت أساًسا يف التعامل مع حادث محطة فوكوشيام النووية.  وقد استدعى احتواء 

هــذه االنهيارات اتخاذ إجراءات خاصة من جانب رشكــة الكهرباء وموظفيها، حيث عرض 

هــؤالء بأرواحهم للهالك؛ فقد كان هناك ترسب إشــعاعي هائل، فهــذه اإلجراءات مل تكن 

لتتخذها أجهزة اإلطفاء التي كان ينقصها املعلومات الالزمة.  

وقد أملت الظروف الطارئة الجهود الخاصة التي بذلها العامة، فهي ليست أقل رضورة 

يف العمليات التقليدية لخدمة إطفاء الحرائق.  فعىل ســبيل املثال، من املهم أن يبلغ أفراد 

املجتمع عن الحرائق، وتحتاج مركبات خدمة الحرائق من اآلخرين أن يفســحوا لها الطريق 

لــي تصل برسعــة، وتعتمد خدمة الحرائــق عىل الرشكات الخاصــة يف التأكد من جاهزية 

سائقي مركبات الطوارئ للذهاب برسعة إىل موقع الحادث، وتعتمد خدمات إطفاء الحريق 

عىل الرشكات الخاصة التي تقدم املعدات وخدمات الصيانة لها، كام تعتمد عىل من تطلق 
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عليهــم »اســم العمالء«:  وهم مالك وســكان املبــاين التي قد تقع فيهــا الحرائق وحاالت 
الطــوارئ.  فعىل مالك املباين االلتزام بقوانني إطفــاء الحرائق أثناء بناء املباين وصيانتها، أما 
الســكان فعليهم أن يكونوا عىل علم بإجراءات الســالمة يف مكاتبهم واألماكن املحيطة بها.  
وبهــذه الطريقة وباتباع الطرق األخرى أيًضا، يتحقق هدف خدمة اإلطفاء ليس من جانب 

املوظفني وحدهم، بل من جانب عدد كبر من الجهات الفاعلة األخرى.  

ويف الواقــع، تعتمد غالبية املنظامت الحكومية عىل مســاندة من األطراف األخرى لي 
تتمكن من تطبيق سياساتها أو تقديم خدماتها، ومن النادر أن تتمتع أي جهة تابعة للقطاع 
العــام بســيطرة كاملة منفردة عىل جميع ما تقوم به من عمليــات لتقديم الخدمة العامة 
التــي تقــع تحت نطاق مســئوليتها، إذ ال غنى عام تقدمه األطــراف األخرى من جهود، أو 
معلومات، أو  التزام، وتشــكل هذه املالحظــة جوهر هذا الكتاب الذي يركز عىل العالقات 
بــني األجهزة الحكومية، ومجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة الذين أســميناهم »مزودي 

الخدمات الخارجيني«.

هذه ليســت املرة األوىل الذي يطرح فيها هذا املوضوع للمناقشــة، بل تناولها من قبل 
عدد من األعامل )عىل ســبيل املثال:  ساالمون 1989 و2002؛ أوزبورن وجيلرب 1992؛ كيتل 
1993؛ بارداش 1998؛ ســوليفان وسكيلترش 2002؛ جولدســميث وإيجرز 2004؛كروسبي 
وبرايســون 2005؛ أجرانوف 2007؛ دوناهيو وزيكوســر 2012( ومثلهم الكثر من العلامء 
الذين تخصصوا يف مناقشة موضوعات ذات صلة، مثل:  إدارة التعاقدات الحكومية، وشبكات 
العالقــات، والتعاون، والرشاكة بني القطاعني العام والخاص، وما ســيأيت ليس كتاباً آخر عن 
التعاقد والتعاون أو تبني الحوكمة بل هو كتاب متميز يف عرض نظرة شــمولية للعالقة بني 

األجهزة الحكومية ومزودي الخدمة الخارجيني من محاور متعددة، هي:

أواًل:  يؤخــذ يف االعتبــار نطاٌق واســع ملزودي الخدمة الخارجيني، إذ مل يشــمل رشكات 
القطاع الخاص والجهات غر الهادفة للربح فحســب، بل شــمل اإلدارات الحكومية األخرى 

واملتطوعني والخاضعني للتنظيم والعمالء من األفراد.

ثانًيا:  يؤخذ يف االعتبار مجموعة متعددة من اآلليات التي قد تطبقها األجهزة الحكومية 
لتحفيــز مزودي الخدمة الخارجيني عىل املشــاركة، وال يقترص ذلك عىل العقود أو التعاون، 

وإمنا يتضمن الصور األخرى مثل:  التفاوض، أو اإلرشاف، أو القوة الجربية.
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ثالًثا:  يشمل مجموعة متعددة من الحوافز التي تفرس أسباب مشاركة األطراف الخارجية 

يف تحقيق األهداف العامة، وال يقترص ذلك عىل الرغبة يف الحصول عىل املكافآت املادية أو 

الخشية من العقاب، بل يشمل محفزات غر مادية مثل:  املكافآت الداخلية، وضغط األقران 

أو موافقتهم، واألغراض املعيارية.  

ختاًما:  يناقش عىل نطاق واسع العوائد والتكاليف التي قد تؤخذ يف االعتبار عند تقييم 

إمكانيــة »التعاقد الخارجــي« للخدمات، ومن هم األطراف الخارجيون الذين ســيتولونها، 

وهذا ليس من جانب مزايا الخدمة وسعر الرشاء فحسب، وإمنا يشمل أبعاد طبيعة العالقة 

واألثر اإلسرتاتيجي عىل املنظمة الحكومية.  

تخصصت الكتب الســابقة يف دراســة أحد هذه املحاور عىل نطاق واســع، ولكن هذا 

الكتاب يقدم إطار عمل يضم املحاور األربعة املشــار إليهــا أعاله، واملقصود يف النهاية هو 

تقديــم دليل إرشــادي ملديري القطاع العام يتنــاول كيفية التفكر هــذه العالقات وطرق 

إدارتهــا، ويعني ذلك أن هذا الكتاب يف األســاس ال يتنــاول اإلدارة وال الحوكمة، لكنه يركز 

عىل املشاورات العامة أو مشاورات أصحاب املصالح بشأن ما سوف يتخذونه من إجراءات 

فحســب، وأيضاً يركز عىل كيفيــة إجرائها بالتعاون مع األطــراف الخارجية، وال يعني ذلك 

عــدم أهميــة الحوكمة، ولكن هذا الكتاب يتناول أمرًا آخــر، وهو إرشاك مزودي الخدمات 

الخارجيني يف تقدميها.

وبطبيعــة الحال ليس الهدف من هــذا الكتاب الدفاع عن االســتعانة مبزودي الخدمة 

الخارجيني )كام أنه ال يدافع عن مشاركة موظفي الحكومة يف اإلنتاج(، فهو ال يؤيد املذهب 

الليــربايل الجديــد يف الخصخصة، كام أنه ال يقدم منوذًجا ملنهج فيــرب يف البروقراطية.  عىل 

العكس، فام يقدمه الكتاب يركز عىل ما إذا كان التعاقد الخارجي يعتمد عىل الظروف، التي 

قــد تتغر من موقــف إىل آخر، كام يقدم هذا الكتاب أدوات، من بينها التخطيط الســببي 

اإلرشادي، إىل جانب إطار املنافع والتكاليف املشار إليها أعاله، من أجل إصدار تلك األحكام.

ومن ثم، يعد هذا الكتاب إرشــادًيا يف أنه يقدم مقرتحات بشأن الرتتيبات السليمة عند 

وقــوع ظــروف معينة.  ولكن يف رأينا، ال يعد هذا امليل املعياري تدخاًل خارجًيا يف املشــهد 

الحايل.  بل عىل العكس، فإنه يسعى إىل فهم ما يحدث بالفعل، كام أشارت األمثلة عن إدارة 
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إطفــاء الحرائق وغرها من الجهات العامة األخــرى.  وبداًل من مجرد قبول تلك الرتتيبات، 

يدعو هذا الكتاب إىل نظرة هادفة إليها، وقد يؤدي ذلك يف نهاية األمر إىل التعاقد الخارجي 

عــىل املزيد من األعامل، وكذلك إىل تطبيق بعض الوظائف الخارجية داخل املنظمة، ويعد 

الشــاغل الرئييس يف كلتا الحالتني هو القيمة املقدمة للجمهور املتمثلة، بعد كل ذلك، فيام 

نتوقعه من الحكومة.
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أدت موج��ات اإلص��الح اإلداري يف القطاع الع��ام لدى البلدان املتقدم��ة خالل العقود 

الثالث��ة املاضي��ة إىل تعاظم الدور الذي تؤديه الحكومة يف خدم��ة مجتمعاتها، وتضاؤله يف 

ذات الوق��ت، فقد انحرس دور الحكومة نتيجة ترس��يخ حقيق��ة أن الخدمات العامة ميكن 

أن يقدمه��ا عن إح��دى املنظامت الحكومية مجموعة متنوعة م��ن األطراف الخارجية، إىل 

جانب اإلنتاج الداخيل، إضافًة إىل بيع املرافق العامة لخدمات، مثل:  الكهرباء والغاز واملياه 

والنق��ل للقطاع الخاص، وقد أبرمت منظامت القط��اع العام تعاقدات خارجية عىل العديد 

م��ن الوظائف، بدًءا من أعامل النظافة وجمع النفايات، إىل خدمات األمن والتوظيف.  كام 

اتخ��ذت الجهات الحكومي��ة ترتيبات تعاونية مع مثيالتها م��ن الجهات الحكومية لتحقيق 

األهداف التي ال ميكنها إنجازها منفردة، كام قامت إدارات حكومية تعمل يف حامية البيئة 

والخدمات اإلنسانية باالستعانة باملنظامت التطوعية واملتطوعني يف أداء بعض خدماتها.  كام 

اعتمدت الجهات املس��ئولة عن خدمات، مثل:  الربيد أو اإلس��كان العام، عىل جهود اإلنتاج 

املش��رك من العمالء، وحتى الجهات التنظيمية ناش��دت باالمتثال التطوعي من الخاضعني 

للتنظيم يف ش��كل إجراءات إيجابية لإلسهام يف تحقيق األهداف التنظيمية.   وتعني جميع 

هذه التطورات أن تحول بعض أعامل تقديم الخدمات العامة من منظامت القطاع العام إىل 

املنظامت غري الحكومية واألفراد، وهذه الظاهرة أس��ميناها يف هذا الكتاب باس��م »التعاقد 

الخارجي«. 

 وتكم��ن املفارق��ة يف وجود عالقة طردية بني تخيل الحكومة ع��ن دور إنتاج الخدمات 

العامة إىل األطراف الخارجية، والتوس��ع يف هذا الدور من نواٍح أخرى؛ وهذا بس��بب حاجة 

الجه��ات العامة للتفاعل مع هذه املؤسس��ات الخارجية للحصول عىل إس��هاماتها املثمرة، 

ويك��ون هذا التفاعل من خالل مجموعة متنوعة م��ن اآلليات، منها التعاقدات، الرشاكات، 

التعلي��م، اإلقناع، الحواف��ز، اإلعانات، اللوائح واألنظمة، تيس��ري الحص��ول عىل املعلومات 

واملالءمة، وهنالك من هذه اآلليات ما أثر يف وضع السياس��ات واإلدارة التي تعرضت لرياح 
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التغيري، حتى أدت إىل التوسع يف عمل املنظامت الحكومية والعاملني لديها.  حيث ال يشارك 

أي منهم يف مهام اإلنتاج الخاصة باملنظمة التي يعمل بها فحس��ب مثل املش��ورة السياسية 

وتقدي��م الخدم��ات والتنظيم، بل تحفي��ز اآلخرين من خارج منظامتهم عىل املش��اركة يف 

تلك املهام من خالل آليات متعددة.  وتش��كل هذه األدوار واآلليات اإلضافية، التي تفرض 

تحديات سياسية وإدارية معقدة، املوضوعات التي ستناقش يف هذا الكتاب. 

تطور تقديم الخدمات غير الحكومية:   

م��ن الناحية التاريخية، كان ال��دور الرئييس للقطاع العام املتمث��ل يف تقديم الخدمات 

العامة حديثاً نس��بياً، فمع نهايات القرن التاسع عرش بدأت وظيفة الحكومة يف التوسع إىل 

ما هو أكرث من املعيار التاريخي.  

يف العص��ور القدمية، ازدادت اس��تعانة الح��كام بالجهات الفاعل��ة يف تقديم الخدمات 

الحكومية.  ويف الحضارة املرصية والجمهورية الرومانية، اس��تُ�خدم مفهوم جباية الرضائب، 

بحي��ث ش��ارك األفراد يف تحمل جمع الرضائب يف مقابل حصة م��ن الحصيلة املجمعة، ويف 

الحض��ارة الرومانية، كان الحاكم ي��ربم التعاقدات الخارجية ع��ىل تقديم معظم املتطلبات 

االقتصادية للدولة، مبا فيها من خدمات التش��ييد وتجهيز الجيوش، أما يف الحضارة اليونانية 

فقد كانت ملكية الغابات واألرايض واملعادن للحكومة، لكنها تعاقدت مع األفراد والرشكات 

عىل هذه األعامل )ليفي 1998؛ سوبل 1999؛ ميجينسون ونير 2003(. 

ولفرة طويلة بعد هذه الحقبة، كان دور الحكومة مقترًصا عىل خدمات الدفاع والشئون 

الخارجي��ة والربيد، وإص��دار القوانني التي تنظم الجهات الفاعل��ة يف مجموعة متنوعة من 

مج��االت الحي��اة االقتصادية واالجتامعية.  والعديد من األنش��طة، التي تش��كل الوظائف 

األساسية للحكومة يف وقتنا الحارض، كانت تتحكم فيها املصالح الخاصة جزئًيا أو كلًيا، مثل:  

إنفاذ القانون والس��جون ومحاكمة املجرمني واستكش��اف العامل واملستعمرات )جرابوسيك 

1995أ، ستورجس 1996(.   فعىل سبيل املثال، كان من بني 197 سفينة يف األسطول الربيطاين 

عام 1533 الذي هزم األس��طول اإلسباين 163 سفينة تعود ملكيتها للقطاع الخاص )ويتنهول 

2000(.  لك��ن منح الحكام األط��راف التابعة للقطاع الخاص الراخي��ص واالمتيازات جعل 
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الفص��ل بني القطاع العام والخاص ش��يًئا صعًبا.  لكن، أثناء الت��درج من املاجنا كارتا وحتى 

ع��رص التنوير، بدأت فكرة س��يادة القانون والحقوق الطبيعية تتش��كل، وتعمل عىل تغيري 

مدى تزاحم املصالح العامة واملصلحة الخاصة )ماي 1997(. 

وكان لذل��ك أثر واض��ح يف تعامل الحكومة مع الثورة الصناعية يف القرن التاس��ع عرش، 

واآلث��ار االجتامعي��ة لها، إذ ب��رز عامالن جديدان يف القرن التاس��ع عرش دفع��ا بالحكومة 

للمزيد من املشاركة يف تقديم الخدمات:  أولهام هو توسع التجارة يف ظل الثورة الصناعية، 

والتوس��ع يف اكتش��اف العامل الجديد.  ودعا ذلك الحكومة إىل املش��اركة يف تأس��يس البنية 

التحتي��ة، وخصوًص��ا خدمات النقل )انظر مادري��ك 2009(.  أما العام��ل الثاين فهو إعادة 

تنظيم الطبقات االجتامعية مع اتس��اع الطبقة العاملة يف املدن الحرضية والزيادة الطفيفة 

يف عدد أفراد الطبقة املتوسطة، مام دفع الحكومة إىل اتخاذ تدابري للتخفيف من املشكالت 

االجتامعية اآلخذة يف التعاظم حينه��ا، مثل الفقر والجوع والترشد واألمراض )ماي 1997(.  

كام أدى ظهور طبقات العامل يف نهاية ذلك القرن إىل الضغط عىل الحكومة من أجل تقديم 

الخدمات االجتامعية، مثل:  التعليم والرعاية الصحية واإلس��كان وتأمني املنازل، واس��تمرت 

هذه الضغوط حتى نهاية القرن العرشين.  تشري منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وعىل 

س��بيل املثال، يف الفرة من 1880م إىل 1995م ارتفع متوس��ط اإلنف��اق من الناتج القومي 

اإلج��اميل عىل الرفاهية من 0. 29% إىل 22. 52% )جوخ 1979، ليندرت 2004(.  وقد أضاف 

ه��ذا التوجه بعض الزخم يف أعقاب الكس��اد الكبري أثناء ثالثيني��ات القرن العرشين، وأثناء 

توسع الحكومات الوطنية خالل الحرب العاملية الثانية، حيث احتفظ الكثري منها بصالحيات 

تحصيل الرضائب واإلنفاق، ومنذ الستينيات وحتى السبعينيات من القرن العرشين متكنت 

الحكومات من جني اإليرادات دون الحاجة لفرض الرضائب عىل القطاع الخاص مبا يخالف 

القان��ون، كام زادت التوقعات التي قامت بها الحكومة من دعم رغبة الحكومات يف تقديم 

املزيد من الخدمات ملواطنيها، إضافًة إىل دورها يف إحداث التوازن االقتصادي لتجنب تكرار 

هذ الكساد الكبري. 

لكن حدث العكس يف مطلع س��بيعينات القرن العرشين بسبب مجموعة من العوامل، 

منها تنامي ش��عور الكراهية لتضخ��م الحكومات، والثورة عىل زي��ادة الرضائب، ومعارضة 
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الغل��و يف اللوائح والظروف املالية القاس��ية، فقد أدت هذه األس��باب إىل البحث عن طرق 

غري حكومي��ة لتقديم الخدمات العامة.  وأدى هذا بدوره إىل التحول العاملي إىل خصخصة 

الوظائف الحكومية )ساالمون 1981؛ سافش 1983؛ كريستينسن 1987؛ وولف 1988؛ هيوز 

2003(.  وإىل جانب ظاهرة الخصخصة أطلقت مبادرات أخرى ملش��اركة اإلنتاج من جانب 

املواطنني واملتطوعني والعمالء، إضافًة إىل االس��تعانة باملنظامت غري الهادفة للربح )ويتاكر 

1980؛ برودين وإنجالند 1983؛ سميث ولبيسيك؛ ألفورد 2009( وبحلول عام 2000، ازدهرت 

ترتيبات إرشاك مزودي الخدمات الخارجيني بشكل مل يكن متصورًا قبل أربعني عاًما. 

تقديم الخدمات الحكومية، وتنفيذها، وتحقيق النتائج:

ش��كلت الحاجة إىل إيجاد تفس��ري منطقي لتنامي اإلقبال عىل التعاقد الخارجي تحدًيا 

أم��ام العل��امء يف هذا املج��ال.  ففي البداية توج��د طرق مختلفة لتحدي��د أطر الخدمات 

املقدمة من خالل التعاقد الخارجي، يف هذا الكتاب، يش��ار إىل هذه العملية باسم »تقديم 

الخدمات«؛ لس��بب بس��يط جًدا وهو أن هذا املصطلح قد انترش انتش��ارًا واسًعا يف مجال 

اإلدارة العامة، لكن البد من االعراف بأن تقديم الخدمات فرع من الفروع )الرئيسية( من 

األنش��طة الواس��عة النطاق التي تطلق عليها املؤلفات السياسية اسم »التنفيذ«، أي تفعيل 

السياسات )برس��من ووايدافسيك1973؛ بارس��ون 1995؛ بريدجامن وديفيس 2004؛ وامير 

وفينينج 2004(.  وبذلك، فإن مصطلح تقديم الخدمة يختلف عن تنفيذها، ألنه يس��تخدم 

لوصف الحص��ول عىل مخرجات، مثل مزاي��ا الرعاية االجتامعية، أو الخدم��ات التعليمية، 

أو الط��رق، ولي��س النواتج مثل الحد من الفقر، وتحس��ني خدمات محو األمية، أو س��المة 

الط��رق.  من جهة أخرى، فإن هذا املصطلح يدل عىل )وال يعني بالرضورة( تقديم الخدمة 

لعمالء الجهة الحكومية، وليس للجهة نفس��ها.  ولكن مصطلح »تقديم الخدمات« يصحبه 

بعض أنواع األدوات، مثل:  تطبيق القيود التنظيمية أو بث اإلعالنات للتش��جيع عىل تغيري 

السلوكيات العامة )مثل ترش��يد استهالك املياه، وكل منهام ميكن اإلشارة إليه باسم التنفيذ 

والتوجه نحو تحقيق نواتج اجتامعية محددة. 

ويف هذا السياق، سنستخدم يف األساس مصطلح »تقديم الخدمات« للتعبري عن »إنتاج« 

املخرج��ات، والذي يتضمن تزويد هيئات القطاع العام وكذل��ك تزويد عمالئها بالخدمات، 
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ولكن إذا انصب الركيز عىل تحقيق النتائج، أو عىل فرض االلتزامات، فسنس��تخدم بدالً من 

ذلك مصطلح »التنفيذ«، ويف أحيان أخرى »تحقيق النتائج«.  

الخلط بين المصطلحات:

توجد غزارة يف مصطلحات عملية التعاقد الخارجي، ومنها:  املشاركة، الرشاكة، التحالف 

اإلسراتيجي، التعاون، املعاونة، الش��بكات، حوكمة الشبكات، الحكومة املشاركة، الحكومة 

بأكملها، الخصخصة، التكليف، التعاقد، اإلس��ناد.  وم��ع تعدد املصطلحات، ال يوجد إجامع 

عىل أيها أصح، لكن توجد حاجة لتوضيح املقصود بهذا املصطلح لغرض هذا التحليل. 

وهناك العديد من األمناط املنظمة وفًقا ملجموعة متنوعة من األبعاد، حيث يتناول كل 

منها جانًبا من مجال الدراس��ة.  ومن املحاوالت األولية محاولة ألحد موظفي إدارة مكتب 

الرئيس األمرييك الس��ابق ريجان، وهو إميانويل س��افاس )1983، 1987(، حيث وضع عدة 

أمناط للخصخصة وفًقا لثالثة أدوار مرس��ومة توضح:  القائم عىل تحديد مواصفات الخدمة 

املقدم��ة وترتيباتها، القائم عىل اإلنتاج، القائم عىل التكاليف.  وميكن أن يؤدي كاًل من تلك 

األدوار جهاٌت فاعلة بديلة، فعىل س��بيل املثال:  قد يتوىل دور تحديد املواصفات والرتيب 

إما أفراد من العمالء، أو جهة سياس��ية )مثل:  الحكومة املنتخبة(، أو هيئة حكومية.  ومن 

تلك العنارص، حدد سافاس أمناطاً لرتيبات الخدمات البديلة. 

وال تعد مفاجأة للناش��طني يف مجال الخصخصة يف عهد ريجان أن س��افاس بدأ بافراض 

أن حلول السوق تتمتع باألفضلية، وبأن القطاع العام »مذنب حتى تثبت براءته«، وهذا ما 

جعل منوذجه عرضة لبعض االنتقادات، ومنها تجاهل إمكانية مشاركة األدوار بني طرفني أو 

أك��رث، إضافة إىل افراض أن جميع التعامالت بني األط��راف هرمية أو تعاقدية، لكن العالقة 

التعاقدية التقليدية واإلرشاف الهرمي ليس��ا النوعني الوحيدين من العالقات، فغريها تشمل 

اإلكراه، أو التفاوض، أو التعاون )ديهوج 1990(. 

وتصنف األمناط الالحقة الرتيبات بطرق واس��عة االخت��الف.  فبعضها يصنف العالقات 

يف ضوء ع��دد األطراف املعنية ومواقعهم بالقطاعات )أل��ر وهيدج 1993؛ ماريويت 1996؛ 

إكس��ورذي وآخرون 1999؛ بوفريد 2004؛ سيلسيك وباركر 2005(.  كام يأخذ الكثري من تلك 
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التصنيفات مدى االس��تمرارية باختالف الرتيبات، عىل سبيل املثال:  مدى تضمنها للتقارب 

بني األطراف )لورانج وآخرون 1992؛ ألر وهيدج 1993؛ هوكسام 1996؛ سوليفان وسكليترش 

2002؛ مانديل وس��تيلامن 2003؛ أجرانوف 2007؛ س��اندفورت وميلوارد 2008(، أو نوعية 

العقود وإجراءاتها الشكلية  )هال وآخرون 1977؛ ديهوج 1990؛ رينج وفان دي فني 1992؛ 

ليون��ز وميهتا 1997؛ بيني��ك وديفيليبي 1999؛ بوفريد 2004؛ دوناهي��و وزيكورس 2011(.  

ويركز بعض تلك التصنيفات عىل مستوى التفاعالت، فيدرس ساندفورت وميلوارد )2008(، 

مثاًل، الجهود التعاونية عىل مستوى السياسة، واملنظمة، والربنامج، والعميل.  ويجتمع اثنان 

أو أكرث من تلك األبعاد يف أمناط مثالية منتقاة )أوليفر 1990(، ويعرف س��كليترش )2005(، 

عىل س��بيل املثال، كاًل من:  النف��وذ العامة والتعاقد الخارجي وح��ق االمتياز واملرشوعات 

املشركة واملشاركة اإلسراتيجية بأنها أشكال محددة، تتنوع بتنوع األبعاد. 

ولكل من تلك األمناط معنى بالنس��بة للموضوع أو املسألة التي ينطبق عليها، ولكن ال 

يتناسب أي منها مبفرده مع أهداف التحليل، وما يهم هو وضع إطار يشمل جميع الظواهر 

قيد الدراس��ة، ولكنه يف الوقت ذاته يكفي للتمييز من أجل تس��هيل الدراسة الواقعية لكل 

حالة مستقلة، وباالعتامد عىل الرؤى الجزئية التي توفرها األمناط القامئة، نقرح إطارًا يغطي 

املجال، مع االستفادة منه يف التمييز بني بعض النقاط التي يتضمنها، وذلك من خالل تناول 

ثالثة أسئلة:

ما أنواع مزودي الخدمات الخارجيني املعنيني؟. 1

م��ا التوزيعات البديلة لألدوار بني هؤالء املزودين الخارجيني واملنظامت الحكومية - . 2

مثل تحديد ما ينبغي عمله التمويل، أم تقديم الخدمات؟

ما أن��واع العالقات بني املزودين الخارجيني واملنظامت الحكومية؟ ما الطرق البديلة . 3

الت��ي ميكن للحكومة أن تلجأ إليها لتش��جيع املزودين الخارجيني عىل تقديم أفضل 

الخدمات املطلوبة - مثل اإلجبار أو التعاقدات أو التعاون؟

س��نقدم عىل أساس هذا التحليل بعض التعريفات للمصطلحات األساسية، التي نرى . 4

أن اإلطار يوضحها.
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أنواع مزودي الخدمات الخارجيين:

تشكل تقريًبا جميع األمناط القامئة املؤسسات املشاركة يف املنظامت، الرسمية يف األساس، 

مث��ل الجه��ات الحكومية والرشكات التجاري��ة واملنظامت غري الهادفة للرب��ح / التطوعية، 

ومتن��ح تقديرًا ضعيًفا لألفراد بوصفهم مزودين خارجيني.  ونش��ري هنا إىل مزودي الخدمات 

الخارجي��ني بخالف املنظ��امت، مثل املتطوعني والعم��الء والخاضعني للتنظي��م، إضافًة إىل 

املنظامت بوصفها مزودة للخدمات، ويوضح الجدول )1-1( جميع أنواع مزودي الخدمات. 

وتعد ال��رشكات الخاصة الهادفة للربح أكرث مزودي الخدمات الخارجيني ش��هرًة، والتي 

ع��ادًة م��ا يجري إرشاكها عىل أس��اس التعاقدات، وهي تتخذ أش��كااًل ع��دة، تراوح ما بني 

الرشكات الكبرية، مثل م��زودي خدمات تقنية املعلومات واملتعاقدين عىل خدمات الدفاع، 

والرشاكات الخاصة، مثل رشكات املحاس��بة واالستشارات اإلدارية؛ وحتى الرشكات الصغرية.  

وتحظى املنظامت التطوعية / غري الهادفة للربح / منظامت القطاع الثالث بنفس الش��هرة 

تقريًبا، وعادًة يف مجاالت، مثل الخدمات البرشية أو حامية البيئة. 

وتتضمن هذه أيًضا أش��كااًل متنوعة، تراوح بني ال��رشكات املتكاملة غري الهادفة للربح، 

وحتى الجمعيات األقل رسمية التي تضم املتطوعني، مثل:  جامعات مراقبة الحي وجامعات 

البيئة املجتمعية، )واختصارًا، نطلق عىل تلك املؤسسات اسم »املنظامت غري الهادفة للربح« 

يف ه��ذا الكتاب(.  ويحظى املتطوعون من األفراد أيًضا بالش��هرة، فهم من يتربعون بوقتهم 

وجهدهم للجهات الحكومية يف مجاالت، من بينها:  إطفاء الحرائق يف الريف، والحفاظ عىل 

البيئة، وسالمة املجتمعات، وأحياًنا ما يكون ذلك تحت إرشاف منظامت غري هادفة للربح/ 

منظامت القطاع الثالث. 
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الجدول )1-1(:  البدائل املمكنة ملزودي الخدمات الخارجيني الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية

مزودو الخدمات 

الخارجيون

الجهات الحكومية

المحلية
على مستوى الوالية 

/ المحافظة
القومية

جهاز حكومي محلي )آخر(
منشأة متعددة البلديات 

للتخلص من النفايات 
تمويل صيانة الطرق

برامج التوظيف

برامج الطفولة 

المبكرة

جهاز حكومي على مستوى 

الوالية  /المحافظة )آخر(

جهاز حكومي قومي )آخر(

برامج التعافي من 

الكوارث

إستراتيجيات مكافحة 

المخدرات

خدمات للسكان 

األصليين

شركة خاصة

هيئة تطوعية

جمع النفايات

الرعاية األولية

الشراكات

الصيانة الهندسية

الرعاية األولية

الشراكات

شراء معدات الدفاع

برامج التوظيف

وجبات على العجالتالمتطوعون
الحفاظ على 

الحدائق العامة 

برامج الحفاظ على 

األراضي

جمع النفايات المنزليةالعمالء
طلبة المدارس 

وأولياء أمورهم 
متلقو الرعاية

أصحاب المقاهيالخاضعون للتنظيم
الشركات المسببة 

للتلوث 
دافعو الضرائب

وتتمتع الجهات الحكومية األخرى باملكانة البارزة نفسها باعتبارها من مزودي الخدمات 

الخارجي��ني، خاص��ة يف الس��نوات األخرية.  ويف ع��امل ينترش فيه التعاون م��ا بني املنظامت، 

وكذل��ك مبادرات »الحكومات املش��اركة« و »الحكومة بأكملها«، تنظر أي منظمة حكومية 
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معينة إىل الجهات الحكومية األخرى باعتبارها رشكاء فعليني أو محتملني، وقد يبدو للوهلة 

األوىل أن العالق��ات ما بني األط��راف منوذجية مع رشكاء القطاع الخاص / غري الهادف للربح 

الذين هم أقل ارتباًطا بهذا الس��ياق؛ نظرًا ألن لكل هيئة حكومية خيار اللجوء إىل املرشفني 

السياس��يني من أجل حل النزاعات، ولكن بالنسبة للعالقات بني الجهات، ال يعد هذا الخيار 

واضًح��ا بالكامل؛ فغالًبا ما تك��ون الجهة األخرى جزًءا من اختصاص حكومي مختلف، ومن 

ثم قد تجد الجهة الحكومية القومية نفسها تتعامل مع منظمة عىل مستوى الوالية أو عىل 

املس��توى املحيل من الحكومة وتخضع لسلطة رسمية محدودة )رغم أنها قد تتمتع بسلطة 

غري رس��مية(.  وتتمتع حكومات الواليات أو حكومات املحافظات، يف النظم الفيدرالية مثل 

أس��راليا أو كندا أو الواليات املتحدة، بالس��يادة الفاعلة فيام يتعلق بالوظائف والسلطات 

التي تكفلها لها الدس��اتري، ففي هذه الحاالت، ال يوجد موظف مس��ئول يتمتع بالس��لطة 

الرس��مية عىل األطراف املتنافسة؛ فينبغي لهم حل هذه املش��كالت فيام بينهم، أو إحالتها 

إىل املحكم��ة العليا )وذلك قد يس��تهلك الوقت واملال(.  وحت��ى عندما تكون هناك جهتان 

أو أكرث يف رشاكة من داخل الحكومة نفس��ها، قد يكون أدىن مس��توى ممنوح من الس��لطة 

للموظف املس��ؤول عن اثنني منها أو جميعها هو مس��توى الرئيس التنفيذي السيايس، مثل 

رئي��س الدولة أو الحاكم أو رئيس الوزراء أو الوزير األول، وما مل يكن األمر ذا أهمية بالغة، 

فمن غري املحتمل أن يكون لدى هؤالء املسؤولني الوقت أو امليل للمشاركة يف التعامالت ما 

بني هذه الجهات، ولكن األصعب من ذلك هو حالة تجاوز العالقات للحدود الوطنية، مثل 

تلك العالقات داخل نطاق قوات حفظ السالم العسكرية املتعددة الجنسيات التي تدخلت 

يف تيمور الرشقية للتصدي للمليش��يات الثائرة املدعومة من إندونيس��يا يف أعقاب استفتاء 

ع��ام 1999، أو بني الجهات الوطنية واألجهزة العاب��رة للحدود الوطنية مثل األمم املتحدة.  

وباختصار، تحتاج الجهات الحكومية من أجل تحقيق أهدافها إىل جذب الجهات الحكومية 

األخرى وإرشاكها باعتبارها مزودين خدمات خارجيني أو رشكاء. 

وتتس��ق هذه األن��واع مع فهمنا املنطقي ملصطلح »م��زودي الخدمات«.  فيقدم هؤالء 

املدخالت إىل عملية اإلنتاج الخاصة بالحكومة.  وبالقياس، بالنسبة لعملية اإلنتاج يف القطاع 

الخاص، هم موردون وليس��وا مش��رين، ومع ذلك، نرى أن هناك أنواًعا أخرى من مزودي 

الخدمة الخارجيني ممن ال يتفقون بهذه البساطة مع هذه الصورة. 
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ومن م��زودي الخدمات الخارجيني عم��الء منظامت القطاع الخ��اص � الذين يحصلون 

عىل القيم��ة الخاصة يف »الجانب التجاري« فيام يخص عمليات الجهة، مثل متلقي الرعاية 

االجتامعية أو طالب املدارس الحكومية أو مستخدمي الطرق أو مرىض املستشفيات العامة 

أو املش��اركني يف برامج التوظيف، ويختلف العمالء ع��ن املواطنني يف درجة تلقيهم للقيمة 

الخاصة؛ إذ »يستهلك« جميعهم القيمة العامة بصورة جامعية، عىل سبيل املثال ال الحرص:  

القانون والنظام، واملتطلبات األخرى لعمل السوق واملجتمع، وحلول ملختلف أشكال إخفاق 

الس��وق، مثل عدم القدرة عىل توريد السلع العامة والعوامل الخارجية واالحتكار الطبيعي، 

وتعزيز عدالة اإلجراءات وعدالة التوزيع واالس��تقرار االقتص��ادي من خالل إدارة االقتصاد 

ال��كيل )موور 1995؛ ألفورد 2002؛ هي��وز 2003:  78 -80(.  ويختلف عمالء القطاع العام 

أيًض��ا عن عم��الء القطاع الخاص مم��ن يحصلون عىل القيمة الخاصة م��ن الرشكات، ممن 

يرتبط��ون بها بتعامالت اقتصادية تطوعية مب��ارشة، ويعد الكثري منهم، مثل طالب املدارس 

أو متلقي الرعاية االجتامعية أو مس��تخدمي الطرق؛ مس��تفيدين، إذ يتلقون الخدمة دون 

مقاب��ل مادي مبارش )رغم أنهم قد يدفعون مقابلها بصورة غري مبارشة من خالل الرضائب، 

باخت��الف قدراتهم(.  وخالًفا للرشكات الخاصة، ال ُتعنى الجهة الحكومية بتعظيم املبيعات، 

وإمنا تس��عى لتحصيصها، وفًقا ملب��دأ العدالة، من خالل آليات، مثل قواعد االس��تحقاق أو 

قوائم االنتظار. 

وال يرغب أفراد الجمهور اآلخرون، مثل املساجني أو الخاضعني لاللتزامات التنظيمية، يف 

تلقي أي خدمة، ولكن قد يجربون عىل ذلك إىل حٍد ما، وال يشارك هؤالء امللزمون يف التبادل 

االقتص��ادي م��ع الجهة، مام ال يدع مجااًل إلطالق مس��مى عمالء عليه��م، يف حني تربطهم 

بالجه��ات الحكومية عالقات أش��به بالعالقات مع العمالء إىل درجة أنه��ا قد تطلب منهم 

إعادة التأهيل الفورية وزيادة االمتثال الطوعي، وذلك من خالل تزويدهم بخدمات عادلة، 

متجاوبة، ومفيدة )ألفورد وسبيد 2006(. 

ويندرج »املس��تفيدون« و»امللزمون« تحت قامئة األدوار، وليست التصنيفات، وعادًة ما 

يش��كل العميل من األفراد مزيًجا من تلك األدوار، إضافًة إىل دور املواطن)1(.  فعىل س��بيل 

املثال، يحصل متلقو إعانة البطالة دخاًل يعينهم عىل املعيشة، إضافًة إىل املساعدة يف البحث 
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ع��ن عمل، ولكنهم ملزمون أيًضا بالبحث بجد عن عمل واإلبالغ عن أي تغيريات يف الدخل، 

أو العنوان، أو غري ذلك من الظروف. 

رغم ذلك، ولخدمة أهداف الكتاب، س��نفرق ما بني العمالء وامللزمني، عىل أن نش��ري إىل 

الفئة األخرية مبصطلح الخاضعني للتنظيم، لثالثة أس��باب:  أوالً، هناك العديد من الخاضعني 

للتنظي��م، ويتض��ح أن كاًل منهم تقريًبا يس��هم يف أه��داف الجهة الحكومي��ة عند االمتثال 

اللتزاماته��م القانوني��ة.  ثانًيا، يتخ��ذ الكثري من الخاضعني للتنظيم صورة رشكات، وليس��وا 

أف��راًدا؛ ولذلك ال يناس��بهم مصطلح »العمالء«.  ثالًثا، يرتب��ط الخاضعون للتنظيم بعالقات 

م��ع الجهات التنظيمية تختلف عن التي تربط العمالء/ املس��تفيدين باملنظامت الحكومية 

األخرى.  ولذلك، سوف نخصص فصاًل مستقاًل ملناقشة الخاضعني للتنظيم بوصفهم مزودين 

للخدمات. 

والنقط��ة الجوهرية يف هذه الحال��ة أن العمالء والخاضعني للتنظي��م ميكن � وغالًبا ما 

يج��ب عليهم � أن ميثلوا مزودي الخدمات الخارجيني، إىل الحد الذي تعتمد فيه الجهة عىل 

إس��هاماتهم من وقت وجهد لتحقي��ق أهدافها.  وتنترش هذه الظاه��رة، التي يطلق عليها 

أحياًنا »املشاركة يف اإلنتاج«، أكرث مام تبدو للوهلة األوىل.  عىل سبيل املثال، تحتاج خدمات 

التوظيف من عمالئها من العاطلني عن العمل الس��عي بجد للعثور عىل عمل أو املش��اركة 

يف تدريب يتعلق بالعمل، كام ال ميكن للمدارس أن تقدم الخدمة التعليمية دون مش��اركة 

الط��الب بجد يف عمليات التعلم، وأيًضا ال ميكن لألطباء رفع مس��توى صحة املواطنني إن مل 

يتبع املرىض س��بل العالج الطب��ي املوصوفة وتدابري الوقاية، مثل اتب��اع نظم غذائية أفضل 

ومامرس��ة املزيد من الرياضة، ويعتمد نجاح الربامج الحكومية يف الكثري من مجاالت الحياة 

االجتامعية عىل أداء العمالء لبعض األعامل لتسهيلها، وعىل الجانب التنظيمي، تجد مصلحة 

الرضائب صعوبة يف ضامن جباية الحد املناس��ب من الرضائب إن مل ميتثل املمولون بتقديم 

اإلقرارات الرضيبية بدقة وعىل وجه الرسعة، إضافًة إىل ذلك يسعى مفتشو الصحة والسالمة 

لدفع الرشكات لالمتثال الطوعي.  

ومن هنا، ميكننا تحديد مجموعة كبرية من أنواع مزودي الخدمة الخارجيني الذين ميكن 

للجهات الحكومية التعامل معهم، عىل النحو املذكور يف الجدول )1-1(، ويتيح التفكري عىل 



الفصل األول

إعادة التفكري يف تقديم الخدمات الحكومية 34

نطاق أوسع بهذه الطريقة ملديري القطاع العام إمكانية تصور وسائل بديلة لتحقيق النواتج 

املرغوب فيها. 

توزيع األدوار:
يف س��بيل تقدي��م أي خدمات، البد من تحق��ق بعض األمور، بدءاً م��ن اتخاذ القرارات 

بخص��وص م��ا ينبغي عمله، ومن علي��ه أن يعمل؛ وينبغي أيًضا تخصي��ص املوارد من أجل 

التنفيذ؛ كام ينبغي أن يضطلع ش��خص ما بالعمل الفعيل، وميكننا جمع هذه األنش��طة يف 

تصنيفني واسعي النطاق لألهداف الحالية:

دور اتخاذ القرار:  هي مجموعة األنشطة املوجهة نحو تحديد ما يجب إنتاجه، والرتيب 

ل��يك يضطلع ش��خص ما باإلنتاج، مع توف��ري املوارد التي تتيح اإلنتاج.  ويش��به ذلك، ولكن 

عىل نطاق ضيق إىل حٍد ما، دور »املوكل« يف نظرية املوكل والوكيل، أو دور »املش��ري« يف 

تقس��يامت املش��ري واملزود، أو دور »السياسة« عند فصل السياس��ة عن تنفيذها، أو دور 

»التفوي��ض« الذي طرأ عىل لغة اململكة املتحدة يف األع��وام األخرية، وتتضمن هذه األدوار 

ش��كاًل أدق من أش��كال »اتخاذ القرار« � أي � »تحديد الخدمات« – يف حني نورد حاالت ال 

توصف فيها الخدمات بدقة كام هو محدد عىل نطاق أوسع أو أدق أو مطوع بحسب تغري 

األحوال، وخاصًة يف العالقات التعاونية. 

ويتعلق بذلك دور التمويل:  فعادًة ما يكون املمول، الذي ليس دامئًا، هو نفسه صاحب 

القرار.  يف بعض الحاالت، مثل حق االمتياز، يؤدي العمالء عىل األقل جزًءا من دور التمويل 

)عىل سبيل املثال، ركاب املواصالت العامة وعمالء الربيد( ممن يدفعون سعر رشاء الخدمة، 

واالس��تثناء اآلخر عندم��ا تقدم الرشكات الخاصة جزءاً من التموي��ل، كام يحدث يف العديد 

م��ن رشاكات القطاعني العام والخاص.  والحافز الذي يحرك الرشكات الخاصة يف تلك الحالة 

هو فرصة تدفق الدخل أو بعض األصول من املرشوع يف املستقبل )إنجليش 2005؛ شاؤول 

2005(.  ولخدم��ة أهداف هذا الكتاب، س��نتناول التمويل يف العموم ضمن موضوع اتخاذ 

القرار، مع اإلشارة إىل االستثناءات عندما تطرأ. 

دور اإلنتاج:  وهو مجموعة األنشطة املوجهة لتحويل املوارد إىل نتائج ذات قيمة، ويشبه 

ذل��ك دور الوكيل أو م��زود الخدمة أو املنفذ يف التقس��يامت الزوجية املح��ددة لكل منها.  
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ويجدر الركيز هنا عىل أن »اإلنتاج« محدد عىل نطاق غاية يف االتساع.  ورغم أنه قد يرتبط 

يف أذهان البعض بخطوط اإلنتاج يف مصانع السلع املادية، فهو يشري يف هذه الحالة إىل نشاط 

تحويل أي نوع من املوارد إىل أشياء ملموسة أو غري ملموسة لها قيمة، ومن ثم، فهو ال يشري 

فحسب إىل مخرجات، مثل بناء املساكن الشعبية أو تسليم الربيد، وإمنا كذلك إىل نتائج مثل 

محو األمية والحد من الجرمية، ويعد مزود الخدمة يف هذه الحالة هو الش��خص أو املنظمة 

التي تتوىل تنفيذ املهمة التي اتخذ بشأنها القرار، وقد تتخذ أي نوع من األنواع.

وميك��ن التصور ب��أن كاًل من تلك األدوار ميك��ن أن تؤديها املنظمة الحكومية بنفس��ها 

أو وحده��ا م��ن خالل أي طرف خارجي، أو مبزيج من االثنني، كام يتضح يف الخاليا الس��ت 

من الش��كل )1-1(.  ومع ذل��ك، نركز يف هذا التحليل عىل أربع فق��ط من الخاليا )املظللة 

بالرم��ادي(، مبا أن م��ا نهتم به هو الرتيبات الت��ي يكون فيها دور اتخاذ القرار مس��ئولية 

املنظمة الحكومية، عىل األقل جزئًيا، ويكون دور اإلنتاج، مس��ؤولية الطرف الخارجي، عىل 

األقل جزئًيا، ولهذا السبب، نستثني الخليتني 3 و 4، ونركز عىل العالقات بني الخليتني 1 و2 

من ناحية، والخليتني 5 و6 من ناحية أخرى.  بذلك نحصل عىل أربعة تبادالت متثلها األسهم 

يف الشكل التايل:

شكل )1-1(:  التخصيصات املمكنة لألدوار

أداء المنظمة الحكومية

المشاركة بين المنظمة 

الحكومية والطرف الخارجي

أداء الطرف الخارجي

اإلنتاجاتخاذ القرار

25

3
6
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الحكومة تتخذ القرار، ومشاركة دور اإلنتاج )الخليتان 1 و5(.  هو نوع من الرتيبات . 1
يتج��ىل يف رشاكات القطاع��ني العام والخاص، حيث تتش��ارك الجهة العامة والرشكة 
الخاصة الجهود، ولكن تخضع الرتيبات للعقد الذي تفرضه الحكومة، ويش��يع ذلك 

أيًضا يف العالقات التنظيمية.  

الحكوم��ة تتخذ القرار، ويتوىل طرف خارجي اإلنت��اج )الخليتان 1 و6(.  وميثل ذلك . 2
ش��كاًل منوذجًيا إلسناد األعامل للغري )أو »التعاقد الخارجي«(، بحيث تكون الحكومة 
بوضوح هي امل��وكل، يف حني يكون الطرف الخارجي هو الوكيل، وينطبق ذلك أيًضا 

عىل العالقة بني املتطوعني. 

املش��اركة يف دور اتخ��اذ القرار، واملش��اركة يف دور اإلنتاج )الخليت��ان 2 و5(.  ميثل . 3
ذلك الش��كل النموذجي للرشاكة التعاونية، إذ تش��رك املنظمة الحكومية والطرف 
الخارج��ي يف إدارة الخدمة ويف تقدميها، وهو يف األس��اس ن��وع من الرتيبات تتجىل 
يف رشاكات القطاع��ني العام والخاص )وهو مختلف عن املذكور يف النقطة 1 أعاله(، 
ويف الرشاكات مع املنظامت غري الهادفة للربح ويف الحكومات املش��اركة ويف اإلنتاج 

املشرك مع العمالء. 

املش��اركة يف دور اتخاذ القرار، والط��رف الخارجي يتوىل اإلنت��اج )الخليتان 2 و6(.  . 4
ويف هذه الحالة، يقدم طرف خارجي خدمة باملش��اركة يف اإلدارة، بحيث يكون هذا 
الطرف الخارجي ممثاًل إضافًة إىل املنظمة الحكومية.  وهو ترتيب غري ش��ائع نسبًيا، 

ومع ذلك فهو يحدث يف بعض الحاالت، مثل رشاكات الرعاية األولية. 

ومع ذلك، فيام يش��مل هذا املخطط جميع الرتيبات التي ميكن تصورها، لكنه ال يتيح 

الفروق الهامة التي ميكن اس��تخالصها بني بعض األن��واع التي تبدو متامثلة يف داخلها رغم 

اختالفها يف الواقع.  عىل سبيل املثال، ميكن إجراء التعاقد الخارجي بطرق مختلفة تراوح ما 

بني املعامالت والتعاون، مام يقودنا إىل العامل الثالث يف تصنيفنا. 

طرق التنسيق:

يعد تحديد أدوار املؤسس��ات رضورًيا، ولكنه ليس كافًيا يف فهم العالقات املثمرة، فهناك 

حاجة إىل نوع من اآلليات يف س��بيل متكني املؤسس��ات من أداء أدوارها عىل النحو الهادف؛ 
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وذلك لضامن اتس��اق س��لوكيات املنتجني أو ترصفاتهم مع ما يريده الطرف صاحب القرار.  

ويش��ري كّتاب، مثل س��افاس )1987( إىل أن األنواع األخرى املمكنة من العالقات تعتمد إما  

عىل التعاقد وإما عىل السلطة الرسمية، أي األسواق أو التسلسالت الهرمية )انظر، عىل سبيل 

املثال، كوس 1937؛ جنس��ني ومكلينج 1973؛ ميلج��روم وروبرتس 1992(.  ومع ذلك، وكام 

ناقش��نا من قبل، فهناك مؤلفات أساس��ية تش��ري إىل الطرق األخرى للتنسيق بني املؤسسات 

املختلفة، حيث يضع الكثري منها سلس��لة تحت��وي عىل آليات التعاقد من أحد جوانبها، مثل 

تحديد مواصفات الخدمة بدقة، واملناقصات التنافسية، والحوافز والعقوبات، يف حني تحتوي 

يف الجان��ب اآلخ��ر عىل العالقات التعاوني��ة، والثقة، واألهداف املش��ركة، وااللتزام املتبادل 

بوصفها وس��ائل تنس��يق أنش��طة األطراف )رينج وفان دي فني 1992؛ ليونز وميهتا 1997؛ 

بينيك ودي فيليبي 1999؛ بوفريد 2004(.  وبالطبع، يقرح البعض ممن يركزون عىل الجانب 

التعاوين سلس��لة متصلة م��ن الفئات الفرعية للتع��اون بدًءا من التنس��يق الرخو والتعاون 

القوي )عىل س��بيل املثال، هيميل��امن 1996(.  وهناك طريقة أخرى تس��رعي انتباًها أقل، 

وهي اإلرشاف التوجيهي)2(، وهو ببساطة حينام يوجه املرشف التعليامت إىل من يلعب دور 

املرؤوس، عىل غرار التسلس��الت الهرمية، مثل عقود العمل، ويلقى ذلك اهتامًما محدوًدا يف 

املؤلف��ات التي تتن��اول العالقات ما بني املنظامت؛ كونها تعد أكرث ش��يوًعا داخل املنظامت، 

وإن كان ممكًنا يف بعض العالقات مع مزودي الخدمة الخارجيني � عىل س��بيل املثال، حينام 

تس��تعني منظمة ما مبستش��ار قانوين أو خبري يف تقنية املعلومات ملنحها خدمة مطلوبة، مع 

تحديد بعض الطلبات بحسب الظروف، بدالً من تحديد العمل مقدًما يف العقد. 

ويش��ري ديهوج إىل أنه حتى عند إس��ناد األعامل للغري، هناك طرق أخرى للتنس��يق، إىل 

جانب التعاقد التقليدي.  فالتعاون أحد تلك الطرق، كام ناقشنا من قبل، وهناك أيًضا طريقة 

أخرى تتوس��ط التعاقد والتعاون، وهي التفاوض، أو »التعاقد القائم عىل العالقات«، حيث 

»يس��ود اتخاذ القرار بالتوافق والتدرج« )ديهوج 1990:  325(.   وعىل خالف التعاقد، فهو 

ال يتضمن مناقصات تنافسية مفتوحة، ولكنه يتضمن دعوات ملقدمي العطاءات املختارين، 

ثم االتفاق عىل تفاصيل محددة خالل التفاوض.  

وميكن تطبيق املؤلفات التي تتناول طرق التنس��يق عىل م��زودي الخدمات الخارجيني 

الذين ال يتخذون شكل املنظامت، مثل املتطوعني والعمالء.  وميكن االستفادة من إسهاماتهم 
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يف تحقي��ق أهداف املنظم��ة ليس من خالل الحوافز والعقوبات فحس��ب، وإمنا كذلك من 

خالل بناء العالقات الطيبة كام يظهر من خالل التعاون.  ومع ذلك، ال تقدم هذه املؤلفات 

الكث��ري عن العالقات مع الخاضعني للتنظيم، ممن يش��كلون جزءاً م��ن مجموعة املزودين 

الخارجيني املحتملني.  ونتبنى يف هذا الكتاب فكرة أن الخاضعني للتنظيم ميكن أن يخضعوا 

ملجموعة متنوعة من طرق التنس��يق، عىل غرار سائر األنواع األخرى من مزودي الخدمات 

الخارجيني، ومع ذلك فإن اإلكراه أو العقوبات منترشان بصورة موس��عة مع هذا النوع من 

التنسيق.  

الشكل )1-2(:  سلسلة طرق التنسيق

التعاونالتفاوضالتعاقد الكالسيكياإلشرافاإلكراه

الثقة واألهداف المشتركةاالتفاقيات المرنةالحوافز والمنافسةالتعليماتالعقوبات )التهديد(

وتن��اواًل لجميع تلك الجوانب، نقدم سلس��لة متصلة مكونة من خمس نقاط أساس��ية، 

كام يتضح يف الش��كل )1-2(؛ فنجد عند أحد طرفيها اإلكراه، يف حني نجد عند الطرف الثاين 

العالقات التعاونية، ويف منتصف هذه السلس��لة يوجد اإلرشاف التوجيهي وعقود املعامالت 

واالتفاق��ات املتفاوض بش��أنها، ويتيح لنا ذلك التمييز، عىل س��بيل املث��ال، ما بني مختلف 

أنواع اتفاقات إس��ناد األعامل للغري التي تستند إىل العقود املحددة بدقة وتدعمها الحوافز 

والعقوبات، وتلك التي تس��توجب إصدار التعليامت العرضية من املوكل، وتلك التي تعتمد 

عىل العالقات التعاونية.  

أحد العوامل المؤهلة:  مدة العالقة:

من العوام��ل الواجب أخذها يف االعتبار اختالف مدد الرتيبات، قد يوجد يف أحد طريف 

الت��درج نوع من أن��واع التعامالت الفردية التي تتم »ملرة واح��دة«، ومن املؤكد أنها قد ال 

تتك��رر ومن أمثلة ذل��ك رشاء الالفتات والرايات النط��الق دورة األلعاب األوملبية يف مدينة 

معين��ة، ويوجد يف الط��رف اآلخر من التدرج التعامالت غري املح��ددة املدة، مثل التي تربم 

ما بني إدارتني حكوميتني تعمالن س��وًيا بخصوص مس��ائل محددة، مثل التي ما بني الرشطة 
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وخدمة الصحة العقلية بشأن التعامل مع املرىض النفسيني الذي يعيشون يف املجتمع.  ويقع 

م��ا بني هذين النقيضني الحد األدىن لهذا التدرج، وهي العقود املحدودة األجل، لعام واحد 

مث��اًل، ولك��ن عىل الحد األقىص هن��اك االمتيازات الطويلة األجل، التي متتد لس��نوات، مثل 

املربمة يف مجال النقل العام يف اململكة املتحدة والتي قد متتد إىل 12 أو 15 عاًما، أو رشاكات 

البنية التحتية بني القطاعني العام والخاص التي قد متتد إىل مدد طويلة.  كام تتأثر تلك املدة 

املتصورة مبدى إمكانية تكرار تلك األعامل. 

وم��ا مينح ه��ذا العامل األهمية هو أنه يؤثر يف توقعات األطراف عند تأس��يس عالقات 

العم��ل والحفاظ عليها.  فإذا ما وجدوا أن العالقة طويلة األجل، فهذا يس��تحق منهم بذل 

مزيد من الوقت والجهد يف س��بيل الحفاظ عىل الثقة وااللتزام املتبادلني، أما إذا ما رأوا أن 

العالق��ة »ملرة واحدة« أو قصرية األجل، فهم مييلون إىل منح تلك املس��ائل أهمية أقل.  مع 

ذل��ك، وبهدف االختصار، ل��ن نضيف هذا العامل باعتباره البع��د الرابع يف إطار عمل هذا 

الكتاب، بل سنكتفي باإلشارة إليه يف املوضوعات ذات الصلة يف الصفحات القادمة. 

مصطلحات تعريفية:

كام أرشنا مس��بًقا، هناك انتش��ار للمصطلحات يف هذا املجال، كام أن تلك املصطلحات 

تس��تخدم بطرق مختلفة، ويعني ذل��ك أنه ال يوجد تعريف »صحي��ح« لكل مصطلح قيد 

الدراسة، ولكن بدالً من ذلك، كل ما ميكننا فعله يف هذه الحالة هو أن نحدد ما تعنيه بعض 

املصطلحات، وسنوحدها يف جميع فصول هذا الكتاب، ويقدم التحليل السابق قاعدة لذلك؛ 

وتتضح املعاين األساسية يف الكتاب عىل النحو التايل:  )انظر جدول 2-1(. 
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الجدول )1-2(:  مرسد املصطلحات

مصطلحات عامة:

مزودو الخدمات الخارجيون:  أي مؤسس��ات خارج المنظم��ة الحكومية المعنية لتقديم 

جزء من الخدمة أو كلها.  

التعاق��د مع جهات خارجية:  أي ترتيب بموجبه يقدم المزود الخارجي جزًءا من الخدمة 

أو كلها. 

مصطلحات تتعلق بتوزيع األدوار:

إس��ناد األعمال للغير:  أي ترتيب تس��ند بموجبه مهمة إنتاج الخدمة بالكامل إلى طرف 

خارجي، وهناك مسمى آخر لهذا المفهوم، وهو »التعاقد الخارجي«. 

الشراكة:  أي ترتيب لمشاركة منظمتين أو أكثر في إنتاج إحدى الخدمات.  

مصطلحات تتعلق بطرق التنسيق:

التعاون:  عندما يكون التنسيق ما بين مؤسستين أو أكثر في المقام األول من خالل آليات 

الثقة وااللتزام المتبادل واألهداف المشتركة. 

التعاقد:  عندما يكون التنسيق من خالل آليات المعامالت، مثل تحديد المواصفات بدقة 

والحوافز المالية والعقوبات والمناقصات التنافس��ية.  ضع في اعتبارك أن هذا المصطلح 

يختلف عن »التعاقد الخارجي«.  

مزودو الخدمات الخارجيون هم أي مؤسس��ات من خ��ارج املنظمة الحكومية املعنية، 

يقدم��ون ج��زًءا من الخدمة أو كلها.  أما التعاقد مع الجهات الخارجية، وفًقا لذلك، فهو أي 

ترتي��ب مبوجبه يقدم املزود الخارجي جزًءا من الخدم��ة أو كلها، ويعد ذلك مصطلًحا عاًما 

للعمليات قيد الدراس��ة يف هذا الكتاب، وهو قد يش��ري إىل حاالت إس��ناد تقديم الخدمات 

بالكامل إىل مؤسسة خارجية، أو عند مشاركة تقدميها مع مؤسسة خارجية.  
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إس��ناد األعامل للغري ميكن تعريفه بأنه فرع من فروع التعاقد مع جهات خارجية، وهو 

يشري إىل حالة إسناد مهمة إنتاج الخدمة بالكامل إىل جهة خارجية.  

الرشاكة من املصطلحات ذات املعاين امللتبسة، إذ يشري أحد استخداماته إىل إحدى طرق 

التنسيق، ويتعارض هذا مع التعاون، ومن ثم، فالرشاكة هي عالقة تتفاعل فيها األطراف يف 

إطار من التعاون، أما االس��تخدام اآلخر للمصطلح، والذي نستخدمه هنا، فهو أكرث هيكلية، 

حيث يش��ري إىل عالقة األدوار، فهو يش��مل أي ترتيب ملش��اركة إنتاج إح��دى الخدمات ما 

ب��ني منظمت��ني أو أكرث )يف هذه الحالة، س��تكون الجهة الحكومي��ة املعنية هي إحدى تلك 

املنظامت(.  ويقارن هذه املصطلحات اثنان من كبار الكّتاب الذين تناولوا موضوع الرشاكة، 

كليجن وتيسامن )2000:  6-85(، عىل النحو التايل:

يتمث��ل التعاقد الخارجي بعالق��ة املوكل والوكيل، بحيث تعرّف الجه��ة الفاعلة التابعة 

للقطاع العام املشكلة، ثم تقدم حلوالً لها. . .  أما الرشاكة، عىل الجانب اآلخر، فهي تعتمد 

عىل اإلنتاج واتخاذ القرار املشرك يف سبيل تحقيق الفعالية للطرفني. 

وم��ن ثم، تتعارض الرشاكة مع إس��ناد األعامل للغري، وهي فرع م��ن فروع التعاقد مع 

جه��ات خارجي��ة.  ويف هذا التعريف، تعمل الرشاكة إما يف إط��ار املزيد من التعاون، أو يف 

إطار املزيد من املعامالت. 

ويف بع��ٍد آخر، لن يش��ري التع��اون والتعاقد )بخالف »الخارجي«( إىل إمكانية مش��اركة 

اإلنتاج بني األطراف، ولكن لإلشارة إىل طرق التنسيق، أما التعاون فهو عندما يكون التنسيق 

ما بني مؤسس��تني أو أكرث يف املقام األول من خالل آليات الثقة وااللتزام املتبادل واألهداف 

املشركة، ويف هذا السياق، قد تسبق الثقة التعاون أو قد تكون ناتجة عنه.  فإذا كانت الثقة 

تس��بق التعاون، يش��به التعاون طرق التنس��يق األخرى )وقد يكون بدياًل له(، مثل العقود 

واإلكراه، أما إذا كانت الثقة نتيجة للتعاون فإن التعاون الناجح يس��هم يف االستمرار الفعال 

لتزايد الثقة )وذلك ما سنوضحه بالتفصيل يف الفصل الخامس(.  

وخالًفا لذلك، يعد التعاقد تنسيًقا يتم من خالل آليات املعامالت، مثل تحديد املواصفات 

بدق��ة والحوافز املالية والعقوبات واملناقصات التنافس��ية، وهو يش��ري أيًضا إىل التعاقد مع 

جهات خارجية عىل أس��اس املعامالت والتعاقدات، بدالً من آليات التعاون، ولكنه يختلف 
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ع��ن التعاقد الخارجي )مع إضافة صفة »الخارج��ي«(، حيث ينظر إليه يف هذه الحالة من 

منظور عالقات األدوار بوصفه فرًعا من فروع ترتيبات إسناد األعامل للغري.  وميكن استخدام 

كل من تلك املصطلحات إما بالنسبة إلسناد األعامل إىل جهات خارجية وإما بالرشاكة. 

التصنيف:

عىل أساس املناقشة السابقة، ميكن اآلن تحديد تصنيف للرتيبات البديلة بني املنظامت 

الحكومي��ة واملزودين الخارجيني، كام يتض��ح يف الجدول )1-3( الذي يتضمن األبعاد الثالثة 

األساسية، وتجدر اإلشارة يف البداية إىل أن هذا التصنيف ال يشمل جميع الرتيبات املتصورة، 

وبخ��الف ذلك، تقترص فقط ع��ىل الحاالت املتعلقة بنطاق هذا الكت��اب:  أي عندما تكون 

املنظمة الحكومية، عىل األقل جزئًيا، من يلعب دور صاحب القرار، وتتوىل مؤسسة خارجية 

عىل األقل جزًءا من تقديم الخدمات. 

ويعن��ي ذلك أنن��ا ال نغطي جميع الرتيب��ات التي تؤدي فيها الحكوم��ة األدوار الثالثة 

مبفرده��ا، وال الح��االت التي تؤدي فيها جه��ة خارجية، مثل ال��رشكات الخاصة أو الجهات 

التطوعي��ة، أو مزيج منهام، تلك األدوار الثالثة، وال حاالت مش��اركة الحكومة يف دور متخذ 

القرار )عىل س��بيل املثال، التشاور مع املنظامت املجتمعية( التي متارس دور مزود الخدمة 

بنفسها. 

ويح��دد التصنيف مجموعة متنوعة من األدوار املتص��ورة، ميثل كل منها مزيًجا مختلًفا 

من القطاعني العام والخاص.  وتعد بعض تلك األدوار مألوفة ومنترشة، مثل األنواع املتعددة 

م��ن التعاقدات التقليدي��ة، متضمناً ذلك التكليف واالمتياز واملش��اركة، مثل الرشاكات بني 

القطاع��ني الع��ام والخاص، وال��رشاكات التعاونية.  وم��ن الرتيبات املألوف��ة أيًضا ترتيبات 

»املشاركة« ما بني اثنتني أو أكرث من الجهات الحكومية. 

ويقدم مخطط التصنيف كذلك الفرق ما بني األنواع املختلفة من الرشاكات بني القطاعني 

العام والخاص. 
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الجدول )1-3(:  أمثلة عىل الرتتيبات البديلة التي يتناولها الكتاب

الجهة المسئولة الشكل

عن اإلنتاج؟

الجهة المسئولة 

عن القرار؟

طريقة التنسيق

إسناد األعمال 

للغير )الفصل 

الرابع(

شركة خاصة، جهة التعاقد الخارجي

غير هادفة للربح/

جهة تطوعية، 

منظمة حكومية 

أخرى.

التعاقد أو منظمة حكومية.

التفاوض.

الشراكة بين 

القطاعين العام 

والخاص )من 

الناحية البالغية(.

التعاقد أو منظمة حكومية.شركة خاصة .

التفاوض.

الشراكة )الفصل 

الخامس(

الشراكة بين 

القطاعين العام 

والخاص )من 

الناحية المعنوية(.

منظمة حكومية 

وشركة خاصة.

منظمة حكومية 

وشركة خاصة.

بعضها بالتعاقد 

وبعضها بالتعاون.

منظمة حكومية، العالقات التعاونية

جهة غير هادفة 

للربح / جهة 

تطوعية.

منظمة حكومية، 

جهة غير هادفة 

للربح / جهة 

تطوعية.

التعاون بصفة 

أساسية.

الحكومات 

المشاركة

منظمة حكومية 

مع منظمات 

حكومية أخرى.

منظمة حكومية 

مع منظمات 

حكومية أخرى.

التعاون بصفة 

أساسية

التطوع )الفصل 

السادس(

عالقات شبه منظمة حكوميةمتطوع

توظيفية 
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الجهة المسئولة الشكل

عن اإلنتاج؟

الجهة المسئولة 

عن القرار؟

طريقة التنسيق

التنظيم )الفصل 

السابع(

منظمة حكومية 

مع شركة خاصة أو 

جهة غير هادفة 

للربح/ جهة 

تطوعية. 

اإلكراه إضافًة منظمة حكومية

إلى التفاوض أو 

التعاون. 

مشاركة العمالء 

في اإلنتاج )الفصل 

الثامن(

منظمة حكومية 

وعميل 

منظمة حكومية 

وعميل 

مزيج من التبادل، 

التعاون، واإلكراه. 

الشبكات متعددة 

األطراف )الفصل 

التاسع( 

منظمة حكومية 

مع شركات خاصة 

متعددة أو جهات 

غير هادفة للربح/ 

جهة تطوعية أو 

منظمات حكومية 

أخرى. 

منظمة حكومية 

مع شركات خاصة 

متعددة أو جهات 

غير هادفة للربح/ 

جهة تطوعية أو 

منظمات حكومية 

أخرى. 

مؤسسات مختلفة 

في وقت واحد

وكام س��يتضح يف الفصل��ني الرابع والخامس، يعد بعضه��ا »رشاكات« فعلية من الناحية 

املوضوعية، يف حني يعد البعض اآلخر رشاكات من الناحية املعنوية، فالرشكة الخاصة وحدها 

تلع��ب دور املنتج يف ظل أنواع متفاوتة من ترتيبات التمويل، وهي بذلك تعد من ترتيبات 

إسناد األعامل للغري أكرث من كونها رشاكات.  

ويق��ل تأطري املفاهيم األخ��رى � مثل اعتبار الخاضعني للتنظي��م من مزودي الخدمات 

الخارجي��ني � بهذه الطريقة، ولكن إىل حد مش��اركة الخاضع��ني للتنظيم يف تحقيق أهداف 

املنظمة، ومن ثم تقديم القيمة للعامة، فهي تتوافق متاًما مع منطق هذا التحليل.  وبالنظر 

إىل مفه��وم املش��اركة يف التنظيم، حيث تض��ع الجهة املعلامت واس��عة النطاق لاللتزامات 

التنظيمي��ة التي يحولها الخاضعون للتنظيم الحًقا إىل التزامات محددة وخطة عليهم الوفاء 
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به��ا، إضاف��ًة إىل تنفيذ الخطة، وي��ؤدي الخاضعون للتنظيم بذلك بعًض��ا من أعامل الجهة 

التنظيمي��ة التي يتج��ه دورها إىل منح االستش��ارات االختصاصية واعت��امد الخطة وإجراء 

املراجع��ات الدورية )بصفة غري منتظمة( عىل تنفيذها )آيريس وبريثوايت 1992:  الفصل 

الرابع؛ بالدوين وكيف 1999:  41-39(. 

وباملثل، فإن النظر إىل العمالء بوصفهم مش��اركني يف إنتاج الخدمات العامة ال يتفق مع 

الطريق��ة املعتادة التي ن��رى بها العمالء بوصفهم متلقني للخدم��ات ال مزودين للخدمات 

ولكنهم يتوافقون مع هذا النمط من خالل املش��اركة يف عمل الجهة التابعة للقطاع العام، 

ويكون هذا عادًة بطريقة تعاونية. 

هذه ليس��ت إال بعض الرتيبات املمكنة، ويف واقع األمر، عند التأمل يف األبعاد املختلفة 

ومجموعة البدائل لكل منها نجد املئات من الرتيبات املمكنة، وتعد النقطة األساس��ية هنا 

أنه ال يوجد مثة تقسيم مبسط ما بني »العام« و »الخاص«، ولكن توجد مجموعة كبرية من 

الهياكل املمكنة الوسيطة ما بني الرتيب العام البحت والرتيب الخاص البحت، ومع أن هذا 

أكرث تعقيًدا، لكنه مفيد للغاية؛ فهو يتيح دراسة النطاق الكامل ملزودي الخدمات الخارجيني 

املحتملني، عىل أساس من املقارنة، كام أنه يتيح تحديد مزيد من البدائل املتصورة لرتيبات 

تقديم الخدمة أكرث مام ميكن أن يصل إليه التفكري اليومي. 

الخالصة:

منذ س��بعينيات القرن املي��الدي املنرصم، بدأ االتجاه الطويل األم��د للحكومات لتحمل 

مزيد من املس��ئوليات عن األنش��طة االقتصادية واالجتامعية أن ينقلب إىل النقيض، ولكن 

هذا التغري يف االتجاه ال ينطوي ببس��اطة عىل التخيل ع��ن هذه الوظائف إىل الرشكات مع 

تخط��ي الفاصل م��ا بني القطاعني العام والخاص، وعىل عكس ذلك، تتس��م إعادة تخصيص 

األدوار مبزي��د من التعقيد، يف أنها تش��مل نطاًقا أوس��ع من األط��راف، وال يجب أن تقدم 

منظامت القط��اع العام وحدها الخدمات للعامة، حيث ميكن أن يقدمها مجموعة متنوعة 

من املؤسس��ات األخرى، مثل ال��رشكات الخاصة والجهات التطوعي��ة والعمالء واملتطوعني 

والخاضع��ني للتنظيم، وحتى اإلدارات الحكومية األخرى، كام أن هذا األمر أش��د تعقيًدا يف 
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مختلف العالقات التي تربط الجهات الفاعلة الخارجية بالحكومة.  وال تلعب آليات السوق 

والتسلسالت الهرمية وحدها دورًا بارزًا، إمنا تشاركها يف ذلك شبكات العالقات، وأمور أخرى. 

وهدف هذا الفصل إىل رس��م أبعاد هذا املجال يف إطار يس��عى لتفس��ري اتس��اع نطاق 

االحتامالت، وس��يتعمق باقي أجزاء الكتاب يف هذا اإلطار، ويتطرق الفصالن الثاين والثالث 

إىل ما يس��عى إليه كلُّ من املنظامت الحكومية وم��زودي الخدمات الخارجيني من الطرف 

اآلخ��ر، بالنظر إىل املنافع والتكاليف بالنس��بة للهيئات العام��ة، ودوافع الجهات الخارجية، 

واآلليات املصاحبة لتلك الدوافع، وتركز الفصول من الرابع إىل التاس��ع بدورها عىل الفئات 

األساس��ية ملزودي الخدمات الخارجي��ني، فيام يناقش الفصالن الراب��ع والخامس املنظامت 

)الرشكات الخاص��ة، والجهات التطوعية، واإلدارات الحكومية األخ��رى( باعتبارهم مزودي 

خدم��ات خارجي��ني، يف حني ت��درس الفصول من الس��ادس إىل الثامن األف��راد )املتطوعني، 

والخاضعني للتنظي��م، والعمالء( عىل أنهم مزودو خدمات خارجيني ومش��اركني يف اإلنتاج.  

ويختص الفصل التاسع بالشبكات املتعددة األطراف من مزودي الخدمات، فيام يأيت الفصل 

العارش بكل ذلك مًعا يف إطار عمل الطوارئ ليحدد جميع الظروف املناس��بة لكل نوع من 

أن��واع الرتيبات، وكذلك الخيارات الواجب اتخاذه��ا يف إدارة مزودي الخدمات الخارجيني.  

ويتناول الفصل الحادي عرش كيف ميكن للمنظامت إعداد نفس��ها عىل خري وجه، من أجل 

إدارة مزودي الخدمات الخارجيني، بالنظر إىل ما متلكه من هيكلية وثقافة ومهارات.  وأخريًا، 

يقدم الفصل الثاين عرش الخامتة.

• اإلشارة هنا إىل الفصل الثاين عرش ويف النسخة األصلية للكتاب يتم شكل الفصول إىل الحادي عرش ووضع الفصل 	

األخري دون ترقيم تحت مسمى الخامتة )املراجع(.
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الفصل الثاني

المنافع والتكاليف: ما الذي تسعى إليه المنظمات الحكومية 

من مزودي الخدمات الخارجيين؟

أعلن وزير الدفاع األمرييك األس��بق دونالد رامس��فيلد يف 10 س��بتمرب 2001 بدء ثورة 

جذرية يف البنتاجون )وزارة الدفاع األمريكية(، ووصفها بأنها »إحدى آخر معاقل التخطيط 

املركزي يف العامل«، حيث نادى رامس��فيلد إىل التحول الكيل من البريوقراطية القدمية لوزارة 

الدفاع إىل منوذج جديد للقطاع الخاص، متعهًدا »بالس��عي وراء الفرص اإلضافية املتمثلة يف 

إسناد األعامل للغري والخصخصة«، ويف حقيقة األمر، استأثر املتعاقدون، مثل لوكهيد مارتن 

ونورثروب جرومان وجرنال دينامكس بنس��بة كبرية من اإلنف��اق عىل أجهزة الدفاع، وذلك 

لعقود، ولكن ما كان رامس��فيلد يسعى وراءه هو االس��تعانة املوسعة باملتعاقدين التابعني 

للقط��اع الخ��اص يف جميع الجوانب العس��كرية، متضمناً ذلك املكافح��ة واألمن والحامية 

)سكاهيل 2007(، وال يعني ذلك إنتاج القذائف أو القنابل أو طلقات الذخرية )أو املركبات 

التي تحملها( مبعرفة أطراف خارجية، إمنا االستعانة بتلك األطراف يف إطالقها أثناء الحروب. 

ويف اليوم التايل، أفسحت هجامت تنظيم القاعدة عىل مركز التجارة العاملي والبنتاجون 

ساحة القتال حيث اندلعت الحروب يف أفغانستان والعراق، وحينها متتع رامسفيلد بالحرية 

الكاملة يف اتباع تفضيله بالنسبة للخصخصة الذي استند إىل اعتقاد راسخ بأن القطاع الخاص 

بطبيعته أرسع، وأفضل، وأقل تكلفة من القطاع العام.  وطاملا امتدح الرجل عىل املأل سجايا 

القطاع الخاص، فقد ذكر يف عام 1995م:

املهمة األوىل هي أن تقرر ما هو عملك األسايس... فبالنسبة للحكومة الفيدرالية، تتمتع 

الوزارات األربع األساسية - الخارجية والدفاع والعدل والخزانة - بأساس متني لوجودها.  أما 

الوزارات األخرى، فهي تستند إما إىل أساس محدود، وإما إىل ثانوي، أو إىل كليهام، وقد كان 

لبعضها منفعة عند تأسيس��ها، ولكنها مل تعد كذلك اآلن.  ويف رأيي، ما كان ينبغي تأس��يس 

الوزارات األخرى يف املقام األول...  ولكن ما أن نحدد الوظائف األساس��ية املقرر أن تؤديها 
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الحكومة الفيدرالية، فالبد أن تخضع بقية األنش��طة للفحص بهدف الحذف أو التقليص أو 

إعادة التوجيه أو اإلحالة إىل حكومات الواليات أو الحكومات املحلية، أو إىل القطاع الخاص.  

وأبدأ باالعتقاد بأن األنشطة البد أن يتوالها املواطنون أو املنظامت الخاصة أواًل )رامسفيلد 

 .)3 :1995

وق��د أصبحت تلك ال��روح هي املوجهة لسياس��ة البنتاجون ومامرس��اتها بعد أن تقلد 

رامس��فيلد منصب وزي��ر الدفاع عام 2001م.  وم��ا بني تلك الفرتة وفرباي��ر 2011، وأنفق 

ع��ىل األقل 177 مليار دوالر أمري��يك للمتعاقدين لقاء تقديم الحامي��ة للبعثات الدفاعية، 

والدبلوماس��ية، والتنموية يف تلك الحروب، وقد فاقت أعدادهم أعداد األفراد العس��كريني 

هن��اك.  ومن بني هؤالء املتعاقدين رشك��ة بالك ووتر Blackwater ورشك��ة املوارد املهنية 

  .)MPRI( العسكرية

وبحلول عام 2010م أصبح إسناد األعامل للغري واالستعانة بالقطاع الخاص الحل الرسمي 

لجميع مش��كالت اإلمدادات العس��كرية.  وق��د ورد يف نص أحد تقارير ع��ام 2011 الوارد 

من اللجنة ثنائية الحزب بش��أن التعاقدات إبان الحرب يف العراق وأفغانس��تان التي شكلها 

الكونجرس عام 2008:

أصبح املتعاقدون الخيار األس��ايس. . .  ففي العراق وأفغانس��تان، تعاقدت وزارتا الدفاع 

والخارجية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل ما كان يعد فيام سبق الوظائف األساسية، 

وأع��امل املهام الحرجة، واإلمكان��ات العضوية.  وتعد الضغوط الخارجي��ة أكرث ما دفع إىل 

االعتامد عىل املتعاقدين، وليس��ت القرارات املدروسة عن أفضل طرق تنفيذ أهداف الجهة 

املعنية )لجنة التعاقدات إبان الحرب 2011: 13(.  

واتضح أن حامس رامسفيلد لحلول القطاع الخاص ليس إال أحد األمثلة املذهلة للمتالزمة 

التي وجهت معظم الدعم للخصخصة من س��بيعينات القرن امليالدي املايض.  واس��تعانت 

العديد من الحكومات مبزودي خدمات خارجيني، اس��تناًدا إىل افرتاض مسبق برضورة الحد 

م��ن االعتامد عىل القطاع العام، وقد ش��جع عىل ذلك االف��رتاض أن البنك الدويل أو هيئات 

التموي��ل الدولية األخرى جعلت االتجاه للقطاع الخ��اص رشًطا لتقديم الدعم املايل، إضافًة 

إىل املستشارين.  ويف تسعينيات القرن امليالدي املايض، تتابعت موجات الخصخصة، خاصة 
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يف االتحاد الس��وفييتي الس��ابق والبلدان النامية، بدافع الحاجة املاسة إىل محاكاة الجهات 

والبلدان األخرى بدعم من االفرتاضات األيديولوجية املذكورة أعاله.  وأصبح السؤال من هذا 

املنظور هو »متى يجب إحالة أعامل الحكومة إىل مزودي الخدمات الخارجيني؟«، واإلجابة 

هي: »دامئًا«.   

ومع ذلك، فهناك من الجهات الفاعلة األخرى - مثل املوظفني الحكوميني ذوي املناصب 

الحالي��ة، أو اتحادات القط��اع العام، أو جامعات املصالح - من يقاوم برشاس��ة أي محاولة 

لخصخصة الوظائف العامة باعتبارها مس��ألة مبدأ؛ ويرجع ذلك أحياًنا إىل أسباب معاكسة 

لألس��باب الخاصة مبؤيدي الخصخصة، فهم يؤكدون أن املصلحة العامة ُتخدم عىل أتم وجه 

ع��ن طريق الحفاظ عىل قطاع عام قوي، ويرجع ذلك يف أحيان أخرى إىل أن لديهم مصالح 

قوية يف اإلبقاء عىل أداء الوظائف يف الهيئة العامة.  وأًيا كان الس��بب، فردهم عىل السؤال 

عن أنسب توقيت للتعاقد الخارجي هو )يف العادة(: أبًدا.  

ولكن كال املوقفني ضعيفان، وهناك العديد من أمثلة سوء مستوى الخدمات املسندة إىل 

جهات خارجية - كام سرنى، حيث يعد إسناد خدمات املكافحة واألمن والحامية العسكرية 

للغ��ري من األمثلة البارزة ونظراً ألن هناك خدمات تقدمها الحكومة ال تتس��م بالفاعلية أو 

الكف��اءة.  وهناك العديد من األس��ئلة املمكنة، ولكن هن��اك عامل مهم، وهو أن الخدمات 

العام��ة تتنوع من حي��ث مالءمتها للتعاق��د الخارجي:  بعضها ميك��ن أن يقدمه املزودون 

الخارجي��ون عىل أت��م وجه، يف حني أن بعضها اآلخر تقدم��ه املنظامت الحكومية عىل نحو 

أفضل، ويقدم بعضها أفضل قيمة حينام يشرتك الطرفان يف تقدميها.  

وميكن فهم ذلك بوضوح يف العديد من املنظامت الحكومية التي تتبع نهًجا أكرث عملية 

من نهج أي دعاة متحمس��ني أو مقاومني رشس��ني للتعاقد مع جهات خارجية.  ويف العموم، 

تس��عى تلك املنظامت إىل التعاقد الخارجي حينام يبدو ذلك نافًعا يف بعض الحاالت، وليس 

حينام يكون األمر خالف ذلك )انظر فايينبوم وآخرين 1998(.  أما عن ردهم عىل التس��اؤل 

بشأن أنسب توقيت لالستعانة مبزودي الخدمات الخارجيني فيكون:  »عىل حسب الظروف«. 

ويعتمد ذلك ببساطة عىل أنه يجب اعتامد املنظامت الحكومية عىل مزودي الخدمات 

الخارجي��ني حين��ام تفوق املنافع التكاليف.  ويثري هذا االفرتاض مزيًدا من األس��ئلة: ما هي 
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املنافع والتكاليف؟ وبالنسبة ملن؟ هذه العنارص يتناولها هذا الفصل، وينتهي بتطبيقها عىل 

حالة التعاقد العسكري مع القطاع الخاص، ويشري التطبيق إىل أنه بإمعان النظر، يتضح أن 

التكاليف أكرث أهمية مام قدره رامسفيلد وزمالؤه، حتى من منظوره العميل الصارم. 

المنافع والتكاليف بالنسبة لمن؟

كام تطرق الفصل األول، من الس��امت املميزة لجهات القطاع العام أنها ليست مسئولة 

ع��ن ضامن تقديم بعض القيمة الخاصة للعمالء فحس��ب، ولكن أيًضا بعض القيمة العامة 

التي »يس��تهلكها« املواطنون جميعه��م )ألفورد 2002(.  وخالًفا لذل��ك، ال تقدم الرشكات 

الخاصة إال قيمة خاصة للمس��تهلكني الذين تربطها بهم تبادالت اقتصادية طوعية مبارشة.  

عالوًة عىل ذلك، تختلف مؤسس��ات القطاع العام املامثلة لهؤالء املستهلكني - األفراد الذين 

تتعام��ل معه��م الجهة يف »الجانب التجاري« )موور 1995( – أنفس��هم ع��ن النوع املثايل 

للمستهلك الخاص بطرق مختلفة، بحسب ما إذا ما كانوا مستفيدين أم ملزمني. 

ويف هذا الس��ياق، يلعب أفراد املجتمع أدوارًا متعددة: فهم مواطنون وعمالء يف الوقت 

نفس��ه، كام أنهم ميثلون واح��ًدا أو أكرث من أنواع العمالء، وقد تتق��ارب مصالحهم يف أحد 

األدوار مع مصالحهم يف دور آخر، وقد ال تتقارب.  عىل س��بيل املثال، قد يفضل املس��تفيد 

م��ن برنامج للبحث عن وظيفة أي خدمة كانت متاحة محلًيا، وذات جودة عالية، ومزودة 

مبوارد جيدة، يف حني قد يرى مواطن آخر )ولكن ليس بالرضورة( أن الربنامج البد أن يكون 

اقتصادًيا وبجودة معقولة لكنها ليس��ت اس��تثنائية.  وقد يتبنى ضحية الجرمية رأًيا مختلًفا 

عن رأي املواطن العادي بش��أن مدى مراعاة اإلج��راءات القانونية وتطبيق العقوبة بالقوة 

عند مالحقة املجرمني وضبطهم.  ويف هذه الحالة يشبه هذا املواطن ذلك الذي صوره راولز 

بأنه يقب��ع خلف »حجاب الجهل حيث يجهل« كيفية تأث��ري البدائل املختلفة عىل حالتهم 

الخاص��ة، يف حني هم مج��ربون عىل تقييم املبادئ وحدهم عىل أس��اس االعتبارات العامة: 

)راول��ز 1972:  136-7(.  فحينام ترشك هيئة عامة طرًف��ا خارجًيا، قد تقدم القيمة الناتجة 

منفعة للمواطنني والعمالء مًعا، أو قد تقدم املنفعة لطرف دون اآلخر، أو قد تقدم املنفعة 

لطرف عىل حس��اب اآلخر.  وباملثل، قد يتحمل مختلف األطراف التكاليف بنسب مختلفة.  

وسوف تتطرق األجزاء التالية لتوزيع املنافع والتكاليف املستمدة من التعاقدات الخارجية. 
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مختلف أنواع المنافع والتكاليف:

عندما نقّيم اإليجابيات والس��لبيات املرتبطة باالس��تعانة مبزودي الخدمات الخارجيني، 

عادًة ما نركز عىل الخدمات نفس��ها وعىل تكلفتها، ولكن هذا ال يشمل كافة منافع التعاقد 

الخارجي وتكاليفه.  وهناك نوعان ينبغي أخذهام يف االعتبار: 

أواًل، ال ُتنجز الخدمات املسندة إىل جهات خارجية من تلقاء نفسها، فالحقيقة أن هناك 

طرفاً يس��عى إىل إسناد املهمة إىل طرف آخر )أو أن يحاول كل منهام أن يدفع اآلخر إلنجاز 

املهم��ة(، وهذا يعني بالرضورة وج��ود عالقة بينهام.  وعىل أقل اعتبار، ينبغي أن يبلغ أحد 

الطرفني اآلخر مقدًما مبا يريده، أو يشري إىل مدى رضاه عن الخدمة بعد تقدميها.  وتأيت تلك 

العالقة مبنافع وتكاليف للطرفني، والتي س��نطلق عليها منافع العالقة وتكاليفها، عىل سبيل 

املثال، تكاليف ضامن األداء الجيد من جانب مزود الخدمة، أو إحس��اس الرتابط االجتامعي 

املصاحب لعالقات العمل الطيبة.  

وباملثل، قد يرتك التعاقد الخارجي عىل الخدمات، حتى يف حالة تحس��ني القيمة مقابل 

املال لنش��اط معني، تأثريًا إيجابًيا أو س��لبًيا عىل موقف املنظمة يف بيئتها أو عىل قدراتها يف 

العم��وم. .  وتعد هذه املنافع والتكاليف اإلس��رتاتيجية مناف��ع وتكاليف تكفل تغري وضع 

املنظمة وكفاءاتها عىل املدى الطويل من خالل االستعانة مبزودي الخدمات الخارجيني عىل 

املدى القصري.  

س��يتناول هذا الفص��ل تلك الفئات الث��الث: الخدم��ات، والعالقة، والمناف��ع والتكاليف 

اإلستراتيجية - بدورها.  

منافع وتكاليف الخدمة المتأتية من التعاقد الخارجي: 

تع��د منافع الخدمة، مبا فيها من وفورات يف التكاليف، هي الزيادات يف القيمة الصافية 

الت��ي تقدمها الخدمة.  وميك��ن أن يتمثل ذلك إما يف خفض التكلف��ة، أو زيادة القيمة، أو 

مزيج من االثنني مًعا.  
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خفض التكلفة:

يع��د خفض التكلفة من أكرث منافع إس��ناد األعامل إىل جهات خارجي��ة، خاصة التعاقد 

الخارجي، التي يش��يع ذكرها.  وحتى تس��عينيات القرن امليالدي املايض، أشارت العديد من 

الدراسات إىل ميزة التكلفة التي يقدمها متعاقدو القطاع الخاص، لدرجة االتفاق بني املحللني 

ع��ىل أن تكلف��ة خدمات متعاق��دي القطاع الخاص تقل بنس��بة ما ب��ني )10 ٪( و )30 ٪( 

ع��ن خدمات مزودي القطاع العام )ميلوارد 1986؛ س��افاش 1987؛ دومربجر ورمير 1994؛ 

دومربجر 1998: 40(.  ويرجع ذلك، بطرق مختلفة، إىل انخفاض الرتهل التنظيمي املسترشي 

يف القطاع العام )نيسكانني 1971؛ بوش وجوستافسون 2002(، أو إىل تأثري املنافسة بوصفها 

حافزًا ملزيد من اإلنتاجية )براجر 1994(، أو إىل تجنب القواعد املقيدة ومامرس��ات العمل 

الت��ي تعانيها جه��ات الخدمات العام��ة )دومربجر 1998(.  ومع ذل��ك، فهناك خالف عىل 

البيانات التجريبية؛ فقد وجد هودج )2000( يف دراسة وصفية للمؤلفات التجريبية املتعلقة 

بهذه املس��ألة أن »هناك مجموعة متنوعة من النتائج، ما بني عدم تحقيق أي وفورات من 

التعاقد الخارجي، إىل تحقيق وفورات ضخمة«.

وُعنيت الدراسات التي وجدت وفورات ضخمة بالرتكيز عىل أنواع محددة من الخدمات، 

وه��ي التعاقد عىل جمع النفايات، وخدم��ات النظافة والصيانة للحكوم��ة املحلية.  بينام 

بالنسبة لألنواع األخرى من الخدمات، تنوعت آثار التكلفة من وفورات متواضعة )8 ٪(، إىل 

زي��ادات ضخمة يف التكلفة )24 باملئ��ة( )هودج 2000: 155-6(.  وقد أجرى بوين )1998( 

مسًحا عىل الدراسات التجريبية يف مجال التعاقد عىل الخدمات املحلية، وقد وجد مزيج من 

النتائج.  فقد أش��ارت نصف الدراس��ات إىل دالئل عىل أن التعاقد الخارجي يؤدي إىل زيادة 

الكفاءة؛ وتتضمن كثري من تلك الدراس��ات أخطاًء منهجي��ة )انظر أيًضا إىل كويجني 1994؛ 

برودين وآخرين 2005(. 

ومن ثم، تتنوع آثار التعاقد الخارجي وفًقا لنوع الخدمة، عىل ما يبدو، ويؤيد ذلك الجدال 

القائم بأن منافع التعاقد مع جهات خارجية تعتمد عىل طبيعة الخدمة وسياق تقدميها.  

ومن اآلراء التي طرحها بعض منتقدي إسناد األعامل للغري أن الرشكات الخاصة الهادفة 

للرب��ح تتحمل بال��رضورة تكلفة أكرث من منظ��امت القطاع العام؛ وذلك ألنها تس��عى إىل 



املنافع والتكاليف: ما الذي تسعى إليه املنظامت الحكومية 

53إعادة التفكري يف تقديم الخدمات الحكومية

تحقيق الربح الذي يتضمنه س��عر الرشاء.  ويبدو ذلك صحيًحا من الناحية املنطقية، ولكنه 

يغفل عن حقيقة أن - بافرتاض سري عملية التعاقد بنزاهة وحرص - مزودي الخدمة التابعني 

للقط��اع الخاص هم من يفوزون بالعقود - ومن ثم يحققون الربح - عندما يتقدمون بأقل 

العط��اءات، أو عندم��ا يقدمون أفضل قيم��ة مقابل املال، وهكذا يك��ون التأثري الصايف هو 

انخفاض سعر الرشاء نتيجة إلسناد األعامل للغري.  وبالطبع، ال تتسم جميع عمليات التعاقد 

بالنزاهة والحرص، ويف تلك الحاالت من املتوقع أن يجني مزودو الخدمات الخارجيون الربح 

الكثري - كام سنناقش ذلك يف الفصل الرابع. 

زيادة القيمة:

إن معرفة ما يؤدي إىل زيادة القيمة من املس��ائل املعقدة؛ فزيادة القيمة قد تش��تمل، 

مثاًل، عىل تحس��ني الفاعلية أو تعزي��ز الجودة مقارنًة مبا حققت��ه املنظمة الحكومية.  ويف 

نهاي��ة املطاف، فإن مجال الزيادات املحتملة يف القيمة ال حدود له، ألن القيمة تعتمد عىل 

الس��ياق واتس��اع نطاق تصور تقديم الخدمات عىل نحو أفضل.  وفيام ييل صورة تعرب عن 

ذلك املجال. 

الفاعلية:  مصطلح يس��تخدم بصورة خاطئة، ففي الحكوم��ة يكون تعريفها املعتاد هو 

مدى إس��هام املخرجات يف تحقيق النتائج التي تس��عى إليها املنظم��ة، أما املخرجات فهي 

الخدم��ات التي تنبع من عمليات إنتاجية أو برامج معينة، يف حني تعرب النتائج عن تأثريات 

تلك الخدمات عىل الظروف االجتامعية والطبيعية، عىل س��بيل املثال، قد تكون املخرجات 

يف مج��ال التعلي��م هي عدد الطالب املتخرجني يف إحدى امل��دارس االبتدائية، ولكن النتائج 

حينها تتمثل يف تحسن نسبة القراءة والكتابة والحساب بني السكان، أما الفاعلية فهي مدى 

إسهام املخرجات يف النتائج.   وميكن ملزودي الخدمة الخارجيني، أو الرشاكات معهم، زيادة 

الفاعلية حتى ميكنهم أن يقدموا خدمات أفضل مام تقدمها الجهات الحكومية التي تعمل 

مبفردها.  

الكفاءة:  وهي مصطلح يش��يع اس��تخدامه بطرق متعددة لتش��ري إىل الفرق بينه وبني 

املصطلح��ات األخرى.  ولكن املعنى الدقيق للكلمة هو نس��بة املدخ��الت، مثل األموال أو 

األيدي العاملة أو املواد الخام، إىل املخرجات.  ومن ثم ميكن أن يرتتب عىل تحسني الكفاءة 
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مزيد من املخرجات للحصول عىل مس��توى معني من املدخالت، أو مدخالت أقل للحصول 
عىل مستوى معني من املخرجات، أو كليهام.  ومن ناحية أخرى، حينام تنطوي الكفاءة عىل 
مزيد من املخرجات لكل وحدة من وحدات املدخالت، ميكن اعتبارها زيادة يف القيمة.  ومن 
الناحي��ة األخ��رى أيضاً، حينام تقلل الكفاءة من املدخ��الت الالزمة لكل وحدة من وحدات 

املخرجات، ميكن اعتبارها انخفاضاً يف التكلفة، كام ورد مسبًقا. 

العدال��ة:  وهو مفهوم متعدد األوجه.  يوضح س��تون )2002( كيف أن العدالة يف أحد 
األبعاد ميكن أن يعني عادًة غياب العدالة يف األبعاد األخرى.  ويش��يع التمييز ما بني عدالة 
التوزي��ع )أي اإلنصاف يف املخرجات( وعدالة اإلجراءات )أي اإلنصاف يف العملية(.  وهكذا، 
فإن دول الرفاهية االسكندنافية، عىل سبيل املثال، كانت بارزة جًدا تاريخًيا يف تعزيز عدالة 
التوزيع )إضافًة إىل عدالة اإلجراءات( من خالل تأس��يس نظم لتس��هيل زيادة العدالة عند 
االس��تفادة من مختلف الخدمات مثل التعليم، والخدمات الصحية، والنقل، وغريها.  وعىل 
النقيض، يقل تركيز الواليات املتحدة عىل عدالة التوزيع، يف حني تكثف تركيزها عىل عدالة 

اإلجراءات، وال سيام من خالل نظامها القضايئ. 

الج��ودة:  ترك��زت زيادة القيمة الت��ي تطرقنا إليها إىل درجة كب��رية حتى اآلن يف مجال 
القيمة العامة التي »يستهلكها« املواطنون جميًعا أو الجهة الحكومية التي تعمل نيابًة عن 
املواطنني.  ولكن يف س��ياق إتاحة تقديم قيم��ة عامة، ميكن للمنظامت الحكومية أن تخلق 

قيمة خاصة أيًضا »يستهلكها« العمالء بصورة فردية. 

ومصطلح »الجودة« من املصطلحات ش��ائعة االس��تخدام يف مجال إدارة الخدمات التي 
تش��تمل عىل القيمة املقدمة للعمالء.  وظهر ه��ذا املصطلح ألول مرة يف مجال التصنيع يف 
ظل بعض النُُّهج، مثل ضامن الجودة وإدارة الجودة الش��املة.  وأيدت النُُّهج الالحقة البدء 
باحتياج��ات العمالء ورغباتهم، ومقارنة تقدي��م الخدمة بهذه االحتياجات والرغبات.  وكام 

يؤكد لويس وبومز )1990: 1(:

جودة الخدمة هي مقياس ملدى مطابقة مس��توى الخدم��ة املقدمة لتوقعات العمالء.  
وتقديم خدمات عالية الجودة يعني التاميش مع توقعات العمالء عىل أساس ثابت. 

وركز مزيد من الدراس��ات عىل تحديد عنارص جودة الخدمة - أي ما هو رضوري تحديًدا 

للعمالء )انظر جاس��رت وس��كويرز 2003(.  ومن أمثلة تلك الدراسات مقالة يستشهد بها كثرياً 
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لباراس��ورمان وآخرين )1985( التي أوضحت عرشة محددات رئيس��ية لج��ودة الخدمة من 

وجهة نظر العمالء، التي تبني أنها وثيقة الصلة بجميع أنواع الخدمات )انظر الجدول 1-2(. 

وم��ع أن إرشاك مزودي الخدمات الخارجيني يثري مزيًدا م��ن االنتباه لواحد أو أكرث من 

عوامل الجودة تلك، ميكن القول حينها بأنه يعزز من القيمة الخاصة، فعىل سبيل املثال قد 

تتمكن خدمة الطرود الخاصة من تسليمها أرسع من الخدمة الربيدية الحكومية.  

ومع ذلك، وكام أوضحنا من قبل، ليس جميع عمالء القطاع العام هم نفس عمالء القطاع 

الخاص، وإىل ذلك الحد يحتاج مفهوم الجودة إىل تعديل.  وإذا كانوا مستفيدين أو ملزمني، 

تس��عى الجهة إىل أن تتعامل معهم بس��لوكيات، مثل: التعاون أو االمتثال، ومتثل العدالة يف 

ذلك جانًبا رئيس��ًيا من الجودة )جاسرت وس��كويرز 2003(.  عىل سبيل املثال، سيتأثر تصور 

املستفيدين نحو عدالة الخدمة مبدى شعورهم بأنهم يتلقون املستوى املناسب من الخدمة، 

أو بعدم شعورهم بالغنب يف يشء يستحقونه.  وسيتأثر كذلك تصور امللزمني بالنسبة لعدالة 

الخدمة مبدى شعورهم بأن امللزمني املامثلني مدفوعون عىل غرارهم لالمتثال - مبعنى آخر، 

هم ليسوا »مغفلني« يتلقون معاملة أقىس مام يتلقاها أقرانهم.  وسيتأثر هذان النوعان من 

تصورات العمالء بالنسبة للعدالة مبدى شعورهم باالحرتام والتقدير.  

جدول )2-1(: منوذج ملحددات جودة الخدمة

الموثوقية: توافق األداء واالعتمادية. 

االستجابة: رغبة الموظفين أو استعدادهم لتقديم خدمة )ويشمل ذلك التوقيت(. 

الكفاءة: امتالك المعرفة والمهارات الالزمة ألداء الخدمة.  

الوصول: إمكانية الوصول وسهولة االتصال. 

الكياسة: التأدب، االحترام، التقدير، الود الذي يبديه موظفو االتصال. 

التواصل: إطالع العمالء باستمرار على المجريات بلغة يفهمونها واالستماع إليهم. 

المصداقية: الثقة، الصراحة، األمانة. 

األمان: عدم وجود أخطار أو مخاطر أو شكوك. 

فهم/معرفة العمالء: بذل الجهد لفهم احتياجات العمالء. 

المس��ائل المادية: األدلة المادية للخدمة، مثل المرافق المادية، مظهر العاملين، األدوات أو المعدات، والتمثيالت 

المادية للخدمة، العمالء اآلخرين في مركز الخدمة. 

املصدر: مقتبس من باراسورمان وآخرين )1985: 47(. 
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ويرتبط ذلك بزيادة تطور مفهوم جودة الخدمة الذي وضعه جرونروس )1990(، الذي 

يحدد بعدين، وهام الجودة الفنية )مش��رًيا إىل نتائج التعامالت بني املش��رتي والبائع - أي 

م��ا يتلقاه العميل(، والجودة الوظيفية )مش��ريًا إىل العملية، وكيفية تلقي الخدمة( )1990: 

37-8(.  ومن ثم، تعد الخربة الفنية بالنس��بة للمسافرين بالطائرات هو وصوله إىل الوجهة 

الصحيحة يف الوقت املحدد بأمتعة س��ليمة، أما الجودة الوظيفية فهي تتمثل يف مس��اعدة 

طاقم خدمة الطائرة أو جودة الطعام عىل متنها. 

ويف سياق القطاع العام، ميكن اعتبار تطبيق عدالة اإلجراءات تعزيزًا للجودة الوظيفية،  

مبعنى آخر هي تعنى بكيفية معاملة العمالء أكرث مام تعنى مبا يتلقونه.  ليست هذه مجرد 

مس��ألة إعالن من خالل الجذب، أو أن يقول موظفوها »صباح الخري« بأدب حينام يردون 

عىل الهاتف.  مام س��بق نس��تنتج أن العنارص الهامة تتضمن: االس��تجابة ورسعة الخدمة، 

واملعلومات، والبس��اطة، واالحرتام والتعاطف، إمكانية الوصول، والعدالة امللموسة.  وهذه 

هي كل السامت التي تحد من التكلفة، امللموسة أو غري امللموسة، عند التعامل مع العميل.  

وه��ذا أمر مهم وعىل وجه الخص��وص يف أي جهة تنظيمية مقي��دة يف حركتها فيام يتعلق 

بالج��ودة الفنية.  والي��زال ينبغي للهيئة أن تف��رض نتيجة يذعن له��ا الخاضعون للتنظيم 

مبوجب االلتزامات القانونية، ولكن قد يكون هذا االلتزام بدافع تحس��ني الجودة الوظيفية 

إضافًة إىل تطبيق اإلكراه )ألفورد وسبيد 2006(.  

تأثير التعاقد مع جهات خارجية على جودة الخدمة:

عىل غرار وفورات التكلفة، هناك خالف حول أدلة أن التعاقد الخارجي ينتج عنه زيادة 

يف القيمة، وباإلش��ارة إىل أن منتقدي التعاقد الخارجي غالًبا ما يدعون أن وفورات التكلفة 

تأيت عىل حس��اب جودة الخدمة، أش��ار دومربجر )1998( إىل دراسة عن خدمات النظافة، 

ذكرت أن الخدمات التي قدمت من خالل مناقصات تنافسية تفوقت عىل الخدمات التي مل 

تخضع للمناقصات، وذلك من حيث التكلفة أكرث من الجودة.  ورغم ذلك، وجدت دراس��ة 

هودج املش��ار إليها مس��بًقا أنه »ال توجد عالقة واضحة بطريقة أو بأخرى« ما بني التعاقد 

الخارجي وجودة الخدمة )2000: 156(.  ويش��ري ذلك مجدًدا إىل تنوع مكاسب القيمة من 

إسناد األعامل للغري. 
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ويف الجانب اآلخر، ميكن أن تتمتع األشكال التعاونية للتعاقد الخارجي مبيزات من حيث 

الج��ودة )بودولني وبيدج 1998(.  وقارن أوزي )1997( ما بني العالقات التعاونية الطويلة 

األج��ل م��ع متعاقدي الباطن والعالق��ات املتباعدة بينهم، وقد وجد أن النوع األول س��هل 

اإلنتاج مبستوى عايل الجودة من خالل التواصل بشأن مسائل الجودة عىل نحو أفضل. 

كيف تتولد القيمة من التعاقد الخارجي؟

توضح اآلليات املتنوعة مكاسب القيمة ووفورات التكلفة الناتجة عن االستعانة مبزودي 

الخدم��ات الخارجيني.  ويتعل��ق بعضها أكرث بقدرات مزودي الخدم��ات الخارجيني )براجر 

1994؛ دومربج��ر 1998(، يف حني يس��تمدها البع��ض اآلخر أكرث من ق��درات الرشاكة، أي 

التع��اون بني الجهة الحكومية وم��زودي الخدمات الخارجيني مًعا )ب��ارداش 1998: 1-50( 

)راجع جدول 2-2(.  

وق��د ترجع مكاس��ب القيمة من التعاقد الخارجي إىل س��ت مجموع��ات من العوامل.  

وأول عام��ل هو اقتصادي��ات الحجم الكبري: وه��و قدرة مزود الخدمة ع��ىل العمل زيادة 

نط��اق التكالي��ف الثابتة أو املرصوفات العمومية عرب حجم كب��ري من اإلنتاج.  ومن األمثلة 

الش��ائعة الذكر مجال جمع النفايات، والذي عادًة ما تتعاقد عليه املجالس البلدية املحلية 

م��ع متعاقدين خارجيني )بوش وجوستافس��ون 2002(، ففي كث��ري من األحيان تعمل هذه 

املجالس عىل نطاق دون املس��توى األمثل، بل ميك��ن للمتعاقدين تقديم الخدمة بتكاليف 

أق��ل للوحدة من خالل اقتصاديات الحجم الكبري بالعمل عرب العديد من البلديات املجاورة 

)سافاش 1977؛ دومربجر 1998(. 
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جدول )2-2(: عنارص القيمة املستمدة من التعاقد مع جهات خارجية

قابل للتطبيق على الشراكةقابل للتطبيق على التعاقد الخارجي

PPPاقتصاديات الحجم الكبير

اقتصاديات نطاق العمل

قدرات غير مستخدمة / غير مستغلة

منتجات ثانوية

تعدد الوظائف

التسلسل

PPP

االختصاص   

منحنى الخبرة

المعرفة بالدائرة/المجتمع

المشروعية

PPP

PPPالمرونة

التكامل 

االعتمادية المتبادلة

التبادالت 

PP

PPPاالبتكار والتعلم 

والعام��ل الثاين هو اقتصاديات نطاق العمل - وهو يش��ري إىل حقيقة أن املوارد املنتجة 

ميكن اس��تخدامها ألكرث من هدف وبأكرث من طريقة.  ويرتبط بذلك عدة متغريات، أحدها 

هو أن الجهة الحكومية قد تكون قادرة عىل االستفادة من القدرات غري املستخدمة أو غري 

املس��تغلة التي يوفرها مزودو الخدمات الخارجيون.  ومن بني الحاالت الش��ائعة استغالل 
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مباين املدارس ومنش��آتها خارج أوقات الدراس��ة، يف أنشطة، مثل: رعاية ما بعد املدرسة، أو 

تعليم الكبار، أو عقد االجتامعات )فهي عادًة ما تس��تخدم يف الدراس��ة لجزء من اليوم ويف 

جزء من العام(. 

وباملث��ل، حينام ال يتوفر لدى مزودي الخدمات الخارجيني قدرات إضافية، فرمبا ميكنهم 

تقدي��م القيمة يف ش��كل منتجات ثانوية م��ن عملية اإلنتاج القامئة لديه��م، أو، مبزيد من 

اإلس��هاب، قد تكون لديهم عملية إنتاج ميكن اس��تخدامها يف وظائف متعددة.  عىل سبيل 

املث��ال، تحث جهات حامية الطفل يف العديد من البلدان األطباء أو معلمي املدارس، ضمن 

مهام أخرى، عىل اإلبالغ عن حاالت إساءة معاملة األطفال املشتبه بها، وبذلك يؤدي األطباء 

أو معلمو املدارس هذا الدور باعتباره جزءاً من مهام تقديم الخدمات الطبية أو التعليمية، 

ع��ىل الت��وايل.  وباملثل، تؤدي مناف��ذ الخدمات الربيدية يف العديد م��ن البلدان هذا الدور 

لصال��ح مجموعة متنوعة من الجهات الت��ي تتوىل إجراء املعامالت الخاصة مبرافق الكهرباء 

والغاز واملياه، ومعامالت قبول طلبات الحصول عىل جوازات السفر. 

ويعد التسلس��ل منوذًجا خاًصا من اقتصاديات نطاق العمل، وفيه يخضع العميل نفسه 

ألنشطة كل رشيك، أو لعملية اإلنتاج نفسها التي يستعني بها كل رشيك، يف أوقات مختلفة، 

وبرتتيب يعود بالنفع عىل العميل.  يف والية ويسكونس��ن، عىل س��بيل املثال، تعمل شبكة 

من الجهات املتخصصة يف مجال التوظيف والتعليم التدريبي والدعم عىل تنسيق الخدمات 

للباحثني عن وظائف، بدًءا من التقييم، ثم ترتيب العمالء عىل س��لم من أربعة مس��تويات 

من خيارات التدريب والعمل )كوربت 1996(. 

ويعد االختصاص مصدرًا ثالًثا للقيمة املكتسبة من التعاقد الخارجي التي يقدمها املزودون، 

وهو يس��هل من تطوير املهارات، والتقنية، ووعي الس��وق، وغريها م��ن القدرات التي تتيح 

تقدي��م خدمات أفضل منها يف حال��ة تكليف املنظامت.  وبالرتكيز عىل خدمات معينة، ميكن 

للمتعاقد تخصيص مزيد من الجهد املوجه نحو التحس��ني املستمر يف تقديم الخدمات، ونحو 

تعلم طرق تحسني الخدمات وتجريبها.  عىل سبيل املثال، تسند الكثري من الجهات الحكومية 

أعامل نظافة مكاتبها إىل متعاقدين متخصصني يف خدمات التنظيف من القطاع الخاص ممن 

لديهم خربة يف مجال الخدمات اللوجستية وتدريب املوظفني والتقنية مع مرور الزمن)1(. 
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وترتكز املكاسب األخرى من االختصاص يف خصائص املنظامت املزودة للخدمات، خاصًة 

يف القطاع غري الهادف للربح، ومن تلك املكاسب أن املنظمة قد تتمتع مبعرفة أكرب بالدائرة 

أو املجتمع الذي تعمل بداخله - أي قضاياه، رغباته، مخاوفه، وتعقيداته السياسية.  ويتمثل 

مكسب آخر يف أنها قد متتع مبرشوعية أكرب يف ذلك املجتمع، ومن ثم تكون أقدر عىل تنفيذ 

أعامل��ه مبقاوم��ة أو المباالة أقل من جان��ب أفراد هذا املجتمع، وهي أم��ور تتضح عندما 

تحتاج املنظمة إىل تعاونهم)2(.  وقد يستحيل عىل املنظامت الحكومية نفسها اكتساب تلك 

الصفات املتخصصة بسبب وضعها الهيكيل )فان ساليك 2002(. 

وف��ام يتعلق باالختصاص فقد يتمتع مزودو الخدمات الخارجيني بقدر أكرب من املرونة، 

أي ق��درة أعىل عىل ضبط نطاق اإلنتاج وحجمه عىل نح��و أرسع أو بكلفة أقل أو بكليهام 

مًع��ا.  وتنطبق تل��ك الحالة عىل وجه الخص��وص عندما تتمكن جهات القط��اع العام من 

اللجوء إىل ش��بكة من املنظامت الصغرية من خ��الل التعاقدات، والتي قد تطبقها أو تتخىل 

عنها بحس��ب الحاجة، وذلك ما يحدث يف مجاالت مختلفة من صيانة الطرق وحتى برامج 

التوظيف)3(. 

ويدع��ي بعض مؤيدي إس��ناد األعامل للغري أن الرشكات الخاص��ة بطبيعتها أكرث مرونة 

م��ن جهات القطاع العام؛ وذلك ألنها ال تخضع للروتني نفس��ه، والهياكل الهرمية، وظروف 

التوظي��ف غ��ري املرنة.  ويبدو هذا ال��رأي مبالغاً فيه إىل حٍد ما، إذ يس��تند إىل صور منطية 

يف القطاع العام عفا عليها الزمن.  وعىل مدار ثالثة عقود، بس��طت اإلدارة العامة الحديثة 

أع��امل العديد من الجهات العام��ة، حيث ألزمتها بالرتكيز عىل املخرجات، كام أصلحت من 

ترتيب��ات التوظيف الخاصة بها، وتم ذلك باملصادفة يف كثري من األحيان، عىل حس��اب أمن 

املوظف��ني الحكوميني وظروف عملهم )كويجن 1994؛ وولش وأوفلني 2000(.  ورمبا صحت 

ه��ذه الصورة النمطية يف املايض، ولكنها أصبح��ت أقل صحة اليوم.  والتزال هياكل القطاع 

الع��ام خاضعة للتنظيم واملراقب��ة املركزية؛ وذلك ألن املواطنني يبق��ون عىل توقعاتهم بأن 

األموال العامة سُتنفق وأن الوظائف سُتشغل بالكفاءة واالستقامة.  

وتع��د العوامل األخ��رى التي تتيح مكاس��ب القيمة من التعاقد الخارج��ي أكرث قابلية 

للتطبي��ق عىل الرشاكة من م��زودي الخدمات الخارجيني.  ومن األش��كال الهامة لذلك هو 
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التكام��ل، والذي مبوجبه ميكن لكل رشيك أن ينجز جزءاً من املهمة املطلوبة، ولكن ميكنهم 

التعاون عىل إنجازها كاملًة، ومن ثم يس��همون يف تقديم خدمة كاملة وفاعلة.  عىل س��بيل 

املثال، ميكن للعديد من نظم النقل العام يف املدن التي تضم وسائط النقل املتعددة )مثل: 

مرتو األنفاق، الحافالت، الس��كك الحديدية الس��طحية، الرتام، غريها( أن تقدم خدمة أكرث 

فاعلية للركاب إذا ما تم تنس��يق الجداول الزمني��ة أو نظم الحجز، مام يتيح للركاب انتقاالً 

سلساً من وسيلة مواصالت إىل أخرى.  

وتعد االعتامدية املتبادلة من األشكال األعمق للتكامل، بحيث ال يكمل عمل كل رشيك 

  . عمل اآلخر فحس��ب، ولكن يعتم��د عليه فعلًيا، إىل درجة أنه ق��د ال ميكنه العمل دونه)4(

ويتطلب نظام السكك الحديدية الوطنية يف بريطانيا التعاون بني املنظامت الحكومية التي 

تعمل عىل التحكم يف خطوط الس��كك الحديدية وصاينتها )ش��بكة السكك الحديدية هي 

منظمة هجينة تخضع إىل درجة كبرية ملكتب تنظيم الس��كك الحديدية( ومختلف مشغيل 

خدم��ات القط��ارات بني املدن واملناطق الريفية من القطاع الخ��اص - ولطاملا كان التعاون 

معضاًل، وله عواقب وخيمة )فلني 2007: 261(. 

وق��د يرتتب عىل تل��ك االعتامدية املتبادلة درجة من التبادل، بحيث يس��هم كل رشيك 

بنشاط معني يف عملية مشرتكة، ولكنه يتحّصل من تلك العملية أكرث مام يخرس.  عىل سبيل 

املث��ال، يف رشاكات الحفاظ عىل األرايض الرطبة، التي تش��يع يف الوالي��ات املتحدة، تعتمد 

الجه��ات الحكومي��ة عىل مالك األرايض واملزارع��ني واملطورين، والجه��ات الفاعلة الخاصة 

األخ��رى التي متتنع عن التعدي عىل املناطق ذات الرطوبة، وتحافظ عىل املناطق التي تقع 

بالفعل يف نطاق ملكيتها يف مقابل حوافز مالية ومساعدات فنية)5( . 

وأخريًا، ميكن للرشاكة أن تفرز مزيًدا من االبتكار؛ ألن »الجهد الجامعي أفضل من الجهد 

الف��ردي«.  فعندما يدخل ال��رشكاء يف تعامالت متكررة فيام بينه��م ويولون بعضهم الثقة 

مبا يكف��ي للمجازفة بأفكارهم »الغريبة«، تتاح إمكانية أفض��ل لتخصيب األفكار املتبادلة، 

والتوصل ألفكار جديدة إلنجاز األمور عىل نحو أفضل، وكذلك ملشاركة تلك األفكار )الندفول 

1993: 59-60؛ بويل وآخرون 1996(.  ومن النامذج املثرية لالهتامم سلسلة جهود التعاون 

بني املنظامت الحكومية وغري الحكومية يف فلسطني التي استهدفت تحسني تغذية األطفال، 
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مام أدى إىل تطور ونرش سياسات ومامرسات جديدة، نابعة من مستويات عالية من التفاعل 

بني األطراف )هاردي وآخرون 2003(. 

وباملث��ل، ميكن للرشاكات أن تعزز التعلم، بحيث يضفي كل فرد عىل اآلخرين ويترشب 

منه��م فهاًم ومعرفة أك��رب فيام يتعلق بالخدم��ات وتقدميها، وهذا عند اتباع طرق تتس��م 

بالتكامل، وهو يشء س��يحققونه عىل نحو أقل إذا ما ترصفوا مبفردهم )ألرت وهيدج 1993؛ 

بودولني وبيدج 1998؛ سوليفان وسكليترش 2002(. 

تكاليف العالقات ومنافعها:

تطرقنا حتى اآلن إىل كيفية تأثري التعاقد الخارجي عىل تقديم الخدمة عىل نحو أفضل أو 

بتكلفة أقل، ولكن بحكم التعريف، يشتمل التعاقد الخارجي عىل طرفني عىل األقل، ومن ثم 

عىل تأس��يس عالقة فيام بينهام استناًدا إىل حقيقة أن األطراف يجب عليهم تنسيق أعاملهم 

بطريق��ة ما فيام بينه��م، ولكن ذلك قد يكون يف ظل اختالف املصالح.  ومن ثم، يس��تدعي 

ذل��ك العديد من مهام »إدارة العالقة« والتي ترتبط بها بعض التكاليف )كيتل 1993؛ كافانا 

وباركر 1999؛ هيفتز وورنر 2004(.  وتعرف هذه التكاليف يف سياق التعاقد باسم »تكاليف 

التعامالت« )وليامس��ون 1981؛ براون وبوتسيك 2003(، ولكننا هنا نستخدم مصطلًحا أوسع 

نطاًقا ال يش��مل التعامالت وحدها، وإمنا كذلك الرتتيبات األكرث تعاوًنا )وايت 2005(.  حيث 

يس��عى كل طرف إىل تحفي��ز اآلخر)ين( من أجل الترصف بطرق تت��امىش مع مصالحهم يف 

س��ياق العالقة.  ويس��تدعي ذلك بعض الوقت والجهد عىل األقل، كام يصحبه تكلفة مالية 

أو نفس��ية.  وش��كل ذلك النظرة املتطرفة يف جانب هام من الفكر االقتصادي، والذي يحمل 

تس��ميات مختلفة، مثل تحليل تكاليف املعامالت، االقتصاد املؤس��ي، واالقتصاد التنظيمي 

)ك��وس 1937، 1960؛ ويليامس��ون 1975، 1985؛ جنس��ني ومكلين��ج 1976(، وكان الفك��ر 

الجوهري وراء ذلك أن إدارة العالقة بني مزودي الخدمات ومتلقيها متى كانت غري مصحوبة 

بأي تكلفة، وهذا البد من أخذه يف االعتبار عند اتخاذ القرار بشأن التعاقد الخارجي. 

ويف الجان��ب اآلخر، إذا كان للعالقات تكلف��ة، فيمكن أن يكون لها كذلك منافع، مبعنى 

أن العالقات نفس��ها رمبا متثل قيمة لألطراف.  ورغم أنها يف العموم ليس��ت عىل درجة من 

األهمية مثل تكاليف العالقة، فنحن نتناولها أيًضا هنا. 
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تكاليف العالقة:

تكالي��ف العالقة هي تكالي��ف إدارة العالقة، وعىل وجه الخص��وص تكاليف ضامن أن 
الطرف الخارجي يترصف بالطريقة الالزمة لتقديم الخدمة، وتنبع هذه التكاليف من أربعة 

أنواع من مهام إدارة العالقة.  

أم��ا النوع األول فه��و تعريف الخدمة - أي تحديد ما س��وف ُينتج.  وقد تختلف هذه 
املهمة بثالث طرق مرتابطة: أواًل، هناك سؤال حول من عليه تعريف الخدمة.  وكام ناقشنا 
يف الفص��ل األول، ميكن للجهة الحكومية وحدها أن تحدد الخدمة، أو بالتش��اور والتفاوض 
م��ع املزود الخارجي للخدمة بش��أن طبيعة الخدمة الواجب تقدميه��ا.  ثانًيا، ميكن تحديد 
مواصف��ات الخدمة إما مقدًم��ا، أو تحديدها بالتفصيل عىل مدار ف��رتة تقدميها، مع ظهور 
ظ��روف جديدة.  ويصحب النه��ج األول يف التعاقد الكالس��ييك تكاليف توق��ع املتطلبات 
املستقبلية الفعلية يف سياق من عدم اليقني، يف حني يصحب النهج الثاين تكاليف ناتجة عن 
استغالل مزودي الخدمة ضعف املشرتين يف منتصف عملية اإلنتاج )هندري 2002(.  ومن 
الناحي��ة األخرى، قد يحتاج االتفاق عىل متطلبات الخدمة مقدًما يف الرشاكات التعاونية إىل 
وقت وجهد، مع أن توفر الثقة قد يخفف من االنتهازية ما أن يجري تشغيل الخدمة.  ثالًثا، 
ميك��ن تحديد تعريف الخدمة بتفاصيل دقيقة - عىل س��بيل املثال، »تنظيم عرش فعاليات 
اجتامعية من نوع كذا وكذا لعدد معني من األشخاص ويف حي معني بتكلفة كذا للفرد«- أو 

مبصطلحات أوسع نطاًقا، مثل:  زيادة »حسن الجوار« يف أحد املجتمعات. 

ويف التعاقدات الكالس��يكية عادًة ما تحدد الجهة الحكومي��ة الخدمة مبدئًيا عىل األقل 
)مع أنها قد تخضع للتفاوض(، بحيث تحدد املواصفات مقدًما، ثم ُتعرف الخدمة بدقة، مع 
محاولة الس��تباق االحتامالت املمكنة يف العقد، وتح��دد مقاييس األداء املنصوص عليها من 
حي��ث املخرجات عادًة )دوناهيو 1989؛ براجر 1994؛ كافانا وباركر 1999(.  وعىل النقيض، 
ففي العقد القائم عىل العالقات ميكن أن تش��رتك الجه��ة الحكومية يف تحديد الخدمة مع 
م��زود الخدم��ات الخارجي، وميكن تأطريها يف نطاق واس��ع، مع اس��تنباط التفاصيل، كلام 

اقتضت الحاجة.  

أما املهمة الثانية فهي تحديد الجهة املس��ئولة عن إنتاج الخدمة، وتعتمد كيفية القيام 

بذلك عىل كيفية نش��أة العالقة.  ففي بعض الحاالت، قد تسعى الجهة الحكومية إىل إيجاد 
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أفضل مزود خدمات متاح وإس��ناد العمل له من خالل مناقصة تنافس��ية )كوهني وإمييك 

2008(.  وتع��د املنظم��ة الحكومية يف ه��ذه الحالة هي املبادر يف العالق��ة، وهي الطرف 

الذي يس��تجيب إليه مزود الخدمة.  ويف الحاالت األخرى، قد يتصل أحد مزودي الخدمات 

بالجه��ة الحكومية، من خالل عملية تنطوي عىل االس��تقامة والعناي��ة الواجبة، وقد تقبل 

الجه��ة الحكومية الدخول يف رشاك��ة ما مع ذلك املزود.  ويعد ذلك ش��ائًعا يف املرشوعات 

التنموية الكربى يف املناطق الحرضية.  ويف حاالت ثالثة، قد يدخل الطرفان يف عالقة ألن كاًل 

منهام له مصلحة يف الوضع الذي يس��تدعي أي نوع من أنواع الرشاكة.  ويف هذه الحاالت، 

متيل األطراف الخارجية إىل ترشيح نفسها. 

واملهمة الثالثة هي التأكد من تقديم الخدمة.  وينطوي ذلك، يف أكرث األش��كال تفصياًل، 

عىل أن تقارن الجهة الحكومية أداء مزود الخدمة مقابل مجموعة األهداف املحددة مسبًقا 

باعتبارها جزءاً من نظام مراقبة األداء )تشوي 1999؛ براون وبوتوسيك 2003(.  ومن الطرق 

البديل��ة أن تراجع األط��راف تقدم الخدمة دورًيا، ومن ثم الحك��م عىل مدى جودة األداء.  

وهناك نهج آخر ينطوي عىل أن ترىض األطراف ببس��اطة عن عدم ظهور مشكالت كبرية يف 

تقديم الخدمات، واستمرار العالقة عىل ذلك النحو.  

وتتمثل املهمة األخرية يف تشجيع مزود الخدمة عىل األداء الجيد.  فيخضع مزود الخدمة يف 

التعاقد الكالسييك لحوافز عىل جودة األداء وعقوبات عىل ضعف األداء.  وقد تكون العقوبات 

مالي��ة معايرًة مبقايي��س األداء، أو قد تك��ون العقوبة القصوى بالحرمان من اس��تمرار العقد 

وق��ت تجديده.  وتش��جع النُُّهج األخرى م��زود الخدمة أو الرشيك عىل العم��ل توافًقا مع ما 

هو مطلوب ألس��باب مختلفة، ويتضمن ذلك بناء الثقة وااللتزام يف العالقة من خالل الس��لوك 

املتبادل املس��تمر.  وليس��ت العبارة هنا بدفع أموال أو إجبار ش��خص عىل فعل يشء ما كان 

ليفعله يف ظروف أخرى، لكن املس��ألة عكس ذلك، فهي مس��ألة تعزيز الرغبة النشطة لتأدية 

ما هو مطلوب، أو عىل األقل تأديته بدرجة من الراحة.  وإىل حٍد ما، يرتبط األمر مبا يتمتع به 

األطراف من أهداف وقيم مشرتكة، بل عندما تكون لديهم أهداف مختلفة ولكن متكاملة.

وأًيا كان��ت طريقة األداء، ترتبط بكل تلك املهام تكاليف يج��ب تقييمها مقارنًة مبنافع 

إرشاك م��زود الخدمات الخارجي.  ومنوذج التعاقد الكالس��ييك ترتبط به تكاليف يف العديد 
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من خصائصه املميزة، كام س��يتضح بالتفصيل يف الفصل الرابع.  أواًل، هناك تكاليف مرتبطة 

بتحدي��د مواصفات الخدمة من حيث املخرجات – مثل التنبؤ بعدم اليقني، والتخفيف من 

متاثل املعلوم��ات، وفصل آثار االعتامدية املتبادلة )دوناهي��و 1989؛ براجر 1994؛ هندري 

2002(.  ثانًيا، توجد تكاليف مرتبطة بكيفية اختيار أفضل مزود للخدمة من خالل املناقصات 

التنافس��ية - ليس يف عملية املناقصة فحسب، ولكن يف ضامن توفر سوق تنافسية كافية يف 

املقام األول.  ثالًثا، توجيه تكاليف إىل مراقبة األداء، مثل الفحص أو جمع املعلومات، خاصًة 

يف حاالت تباين املعلومات )رومزيك وجونسون 2005(.  رابًعا، هناك كذلك تكاليف لتطبيق 

سياس��ة العصا والجزرة لضامن حواف��ز جودة األداء، خاصًة عند تطبي��ق العقوبة القصوى 

بعدم تجديد العقد، مام يرتتب عليه تغري يف التكاليف.  

ع��ىل الجانب اآلخر، أي عالقة تقوم عىل التعاون لها تكاليفها )كريكباتريك 1999؛ وايت 

2005؛ أوفلني 2008(، كام س��يوضح يف الفصل الخامس.  فقد تستلزم املهمة األوىل املتعلقة 

بتحديد ما يجب فعله إجراء مشوارات مطولة تربط أصحاب املصالح املتعددين )هوكسهام 

وفانج��ني 2005(، وقد ال تتضمن عملية الدخ��ول يف رشاكة بالرضورة أعىل الجهات الفاعلة 

املعنية كفاءًة؛ أما العالقة نفس��ها، فرغم أنها قد تثمر عن حس��ن أداء الرشكاء لكنها عرضة 

ملختلف أنواع الخلل الوظيفي )هوكس��هام وفانجني 2004؛ وايت 2005(.  يف العموم، عادًة 

ما تك��ون الرشاكات التعاونية أعىل تكلفة من العقود الكالس��يكية فيام يتعلق بتعريف ما 

يج��ب عمله، الجهة املس��ئولة عن��ه، ولكنها تحتاج إىل وقت وجهد أق��ل يف التأكد من أداء 

املهمة، ويف الحث عىل حسن األداء. 

منافع العالقة:

متث��ل مناف��ع العالقة العوام��ل اإليجابية يف صمي��م العالقة ما بني املنظم��ة الحكومية 

وم��زود)ي( الخدم��ات.  وتختلف تل��ك العوامل إذا ما كانت طريقة التنس��يق تعاقدية أو 

تعاونية.  

وتحق��ق العالقات التعاقدية منفع��ة متمثلة يف تحديد أدوار األط��راف.  وميكن للعقد 

املفصل جيًدا أن مينح املشرتي ومزود الخدمة اليقني والفهم بخصوص ما هو متوقع منهام.  
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وتخضع هذه املنفعة بطبيعة الحال للمحاذير التي نوقشت من قبل بشأن صعوبات تحديد 

االلتزامات التعاقدية بدقة.  

أما العالقات التعاونية، فرغم أنها ال توفر بالرضورة درجة التفصيل التي توفرها العالقات 

التعاقدي��ة، لكنه��ا توفر نوًعا آخر من املنفعة لألطراف املعني��ة - وهي الرتابط االجتامعي؛ 

فم��ع تقدير األفراد الحرتام اآلخرين والش��عور باالنتامء، فقد يق��درون العالقات التعاونية، 

ليس من أجل الخدمة واملنافع التنظيمية فحسب، ولكن أيًضا لتناغمها مع دوافع التضامن 

واالنت��امء لديهم )انظر الفصل الثالث(.  وبالطبع ميك��ن أن تنبع فوائد مامثلة من عالقات 

اإلنتاج الداخلية، ولكن يف خطوط هرمية؛ لذا قد ال تعزز روح التعاون الطوعي الذي يدعم 

التعاون. 

التكاليف والمنافع اإلستراتيجية للتعاقد الخارجي:

يقصد بالتكاليف واملنافع اإلس��رتاتيجية العوامل التي تؤثر يف الوضع اإلسرتاتيجي للجهة 

الحكومي��ة يف بيئتها، وعىل قدراتها التنظيمية، ويتمتع جانب التكلفة من التعاقد الخارجي 

يف هذه الحالة باملزيد من األهمية. 

التكاليف اإلستراتيجية:

تط��رأ التكاليف اإلس��رتاتيجية حينام ي��ؤدي التعاقد الخارجي إىل خس��ارة يف الكفاءات 

األساس��ية، أو عندما يؤثر س��لًبا عىل مكانة املنظمة يف القطاع العام إىل درجة قد تهدد بقاء 

رسالتها عىل املدى الطويل. 

وق��د أدى الرتكيز عىل الكفاءات األساس��ية يف القطاع الخاص إىل إضفاء صفة املرشوعية 

عىل إسناد وظائف متعددة للغري.  وقد ظهر املصطلح ذاته عام 1990، حينام عرف براهاالد 

وهامي��ل الكفاءات األساس��ية عىل أنه��ا »التعلم الجامعي يف املنظم��ة، خاصًة فيام يتعلق 

بكيفية تنسيق مختلف مهارات اإلنتاج، ودمج مختلف التيارات التكنولوجية« )1990: 82؛ 

انظ��ر أيًض��ا مفهوم »الكفاءات املتميزة«، يف س��يلزنيك 1957(.  وق��د أخذ ذلك املفهوم يف 

االعتبار عند التفكري يف إس��ناد املهام للغري حينام حث كوين وهيلمر )1994: 43( الرشكات 
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عىل تحديد الكفاءات األساس��ية وتوفريها، »بحيث ميكنه��ا تحقيق مدى من التفوق ميكن 

تحديده وتوفري قيمة متميزة للعمالء،« كام حثا عىل »إسناد أنشطة أخرى للغري إسرتاتيجياً، 

متضمناً ذلك األنش��طة التي تعد يف العادة ج��زًءا ال يتجزأ من أعامل أي رشكة« )انظر أيًضا 

إنسينجا وويرل 2000(. 

أما يف القطاع العام، فمكونات الكفاءات »األساس��ية« أش��د تعقيًدا.  فعىل نطاق واسع، 

ميكنن��ا تعريف الكفاءات األساس��ية عىل أنه��ا املهارات واملعرفة والصف��ات التي بدونها ال 

ميكن للقطاع العام االس��تمرار يف أداء املهام املوكلة إليه مبوجب الدس��تور أو الترشيعات أو 

الدميوقراطي��ة.  ويعن��ي ذلك عىل أقل تقدير أن القطاع العام ينبغي أال يس��ند دوره للغري 

باعتب��اره »موكاًل« )انظر جنس��ن وميكلينج 1976(، وتحدي��ًدا قدرته عىل تعريف ما يجب 

فعله، اختيار املس��ئول عنه، وضامن إجرائه مبا يتس��ق مع التزامات��ه الدميقراطية.  وينتقد 

بوس��طن )1994(، عىل سبيل املثال، التعاقد الخارجي عىل منح املشورة السياسية عىل هذا 

األساس وعىل أسس أخرى. 

وم��ع ذلك، للقطاع العام جوانب خاصة تتج��اوز الدور التوجيهي، والتي ميكن يف بعض 

الظروف أن تجعل من التعاقد الخارجي معضاًل.  ومن بني تلك الجوانب أن معظم منظامت 

القطاع العام تأسس��ت يف األصل بهدف أداء وظائف ال ميكن للقطاع الخاص أن يؤديها ولن 

يؤديه��ا.  منها، عىل س��بيل املثال: مكاتب األرصاد الجوية، أو قوات اإلطفاء، أو مؤسس��ات 

الط��ب النف��ي، أو خدمات الحدائ��ق الوطنية، أو األس��اطيل البحرية؛ فق��د طورت تلك 

املنظامت مبرور الوقت نظاًم وقدرات وخربات ومعرفة فريدة من نوعها أصبحت حاس��مة 

م��ن أجل نجاح أداء تلك الوظائف، وال تتوفر لدى أي ش��خص آخ��ر بالكامل.  وصحيح أن 

منظامت القطاع الخاص قد اضطلعت بأنش��طة يف تلك املجاالت، ولكن تلك األنشطة عادًة 

م��ا كانت يف وظائف متخصص��ة، وليس يف وظائف كلية، حت��ى حينام اضطلعت منظامت 

القط��اع الخاص باألدوار كلية، فق��د حققت نجاًحا مختلًطا بها )ويتبادر إىل األذهان يف هذا 

الش��أن مثال خصخصة الس��كك الحديدية يف اململكة املتحدة(.  ومن ثم، س��يعني التعاقد 

الخارج��ي ألداء تلك املهام فق��دان الكفاءات املتميزة التي اس��تعانت بها منظامت القطاع 

العام، مام س��يتطلب الس��تعادتها الكثري من الوقت واملوارد وفرتة من األداء دون املس��توى 

األمثل إذا ما اتضحت أوجه القصور يف بديل القطاع الخاص.  
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وتعد االس��تفادة من الس��لطة العامة هي ثاين صفة مميزة للقطاع العام؛ فالقطاع العام 

ميثل الدولة التي تستأثر القوة الرشعية إلجبار املواطنني عىل االنصياع لألهداف العامة )فيرب 

1966: 154(، وهذه الس��لطة ال تتجزأ، فمن البديهي أال يكون هناك تنافس عىل السلطات 

العامة يف الوالية القضائية نفس��ها.  واألهم بالنسبة لهذا النقاش أن هذه السلطة غري قابلة 

للت��رصف فيه��ا فيام يخص جميع الوظائف الهامة.  وبذلك، فإن تخيل الدولة عن الس��لطة 

إىل جهات فاعلة من القطاع الخاص يؤدي إىل تعقيد املس��ئوليات التي ترتبط بتلك السلطة 

)مولجان 1997(.  وصحيح أن الدولة لها أن متكن املؤسس��ات الخاصة من مامرسة السلطة 

القانونية نيابًة عنها، وهذا ما تقوم به فعلًيا - من أمثلة ذلك ميكانيكيو السيارات املحليون 

ممن يفحصون صالحية الس��يارات للطرق، أو مدرس��و املدارس الخاص��ة ممن يعملون يف 

مق��ام أولياء األمور، أو األجه��زة املهنية التي ترشف عىل الرتخيص املهني.  وتجدر اإلش��ارة 

إىل أن هذه املؤسس��ات إما أنها تقتيض تطبيقات أقل إشكالية للسلطة العامة، وإما يخضع 

اس��تخدامها للسلطة ملتابعة الدولة.  وكلام ارتفع مس��توى اإلكراه، يصبح التعاقد الخارجي 

عىل األنش��طة أكرث إش��كالية، ومن األمثلة الهامة يف الس��نوات األخرية خصخصة السجون، 

فبينام قد يكون هناك دور ملش��غيل الس��جون الخاصة يف املنش��آت غري مش��ددة الحراسة 

)حيث تكون الخدمة األساسية هي توفري اإلقامة والطعام وبرامج إعادة التأهيل(، لكن األمر 

يختلف يف الس��جون الشديدة الحراس��ة )مويل 1994(.  ويشري دوناهيو )1989: 176( إىل 

أهمية دور وضع القواعد وتطبيقها الذي يضطلع به مشغلو السجون:

ذكر مأمور أحد مراكز االعتقال الخاصة: »أراجع جميع اإلجراءات التأديبية، فأنا املحكمة 

العليا«.  وقد يصيبنا ذلك بالقلق، فهل ستضاعف السجون الهادفة للربح القواعد يف الفرتات 

البطيئة لضامن أن املخالفات كافية لرفض إطالق الرساح املرشوط للسجناء املوجودين حتى 

ميأل املتهمون الجدد الزنزانات؟  قد ال يحدث ذلك بالرضورة، ورمبا من املحتمل أال يحدث، 

ولك��ن رمبا يح��دث.  ومن املتصور أيًضا أن يتالعب أي متعه��د باإلصالحات منعدم الضمري 

يف توصيات إطالق الرساح املرشوط للس��جناء مثريي الشغب أو الخطرين أو املرىض، أو من 

تعل��و تكلفة اإلبقاء عليهم، مع التمس��ك بالنزالء الذين يدرون املزي��د من الربح...  وعىل 

أقل تقدير، يبتعد مس��ؤولو السجون العامة عن أي إغراء مايل مبارش للتالعب يف عدد نزالء 

السجون.  
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وهن��اك خاصي��ة ثالثة تتعلق بالعديد م��ن املنظامت الحكومية، وه��ي التعقيد، وعىل 

وجه التحديد:  االعتامدية املتبادلة ما بني رس��م السياس��ات وتقديم الخدمات، واالعتامدية 

املتبادل��ة م��ا بني الربامج املتوازية، أو حت��ى ما بني الربامج التي تتواله��ا مختلف الجهات، 

واالعتامدي��ة املتبادلة ما بني برامج الجهات واملش��اركني املتطوع��ني الخارجيني.  وال تتعلق 

هذه املسألة بتكاليف املعامالت فحسب، كام أرشنا من قبل، ولكن تتعلق كذلك بالكفاءات 

األساس��ية.  وببس��اطة، إذا كان هن��اك اعتامدي��ة متبادل��ة ما بني وظيفة وأخ��رى، وكانت 

األخرية من الكفاءات األساس��ية، فس��يؤثر التعاقد الخارجي لألوىل س��لًبا عىل األخرية.  ومن 

ثم، س��تعتمد أن ألي وحدة أساس��ية من وحدات السياس��ات دورًا توجيهًيا عىل معلومات 

مس��تمدة من دور تقديم الخدمة بخصوص االحتياجات املتغرية للعمالء.  ويف حالة التعاقد 

الخارجي عىل وحدة تقديم الخدمات، فس��يرتتب عىل ذلك إبعادها عن وحدة السياسات، 

وانخفاض تدفق التغذية العكس��ية بش��أن االحتياجات املتغرية للعم��الء.  وقد تربز أهمية 

تلك املشكلة يف األدوار التنظيمية، حينام يواصل القامئون عىل التنفيذ اكتشاف الطرق التي 

يجدها الخاضعون للتنظيم، واس��تغاللهم الثغرات، وتقدميهم تعليقات بش��أنها إىل صانعي 

السياسات التنظيمية واملرشعني. 

ومن الصور األخرى لالعتامدية املتبادل��ة ما يحدث بني املنظمة واملتطوعني الخارجيني.  

ومن األسباب الهامة إلسهام املتطوعني يف أهداف املنظمة التضامن مع الرسالة والقيم التي 

متثلها املنظمة.  ويف حالة التعاقد عىل إحدى األنشطة مع منظمة متثل رسالة أخرى، قد يقل 

 Meals ميلهم للتطوع.  عىل س��بيل املثال، يف حالة التعاقد عىل خدمة وجبات عىل عجالت

on Wheels، الت��ي تديرها حت��ى اآلن الحكومة املحلية بالتعاقد م��ع رشكة خاصة هادفة 

للربح، فسيصبح املتطوعون الذين يساعدون يف التوزيع اليومي أقل مياًل للمساعدة؛ وذلك 

ألنهم يرون يف ذلك إسهاًما يف أرباح الرشكة، وليس هدًفا عاًما ذا قيمة.  

وتتمث��ل الصفة األخ��رية املميزة للقطاع العام يف دور األم��ني والحامي للقيم التي يقوم 

عليها التوجه للمصلحة العامة.  ويس��اء أحياًنا النظر إىل »توجه الخدمة العامة«، كام أطلق 

عليه كالرك وس��تيوارت )1986(، في��ام يتعلق بأمناط، مثل النفور م��ن املخاطر، والنفعية، 

والتهرب.  أما الوجه اآلخر لتوجه الخدمة العامة فهو االلتزام باألهداف العامة، وبقيم، مثل 
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االستقامة والعدالة.  وتتضمن مجموعة القدرات املميزة للخدمة العامة: الوعي بكيفية تأثر 

املصلحة العامة األوس��ع نطاًقا بإجراء معني، واالستعداد »لبذل املزيد من الجهد« من أجل 

هدف يستحق، وفهم السلوك السليم يف وظائف، مثل: اإلنفاق العام والتوظيف واملشرتيات.  

وتتطور تلك القيم واملعتقدات وتنترش مبرور الوقت، بحيث تشكل جزًءا من ذاكرة املنظمة 

وثقافته��ا، وعندما يجرد التعاقد الخارجي للمهام األش��خاص والنظم التي تحافظ عىل تلك 

القيم تضيع كفاءة أساسية.  

أم��ا التكلفة اإلس��رتاتيجية املحتملة األخ��رى للتعاقد الخارجي فهي خط��ر فقدان ثقة 

الجمهور أو دعم أصحاب املصالح، إذا كانت سمعة مزود الخدمة الخارجي سيئة يف شأن أو 

آخ��ر؛ وقد يرجع ذلك إىل اتضاح أن م��زود الخدمة الخارجي حقق أداًء ضعيًفا يف تعاقدات 

سابقة يف مجاالت أخرى، واألخطر من ذلك اعتبار املتعاقد غري مرغوب فيه.  وقد أثار ذلك 

مش��كلة حينام منحت الواليات املتحدة وأسرتاليا منًحا وعقوًدا إىل جهات ذات أساس ديني 

بهدف تقديم املش��ورة يف مج��ال تنظيم األرسة، التي اتهمتها املنظ��امت املؤيدة لإلجهاض 

بتقديم مش��ورة محدودة للعم��الء.  ويف املقابل، انتقدت بعض جامع��ات الضغط الدينية 

منح هذه العقود للمنظامت املؤيدة لإلجهاض.  وكام سيتناول الجزء القادم، طرأت مشكلة 

حينام منحت إدارة الرئيس بوش عقوًدا مبليارات الدوالرات لرشكات، مثل بالك ووتر، لإلمداد 

بأفراد مس��لحني يف العراق.  وقد أدت سلسلة من األحداث التي استخدمت فيها بالك ووتر 

م��ا رآه اإلعالم والكونجرس قوة غري رضورية أو غري م��رصح بها ضد املواطنني العراقيني إىل 

وضع جعل أي حكومة س��عت إلرشاك تلك الرشكة متورطة يف جدل )س��كاهيل 2007(.  وال 

يقت��رص األمر يف هذه الح��االت عىل قدرة مزود الخدمات الخارج��ي عىل تقديم الخدمات 

املتفق عليها بكفاءة، بل ميتد إىل إمكانية تش��ويه تعريف الخدمات بطريقة تجلب االزدراء 

السيايس.  

ومثل تكاليف العالقة، تتنوع تلك التكاليف اإلس��رتاتيجية - املتعلقة بالكفاءة األساسية 

واملتعلقة باملكانة السياس��ية - وفًقا للظروف، ولكنها قد تفرض أحياًنا أس��باًبا لعدم التعاقد 

الخارجي عىل أي نشاط، أو للتعاقد بطريقة معينة، مثل الرشاكة.  
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المنافع اإلستراتيجية:

ومن منافع التعاقد الخارجي التي يش��يع االستش��هاد بها التأثري يف الرتكيز اإلس��رتاتيجي 

للمنظمة، الذي يرتبط عادًة مبفهوم فصل الرشاء عن تزويد الخدمات، املستوحى من منظور 

 Reinventing االختيار العام، الذي أيده أوزبورن وجايبلر يف كتابهام إعادة اخرتاع الحكومة

Government )1992(، واملتمثل يف مبادرة الخطوات التالية التي أطلقتها اململكة املتحدة 

)جنكن��ز وآخرون 1988(، ويف تقرير اس��تعراض األداء الوطني يف الوالي��ات املتحدة )جور 

1993(، فق��د ُع��ّد أن ذلك يتيح للمنظ��امت الحكومية الرتكيز عىل الص��ورة العامة، وترك 

التفاصيل التش��غيلية ملزودي الخدمات الخارجيني )أوزب��ورن وجايبلر 1992(.  عالوًة عىل 

ذلك، قد تؤدي عملية اتخاذ قرار بش��أن التعاق��د الخارجي وإرشاك مزود خارجي باملنظمة 

إىل تعريف أهدافها بدقة أعىل، وتحديد الفرص املتاحة لتحس��ني العملية، وتعزيز التفاهم 

الداخيل املش��رتك للس��ياق الخارجي )كوين وهيلمر 1994؛ انظر أيًضا هاالم 1995(.  ورغم 

ذلك هذه الفرصة ليست مقيدة بنهج التعاقدية.  وقد توضح منظمة تدرس عقد رشاكة مع 

مؤسسة أخرى أهدافها الخاصة عىل ذلك النحو من أجل تحسن فهم سياقها وعملياتها من 

خالل مثل تلك العملية.  

وق��د ترتبط بالتعاقد الخارجي كذلك منافع سياس��ية، عىل األقل من خالل االنخراط يف 

ص��وره األكرث تعاوني��ة.  وقد تعزز إحدى املنظامت الحكومية م��ن مكانتها ما بني أصحاب 

املصالح الرئيس��يني إذا ما تبني ارتباطها بعالقات عمل جيدة مع رشكاء رفيعي املكانة )باوم 

وأوليفر 1992؛ بودولني وبيدج 1998(.  يف عام 1999، فرضت الحكومة األس��رتالية رضيبة 

جديدة عىل الس��لع والخدمات أثارت الجدل يف جزء منها؛ خش��ية أن تس��تغلها الرشكات 

باعتبارها ذريعة لتضخيم أس��عارها.  واس��تجابًة لذلك، خولت الحكومة اللجنة األس��رتالية 

للمنافسة واالستهالك، التي كانت تحظى بتقدير كبري لدورها القوي يف القضاء عىل التجارة 

غ��ري العادلة، لضبط زيادات رضيبة الس��لع والخدمات )ب��ادوال 2004(.  عالوًة عىل ذلك، 

إذا كانت املنظمة الحكومية جزءاً من ش��بكة مؤثرة، فقد تس��تمد السلطة يف تعامالتها مع 

املؤسسات الخارجية األخرى، خاصًة إذا كانت الشبكة تعتمد موقًفا وقائًيا تجاه املجموعات 

املكونة لها )هاردي وآخرون 2003(. 
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إعادة النظر في التعاقدات العسكرية:

لنطب��ق ه��ذا اإلطار عىل حالة التعاقد ب��ني القطاع الخاص والجيش ال��ذي بدأ به هذا 

الفص��ل.  توضح هذه الحالة الف��رق املرتتب عىل النظر إىل جمي��ع املنافع والتكاليف عند 

التفكري يف التعاقد الخارجي.  

أواًل، ثبت أن نجاح التعاقد بني القطاع الخاص والجيش يف العراق وأفغانس��تان مختلط 

يف أحس��ن حاالته، حتى فيام يخص منافع الخدمة وتكاليفها.  فعىل الجانب اإليجايب، امتاز 

هذا التعاقد مبنفعة أساس��ية، وهي املرونة؛ إذ أتاح للجيش ضبط قوام القوات برسعة من 

خ��الل توفري الق��درة عىل »التدخل الرسيع«، ومكن ذلك من نرش قوات عس��كرية إضافية 

برسعة، وكذلك ترسيحهم بالرسعة نفس��ها دون االرتباط بالقيود السياس��ية والبريوقراطية 

عىل املرونة.  وميكن لرشكات األمن الخاصة توظيف أفراد يتمتعون مبهارات متخصصة، مثل 

اللغة واملعرفة باملنطقة.  

ولكن عىل الجانب الس��لبي، كانت رشكات األمن الخاصة يف املتوس��ط أعىل تكلفة من 

القوات العس��كرية الحكومية.  فقد عزز ارتفاع مس��توى االضطراب يف العراق وأفغانستان 

من الطلب عىل أفراد أمن، لكنه يف الوقت نفس��ه أدى إىل ردع بعض املتعاقدين املحتملني، 

ومن ثم خفض إمداداتهم.  وهذا أدى إىل نش��وء س��وق للبائعني، عىل س��بيل املثال:  عرض 

عىل األفراد املتعاقد عليهم يف كولومبيا ثالثة أضعاف رواتبهم لقاء االنتقال إىل العراق.  ومن 

العيوب اإلضافية للخدمة، يف التقدير العام للقوات املسلحة عىل األرض، أن املتعاقدين كانوا 

أقل موثوقية بحيث عجزوا عن الظهور يف بعض املواقف الحرجة.  

ومن هنا، إذا تقيدنا مبنافع الخدمة وتكاليفها فحس��ب، بدا التعاقد بني القطاع الخاص 

والجيش يف العراق وأفغانس��تان محل جدل، إن مل ميثل مسألة سخيفة بأكملها.  وإىل درجٍة 

ما، ُحجبت مسألة التكاليف، عىل األقل يف بداية األمر، يف نظرة املجتمع الشائعة يف أعقاب 

أح��داث 11 س��بتمرب بأنه ال يوجد مثن مناس��ب لق��اء معالجة ما ترس��خ يف أذهان العامة 

بش��أن التهديد اإلرهايب.  ومع اس��تمرار الحرب، بدأت تكاليفه��ا املتزايدة تحبط املواطنني 

والسياسيني.  
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وهناك أيًضا العديد من املش��كالت الخط��رة األخرى املرتبطة باالس��تعانة باملتعاقدين 

العس��كريني م��ن القطاع الخاص، والتي زادت من تعقد التوازن م��ا بني املنافع والتكاليف.  

وارتبطت اثنتان من تلك املش��كالت بجودة الخدمة الت��ي يقدمها متعهدو القطاع الخاص، 

وق��د تب��ني من الفحص الدقيق أنها ذات أهمية بالنس��بة ملنافع الخدم��ة وتكاليفها.  ومن 

تلك املش��كالت أن أفراد األمن الخاص عجزوا عن تب��ادل املعلومات وتعديل ترصفاتهم مبا 

يتامىش مع املتطلبات العس��كرية الطارئة؛ وكانت نتيجة ذل��ك نوبات متكررة من »النريان 

الصديقة«، بحيث أطلقت القوات النريان عىل متعاقدي األمن الذين مل تتعرف عىل هويتهم 

أو مهمتهم.  وكانت املش��كلة األخرية مثارًا لقل��ق أكرب؛ فقد ترصف متعهدو القطاع الخاص 

لحامية كبار املس��ئولني أثن��اء انتقالهم من مكان إىل آخر بطريق��ة أدت إىل نفور املواطنني 

املحليني الذين كان الجيش يس��عى إىل بناء عالقات طيب��ة معهم أماًل يف منع انجذابهم إىل 

املتمردين )ومن أمثلة ذلك توجيه األس��لحة نحو املواطن��ني العراقيني، أو القيادة برسعات 

عالي��ة أو دون التوق��ف يف التقاطعات(.  وبصورة مبارشة، كان أس��لوب املتعهدين مقوًضا 

إلسرتاتيجية التحالف املعلنة لكسب الحرب.  

يف كلت��ا الحالتني، ورغ��م أن اآلثار كانت تتعلق بالتش��غيل، لكن الس��بب تعلق بإدارة 

العالق��ة.  وقد ترك��زت أعامل أفراد الجيش من القطاع الخ��اص عىل ما تحدد يف عقودهم، 

لينف��ذوا مهمتهم املحددة يف إطار ضيق، مثل حامية كبار الش��خصيات.  ويعني ذلك أنهم 

كان��وا يتجاهلون الحاج��ة إىل التعاون مع قوات التحال��ف واملتعاطفني املدنيني.  وكان من 

املمكن معالجة تلك املشكلة باستخدام أسلوب من اثنني لتغيري العالقة، ويرتتب عىل كليهام 

تكاليف كبرية.  أحد هذين األسلوبني هو إعادة كتابة العقود؛ يك تلزم رشكات األمن الخاصة 

بالتعاون عىل نحو أفضل مع الجيش الرس��مي، وكذلك عىل الترصف بحذر عند التعامل مع 

املدنيني.  ومع ذلك، كان من السهل تحديد نوعية السلوكيات الواجبة يف ظل هذا التعاون، 

وكان من األرجح عقد نقاشات موسعة ومستهلكة للوقت، مام ينتج عنه تكاليف يف الوقت 

والجه��د.  عالوًة عىل ذلك، كان متعهدو القطاع الخاص، ممن ال يخفى عىل أحد اهتاممهم 

باألرباح، سيسعون للحصول عىل مزيد من األموال نظري االلتزامات اإلضافية املنصوص عليها 

يف العقود املعدلة. 



الفصل الثاين

إعادة التفكري يف تقديم الخدمات الحكومية 74

ويتمث��ل الحل البديل يف تلك الحالة يف إعادة تش��كيل العالقة باعتبارها عالقة تعاونية، 

مع تش��جيع أفراد الجيش من القطاعني العام والخاص ع��ىل تكوين عالقات عمل تعاونية، 

ب��ل ومتيكنه��م من ذلك.  وحتى مع افرتاض جدوى هذا الحل، كان يس��تلزم تكاليف توجه 

إىل أمور، مثل:  التدريب املشرتك أو العمليات املتداولة، وإعادة التنظيم الهيكيل الستيعاب 

التع��اون.  واألخط��ر أن ذلك كان من املمكن أن يس��فر عن مزيد من املش��كالت، فقد بدأ 

الجنود يف مقارنة الرواتب واملعدات، وظهرت مشكالت تتعلق بالسلطة التشغيلية.  

وقد كانت هناك أيًضا مش��كلة أكرب تتعلق بإدارة العالقة، وهي انتش��ار حاالت اإلهدار، 

واالحتيال، وس��وء املعاملة.  وقد قدر تقرير لجنة الكونجرس لعام 2011 أن قرابة 177 مليار 

دوالر أمرييك قد أنفقت عىل الخدمات العسكرية املتعاقد عليها يف العراق وأفغانستان منذ 

غزوه��ام ألول م��رة العقد املايض، وض��اع ما يصل إىل 33 ملي��ار دوالر )أو أكرث( يف اإلهدار، 

االحتيال، س��وء املعاملة.  وأوصت اللجنة بسلسلة موسعة من التدابري ملكافحة التبديد، من 

بينها قياس جهود املس��ئولني املوجهة إلدارة املتعاقدين، دمج التعاقد يف العمليات الروتينية، 

إنشاء مديريات تعاقدية تابعة ملكتب هيئة األركان املشرتكة، غري ذلك من التوصيات اإلضافية.  

وال داعي لإلشارة إىل أن تلك املتطلبات تحتاج إىل وقت وجهد، إضافًة إىل تكاليف العالقة.  

وأخ��ريًا، كانت هناك مناف��ع وتكاليف من حيث اإلس��رتاتيجية.  أما املنفعة األساس��ية 

فقد كانت قلة املش��كالت السياس��ية التي اكتنفت إرس��ال متعاقدين من القطاع الخاص، 

مم��ن يعملون بهدف تحقيق الربح، إىل خارج البالد، وذل��ك بقدر أكرب من تعريض األفراد 

العس��كريني املجندين ل��ألذى )أفانت 2007(.  وقد ازداد امليل إىل ذلك الرأي مع اس��تمرار 

الحرب وازدياد عدد القتىل.  

عىل الصعيد اآلخر، هناك اهتامم متزايد بشأن االستعانة بأدوار املرتزقة »التي ترتكز عىل 

املهم��ة«.  ومع تزايد تكرار الحوادث الت��ي قتل فيها مرتزقة عن طريق الخطأ، أو عن عمد 

يف بعض األحيان بعض املدنيني أو أصابوهم يف مالبس��ات يش��وبها الشك، بدأ شعور بالقلق 

يس��اور بعض الضباط العس��كريني املحرتفني، حيال نرش القوات التي تتمتع بقوة عسكرية 

فتاكة، دون الخضوع للمس��اءلة الالزمة.  ولكن يف واقع األمر، ميثل ذلك إساءة استخدام ملا 

كان يبدو اختصاًصا أساسًيا للعسكرية نفسها. 
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يف النهاية، صاحب هذا املزيد من التكاليف اإلس��رتاتيجية؛ إذ يرى البعض أن ربط هذا 

ببعض مزودي الخدمات بالقطاع الخاص يرض بالسمعة، وهو ما اشتهرت به رشكة بالك ووتر 

)Blackwater( باعتبارها أبرز مثال عىل هذا )سكاهيل 2007(.  لذلك، فال عجب أنه بنهاية 

العقد، ش��اع التش��كيك يف خصخصة القوات العس��كرية عىل النحو املبني يف تشكيل لجنة 

 Congressional Commission on Wartime الكونجرس بش��أن التعاقدات إبان الحرب

 .Contracting

يوض��ح الجدول )2 - 3( األنواع املختلف��ة من التكاليف واملنافع، وذلك إىل جانب أمثلة 

من حالة التعاقدات العسكرية. 

الخالصة:

ب��دأت موج��ة الخصخصة األوىل التي اجتاح��ت كل أرجاء العامل من��ذ مثانينيات القرن 

املي��الدي املنرصم بناًء عىل بعض االتجاهات األيديولوجية.  فقد أصبحت فكرة أن الرشكات 

الخاص��ة قد تتفوق عىل أداء املؤسس��ات واملنظ��امت الحكومية يف تقدي��م الخدمات أمرًا 

مس��لاًم به.  ومع ذلك، كافح املديرون الحكوميون مع واقع تنفيذ هذه اإلصالحات، ليجدوا 

ص��ورة أحادية اللون وأقل وضوًحا، فقد بدا التعاق��د الخارجي حاًل جيًدا يف بعض األحوال، 

ولكن ليس يف األحوال األخرى.  فسواء أسندت منظمة حكومية أعاملها ألي جهة خارجية أم 

ال، فاألمر يتوقف عىل الظروف املحيطة، والس��يام، إذا كانت املكاسب من وراء ذلك تتجاوز 

التكاليف بكثري.  إن تقييم هذه املنافع والتكاليف ليس مجرد مس��ألة مقارنة س��عر تقديم 

الخدمة من الرشكة مع س��عر تقدميها من مورد أو مزود خارجي.  وال تكفي أيًضا األخذ يف 

االعتبار مكاس��ب الخدمة، من حيث الفاعلية أو الحقوق أو الجودة؛ وإن كان من الس��هل 

حساب هذه العوامل بسهولة، وهذا بيت القصيد يف أغلب األحوال.  

لقد س��اعد هذا الفصل يف تناول جميع تفاصيل مصادر الكسب من الخدمات، أو توفري 

التكاليف التي تدعم املزايا املحتملة واملتوقعة من التعاقد الخارجي مبزيد من الدقة.  وقد 

س��اعد أيًضا عىل استكش��اف اثنني من العوامل األخرى التي يتعني وضعها يف االعتبار؛ األول 

هو مكاسب املنافع والتكاليف التي تصحب العالقة مع مزود الخدمة الخارجي. 
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مثة منافع محتملة للعمل مع اآلخرين ومن خاللهم، مثل فوائد التضامن، ولكن التكاليف، 

يف واقع األمر، متثل الجانب األكرث أهمية؛ وذلك، بكل بساطة، نظرًا الختالف مصالح أطراف 

العالقة، إضافًة إىل رضورة توفر اآلليات الالزمة لضامن اتس��اق الترصفات التي يتخذها كل 

ط��رف مع متطلبات الطرف اآلخر.  وقد ترتفع تكاليف هذه اآلليات ارتفاًعا هائاًل.  وبصفة 

أكرث شموالً، فإن التعاقد الخارجي قد يؤثر يف املوقف اإلسرتاتيجي للجهاز الحكومي، وقدرته 

الحالية عىل أداء مهمته وموقفه السيايس. 

الجدول )2-3( منافع وتكاليف التعاقد الخارجي

النوع
التكاليفالمنافع

أمثلة التعاقدات عامة
أمثلة التعاقدات العسكريةعامةالعسكرية

الفاعليةالخدمة

الكفاءة

العدالة

الجودة

لق��درة  المرونة/ا
التدخ��ل  عل��ى 

السريع

مهارات المختصين

ارتف��اع تكلف��ة العمال��ة مقارن��ًة سعر الشراء
بالجهات العسكرية الحكومية 

المتعاق��دون ال يمك��ن االعتم��اد 
عليهم 

وضوح نوع العالقة العالقة

فوائد التضامن

تكاليف تحديد الخدمة -

مزود  اختي��ار  تكاليف 
الخدمة

تكالي��ف التأك��د م��ن 
تقديم الخدمة

تكالي��ف األداء الجي��د 
من مزود الخدمة

بعض العقود تؤدي إلى:

االفتقار إلى التنس��يق الذي يؤدي 
إلى وجود »نيران صديقة«

للس��كان  المقاولي��ن  اس��تبعاد 
المحليين وحدوث

فاقد واالحتيال وإس��اءة استخدام 
الصالحيات الممنوحة لهم بسبب:

ضعف المواصفات والمتابعة

ضعف المنافسة
تيجي/  س��ترا إ

تنظيمي
التركي��ز  بل��ورة 

اإلستراتيجي

المنافع السياسية

توزيع المخاطر

بكثي��ر  يس��هل 
الناحي��ة  م��ن 
السياسية أن ترسل 
إلى  المتعاقدي��ن 

ميدان الحرب

للكف��اءات  االفتق��ار 
)الق��درات  األساس��ية 
والمتمي��زة  الفري��دة 
الرأي  بق��وة  ومعرف��ة 
واالعتمادي��ة  الع��ام 

المتبادلة والقيم(

الموقف السياسي

أدوار  ف��ي  المرتزق��ة  اس��تخدام 
»حيوية بالنسبة للمهمة«.  أضرار 
تلحق بالسمعة من جراء االحتكاك 

بالمقاولين المشاكسين
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المنظمات الحكومية

من س��يتحمل نتيجة أخط��اء التنبؤ بالطقس؟  إذا طبق عمدة موس��كو يوري لوزكوف 

طريقته، س��وف ُيغرّم مسئولو الطقس عندما يخطئون يف تنبؤاتهم )فني 2005(.  لقد استاء 

العمدة من تقديرات مكتب الطقس الفيدرايل، فقد مّول تأس��يس مكتًبا محلًيا عام 1999، 

ولكن عندما فشلوا يف التنبؤ بالتوقيت الدقيق لعاصفة ثلجية قوية أحدثت أرضارًا جسيمة 

يف موس��كو عام 2005م، هدد بالبدء يف تغرميهم نظ��ر تلك التقديرات الخاطئة.  ورًدا عىل 

ه��ذا، ذكر رئيس مكتب الطقس أن من دواع��ي رسوره أن يدفع الغرامة، إن وافق العمدة 

أن يعطيهم حافزًا عن كل مرة يصيب فيها التنبؤ، وهذا يحدث بنس��بة 90 - 99 باملائة من 

الحاالت. 

تعكس ترصفات العمدة وردة فعل رئيس مكتب الطقس االفرتاضات اليومية بأن تطبيق 

نظام املكافآت والعقوبات س��وف يؤثر يف الس��لوكيات واألداء، مام يشر أيًضا إىل املشكالت 

الفعلي��ة للقيام بذلك.  يف حالة صحة هذا االفرتاض، فإن تطبيق الغرامات أو منح املكافآت 

املالية ينبغي أن تثمر عن وصول مكتب الطقس إىل تقديرات أدق.  يف حالتنا هذه، يفرتض 

أن مكتب الطقس مبوسكو مل يبذل ما يف وسعه عند وضع التقديرات؛ ومن ثم فإن تغرميهم 

س��وف يزيد من احتامالت صح��ة تقديراتهم.  ولكن هل تؤدي الغرام��ات يف الحقيقة إىل 

مقاومة الفهم غر الدقيق لطبيعة الطقس؟ وعىل نفس القياس، هل تشجع املكافآت مكتب 

الطق��س عىل الوصول إىل تقدي��رات صحيحة يف أغلب األحوال، وكي��ف ميكن تطبيق ذلك 

بالفعل؟

يف هذا الفصل سوف نستعرض كيف ميكن للجهات الحكومية أن تحث مزودي الخدمة 

الخارجيني عىل املش��اركة يف تقديم الخدمة.  ويتضمن ذلك مامرس��ة التأثر، والذي أجريت 

بش��أنه الكثر من البح��وث.  وهناك مثال قديم يعد غاية يف التأث��ر قدمه كلٌّ من فرينش 



الفصل الثالث

إعادة التفكري يف تقديم الخدمات الحكومية 78

ورافني )1959( اللذين حددا خمس��ة »أسس للقوة االجتامعية«، وهي: قوة املكافأة، وقوة 

اإلجبار، والقوة الترشيعية التي يؤمن الش��خص األقل قوة بأنه يتعني عليه أن يذعن لها ألن 

محاولة التأثر قد تكون مالمئة، وقوة املرجعية بناًء عىل جاذبية الش��خصية صاحبة النفوذ، 

وقوة الخربة.  لقد كان هذا املخطط مفيًدا للغاية يف تحليل املواقف التي تنطوي عىل القوة، 

ولكن يكتنفه نوعان من العيوب يف س��ياقنا هذا:  العيب األول، ينصب تركيز هذا املخطط 

بصفة أساسية عىل العالقات الشخصية، أو العالقات داخل املنظمة؛ إذ ال تشمل أسس القوة 

كاف��ة عنارص املعامالت ب��ني املنظامت يف االعتبار.  العيب الث��اين، ال يعطي منوذج فرينش 

ورافني الكثر من املعلومات عن آليات التأثر، أي كيف تؤدي أسس القوة الخاصة بها – أو 

م��ا نطلق عليه »األدوات التنظيمية« – إىل س��لوكيات من جان��ب الطرف املتأثر.  وهذا ما 

يدفعنا إىل طرح تفاصيل أكرث تعقيًدا تقوم أثر األدوات التنظيمية يف سلوك مزودي الخدمة 

بدور الوس��اطة من خ��الل:  أواًل كيفية صياغة تلك األدوات، ثانًي��ا، دوافع مزودي الخدمة، 

ثالًثا، عوامل عىل مستوى املنظمة.  

وبصورة أشمل، فإن الحجة هنا هي أن ميل األطراف الخارجية لإلسهام يدل عىل رغبتهم 

وقدرتهم عىل القيام بهذا األمر )انظر الشكل 3-1(.  تتأثر الرغبة بدوافع األطراف الخارجية 

لإلس��هام - وهي الدوافع األساسية لسلوكياتهم - التي تتأثر بدورها باملحفزات التي توظفها 

الجه��ات الحكومية لتش��جيع األفراد واملنظامت عىل تقديم الخدم��ات.  وهكذا، فإننا منيز 

هن��ا بني املحفزات:  األدوات التي تلجأ إليها منظمة القطاع العام، والدوافع:  اتجاهات من 

يتم تحفيزهم.  تعزز امليرسات قدرة األطراف الخارجية عىل اإلس��هام، فمن خاللها تستطيع 

املنظامت الحكومية تيس��ر األمر عند أي مستوى من مستويات الرغبة، حتى يسهم مزودو 

الخدمة الخارجيني يف أهداف هذه الجهة. 

ومع ذلك، فهذه ليس��ت نهاي��ة القصة.  لقد ألقت الجهود األولية التي بذلها س��يمون 

)1957( وآخ��رون بش��أن »من يفتق��رون إىل املعرفة« ممن يرضون به��ذه الحالة، بدالً من 

االس��تغالل األمث��ل وأف��كار أخرى حديثة ع��ن كيفية »دف��ع« املواطن��ني واملنظامت نحو 

الس��لوكيات املطلوب��ة اجتامعًيا؛ الضوَء عىل كيفية توس��يط أثر املحف��زات وامليرسات من 

خالل طريقة »تصنيفهم« تحديد اإلطارين، كيف يراهام مزودو الخدمة )ترس��يك تافرسيك 
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وكانيامن 1981؛ ثياينسانس��تاين 2008(.  عىل سبيل املثال، قد يظهر الدافع نفسه بطريقة 

مختلفة وذلك عىل حس��ب تصنيفه عىل أنه »هدية« أو دفعة إجبارية.  ومن ثم، ال يوجد 

تواف��ق دقيق بني املحفزات وآثاره��ا عىل الدوافع.  لذا، فإن فهم كيفي��ة تفاعلها للتأثر يف 

السلوك يعد أمرًا محورًيا لفهم العالقة مع مزودي الخدمة الخارجيني.  لذا، فإننا يف الغالبية 

العظمى س��وف ن��درس دوافع األفراد، وكيفي��ة تأثرها بالتصنيف.  ومع ذلك، فإننا س��وف 

نتناول أيًضا كيفية توّسط املؤسسات لهذه املحفزات.

شكل )3-1(: العنارص األساسية ألسباب تعاون األطراف الخارجية عىل اإلنتاج

األدوات 
التنظيمية

دوافع األطراف 
اخلارجية

طار
اإل

رغبة األطراف 
اخلارجية

سلوكيات 
األطراف اخلارجية

قدرة األطراف 
اخلارجية

احملفزات
امليسرات

لماذا ندرس الدوافع؟

تعد الدافع ذات أهمية يف فهم سلوك أي الجهات الفاعلة يف أي نظام )انظر بري وبورتر 

1982: 1989 ف��ري وجيجني 2001؛ لو جران��د 2003؛ فيهر وجينتيس 2007(، وذات أهمية 

خاصة عندما تعتمد املنظامت الحكومية عىل أطراف خارجية لالش��رتاك يف تقديم خدمات 

عامة، أوالً، حقيقة أن مزودي الخدمة »خارجيون« تعني أن أدوات اإلدارة الخاصة بالهيكل 

اإلداري، وتلك األدوات ش��ائعة االس��تخدام يف عالقة العمل - مثل:  التعليامت اإلرشافية، أو 

إع��ادة الهيكلة التنظيمي��ة، أو إعادة تصميم العمل، أو الرتقي��ة، أو إعادة التعيني - ال تتاح 

كثراً لألجهزة الحكومية.  وبدالً منها، قد يلزم األمر أمناطاً مختلفة من التأثر لتفعيل دوافع 

األطراف التي تعمل مع الحكومة. 
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ثانًيا، إن الدوافع أكرث تعقيًدا من أس��لوب العصا والجزرة الذي ش��اع يف األساطر، ومن 

أجل تلك املدارس الفكرية املبنية عىل االقتصاد التي كان لها بالغ األثر يف اإلدارة والسياس��ة 

العامة يف اآلونة األخرة.  وليك نفهم الدوافع الفعلية التي تحرك مزودي الخدمة الخارجيني، 

نحتاج إىل فهم متشعب ومتعمق للدوافع واملحفزات.  ودون ذلك الفهم، ال تقترص املخاطر 

عىل انخفاض فعالية أداء مزودي الخدمة الخارجيني عام قد تكون عليه فحسب، ولكنه قد 

يسوء األمر عن تقديم الخدمة من داخل املنظمة. 

ثالًث��ا، يكون ل��دى مختلف مزودي الخدمة مزيج مختلف م��ن الدوافع وتختلف طرق 

استجابتهم لإلغراءات واآلليات املتنوعة.  وبدالً من االعتامد عىل منهج واحد يجمع بني كل 

األغراض، فإنه من الرضوري تصميم مزيج يالئم الظروف املحيطة للتأكد من »املالءمة« بني 

الش��خص واملنظمة )انظر ليزينك وشتايجني 2008(.  وإذا اعتقدنا أن األطراف الخارجية ال 

تهتم إال بأنفسها، عىل سبيل املثال، ثم باملنافسة، فإن العقوبات واملكافآت سوف تشجعهم 

عىل العمل مثلام تريد املؤسسات الحكومية متاًما.  ومع ذلك، إذا رأينا أن األطراف الخارجية 

تدخل يف عالقة بناًء عىل قاعدة تحفيزية تحمل طابع القطاع العام، س��وف تحتل أس��اليب 

الرشاك��ة أهمية ك��ربى يف تصميم نظ��م تقديم الخدمات وتش��غيلها )انظ��ر، للمزيد من 

املعلومات، لو جراند 2003(.  ومن ثم يعد احتكاك الدوافع واملحفزات، أمرًا محرًا. 

اإلنسان بطبيعته اقتصادي، ويهتم بمصالحه، وبالدوافع الخارجية:

لق��د ظل الوضع االف��رتايض إلدارة الخدمة العامة طيلة العق��ود املاضية هو افرتاض أن 

الن��اس يهتمون مبصالحه��م ويعظمون منفعتهم.  وهذا االفرتاض يس��تمد قوته من الجدل 

األس��ايس الذي ش��اع عن العقالنية الغربية، وكام كتب آدم س��ميث يف كتابه )ثروة األمم(: 

»لن نحصل عىل طعامنا من إحسان الجزار أو مصانع الجعة أو الخباز، وإمنا من اهتاممهم 

مبصالحه��م« )1986: 119(.  والنموذج األول الذي ميثل ه��ذه الطريقة من التفكر هو أن 

اإلنس��ان بطبيعت��ه اقتصادي، وأنه »مخلوق خرايف« أخذ عىل عاتق��ه بناء االقتصاد )ليفيت 

وليست 2008: 909(. 

إن فرضية أن اإلنس��ان بطبيعته اقتصادي تعد املركز الذي يدور يف فلكه علامء االقتصاد 

الكالس��يكيون الجدد ونظرية االختيار الرشيد، فهو عقالين ألنه يسعى لتعظيم الفوائد التي 
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تعود عليه، وهذا يعني اختيار »املزيج املفضل من املنافع والتكاليف«، وهو معني مبصالحه 

بحيث يتخذ قراراته منفرًدا، ويحس��ب دون جهد املكاس��ب والخس��ائر املصاحبة ملختلف 

مس��ارات العمل )انظر فريدريكس��ون وس��ميث 2003؛ وطالبوت 2005؛ وفيهر وجينتيس 

2007؛ وليفيت وليس��ت 2009(.  وقد أثر هذا النموذج من السلوكيات البرشية عىل فهمنا 

ل��إلدارة العام��ة عرب العقود القليل��ة املاضية، كام أثر عىل إصالح القط��اع العام يف مجاالت 

عديدة)1(.  

إن حمل ذلك اإلنسان ذو الطابع االقتصادي عىل الترصف بالطريقة املرغوب فيها مسألة 

تتعل��ق بالتطرق إىل الدوافع الخارجية.  يف هذا الس��ياق، فإن الت��رصف بالطريقة املطلوبة 

)عىل س��بيل املثال، وذلك بأداء املهمة املتعاقد عليها( يعني »الحرمان من املزايا« للشخص 

ال��ذي يحصل عىل الحافز، ومن ثم س��وف يكون قد مني بضياع الوق��ت أو الجهد، ولذلك 

فهو يحتاج لتعويضها للمدى الذي يتجاوز هذه الخس��ائر.  وهكذا، فإن املكافأة تكون أمرًا 

عرضًيا بالنس��بة للمهمة املكلف بها.  عىل سبيل املثال، قد يرى عامل املصنع راتبه عىل أنه 

هو الس��بب وراء قضائه ما يقرب من 40 س��اعة يف األسبوع متحماًل كل مشقة العمل عىل 

خط اإلنتاج، ويس��تطيع العامل بهذا الراتب أن يستمتع بحياته خارج العمل بصحبة أرسته، 

أو أن يتابع اهتامماته الرتفيهية وأنشطته املتعددة التي تخدم مصلحته)2(.  وقد يقيض تلميٌذ 

يف مدرس��ة وقًتا طوياًل يجتهد يف االستذكار بجد ألنه يعرف أن هذا هو السبيل الذي سوف 

مينح��ه املكافأة لقاء تحقيقه درجة عالية يف االختبار املقبل.  كالهام يش��ارك يف هذا العمل 

للحصول عىل مكافأة عارضة عن املهمة الفعلية التي يضطلعان بها. 

عالوة عىل ذلك، هناك عالقة طردية بني املكافأة والجهد؛ فكلام زادت املكافأة، زاد الذي 

يبذله اإلنس��ان الذي يتمت��ع بالطبيعة االقتصادية )ريزون وتيس��ديل 2008؛ إيريل وآخرون 

2009(.  وت��دور جميع االتجاهات االقتصادية عن الحوافز والعقوبات بصفة أساس��ية حول 

توقع هذه العالقة أو إدارتها، مبا يطرح سؤاالً مهاًم هو:  ما مقدار الجهد الالزم للحصول عىل 

مس��توى معني من املكافأة؟  وهذا دون طرح سؤال آخر، وهو ما يطلق عليه علامء السلوك 

عن��رص التوقع.  ال يجب أن تكون املكافآت ذات قيمة للش��خص الذي يس��عى وراء الحافز 

فحس��ب، بل يلزم أن تكون هذه املكافآت أيًضا مؤك��دة؛ فمزود الخدمة يحتاج إىل رؤية ما 
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ميك��ن أن يطلق عليه »رؤية واضحة« بني العمل واملكاف��أة.  إن مل يطمنئ مزود الخدمة إىل 

أن هناك مكافأة مثينة سوف تنجم عن أداء املهمة، عندئٍذ لن يكون للحافز أي أثٍر يذكر.  

اآلراء االنتقادية الثالثة:

تتمثل قوة هذا النموذج - بس��اطته - يف ضعفه أيًضا.  وبينام ميثل منطق أن اإلنس��ان 

يتس��م بالطابع االقتصادي، هو أصل قيم يف تصميم النامذج االقتصادية؛ فإن »هذا اإلنسان 

املثايل يس��مه عيب معوق:  أنه غر موجود!« )أولير وس��ونرون 2010: 39(.  ماذا لو كان 

الفرد غر رش��يد، ويسعى فقط لتحقيق مصالحه الشخصية، وبدالً من هذا، أو باإلضافة إىل 

هذا، تحركه الدوافع أخرى؟  لقد دفعت هذه األسئلة إىل انتقاد منطق أن اإلنسان ذو طابع 

االقتصادي، وهو ما يش��ر إىل ضعف تفس��ره للس��لوك البرشي )فري ومر 2002؛ وميكنك 

االط��الع ع��ىل ما جاء به نج وتس��ينج 2008(.  وبينام تجاهلها مج��ال االقتصاد عىل األقل، 

أو قلل من ش��أنها عىل األكرث، فقد ركز العلامء يف النظم األخرى بصورة هائلة عىل النطاق 

األوسع للدوافع )أولير وسونرون 2010(.  وسوف نعرض هنا ثالثة آراء انتقادية، يعمل كل 

واحد منها عىل تقويض هذه املثالية.  وال يحل أي منها، يف حد ذاته، لغز الحافز؛ وكل منها 

محدود يف حد ذاته.  ومن ثم، فإننا نختتم هذا القسم مبخطط أكرث شمولية. 

العمل نشاط ممتع:

يكمن يف قلب نظرية الدوافع الخارجية االفرتاض بأن السلوك الذي يسعى إليه مزود 

الخدمة مزعج األس��اس، ك��ام أن مجرد عرض مقابل مادي يدل عىل أننا نقدم »رِش��وة« 

للناس من أجل مامرسة أنشطة مملة، أو شاقة، أو مزعجة، أو مهينة، وهي تلك األنشطة 

الت��ي »ال تحقق أي منفع��ة«.  ولكن الواقع هو أن العمل ال يكون مزعًجا بالرضورة، بل إن 

الكثرين يستمتعون بأعاملهم يف حد ذاتها ويشعرون بالرضا عنها، ومن ثم ال يكون املقابل 

املادي بالنس��بة له��م أهم دافع يف ترصفاته��م.  وهذه الظاهرة يطل��ق عليها املتخصصون 

يف عل��م النفس الدوافع الداخلية)3(، والتي تنطوي عىل إش��باع حاجاتهم للقيمة الذاتية أو 

اإلنجازات، أو للنمو الشخيص والتنمية الذاتية)4(.  وعندما تصبح الوظائف بالنسبة لهم أكرث 

إمتاًع��ا، وعندما يكون العمل متنوًعا ومفيًدا، ويتمتع فيه املوظفون مبزيد من االس��تقاللية 
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ويحصل��ون عىل تعليقات عىل ما يقومون به من عم��ل بصورة دورية، وعندما ميكنهم من 

مامرس��ة املعرفة واملهارات، تزيد ف��رص تحقيقهم لحاجاتهم للنمو )هاكامن والولر 1971(.  

ومثل��ام تقدم الوظائف داخ��ل املنظامت الحافز الداخيل، تس��تطيع أدوار مزودي الخدمة 

الخارجي��ني، مع ثبات العوام��ل األخرى، فمن املرج��ح أن يلتزموا مبهامهم، إذا ما أش��بعوا 

الحاجات الداخلية.  عىل س��بيل املثال، يجد طاقم عمل مكتب الطقس مبوس��كو اإلشباع يف 

تطبيق أساليب التنبؤ، وإيجاد أمناط للطقس حيث ترد البيانات املجمعة من مراكز املراقبة؛ 

ومن ثم ُتحسب نتائج الطقس بنجاح.  لذا ميثل نجاح التنبؤ مكافأته يف حد ذاته. 

وتتحدى فكرة الدافع الداخيل افرتاض أن اإلنس��ان يتمت��ع بالطابع االقتصادي وال يجد 

ما يحفزه إال باس��تخدام املكافآت الخارجية، فإنسان أكرث تعقيًدا بكثر.  ولكن هذه الفكرة 

لها تحدياتها الخاصة:  كيف ميكننا، من خالل املش��اهدات، أن نحدد السلوكيات التي ميكن 

ربطه��ا بالدواف��ع الداخلية، بدالً من الخارجية، عىل س��بيل املثال )ف��ري وجيجني 2001(؟ 

وميكن العودة ملثال الطال��ب املجتهد، فهل يتمتع هذا الطالب الحافز لتحقيق درجة أعىل 

)الدواف��ع الخارجي��ة(، أم أنه يريد أن يتعلم فقط من أجل التعلم نفس��ه )دوافع داخلية( 

)كريبس 1997: 361(؟

ولكن بسبب أنه من الصعب تقرير ما إذا كان الحافز داخلًيا أم خارجًيا، فذلك ال يعني 

أنه غر موجود.  ومع ذلك، فإنه غر مس��ئول عن الصورة الكلية، ونحن نحتاج إىل أن نأخذ 

يف االعتبار العوامل األخرى كافة، من أجل كسب مزيد من الفهم الدقيق. 

السياق االجتماعي وموافقة األقران أو الضغط الذي يمارسونه:

تتجاهل االعتبارات الذاتية واملصلحة الش��خصية لإلنسان ذي الطابع االقتصادي السياق 

االجتامعي لهذا الش��خص.  يف واقع األمر، فإن الهياكل االجتامعية لها تأثر عىل جانب كبر 

م��ن األهمية عىل كيفية ترصف األفراد، فيمي��ل الغالبية العظمى من األفراد إىل الدخول يف 

العالقات التي تكتس��ب طابع املعاملة املرشوطة باملثل – أي س��أكون لطيًفا، وإذا ما كنت 

لطيًفا، عندئٍذ س��أكون لطيًفا يف املقابل؛ مام ي��ؤدي إىل تكوين التقاليد واألعراف من خالل 

االحت��كاكات االجتامعية املتكررة )ريجي وتيل 2004؛ فيهر وجينتيس 2007(.  كام أن تأثر 
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العوامل الخارجية يؤدي إىل منوذج بديل لفكرة أن اإلنسان يتمتع بالطابع االقتصادي، وهو 

ما يفرس اختالف الس��لوك البرشي.  كام أن فكرة أن اإلنسان اجتامعي بطبعه تعطي وزًنا ال 

بأس به للموافقة االجتامعية ملن حوله؛ فهو يتمتع باالحرتام والتقدير وصحبة اآلخرين، كام 

أن��ه يحاول أن يتجنب الكره أو النفور )بيناباو وترول 2006(.  وهكذا، قد يتش��ارك األفراد 

مس��اعيهم الجامعية، ليس من أجل الوصول إىل املصالح الش��خصية، وإمنا رغبًة يف االنتامء 

للمجتم��ع ونيل االحرتام، فاإلنس��ان يري��د الحب والقبول من اآلخري��ن، برصف النظر عن 

أي »تكاليف« يتكبدها من الوقت والجهد املبذولني يف مقابل املش��اركة )أولس��ون 1965(.  

لذا، من املمكن تحفيز األش��خاص من خارج املنظامت الحكومي��ة باالنتامء االجتامعي، أو 

بالضغوط التي ميارسها األقران للمشاركة يف أي نشاط، وإن أرض مبصالحهم الشخصية املادية. 

السلوكيات المراعية لآلخرين والقيم الهادفة:

يكتس��ب األفراد األعراف والقيم، من املحي��ط االجتامعي، ويحافظون عليها أيًضا، وهي 

هادفة أو معربة بطبيعتها، وتأيت نتيجة االهتامم باآلخرين أو األغراض غر الش��خصية، مثل 

االعتق��اد ب��رضورة حامية البيئة، أو رضورة دع��م الفق��راء، أو رضورة محاربة اإلرهاب، أو 

أهمية تحذير الجامهر يف موسكو يف حالة الطقس السيئ )ريسون وتيسديل 2008(.  ميكن 

لألفراد مش��اركة هذه القيم الهادفة حتى ولو كان ذلك مخالًفا ملصحالهم الش��خصية.  عىل 

س��بيل املثال، قد يقدم ش��خص يحقق دخاًل مرتفًعا الدعم لنظ��ام الرضيبة التصاعدية عىل 

املمتلكات، حتى وإن سدد الرضائب أكرث من ذي قبل، وهذا ما يطلق عليه إيتزيوين )1988( 

اسم »البعد األخالقي«. 

ولي��س من املده��ش أن غالبية االقتصادي��ني يقاومون هذه الظاه��رة، حيث إنها تصل 

إىل أعامق النموذج الس��لويك الذي يتبعونه، فيصفونها عىل أنها »تكتس��ب س��مة اإليثار«، 

ويصفونها عىل أن لها أثر »الش��معة التي تحرتق من أج��ل اآلخرين« الذي يأيت من العمل 

بصالح املجتمع )بيزيل وجاتاك 2003: 241(.  ويقلل بعض الكتاب من أهمية القيم الهادفة 

واإليث��ار املصحوبة بغرض؛ ألنها تتس��م باألنانية، ويحتجون عىل ه��ذا بأن األفراد يحصلون 

عىل عوائد نفس��ية من ترصفاتهم )داونز 1957(.  ومع وجود املتطوعني، عىل س��بيل املثال، 

يس��تطيع أي ش��خص أن ينظر إىل دوافع اإليثار ببس��اطة عىل أنها حالة يكون فيها املتربع 
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الف��ردي أفض��ل حاالً بكثر؛ ألنه يتلقى املنفعة من س��عادة اآلخرين )فريس 1984: 329(.  

ولكن يعد هذا حجة دائرية حيث تعزى املصالح الش��خصية إىل أي سلوك )طالبوت 2005؛ 

انظ��ر أيًضا فيهر وجينتي��س 2007؛ ألفورد 2009(:  إنها فقط طريق��ة رائعة لتقول بها إن 

األفراد يفعلون ما يفعله غرهم.  ومن هذا التعريف، من غر الصحيح أن الفرد ال يس��عى 

إىل تعظيم منفعته )ثورو 1983: 217( )انظر أيًضا باتسون 1991(.  ويوظف اآلخرون اإليثار 

بطريقة ثنائية لإلحاطة بكل يشء، باستثناء املصلحة الشخصية، مام خلق عالقة عكسية بني 

ذاتية الفرد واإليثار )مارجوليس 1982؛ لو جراند 2003(. 

والحقيقة الراس��خة هي الش��ك بأن هذا حافز أقل قوة من الحوافز والعقوبات العملية 

البحت��ة.  ولكن تكم��ن التداعيات، بصوت هامس، يف أنه من غر الواقعي إال أن تتوقع عند 

االختيار بني املكسب املادي والش��عور اللطيف، الذي يأيت من القيام »باألشياء الصحيحة«؛ 

أن األفراد سوف يختارون املكاسب املادية.  ولكن وضع اإليثار يف هذا اإلطار بهذه الطريقة 

يغفل عن فهم كافة الفروق التي ال تكاد تذكر )هوجيت وآخرون 2006(.  أواًل، قد ال يكون 

توزيع املوارد بني الش��خص واآلخرين االعتبار الرئي��ي يف القيم الهادفة.  وقد يركز األفراد، 

ب��دالً من ذلك، عىل توزيع املوارد بني اآلخرين – عىل س��بيل املث��ال، االهتامم بالفجوة بني 

األغني��اء والفقراء يف بلدان العامل الثالث، كام أنه ليس بالرضورة أن يكون توزيع املوارد هو 

الش��غل الشاغل، وإمنا قد يكون االهتامم بالعالقات املثىل بني الشخص واآلخرين، أو بصورة 

جوهرية بالعالقات بني اآلخرين.  يهتم األفراد مبا إذا كانت اإلجراءات الالزمة قد طّبقت يف 

إجراءات التقايض، أو ما إذا استشر املواطنون يف اتخاذ القرارات حيال أولئك الذين يؤثرون 

فيهم، أو ما إذا كانت حقوق اإلنسان تلقت الدعم الالزم يف البلدان األخرى. 

ثانًي��ا، يتمتع األف��راد عىل اختالفهم بقيم هادفة مختلفة تتش��كل بفع��ل عوامل، مثل 

الطبق��ة االجتامعية أو الوظائف املهنية أو االعتب��ارات العرقية.  وهكذا، فإن الطبيب عىل 

س��بيل املثال، نتيجة للتدريب املهني واالحتكاك العميل مع أقرانه من ذوي املهنة نفس��ها، 

يوافق عىل مبادئ قس��م أبقراط، ويس��تنبط من ذلك مجموعة معينة من املعتقدات حيال 

طبيع��ة أولويات نظام الصح��ة العامة، وما ينبغي أن تكون عليه، وألن هذا قد يتعارض مع 

مصلحته الشخصية االقتصادية؛ فقد يحيد أيًضا عن القيم الهادفة لدى املواطنني اآلخرين. 
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ثالًثا، ليس��ت القيم الهادفة دامئًا قياًم حميدة أو »لطيفة«.  من هذه القيم عىل س��بيل 

املثال، الوطنية، حيث يش��مل اعتزاز الفرد ببلده االلتزام اإليجايب تجاه كيان واحد متكامل، 

ويف أوق��ات الحرب قد يصل ه��ذا االعتزاز إىل املخاطرة بحيات��ه باالنضامم للجيش.  ولكن 

هذه الوطنية ليست مقابل ال يشء، حيث يطلق عليها »املالذ األخر لألوغاد«، فباإلضافة إىل 

الترصف��ات األخرى التي تراعي املواطنني اآلخرين، لكنها قد تش��مل إهانة مواطني البلدان 

األخرى أو اضطهادهم، أو حتى قتلهم )جونسون 1775 يف أجايس 1974(، ولكن »اآلخرين« 

ليسوا كتلة غر مميزة ممن يتوقعون النوايا الحسنة. 

رابًع��ا، للحص��ول عىل كل ما ال ميت للمصلحة الش��خصية بصلة تحت مس��مى اإليثار، 

س��وف يفوت الفرد فروق هامة جًدا بني القيم الهادفة والدوافع الداخلية والحاجة لالنتامء 

االجتامع��ي، وهام ظاهرتان مختلفت��ان فعلًيا)5(؛ إذ تتكون القي��م الهادفة من مزيج معقد 

ومختل��ف من االهتاممات، وميكن وصف أجزاء منها فقط عىل أنها تتس��م باإليثار.  عالوة 

عىل ذلك، فهي ليس مشابهة للدوافع األخرى، مثل الدوافع الداخلية أو الدوافع االجتامعية. 

يف واقع األمر، بينام يجادل بعض العلامء بشأن االحتامالت النظرية لإليثار والقيم الهادفة، 

هن��اك الكثر من األدلة الكافية عىل أن هذه االهتاممات تبدو ضخمة ضمن الدوافع اليومية 

لألفراد.  لطاملا كان هذا األمر معرتًفا به يف مختلف املجاالت، مثل علم النفس وعلم االجتامع 

واإلنس��انيات والعلوم السياس��ية، ولكن املثر للدهش��ة استكش��افها أيًضا يف مجال االقتصاد 

السلويك، وحتى بعيًدا عن العلوم االجتامعية، يف مجاالت مثل األحياء وطب األعصاب)6(. 

مخطط الدوافع:

سلف انتقاد فكرة أن اإلنسان ذو طابع اقتصادي، وُوجد أنها فكرة ناقصة؛ ألن مفهومها 

ضيق للدوافع املعقدة الكامنة داخل اإلنس��ان.  ولقد بحثنا عن ثالثة أس��س أخرى للدوافع 

باإلضافًة إىل الدوافع واملصالح الشخصية املادية، ووجدنا أن هناك مخططاً كاماًل يقر بأربعة 

أنواع من الدوافع التي يربط الناس القيمة يف كل منها بيشء مختلف:

املصلحة الشخصية املادية:  حيث يقدر األفراد العوائد املادية الخارجية أو يتجنبون . 1

العقوبات. 
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الدوافع الداخلية:  وهي التي يكتسب فيها األفراد اإلشباع الالزم من أداء العمل، أو . 2

تنفيذ املهمة نفسها. 

الس��لوكيات االجتامعية:  وهي التي يكتس��ب فيها األفراد اإلش��باع من اإلحس��اس . 3

باالنتامء للمجتمع، أو التأييد من األقران. 

القي��م الهادف��ة:  هي التي يربط فيه��ا األفراد القيمة باألغ��راض التي تكمن خلف . 4

املصالح الشخصية للشخص. 

ورغم ذلك، يفرّس كل من هذه الدوافع يف حد ذاته جزءاً من س��لوك الفرد، ونادرًا جًدا 

ما تجد لدى فرد واحد دافعاً واحداً فقط منها.  وإمنا منيل إىل التميز مبجموعة مختلفة من 

الدوافع، والتي تتعايش مًعا أحياًنا بهدوء وسالم، ويف بعض األحيان يتزاحم بعضها مع بعض، 

وغالًبا ما تختلف مبرور الوقت )طالبوت 2005(.  ومن ثم، فإن الس��ؤال هو:  ما هو مزيج 

الدوافع التي تؤثر يف سلوكاتنا؟  وتحت أي ظرف من الظروف؟

وم��ن بني ط��رق التفكر يف هذا هو أن دوافع األفراد »ترتب بحس��ب مفرداتها«، حيث 

يلزمهم إش��باع دافع واحد قبل التعامل مع اآلخر )أيريس وبرايثوايت 1992(.  فقد يسعى 

م��زود خدمات للعمالء ذوي اإلعاق��ة يف املقام األول إىل متكني عمالئه ليك يضفي معنى إىل 

عمله، وبعد ذلك يس��عى لتعظيم أرباحه)7(.  والنموذج األش��هر يف هذا هو هرم احتياجات 

ماس��لو، الذي وضع االحتياجات األقل يف الرتتيب، والتي يلزم الوفاء بها قبل أن يركز األفراد 

عىل تلك االحتياجات ذات الرتتيب األعىل: بدًءا من االحتياجات الفس��يولوجية )احتياجات 

البق��اء(، إىل األم��ن )املأوى والحامية(، واالنت��امء )االنتامء للجامعة(، والحاجات النفس��ية 

)االعتداد بالذات واالحرتام( حتى تحقيق الذات )هاالشمي وفان در كروجت 2005(. 

ومن املهم أيًضا أن تتسم الدوافع بالقابلية للتغير؛ استجابًة للمؤثرات الخارجية.  وهذا 

يأخذنا إىل موضوع املحفزات. 

المحفزات:  تحويل الدوافع إلى جهد وعمل:

عندما نركز عىل املحفزات فإننا ال نهتم بالدوافع الداخلية لسلوك األفراد فحسب، وإمنا 

نهت��م أيًضا باألدوات املختلفة التي ميكن للمنظامت الحكومية بواس��طتها التطرق إىل هذه 
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الدواف��ع، والجدير بالذكر أن هذه األطراف الخارجية هنا.  حيث تنرش مؤسس��ات القطاع 
العام نطاًقا واس��ًعا من الخدمات مع األفراد أو املؤسس��ات لدفع سلوكهم أو جهدهم.  لذا 
نحدد خمسة أنواع من املحفزات التي تتعلق بالتوريد الخارجي، ويتضح أن كاًل منها يتعلق 

بأحد الدوافع املبينة أعاله. 

الن��وع األول هو العقوبات، وهي تش��مل التهديد أو التطبيق الفعيل للعقوبة، س��واء 
كانت مخففة أم مغلظة.  وكان هذا هو نهج عمدة موسكو يف التحفيز عندما هدد مكتب 
الطقس بتوقيع الغرامات إن مل تكن تنبؤاتهم »دقيقة«.  ولكن ليس من الرضوري أن تكون 
العقوب��ات مادية؛ إذ ميكن أن تكون عينية، مثل الحرمان من مامرس��ة العمل، أو املنع من 

دخول موقع محدد، أو استبعاد األفراد من خدمات معينة أو حرمانهم من اإلعانة.  

أما النوع الثاين فهو املكافآت املادية، والتي تش��مل املنافع امللموسة.  فاملال بالطبع هو 
أبرز هذه العوائد، كام هو معروف، ويطبق هذا النوع بأش��كال عدة، مثل: مكافآت األداء 
مرتبطة بتحقيق النتائج، أو الزيادات املرتبطة مبدى إتاحة املدخالت، ولكنها قد تشمل أيًضا 
مزاي��ا عينية، مثل:  الخدمات املجانية أو ذات األس��عار املخفضة، أو املزايا الفرعية)8(.  عىل 
س��بيل املثال، وضعت الحكومة الليربالية-املحافظ��ة بربيطانيا نظاًما مع الحكومات املحلية 
ملكافأة أصح��اب املنازل إلعادة التدوير )جاريف 2010؛ بيكلس 2010(، وش��مل هذا إعطاء 
األفراد »توجيًها« بسيًطا يف االتجاه الصحيح، بتقديم مكافأة صغرة لقاء زيادة إعادة تدوير 

املواد التي تركوها عىل الرصيف:

يكمن جامل هذا النظام يف بس��اطته، فإنه يش��به متاًما جمع نقاط بطاقة 
الوالء؛ إذ يشرتك األفراد ويزنون حاوية النفاية الخاصة بهم وتضاف النقاط إىل 
حس��ابهم، وميكن عندئٍذ رصف مقابل ه��ذه النقاط يف أكرث من مائة مرشوع 
محيل، متضمناً ذلك ماركس آند سبنرس Marks & Spencer، أو كويف ريبابليك 
وس��ينورلد Coffee Republic and Cineworld، أو الت��ربع بها إىل املدارس 
املحلية.  ويكسب السكان 135 جنيهاً اسرتلينياً سنوًيا قيمة هذه النقاط.  تعد 
هذه دفعة قوية جًدا لالقتصاد املحيل، مام يعني أن املجلس ال يضطر لسداد 
الكثر م��ن املال مقابل رضيبة مكبات النفايات، والتي بدورها، تس��اعد عىل 
تقلي��ص رضيبة املجلس، ويس��تفيد الجميع، وهذا رس نج��اح هذه الطريقة، 

حيث ارتفعت معدالت إعادة التدوير بنسبة )35٪( )بيكلس 2010(.  



الدوافع واآلليات:  ما يطلبه مزودو الخدمة الخارجيون من املنظامت الحكومية

89إعادة التفكري يف تقديم الخدمات الحكومية

الن��وع الثالث هو العوائد الداخلية، والتي تش��مل ترتيب املهم��ة بحيث يجدها مزود 

الخدمة ممتعة ومتثل تحدًيا، وتقدم معنى واحرتاًما لكفاءته أو استقالليته، مام يدعم حسه 

بالكف��اءة، أو تقرير مصره لدى الطرف الخارجي، أو االس��تمتاع باملهمة أو النش��اط الذي 

يشارك فيه)9(.  تأيت جميع هذه اآلثار نتيجة مقاييس، مثل هيكلة الخدمات لتمكني مزودي 

الخدمات من التمتع باالس��تقاللية، كام أن هذه العوامل ترس��ل إش��ارة ثقة للطرف اآلخر 

)بيناباو وترول 2003(، وتزيد من دوافعه. 

والنوع الرابع هنا هو املحفزات االجتامعية، مثل السلوكيات االجتامعية والتأييد والنفور.  

ومع أن السلوكيات باعتبارها دافًعا تعد يف األساس أمرًا بالغ األهمية يلزم أن يأخذه اآلخرون 

يف االعتب��ار بعناي��ة )أو عدم تجاهله(؛ تختلف املحفزات االجتامعي��ة مع كيفية فهم صفة 

»اجتامعي«.  ويعني هذا أن مزود الخدمة ينشغل بنظرة اآلخرين إليه.  ملزيد من التحديد، 

ف��إن الطرف »اآلخر« هنا يف هذا الس��ياق هو الجهة الحكومي��ة التي يتعامل معها الطرف 

الخارجي، حيث تس��تجيب الس��لوكيات االجتامعية لعوامل، مثل الود أو االحرتام املتبادل، 

وإال كيف ميكن ألولئك العاملني يف الخطوط األمامية بإحدى وكاالت التوظيف التي تتعامل 

مع العمالء الباحثني عن وظيفة أن يؤثروا يف رغبة العمالء يف بذل الجهد.  وبصفة أعم، قد 

يكون الطرف »اآلخر« املعني هنا هو الجامهر العريضة بصفة عامة، حيث ينش��غل مزود 

الخدمة بسمعته.  وهنا ميكن للجهة الحكومية أن تلجأ للثناء أو انتقاد األداء باعتباره محفزًا 

قوًيا.  وهناك صورة واحدة من هذا النوع، أال وهي »املنافس��ة باملقارنة« والتي ُينرش فيها 

األداء النسبي للموردين بصفة دورية يف صورة رقمية.  ويحدث هذا يف شبكات النقل العام، 

والتعليم املدريس، واملستشفيات، والكثر من الخدمات األخرى.  ويف كل حالة، قد يوجد أو 

ال يوج��د عائد مادي مرتبط باألداء، وإمنا ينصب األثر عىل الس��معة، فام من مورد يريد أن 

يكون يف أس��فل القامئة، )بالطبع قد تؤدي هذه »الج��داول الجامعة« الصادرة من مزودي 

الخدمات أيًضا إىل الرتكيز الخالص عىل التصنيف حسب األرضار الواقعة بالقيم األخرى عىل 

النحو املبني أدناه()10(.  ويقع بني هذين النقيضني »عوامل أخرى« محددة، مثل املجتمعات 

العرقي��ة أو الجغرافية، أو املهنة أو الصناعة أو مجموعة العمالء، والتي يش��كل بها جميًعا 

أهمية التأييد أو الرفض والنفور، وكذلك أوجه السلوكيات االجتامعية أو الفرصة يف املشاركة 

أو االنتامء. 



الفصل الثالث

إعادة التفكري يف تقديم الخدمات الحكومية 90

واملثر لالهت��امم، هو أن املحفزات االجتامعية تكون خارجية يف طابعها، وليس��ت داخلية، 

ألنه��ا تنب��ع من خارج من تحفزونهم.  ويكمن الفرق يف أنها تش��مل بعض العوائد غر املادية؛ 

والعربة هنا هو مواقف األفراد اآلخرين تجاه الفرد، وليس كم املال الذي يعرضونه.  يف مثل هذه 

الحالة، يجوز وضع التأييد االجتامعي نصب أعيننا باعتباره بدياًل للامل )فان دي فني 2001(. 

ويتعل��ق النوع األخر من املحفزات مبرشوعية املهمة، وهي وظيفة اإلس��هام املتوقع يف 

الصال��ح العام:  القبول الذي تلقاه القيم الهادفة للمورد، وذلك بأن ننقل لهم أن األنش��طة 

التي يؤدونها مجدية من حيث هذه القيم.  وهناك طريقتان رئيس��تان للقيام بهذا:  األوىل 

هو أن يكون لهذه األنش��طة غرض يقدره اآلخرون: ما يطلق عليه »املواءمة مع الرس��الة« 

)بي��زيل وجات��اك 2003(.  والطريقة األخ��رى هي العمل عىل إقناع م��زود الخدمة بأهمية 

تلك القيمة، من خ��الل التثقيف أو التعليم أو الدعاية، ففي مثال إعادة التدوير الربيطاين، 

احتج ناقدوا اس��تخدام العوائد املادية بأنها قد تشجع عىل املزيد من إعادة التصنيع، لكنها 

ال تعمل عىل التعريف باألهمية األوس��ع لهذا النشاط ألنها تعتمد عىل »ردود الفعل وليس 

األسباب« )جاريف 2010(: 

فه��ي تكافئ األف��راد مقابل تقديم املزي��د من النفاي��ات القابلة إلعادة 

التدوي��ر، بدالً من اتخاذ الخط��وات الالزمة لتقليص الكمية التي ينتجونها يف 

املقام األول، لذا، فإن نقطة إعادة التدوير تتعلق بفهم أهمية تقليص النفايات 

يف عامل يتس��م باملحدودية، ألنه��ا مكلفة من حيث الطاق��ة واملوارد الالزمة 

إلنتاج الزجاجات البالس��تيكية وملئها باملياه وتغليفها وشحنها إىل منفذ البيع 

املح��يل.  وحالًي��ا، نحصل عىل كل تلك الطاقة تقريًب��ا بحرق الوقود الحفري 

واإلرضار باملناخ.  وكان من املمكن اس��تخدام تل��ك املوارد التي توجه إلنتاج 

الزجاجات والتوزيع والتخلص منها بطرق أخرى أفضل.  ومبجرد تفريغها، قد 

تش��غل هذه الزجاجات حيزًا يف مكب نفايات، أو ينتهي بها املآل يف املحيط.  

إذا كنت تفهم قيمة تقليص النفايات يف عامل يتسم بالندرة واملحدودية - إذا 

كنت تريد تجنب املش��اركة يف ضياع الطاقة، والتسبب يف تغر املناخ، وتبذير 

امل��وارد، وتس��ميم املحيطات - ق��د يتعني عليك أن تفك��ر مرتني حيال رشاء 



الدوافع واآلليات:  ما يطلبه مزودو الخدمة الخارجيون من املنظامت الحكومية

91إعادة التفكري يف تقديم الخدمات الحكومية

زجاج��ة مياه، وإذا كانت إعادة التصنيع من أجل كس��ب نقاط املكافأة لقاء 

القيام بذلك، فرمبا ال يتعني سوى رشاء الكثر من الزجاجات البالستيكية. 

وهكذا، إن اس��تخدام املحفزات األخرى، مثل تعليم األفراد وتثقيفهم إزاء أهمية إعادة 

التصنيع نظرًا للمنفعة العامة األوسع، قد تشجعهم عىل تغير سلوكاتهم عىل األجل الطويل. 

توفيق المحفزات مع الدوافع:

لدرجة هائلة، تتس��ق قواع��د القوة لفرينش ورافني مع هذه املحف��زات:  قوة املكافأة 

مع املكافآت املادية؛ قوة اإلجب��ار مع العقوبات؛ القوة الترشيعية مع املرشوعية املحتملة؛ 

والقوة املرجعية مع جزء من الس��لوكات االجتامعية؛ وق��وة الخربة مع أجزاء من املكافآت 

الداخلي��ة واملرشوعية )اإلضافة إىل القدرة عىل املش��اركة، عىل النح��و الذي نوقش أدناه(.  

ولكنا هنا ندرس أيًضا الدور التأثري للدوافع. 

نستطيع أن نحدد بعض الروابط الواضحة، حيث ُتحشد الدوافع من خالل بعض املحفزات 

)انظر الخانات املظللة يف الجدول 3-1(.  عىل سبيل املثال، ينبغي تصنيف املكافآت املادية 

والعقوب��ات بوضوح ضمن املصالح الش��خصية املادية؛ وتصني��ف املكافآت الداخلية ضمن 

الدوافع الداخلية، وتصنيف تأييد األقران أو رفضها ضمن الس��لوكيات االجتامعية، وتصنيف 

مواءمة الرسالة ضمن القيم الهادفة.  ولكن جزءاً من هذه القصة قد يكون صحيحاً إىل حدٍّ 

ما، ألن كاًل من هذه األزواج املحتملة يرسي مبوجب رشوط معينة )وليس جميعها(، بحيث 

يك��ون لكل محفز أثره يف اآلخرين، ومن املهم وضع كل محفز يف اإلطار الخاص به يف هذه 

العالقة.  ويف هذا القسم فإننا ندرس هذه الروابط وتعقيداتها.

العقوبات/المكافآت المادية والمصالح الشخصية:

العقوبات واملكافآت املادية هام وجهان لعملة واحدة، وتشكالن الحوافز املادية السلبية 

واإليجابية، وتكمن املصلحة الشخصية املادية يف قلب ما ميكن أن يطلق عليه أنه »قانون« 

االقتصاد األس��ايس:  أي إن زيادة الحوافز النقدية يعمل عىل زيادة العرض« )فراي وجيجني 

 .)590 :2001
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الجدول )3-1(: العالقات بني الدوافع واملحفزات

الدوافع

المصالح 

الشخصية 

المادية

الدافع الداخلي
السلوكيات 

االجتماعية
القيم الهادفة

ت
فزا

مح
ال

××√/×××√√العقوبات

××√/×××√√المكافآت المادية

√√المكافآت الداخلية الجوهرية

√√تأييد األقران ورفضهم

المشروعية المتوقعة أو اإلسهام 

في الصالح العام
√√

املفتاح: √√ = املحفز له تأثري إيجايب قوي، √ = تأثري إيجايب متوسط،×× = تأثري سلبي قوي،× = تأثري سلبي متوسط. 

يفه��م األف��راد بوضوح تام من خالل ه��ذه الحوافز أنهم إذا عملوا أكرث، فإنهم س��وف 

يتلق��ون املزيد م��ن يشء يقدرونه، وباملثل، فإن التهدي��د بالعقوبات يخربهم بوضوح أنهم 

س��وف يخضعون لعقوبات إذا مل يبدوا الس��لوكيات والجهود املرغوب فيها.  عندئٍذ تكون 

العقوبات واملكافآت املادية حوافز لها »قوة كبرية« بس��بب العالقة مبارشة بني جهود مزود 

الخدم��ة واملنفعة املادية، وهذا يتناقض مع الحوافز »املنخفضة القوة«، حيث توجد عالقة 

هالمية )فرانت 1996(. 

وب��كل وضوح، يكون للمكافآت والعقوبات املادي��ة أثر إيجايب إلبداء مزودي الخدمات 

للس��لوك املطلوب، وهناك الكثري من األمثلة عىل هذا)11(.  ولكن رغم أنها »تؤيت بثامرها«، 

ف��إن األثر يف الجه��د أو األداء ليس بالرضورة أن يكون بالعمومي��ة أو القوة التي يحتج بها 

أنصارها، ومن أس��باب ذلك أنه قد يصعب وضع الرشوط التي يعمل فيها هذا بصورة أكرث 

فعالية. 

أوالً، إن توضيح الس��لوكيات املطلوبة من مزود الخدمة يف رشوط محددة بصورة كافية 

بحي��ث ميكن ربط املكافآت النقدية بهذه الس��لوكيات قد تحيد ع��ن القيمة النهائية التي 

تسعى الجهة لتقدميها إليها، مام يؤدي إىل االبتعاد عن الهدف مبقدار قليل)12(.  فمثاًل، تتيح 

مكافأة املدرس��ني مقابل متوس��ط درجات االختبار للتالميذ مقياًسا مناسًبا ميكن معه ربط 
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الحوافز النقدية، ولكن قد ال توجه درجات االختبار الجهد نحو الغرض النهايئ لهيئة التعليم 

متمث��اًل يف بث التفكر اإلبداعي أو النقدي يف الطلبة، وهو األمر الذي قد يغفل عنه املعلم 

  . لصالح »التدريس من أجل االختبار«، أو يف أس��وأ األحوال، قد يش��جع ذلك عىل الغش)13(

وبالفع��ل، فإن أي رابط بني مقابل األداء والنتائ��ج يكتنفه خلٌط هائل، وذلك يف ظل وجود 

أدلة توضح أنه يعمل عىل تحسني معدالت الحفظ، ولكن ليس بالرضورة اإلنجاز األكادميي، 

أو حتى الحضور األكادميي )إيربتس وآخرون 2000(. 

عىل الجانب اآلخر، إذا حاولنا أن نحدد الخدمات لتشمل جميع أبعاد األداء الذي تهتم 

به الجهة الحكومية، قد تنش��أ مش��كلة مضادة؛ وهي اتس��اع نطاق الهدف، وتحدث هذه 

املش��كلة عندما نحدد ملزودي الخدم��ات أهداًفا كثرة للغاية »عالي��ة األولوية«، وهذا يف 

النهاي��ة يعادل عدم تحديد أي أهداف عىل اإلطالق، وعندما تحيد بعض أهداف األداء عن 

البع��ض، يتعق��د املوقف أكرث فأكرث.  وبالطبع، هذا قد ينطب��ق ذلك يف الغالب عىل تقديم 

الخدمات املعقدة غر القياسية من جانب دوائر الخدمة العامة.  تتعقد املشكلة أكرث فأكرث 

عندما يكون مزود الخدمة مس��ؤواًل أمام أكرث من جهة: أي مش��كلة »تعدد الرؤساء«.  ويف 

عامل تتعامل فيه الجهات الحكومية العاملية مع مختلف املش��كالت املزعج، بل واملش��كالت 

املعقدة، ومع ازدياد أهمية تكتسب الحوكمة الشبكية، يزداد شيوع هذه املواقف. 

يتمثل التحدي الثاين يف العوامل التي تخرج عن نطاق سيطرة مزودي الخدمات وتؤثر 

يف س��لوكياتهم وأدائهم.  فبينام يرغب عمدة موس��كو يف الحصول ع��ىل تنبؤات أدق عن 

الطق��س، فالحقيقة الواضحة أن الطقس ال ميكن التنب��ؤ به دوًما، وهذا التغاير يجعل من 

الصعوب��ة عىل أي فرد أن يتوقع حالة الطقس دون أي أخطاء، ومن املفهوم أيًضا أن مزود 

الخدمة س��وف يس��عى للحصول عىل مقابل املخاطر املرتبطة بذلك.  واألهم، أنه إذا شعر 

مزود الخدمة أن جهوده وحدها لن تحدث فرًقا هائاًل بالنسبة لتحقق النتائج املطلوبة أم 

ال، فقد تخور عزامئهم ومن ثم تنخفض جهودهم، ويف حالة النتائج التعليمية للطلبة، عىل 

س��بيل املثال، فإن املعلمني ليسوا إال جزءاً من قصة أداء الطلبة، حيث يوجد اآلباء والناظر 

واملدرس��ة والخلفية االجتامعي��ة االقتصادية، وجميع هذه العوام��ل ذات أهمية )هاريف–

بيفيس 2003(. 
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ثالًث��ا، كيف نعرف م��ا إذا كان مزود الخدمة قد ترصف عىل النحو الالزم؟ يف حالة إدارة 

أحد برامج الصحة العقلية عن طريق منظمة غر هادفة للربح قد تلقت مبالغ ترتبط بعدد 

األف��راد الذين خرجوا منها يف حالة صحية ذهنية أفض��ل، كيف ميكننا أن نعرف ما إذا كان 

كل فرد قد »تحس��نت حالته الذهنية«؟ اإلجابة عن هذا قد تكون أنه مل يالحظ أي س��لوك 

مضط��رب من الناحية النفس��ية.  ولكن عىل أي فرتة زمنية يتع��ني علينا القياس؟ إذا كانت 

الف��رتة أقل من عام، فمن غر املرجح متاًما تأكيد مدى اس��تقرار الحالة عىل املدى الطويل، 

أما إذا كانت أكرث من عام واحد، فهي فرتة تزيد عن فرتة املوازنة املعتادة، ويش��ر املقياس 

التفوييض إىل وجود نوع من التقدم قد يلزم القيام به، وهي مهمة تتس��م بالتحدي.  هذه 

حال��ة كالس��يكية عن عدم تجانس املعلومات ألننا ال نس��تطيع يف واق��ع األمر أن نعرف ما 

يدور بالفعل يف ذهن أي مريض.  إن توظيف خرباء، مثل: األطباء النفس��يني أو األخصائيني 

النفسيني من أجل تقييم الحالة قد يفيد، ولكنه يستغرق الكثر من الوقت واملال)14(.  وتظهر 

تحديات أخرى عند أداء العمل بعيًدا عن مرأى ومسمع من املنظمة الحكومية، عىل سبيل 

املثال، مرافق رعاية املس��نني، أو دور الرعاية البديل��ة، أو برامج البطالة، ففي معظم هذه 

الحاالت، ميكن إجراء املتابعة ملا بعد الحدث، ولكنها ال تحول دون وقوع أي مش��كالت، أو 

دون تكبد أي تكاليف. 

وهكذا، فإن فاعلية املكافآت املادية تقترص عىل عوامل، مثل اس��تبدال الهدف، واتساع 

نطاق الهدف، وعوامل خارجية ال ميكن الس��يطرة عليها وتجانس املعلومات – وهي عوامل 

تؤدي مبزودي الخدمات إىل االس��تخفاف بالعوائد املالية، إما ألنها ضئيلة للغاية، وإما ألنها 

غر مرتبطة بنوع العمل قيد التنفيذ )ستيل 1999: 10(.  واألسوأ من كل هذا أنها قد تجعل 

األداء الفعيل أس��وأ؛ ألن الحوافز الرفيعة املستوى قد تحرض عىل التالعب، مثل ادعاء األداء 

الجيد للحصول عىل املكافآت، أو إخفاء عدم االلتزام لتجنب العقوبات. 

يشر هذا كله إىل أن املكافآت املادية ليس من املحتمل أن تؤيت بثامرها إال عندما تركز 

عىل املهام الس��لوكية البس��يطة )جوكيلس��ون 2007(.  ومع ذلك، حتى مع استيفاء جميع 

رشوط التش��غيل الفاعل، قد تكون لها آثار عكس��ية، وأحياًنا ما يرجع هذا إىل األطر الزمنية 

للرتتيبات )مثل فرتة التقرير التي تبلغ ثالثة شهور(، مام يشجع تحديد فرتات قصرة األجل: 



الدوافع واآلليات:  ما يطلبه مزودو الخدمة الخارجيون من املنظامت الحكومية

95إعادة التفكري يف تقديم الخدمات الحكومية

مثل املعلمني الذين يدرس��ون فقط من أجل االختبار، بدالً من تقديم آفاق أوس��ع للتعليم، 

ويف بعض األحيان األخرى، تشجع املكافآت املادية فقط عىل االلتزام املؤقت، بدالً من التغير 

الس��لويك الدائم؛ وذلك ألن اس��تخدامها يعني أن املهام غر جذابة، ورسعان ما تستوي فيها 

قوة املكافآت، أو اس��تنفاد املكافآت املادية نفس��ها متاًما )كوهن 1993: 62(.  عىل الصعيد 

اآلخر، قد تعمل العقوبات عىل تثبيط اإلبداع واالبتكار، مع تس��اوي العوامل األخرى، ومن 

ثم فإنها قد تؤدي إىل نفور من املخاطرة )سميث وليبسيك 1993(. 

الخالصة:  قد يكون للمكافآت والعقوبات املادية أثر قوي يف املصلحة الشخصية باعتبارها 

أحد الدوافع، ولكن يف ظروف محددة فقط، وأحياًنا ما تكون تلك اآلثار عكس��ية، كام س��وف 

نرى الحًقا، وقد يكون لها أيًضا آثار عكسية عندما تتفاعل مع الدوافع واملحفزات األخرى.

المحفزات غير المادية:

مثل��ام كان للعائد املادي رشيكه املنطق��ي، فإن كل نوع من أنواع املحفزات غر املادية 

ينس��جم بقوة مع قرينه املنطقي.  أوالً، العوائد الداخلي��ة تعد محفزات قوية ألداء العمل 

حيث تنس��جم م��ع الدوافع الداخلية )دي��ي 1975؛ ليبر وجري��ن 1987؛ ديي وآخرون 

1999؛ جران��ت 2008(.  فيس��تجيب املوظف��ون الذين يس��عون لالرتقاء بعملهم إلش��باع 

احتياجات أعىل يف الرتتيب اس��تجابًة للعوائد الداخلية، مث��ل:  الحصول عىل وظائف تتيح 

التن��وع واالس��تقاللية وهوية املهمة والتغذية الراجعة باملعلوم��ات)15(.  ومن املهم أيًضا يف 

سياق هذا الكتاب، أن املوظفني ليسوا الوحيدين الذين يستجيبون بهذه الطريقة، بل أيًضا 

مزودي الخدمات الخارجيني )ألفورد 2009(. 

ثانًي��ا، من بني املحفزات القوية أيًضا التأيي��د والرفض واالنتامء االجتامعي )فيهر وفولك 

2002( لس��لوكيات تقديم املس��اعدات والتأثر بقوة يف السلوكيات الخاصة بالتربع)16(.  لقد 

أظه��رت التج��ارب أن معاقبة األقران تجرب عىل التعاون، وتعم��ل مبثابة عقوبات غر مادية 

قوية، حتى عندما ال يعرف األفراد بعضهم البعض:

يب��دو أن كاًل من العقوبة واملكاف��أة وجهان لنزعة برشية عميقة الجذور 
رًدا ع��ىل كل ما هو طيب أو س��يئ، ويقود هذه النزع��ة التفكر والعاطفة، 
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وتس��تند إىل التجربة والخطأ والتلميح��ات.  فيعمل الخوف والخزي والذنب 

وعكسها، والخيالء واالعتزاز بالنفس بعد القيام بعمل سخي عىل إبعاد األفراد 

عن الغش، كام أن التعرض للغش يثر الغضب والسخط واإلساءات األخالقية، 

وغالًبا ما يؤدي باألفراد إىل توقيع عقوبات قوية عىل املخالف.  )س��يجموند 

.)8-597 :2007

وبرغ��م أن العقوبة قد تزيد من التعاون، لكنها قد تؤيت بآثار عكس��ية: فإضافة التهديد 

بالعقوب��ة قد تقلص من رغبة الش��خص املهدد يف التعاون، ك��ام أن عقوبة األقران يف واقع 

األمر نادرة نس��بًيا؛ ألنها مكلفة جًدا من الناحي��ة االجتامعية، ففي املجتمعات الصغرة، أو 

يف القرى قد يكون للس��معة دور واسع النطاق، فيسهل اغتياب شخص قوي من وراء ظهره 

بدالً من مواجهته، فهدم الس��معة الطيبة لهو شكل من أشكال العقاب السيئ غر املكلف، 

وهو األمر الذي قد يؤدي يف نهاية املطاف إىل االس��تبعاد، أي االس��تبعاد من السوق لصالح 

رشكاء يستحقون الثقة، يف حني نجد يف املجتمعات الكربى أن عقوبة األقران نادرة، وتحبطها 

املؤسسات التي تؤيد القانون والنظام. 

كام ال ُيشرتط أن يعرب اآلخرون عن التأييد أو الرفض يف واقع األمر، والسيام حالة تطبيق 

األعراف االجتامعية داخل املؤسسات، ومبجرد حدوث هذا، فإن أي انتهاك لهذه األعراف قد 

يؤدي تلقائًيا إىل الشعور بالذنب أو الخزي، يف حني يؤدي االلتزام إىل الشعور باحرتام الذات.  

مثال يف حالة إلقاء النفايات يف األماكن العامة:  لن يلقي األفراد النفايات حتى يف ظل عدم 

وجود أي ش��خص عىل مرم��ى البرص، أو عندما يتوارون عن األنظ��ار من أجل التخلص من 

النفايات؛ ألن األعراف والتقاليد قويٌة جًدا، وألنهم س��وف يشعرون بالذنب إللقاء نفاياتهم.  

وهذا يأخذنا إىل املحفز الثالث غر املادي:  املرشوعية أو املنفعة العامة املتوقعة. 

من الثابت يف أي منظمة أن األفراد عندما يؤيدون رس��الة املنظمة سوف يعملون بكد، 

وت��زداد إنتاجيتهم بصفة عامة.  وبالفعل، فإن الرس��الة قد تح��ل محل حافز الحصول عىل 

الربح يف بعض الظروف، فتعمل عىل تحفيز األفراد عىل بذل الجهد والعمل بكد سعًيا وراء 

يشء م��ا غر ملموس )بيزيل وغطاك 2003(.  عىل س��بيل املثال رجل اإلطفاء الذي يس��عى 

لتحقيق رسالة خدمة مكافحة الحريق:
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ملاذا أخاطر بحيايت بالدخول يف مبنى يحرتق وأنا عىل علم بأن الطابق قد 

ينهار، وأن السقف سوف يتهاوى عىل رأيس، وأن النران سوف تبتلعني يف أي 

لحظة؟...  أنا هنا من أجل املجتمع الذي ترعرعت ونشأت فيه، وهو مجتمع 

أع��رف الكثر من أفراده، مجتمع يعرفني.  )عىل لس��ان أح��د رجل اإلطفاء 

أورده جرانت 2007: 393(. 

وباملثل، هناك دافع للخدمة العامة بني املقاولني ميكن الس��يطرة عليه من أجل تحقيق 

املنفع��ة العامة، مثل: مقاويل الدفاع الذين يعملون مع الحكومة عىل املدى الطويل، حيث 

تنم��ى العالق��ات التفاعلية من أجل توف��ر التقنية الالزمة إلحالل األم��ن القومي والدويل 

)جوليل 2008(. 

وكام ناقش��نا س��لًفا، هناك س��بب واحد قد يجعل مزود الخدمة »يؤيد« رسالة أي جهة 

حكومي��ة، وهي أن تتامىش الرس��الة الفعلي��ة للمنظمة مع قيمه الهادف��ة.  وعادة ما يتم 

حش��د املتطوعني بحسب الغرض؛ إذ إنهم يس��همون بأوقاتهم وجهودهم، سعًيا وراء هذه 

األه��داف)17(.  وتتج��ىل أهمية ذلك بقوة يف ح��االت الطوارئ، مثلام يح��دث عند هبوب 

األعاصر وحرائق الغابات وموجات الفيضانات، فغالًبا ما ُتجرى تعبئة عامة للدعم التطوعي 

التي تتأىت من مزيج من املصالح الش��خصية املادية )حيث يريد األفراد حامية ممتلكاتهم(، 

والس��لوكيات االجتامعية )وهي ببساطة اإلسهامات يف جهود االستجابة للطوارئ(، والتعرف 

عىل رسالة املنظمة عند الطوارئ.  وباملثل، فإن الجيش يجد التجنيد سهاًل عندما تكون البالد 

يف حالة تهديد مبارش من قوى أجنبية، أو يف حالة وجود »مرشوعية« لش��ن حروب، وذلك 

وفق ما يراه العامة)18(. 

قد يكون بالطبع لدى مزودي الخدمات أيًضا قيم تحيد عن غرض املنظامت الحكومية، 

وغالًبا ما يعكس هذا اختالف املصالح.  كيف ميكن للمنظمة الحكومية أن تستجيب لهذا؟ 

إن تغير الرس��الة يك تصبح أكرث مرونة بالنس��بة ملزودي الخدمات قد يحد من القيمة التي 

يقدمها الربنامج للجمهور بصفة عامة.  ولكن اتباع مبدأ التوافق مع الرسالة قد يكون وارًدا، 

وقد يتم بطريقتني:  الطريقة األوىل:  قد تركز املنظمة عىل محتوى الرسالة، وتسعى إليجاد 

التضافر أو التنازل أو املبادالت بني غرضها والقيم التي يتمسك بها مزود الخدمة، والطريقة 
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الثانية:  قد تركز عىل عملية تحديد الرس��الة وتشمل مزودي الخدمات يف صياغة الرساالت 

ذات القيم املشرتكة. 

قد تتمثل إحدى اإلس��رتاتيجيات األخرى يف محاولة إقن��اع مزودي الخدمات مبرشوعية 

الرس��الة الحالية من خ��الل التعليم والدعاية واإلعالن)19(.  فلقد أدارت الس��لطات حمالت 

موس��عة إلقناع سائقي املركبات بالقيادة بصورة أكرث أماًنا، والسيام عدم تناول الكحول أثناء 

القي��ادة.  اعتمدت لجنة حوادث الطرق بوالية فيكتوريا األس��رتالية، وهي الجهة الحكومية 

الت��ي تحتكر تأمني الغر عىل ح��وادث الطرق، عىل قيادة س��ائقي املركبات بأمان لتحقيق 

واحد من أهدافها الرئيس��ية وهو تخفيض رس��وم الطرق، وانضمت للرشطة وهيئة الطرق 

بدًءا من س��بعينيات القرن امليالدي املايض حتى اآلن للعمل عىل الحد من وفيات حوادث 

الط��رق.  وخ��الل عقدين من الزمن، انخفض عدد وفيات ح��وادث الطرق من 762 يف عام 

1988-1989 إىل 295 يف عام 2009 – وهو نقصان مبعدل )61٪( )انظر أوفلني 1999؛ ولجنة 

حوادث الطرق 2009(. 

اآلثار على الدوافع األخرى:

يف إيجاز ش��ديد، تنس��جم كل من املحفزات مع قرينها املنطقي من الدوافع للتأثر عىل 

مزودي الخدمة يف اإلسهام، يف ظل وجود بعض املؤهالت.  ومع ذلك، فإن كل محفز له أيًضا 

تداعياته بالنسبة للدوافع بخالف زوجها املنطقي، بعضها إيجايب، ولكن الكثر منها سلبي. 

تس��تطيع الحوافز املادية، يف بعض الظروف الخاصة، تعزي��ز الدوافع الداخلية، يف حني 

  . أن الحوافز املالية عند دمجها مع التعليم قد يكون لها آثار واس��عة االنتش��ار ورسيعة)20(

ولكن بصورة أكرث تحديًدا، تكون آثار الحوافز املادية عىل الدوافع غر املادية سلبية، والسيام 

الدوافع الداخلية )ديي 1975؛ فراي 1997ب؛ بيناباو وترول 2003(.  وعىل وجه التحديد، 

فإنه��ا قد تعمل عىل الحد منها، أو تزاحمها، فقد اكتش��ف علامء النفس االجتامعي املعريف 

يف أوائل سبعينيات القرن العرشين أن األفراد إذا تلقوا مبالغ ليك يفعلوا شيًئا كانوا يفعلونه 

م��ن منطل��ق االهتامم، تق��ل رغبتهم يف أداء ه��ذا العمل يف املس��تقبل إن مل يحصلوا عىل 

مقابل مادي لقاء أدائه )ديي 1975(.  عىل س��بيل املثال، إذا قيل لطفل أنه س��يحصل عىل 
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5 دوالرات إذا أدى واجب��ه املن��زيل، يف الوقت الذي كان يف املعتاد يس��تمتع بأدائه دون أي 

مقابل، عندئٍذ يف املس��تقبل س��تقل رغبته يف أداء الواجب املنزيل دون الحصول عىل املال.  

هذه »التكاليف الخفية للمكافأة« )ليرب وجرين 1978( تؤدي إىل آثار قصرة األجل وطويلة 

األجل عىل الدافعية واألداء التنظيمي )21(:

مبج��رد تقديم املكافأة، فس��وف يطلبها الفرد، ب��ل »ويتوقعها«، كل مرة 

يكون عليه فيها أداء املهمة مرة أخرى، بل إنه قد يطلب مبالغ أكرث.  ومبعنى 

آخ��ر، من خالل أثر املكافآت عىل الثقة بالنفس، يكون لها »أثر الس��قاطة«.  

)بيناباو وترول 2003: 503، التأكيد يف األصل(. 

ينج��م أثر تزاحم الدوافع هذا، متى حل��ت الحوافز املادية محل الدوافع الداخلية، عن 

اثنتني من اآلليات النفس��ية)22(، أولهام أن األفراد ي��رون التدخالت الخارجية، مثل املكافآت 

املادية أو العقوبات املادية، عىل أنها تحد من تقرير مصرهم، ويضطرون للترصف بطريقة 

معينة، وهو األمر الذي يحد من دافعهم الداخيل.  أما النمط اآلخر فهو أن املكافأة املادية 

أو العقوب��ات املادية تش��ر إىل أن دافعهم الداخ��يل ليس هاًما أو موض��ع تقدير، وميكن 

تقويضه مبرور الوقت:

الشخص الذي يتمتع بدافع داخيل يكون محروًما من فرصة إبراز مصلحته 

الشخصية ومشاركته يف أي نشاط عندما يقدم له فرد آخر بتقديم مكافأة أو 

يأم��ره بالقيام بذلك، ونتيجة لذلك، يقل اعتداده بذاته ويضطر إىل الحد من 

جهوده)23(.  )فراي وجيجني 2001: 594(. 

وهك��ذا، تكون للمكافآت أو العقوبات املادية آثار س��لبية ع��ىل الدوافع الداخلية فيام 

يراها الفرد عىل أنها مسيطرة، ولكن ميكنها تعزيز الدافع الداخيل إذا ما اعتربت عاماًل داعاًم 

)ف��راي وجيجني 2001: 594-5(.  وهذا ما يؤي��ده عدد هائل من األدلة من االقتصاد وعلم 

النفس)24(، وهي أيًضا الحالة نفس��ها التي توضح أن املكاف��آت والعقوبات املادية لها اآلثار 

نفسها عىل النوعني اآلخرين من الدوافع غر املادية:  السلوكيات االجتامعية والقيم املادية.  

وغالًبا ما ُتعامل هذه الدوافع عىل أنها من أشكال الدوافع الداخلية، ولكن هنا ندرسها عىل 

نحو منفصل. 
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يك��ون للعقوب��ات واملكاف��آت املادية آثار معقدة عىل الس��لوكيات االجتامعية، تنش��أ 

م��ن واقع أنها أيًضا داف��ع خارجي.  وعىل الجانب اآلخر، تس��تطيع املكافآت املادية تعزيز 

الس��لوكيات االجتامعية؛ فقد يتمتع مزود الخدمة بدافع إيج��ايب مبني عىل مكافأة تتعلق 

باألداء، وليس الكثر من املنافع املادية املصاحبة، ولكنها تنقل رسالة قوية بشأن مدى جودة 

األداء، حي��ث تعطي رس��الة بهذا لآلخرين، ومن ثم تزيد من اعت��داده مبا يقوم به، أو عىل 

األقل تعزز اعتداده بذاته، وعىل غرار ذلك فالعقوبات تثر النقطة نفس��ها متاًما.  بالنس��بة 

لبع��ض م��زودي الخدمات، فإن أي عقوبات يف صورة أرضار عىل الس��معة قد يكون لها أثر 

جوهري أكرث بكثر من الخس��ارة املادية)25(.  وهكذا، قد يكون للخزي التنظيمي تأثر قوي 

عىل تنظيم سلوكيات العمل)26(. 

عىل الصعيد اآلخر، فإن املكافآت املادية قد تعمل عىل تقويض »قيمة الشهرة لألعامل 

الطيبة، مبا يخلق شكوًكا حول مدى األداء مقابل الحوافز، بدالً من أدائها من أجلها فقط« 

)بيناب��او وترول 2003: 1654(.  ونظرًا ألن التأييد االجتامعي يرسي عىل حاالت التضحية 

بال��ذات، »فإن مكافأة إعطاء الهداي��ا تحرم الوكيل من فرص��ة إدراك التأييد االجتامعي، 

ويقل��ل هذا األث��ر األخر من الحوافز ويجع��ل املحصلة النهائية غامض��ة« )فان دي فني 

 .)17 :2001

ولعل أهم عمل يعطي تعريًفا ملا نستطيع أن نصفه اآلن باسم تزاحم القيم الهادفة هو 

كتاب ريتشارد تيتموس العالقة القامئة عىل الهدايا The Gift Relationship)1970(، إذ إن 

املتربع��ني بالدم تقل رغبته��م يف التربع، إذا ُعرض عليهم مقابل مادي من أجل ذلك.  يخرق 

ه��ذا التزاحم القانون األس��ايس للطلب والعرض يف علم االقتص��اد، ولكن دفع مقابل مادي 

للتربع بالدم يعمل عىل تقويض القيمة االجتامعية للتربع من أجل اإلسهام يف الصالح العام.  

ومتاًما مثلام هو الحال مع التعامل مع الدافع الداخيل عىل نطاق أوسع، فقد تعرضت هذه 

النظرية يف بداية األمر لالنتقاد لنقص األدلة؛ ومع ذلك، فإن تلك النقاط الرئيسية التي ساقها 

تحظى اآلن بتأييد يف األوساط العملية)27(.  عالوًة عىل هذا، فإننا اآلن لدينا الكثر من األدلة 

الت��ي تبني أن العقوبات واملكافآت املادية تعمل عىل تزاحم القيم الهادفة عىل غرار طريقة 

تزاحم الدوافع الداخلية.  ولكن يف بعض الحاالت الشاذة، ال يعمل هذا اإلجراء عىل التغلب 
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عىل اإلسهامات التطوعية فحسب، ولكنه يستطيع أن يدمر كل األعراف الراسخة، ويحد من 

اإلسهامات عىل املدى الطويل )جانسني ومينديس– كامفورست 2004(.  

والخالصة، يكون للمحفزات املختلفة آثار مختلفة عىل الدوافع عىل النحو املبني بالجدول 

)3-1(.  وع��ىل وج��ه الخصوص، فالعقوب��ات واملكافآت املادية يكون له��ا أثر أقل إيجابية 

بصورة قاطعة عىل معظم الدوافع مام قد نفرتض يف املقام األول.  عالوًة عىل ذلك، تختلف 

هذه اآلثار، طبًقا للظروف، وهذا يشر إىل أن املديرين يف املنظامت الحكومية يحتاجون إىل 

دراس��ة السياق يف سبيل تحديد كيفية التأثر يف مزودي الخدمات الخارجيني؛ فإن استخدام 

العصا والجزرة ليس بالسهولة نفسها التي قد تبدو عليها. 

تحديد األطر:

الخداع البرصي املعروف هو صورة قد تبدو ظاهرة، إما كش��معدان واضح املعامل، وإما 

كرأسني يواجه أحدهام اآلخر عن قرب متاًما، وهذا يعتمد عىل افرتاض املشاهد أنه ينظر إىل 

ه��دف واضح أو ظلني.  هذا مثال عن ظاهرة يطل��ق عليها »تحديد األطر« التي تؤثر أيًضا 

يف كيفية النظر للمحفزات.  أظهر العمل املبهر لالقتصادي الحائز عىل جائزة نوبل كانيامن 

وزميل��ه تفرس��يك )1981( أن تلك »األطر« الت��ي يتبناها األفراد أثرت ع��ىل القرارات التي 

اتخذوها، وأن مثل هذه القرارات غالًبا ما تخالف األفكار العقالنية واالتساق والتامسك التي 

تعزز معظم األفكار االقتصادية.  تتأثر األطر كثرًا بالعادات واألعراف الس��امت الش��خصية 

لألفراد.  يجدر أيًضا اإلشارة هنا إىل أربعة جوانب لتحديد األطر )انظر أيًضا ثالر وسانستاين 

 .)2008

أواًل، أثر التدخل يختلف حس��ب ما ينظر إليه كعقوبة أو مكافأة، حتى وإن تساوى أثر 

ذلك يف جوانب أخرى.  وأظهرت األلعاب التجريبية التي يستطيع أن يختار فيها املشاركون 

مدى تعاونهم يف الصالح العام:

تظهر البحوث التي تقارن الحوافز الس��لبية م��ع اإليجابية )مثل الجزرة 

مع العصا( أن املكافآت عادًة ما تعمل بكفاءة أقل بكثر من العقوبات، عىل 

األقل بالنسبة لأللعاب موضع الدراسة هنا، والتي يعرب فيها عن الصالح العام 



الفصل الثالث

إعادة التفكري يف تقديم الخدمات الحكومية 102

بدالة خطية تحتوي عدد املشاركني فيها.  فتصبح الحوافز اإليجابية مكلفة يف 

حني تصبح الحوافز الس��لبية رخيصة يف حالة نجاحها، أي أن الجميع يتعاون.

)سيجموند 2007: 598(.

ثانًيا، يختلف أثر املكافأة، س��واء كانت مادي��ة أو بخالف ذلك، وذلك يعتمد عىل ما إذا 

كان��ت تب��دو هدية أم التزاًم��ا.  يف إدارة الرضائب، تعمل بعض الهيئ��ات عىل تحديد إطار 

إص��دار الرضيبة املرتجعة بطريقة رسيعة كهدية، حتى برغ��م أنها تعيد إىل املمولني أموااًل 

هي يف األس��اس حق من حقوقه��م األصيلة التي أقرضوها بالفع��ل للمحفظة العامة خالل 

الس��نة املالية.  ويف العم��وم، إن بناء الثقة يف عملية التعاون ب��ني املنظامت أو األفراد تتم 

بسهولة من خالل »الهدايا«، سواء كانت ملموسة أو غر ملموسة ُينظر إليها عىل أنها ذات 

قيم��ة للطرف اآلخ��ر، وتزيد من قيمة رشوط العالقة املتفق عليها س��لًفا.  ويناقش الفصل 

الخامس هذا األمر مبزيد من التفصيل. 

ثالًثا، قد تتع��زز قيمة املكافآت غر املادية األكرث تعقيًدا إذا منحت مصحوبة بتنويهات 

إضافي��ة جانبية بدالً من الترصيحات املبارشة.  وفي��ام توجه املكافآت النقدية انتباه األفراد 

إىل الحس��ابات الدقيقة للمنافع والتكاليف، فإن املكافآت غر املبارشة مثل التعامل باحرتام 

يتعام��ل معها العقل عن غر عمد لدى البعض، وهذا م��ا يطلق عليه »املعالجة اإلضافية« 

)بيتي وكاتس��يوبو 1981(؛ إذ إنهم يستوعبون تلك اإلمياءات والتلميحات غر املبارشة التي 

تبع��د متاًما عن االلتزام��ات الرصيحة، مام يجعل األخرة أقل ظه��ورًا.  ويف مواجهة اإلقناع 

املبارش، يدقق فيه األفراد الخاضعون له ويسعون للتقليل من قيمته، يف حني أن التلميحات 

الجانبية تس��تدعي االستجابة املعيارية النمطية، عىل سبيل املثال، اإلعجاب بالنسبة ملنظمة 

نتيجة ملعاملتها لهم باحرتام )انظر أيًضا ريجي وتيل 2004(. 

يف نهاية األمر، فإن قوة أي عرض أو تهديد تختلف حس��ب مدى تأكيده، وذلك بطريقة 

غ��ر خطية.  عمل كانيامن وتفرس��يك )1979( عىل الوصول لصيغ��ة من هذا أطلقوا عليها 

»نظرية التوقع« من خالل استعراض تجارب متعددة، فقد وجدا أن األفراد مييلون إىل تقييم 

االحتامالت واملناظر املختلفة للمكاس��ب والخسائر، وذلك بصورة غر نسبية وبصفة عامة 

بأس��لوب ينفر من الخسارة.  وهناك فكر مغاير لهذه الفكرة فيام يتعلق بالعامل الجوهري 
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يف تبادلية العالقات، وذلك يف إطار التعاون بني املنظامت أو مع األفراد.  فإذا اعتقد الشخص 

)أ( أن اآلخرين سوف يتعاونون ويشاركون، عندئٍذ فإن »أفضل« إسرتاتيجية )إذا اتسم هؤالء 

األشخاص بالعقالنية( هي اإلسهام واملشاركة، ومع ذلك إذا اعتقد الشخص )ب( أن اآلخرين 

س��وف يسهمون ويش��اركون، عندئٍذ تصبح أفضل إس��رتاتيجية هي عدم املشاركة.  تتعرض 

هذه املعتقدات لنفس حاالت االنحياز لتحديد األطر التي ناقش كل من كانيامن وتفرسيك 

تأثرها يف معتقدات األفراد بشأن كيفية ترصف اآلخرين، مام يؤثر يف ترصفاتهم وأفعالهم. 

لق��د أصبح عنرص تحديد األطر يف اآلونة األخرة محورًيا يف فكرة »الدفعة«، التي حازت 

عىل كثر من االهتامم يف أوس��اط السياسة العامة؛ وذلك نظرًا إلمكانية تأثرها يف سلوكيات 

األف��راد بطرق قد تفيد املجتمع بصورة أوس��ع)28(.  والنقطة الرئيس��ية هن��ا التي ميكننا أن 

نتوصل إليها من هذه املؤلفات هي أن تلك الحكومات قد تعمل عىل تغير »بنية االختيار« 

التي تش��جع األفراد ع��ىل اتخاذ أفضل القرارات، مبعنى أنها ق��د تعطيهم »دفعة« قليلة يف 

االتجاه الس��ليم)29(.  ولقد كان هذا مصدرًا لإللهام بشأن إسرتاتيجيات »الدفعة« يف مجاالت 

مث��ل الصحة )أي تلك التي تتعلق مبكافحة الس��منة والحد من التدخ��ني( والقضايا البيئية 

)مثل تصغر حجم حاويات النفايات وتكبر حجم حاويات إعادة التدوير، والتش��جيع عىل 

تقليص وقت االستحامم خالل فرتات العجز يف املياه(، فقد أصبحت مثل تلك األفكار محور 

اهتامم الحكومة.  وقد أنشئت »وحدة للدفع« يف مكتب مجلس وزراء الربيطاين، وقد عمل 

ريتش��ارد ثالر، أحد مؤلفي كتاب الدفع Nudge، مستش��ارًا للحكوم��ة يف ذلك البلد.  ويف 

الواليات املتحدة األمريكية عمل كاس سانس��تاين )املؤلف املشارك لثالر( مستشارًا للرئيس 

باراك أوباما، وقد ُعني رئيًسا ملكتب املعلومات والشئون التنظيمية عام 2009، أو »املسئول 

عن الدفعات« عىل حد وصف املؤلف املش��ارك له)30(.  يف فرنس��ا أيًضا هناك اهتامم متزايد 

باس��تخدام العلوم العصبية يف التأثر يف سلوكيات األفراد يف مجموعة من املجاالت، والسيام 

يف الصحة العامة )انظر أولر س��ونرون 2010(.  وبرغ��م كل االهتامم بهذا املوضوع، تؤكد 

جميع االنتقادات الحديثة املوجهة لهذا االتجاه يف بريطانيا أن إس��رتاتيجيات اس��تطالعات 

الدفع ليس من املرجح أن تكون وحدها ذات فاعلية دون إجراء أي تغرات هيكلية أوس��ع 

نطاًقا)31(. 
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الدافعية على مستوى المنظمات:

لقد كنا حتى اآلن ندرس كيف ميكن تحفيز األفراد لإلس��هام واملش��اركة يف جهود مثمرة 

للصال��ح الع��ام.  ولكن الواقع هو أن الكث��ر من األطراف الخارجي��ة الذين ورد ذكرهم يف 

ه��ذا الكتاب هي عبارة عن منظامت.  وعندئذ، كيف نزيد من نطاق هذه األفكار الخاصة 

بالدافعية والحوافز يك تش��ملها أيًضا؟  اإلجابة عن أحد املس��تويات هي أننا ال ميكننا ذلك 

فع��اًل، إذ ال ميكن تحفيز س��وى العن��رص البرشي.  فال تتمتع املنظ��امت بالدوافع، وإمنا لها 

اهتاممات ومصالح خاصة بها.  ولكن عىل املستوى اآلخر، يكون لدى املنظامت آثار ال بأس 

بها يف الدوافع الداخلية لألفراد، وتتوس��ط أيًضا بني آث��ار املحفزات وتعمل عىل التدخل يف 

تأثرها فيهم.  وفيام ييل أربعة عوامل جديرة بالدراسة يف هذا الصدد:

أول عامل هو رس��الة املنظمة الخارجية، فعىل املدى القصر عندما تناقض دوافع أعضاء 

املنظمة، تس��ود الرس��الة.  وهذا هو الحال عندما يتعرض بقاء املنظمة للخطر.  فقد تركز 

أي منظمة تتعرض لخطر يهددها عىل النجاة وتقليص النطاق الذي يش��ارك عنده األعضاء 

يف القيم األخرى غر املادية.  وغالًبا ما تكون هذه املشكلة بالنسبة للمنظامت غر الهادفة 

للربح التي تعتمد عىل التعاقدات الحكومية، حيث يعاين مس��ؤولوها تناقًضا بني أغراضهم 

املتع��ارف عليها والحاجات املالي��ة للجهات وتقديم العطاءات لألع��امل التي تطلب، عىل 

سبيل املثال، نظم مساءلة تتعارض مبادئها. 

عىل املدى الطويل، تكون العالقة بني رسالة املنظمة ومواقف العاملني غر مبارشة نسبًيا.  

وتعمل الرس��الة كآلة تركي��ز، ولكن عىل نحو غر متجانس.  وألنها تعمل عىل ترس��يخ قيم 

أعضاء املنظامت، ومتيل إىل تعزيزها، ولكن العكس ليس صحيًحا متاًما، فإىل الحد الذي تحيد 

معه عن هذه القيم، حيث يكون لها أثر محدود جًدا عليهم.  وبالطبع، ليس��ت لدى الكثر 

من املنظامت رس��الة راس��خة، وبداًل من هذا، يكون لديها رسالة أخرى ضمنية، قد تعكس 

قيم األعضاء أو ال تعكسها. 

العامل الثاين هو توزيع السلطة يف املنظمة، وبكل بساطة، كلام زادت سلطة الفرد داخل 

املنظمة، فمن املرجح أن تسيطر دوافعه عىل طريقة استجابة املنظمة للمنظامت الحكومية 

يف عملي��ة التعاقد الخارجي.  وعادًة ما تعرب هذه الس��لطة عن وظيفة من وظائف منصب 
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الف��رد باملنظمة، ولكن قد تكون أيًضا نتيجة ملا لديه من معرفة أو مهارات لها قيمة، أو قد 

يؤدي ذلك إىل تنحيته جانًبا واعتباره قائًدا غر رسمي داخل املنظمة)32(. 

العامل الثالث هو هيكل املنظمة الخارجي.  فال يؤثر الهيكل يف توزيع السلطة فحسب، 

وإمن��ا يؤثر كذلك يف منط التعامالت مع املنظامت الحكومي��ة.  وتكون دوافع أولئك الذين 

يتعامل��ون مبارشة م��ع منظامت القطاع العام، أو يش��اركون يف أنش��طة تخرج عن حدود 

عملهم، أه��م بكثر من تلك الدوافع الكامنة لدى أولئك الذين يعملون يف وظائف مكتبية 

ليس لها عالقة بالجمهور.  كام يؤثر الهيكل أيًضا يف تركيبة الدوافع داخل املنظامت مبا يلقي 

مزيًدا من الضوء عىل بعض الدوافع عىل حس��اب األخرى.  عىل سبيل املثال، مزود الخدمة 

الخارج��ي ذو الهيكل املبني ع��ىل الوظائف قد يعطي ميزة ألولئ��ك الذين تحركهم دوافع 

االهت��امم بقيم اإلنتاج، فيام قد تتطرق تلك املبنية عىل فئات العمالء إىل مجموعة مختلفة 

من الدوافع. 

العام��ل األخر هو ثقافة مزود الخدم��ة الخارجي.  تقوم الثقافة عىل املعتقدات والقيم 

الجوهرية املشرتكة التي تؤثر بقوة يف املعتقدات والقيم يف املنظمة )شاين 2004(، ومن ثم 

دوافع أعضاء املنظمة، وهكذا، قد تتوقع هيئة بناء الطرق التي تتعاقد مع إحدى الرشكات 

الهندس��ية لبناء كوب��ري التزاًما بأهم معاير اإلنش��اء داخل الرشكة، متاًم��ا عىل غرار هيئة 

الرعاي��ة الحكومي��ة التي تتوقع أن تجد أن واجب الرعاية دافع مهم لدى املس��ئولني يف أي 

جهة من جهات العمل االجتامعي. 

من املرجح إًذا أن تش��كل دوافع األفراد والتوس��ط فيام بينها عرب سلس��لة من السامت 

التي تتسم بها املنظامت التي تعمل مبثابة همزة الوصل بني األفراد واملنظامت الحكومية. 

القدرة:

بالطبع قد يرغب مزود الخدمة متاًما يف اإلس��هام يف أغراض الجهة الحكومية، ولكنه قد 

يك��ون غر قادر عىل ذل��ك، وقد يرجع هذا إىل أن املهمة التي ترغ��ب الجهة الحكومية يف 

الحص��ول عليها من م��زود الخدمة يصعب تقدميها، أو يصعب فهمها، أو أنها غر مناس��بة 

بأي طريقة أخرى.  يف مثل هذه الظروف، برصف النظر عن التهديدات التي توجهها الجهة 
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بفرض العقوبات، أو عرض املكافآت، أو النداء بالقيم األساس��ية، ومع ذلك ال يستطيع مزود 

الخدم��ة أن ي��ؤدي املهمة فقط لصعوبتها املتناهية.  كام أن زي��ادة العقوبات أو املكافآت 

تكون مبثابة التحدث بصوت عاٍل مع ش��خص ما ال يفهم اللغة من األس��اس، وذلك أماًل يف 

أن زيادة مس��توى الصوت س��وف يحث عىل الفهم، وهو بالطبع ما ال يحدث.  وتس��تطيع 

الجهات الحكومية أن تستخدم نوعني من املقاييس لتعزيز قدرة مزودي الخدمات عىل أداء 

أدواره��م:  أواًل، ميكنه��ا أن تحاول زيادة وعي مزودي الخدم��ات أو فهمهم ملا يلزم تقدميه 

وكيفية القيام بذلك، وهذا ما ميكننا أن نطلق عليه إسرتاتيجيات التعليم واملعلومات.  ثانًيا، 

ميكنها كذلك أن تحاول تيس��ر األم��ر عىل مزود الخدمة عند تويل املهم��ة، وهذا ما ميكننا 

أن نطلق عليه اس��م إسرتاتيجيات التيسر.  وتس��تطيع هذه اإلسرتاتيجيات أن تعزز بصورة 

جوهري��ة املش��اركة يف أغراض الجهات الحكومي��ة من جانب م��زودي الخدمات مبختلف 

أنواعهم، من املنظامت واألفراد، وهذا ما سوف نتطرق إليه الحًقا يف هذا الكتاب.  ولكن ما 

يهم هنا بالنس��بة لألغراض الحالية هو أنه يكون لها أيًضا أثر يف اثنني من الدوافع التي كنا 

ندرسها، ومن ثم يف رغبة مزودي الخدمات يف املشاركة. 

ويف البداي��ة، عادًة ما يعود زيادة تيس��ر املهمة وفهمه��ا بالنفع عىل مزودي الخدمات 

بصورة مادية، وبصفة أساس��ية بتقليص الزمن أو الجهد الذي يستغرقونه يف أدائها، ومن ثم 

ينسجم مع مصلحتهم الشخصية.  ثانًيا، بتعزيز حس الكفاءة لدى مزودي الخدمات، حيث 

إنها تس��تنهض فيهم دوافعهم الداخلية، ومن أهمها تخفيف اإلحباط الذي قد يشعرون به 

عند التعامل مع النظم املحرة. 

وم��ع ذلك، هناك حد لألثر الثاين، فإن عرض »الكثر« من املس��اعدة والتوجيه لألطراف 

الخارجية قد يعمل عىل تقويض حس الكفاءة لديهم، مام يزيد من درجة االعتامدية، والتي 

تعم��ل يف نهاية املطاف عىل تقوي��ض االعتداد بالذات والدواف��ع الداخلية )بيناباو وترول 

2003(.  وميك��ن مالحظة هذه األمن��اط يف تلك الخدمات املقدم��ة للعاطلني حيث ُيعامل 

الباحث��ون عن الوظائف باعتبارهم متلقني س��لبيني، وليس باعتبارهم مش��اركني فاعلني يف 

اإلنتاج املشرتك )انظر ألفورد 2009(. 
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الخالصة:

يف ه��ذا الفصل اس��تعرضنا الدوافع واملحف��زات التي من املحتم��ل أن تؤثر يف مزودي 

الخدمات الخارجيني، ووجدنا أن منوذج األفراد باعتبار أنهم يعظمون مصلحتهم الش��خصية 

ه��و منوذج ُمبالغ يف بس��اطته بحث ال ميكننا أن نعده مس��ئواًل ع��ن املخاطرة بالعديد من 

العوامل:

لس��نا أبطااًل عىل املس��توى الفكري، ولس��نا كذلك أرشارًا يف الواقع مثلام 

تفرتضه النظرة الضيقة عن تحليل الس��لوكيات الجزئية يف االقتصاد الحديث 

ونظرية االختيار الرشيد.  وبالنظر إىل ما نعرفه عن مزيج الدوافع لدى البرش، 

والحدود املعرفي��ة واألطر االجتامعية املتغرة للمواق��ف، فمن العبث ومن 

غر املالئم االفرتاض بأنهم س��وف يتفاعل��ون بطريقة متوقعة تجاه تدخالت 

السياسة والحوافز ببس��اطة نتيجة للعقالنية واالهتامم باملصلحة الشخصية.  

)ستوكر وموزلي 2010: 15(. 

وبداًل من ذلك، تحتاج الجهات الحكومية إىل مامرس��ة الحكم الحصيف بشأن استخدام 

أي مزي��ج م��ن املحفزات، ومتى.  وال يش��ر أي من هذا إىل أن م��زودي الخدمات قادرون 

بش��كل ما عىل تشفر الدوافع، ممن تؤثر فيهم الهيئات الحكومية بطرق مختلفة، ومن ثم 

تحملهم عىل مسايرتها.  ويسهم مزودو الخدمة يف األغراض العامة؛ وذلك ألسبابهم الخاصة، 

ومن ذلك وجهة نظرهم يف التدخالت التي متارس��ها الجهات الحكومية.  يف النهاية، يصعب 

كثرًا عىل األطراف الخارجية مواصلة التوريد وتقديم الخدمات، ما مل يكن هناك عىل األقل 

بعض الدوافع الطوعية التي تعمل عىل استشارة مشاركاتهم وتنشيطها. 

وهكذا، مثلام تسعى الجهات الحكومية ليشء ذي قيمة من مشاركة املزودين الخارجيني 

عىل النحو الذي ناقش��ناه يف الفصل الثاين، كذلك يتوقع مزودو الخدمة الخارجيون شيًئا يف 

املقابل.  ويكمن التحدي بالنس��بة لألجهزة الحكومية يف املساعدة عىل وضع قالب لرشوط 

هذا التبادل؛ ليحقق كال الجانبني القيمة التي ينشدها.
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الفصل الرابع

إسناد األعمال للغير والتعاقد مع المنظمات األخرى

يف يونيو 2004م، اس��تعادت وزارة العدل يف والية أسرتاليا الغربية السيطرة عىل زنزانات 

التوقيف يف املحكمة العليا، وذلك يف أعقاب الهروب الكبري لتسعة من أرشس املساجني.  لقد 

أشارت هذه الواقعة إىل وجود »خلل يف النظام« لدى الرشكة الخاصة التي تعاقدت الوزارة 

معها لتقديم الخدمات األمنية يف رسايا املحكمة، متضمناً ذلك الحرس الذين فتحوا األبواب 

املطلي��ة بالصلب ليتمكن طاقم العاملني من الحركة بحرية أك��ر، وتركوا مفاتيح الزنزانات 

ومفاتيح املنطقة الخارجية املحيطة بها يف حلقة املفاتيح نفس��ها، ومل يشغلوا جرس اإلنذار 

بع��د الهروب، كام أنهم مل يلتزموا بالحد األدىن املقرر من عدد املوظفني )تايلور 2004(.  يف 

أعقاب الهروب، كانت هناك نداءات تطالب باستقالة الوزير، وبتحقيق موسع يف مامرسات 

التعاقدات من أجل التوصل إىل كيفية نجاح هروب املس��اجني.  ولكن، هل هذا كان نتيجة 

ملجرد تكاس��ل أحد املتعاقدين ومراوغته؟  لقد متكنت سلس��لة م��ن التقارير والتحقيقات 

املوسعة من التوصل إىل سلسلة من املشكالت:  البنية التحتية العامة كانت متهالكة، وتزايد 

التكاليف أكرث مام ينبغي، وقد باء هذا العقد بالفش��ل مب��ا يكفي يف تحديد كيفية معاملة 

املس��اجني الذين يلزم إح��كام تأمينهم، والعالقة بني رشكة AIMS )م��زود الخدمة( ووزارة 

الع��دل كانت مضطربة)1(.  كان��ت هذه من الحاالت التي ظهر فيه��ا أن التعاقد يؤدي إىل 

املتاعب، بدالً من أن يقدم حلواًل. 

يف ه��ذا الفص��ل نركز عىل توزي��ع محدد لألدوار ب��ني املنظامت الحكومي��ة واألطراف 

الخارجية، وطريقة محددة للتنسيق بينهم.  ونطلق عىل توزيع األدوار يف هذه الحالة إسناد 

األعامل للغري، حيث يقدم الطرف الخارجي الخدمة بالكامل، فيام تختار املنظمة الحكومية 

أن تس��دد قيمتها عادة.  ونطلق عىل طريقة التنس��يق التعاقد، وتشمل التحديد، واملتابعة، 

اس��تخدام الحوافز والعقوبات، وغالًبا املنافسة بني مزودي الخدمة.  وهكذا، يختلف معنى 

إس��ناد األعامل للغري عن معنى التعاقد اختالًفا واضًحا هنا، حتى برغم أنهام قد يستخدمان 

بصورة توحي بأنهام يدالن عىل املعنى نفسه يف الحوارات اليومية )انظر الجدول 1-4(. 
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الجدول )4-1( األبعاد األساسية إلسناد األعامل للمنظامت الخارجية

إسناد األعمال للغيرتوزيع األدوار

منظمة حكوميةالجهة المسؤولة عن القرار

ش��ركة خاصة أو جهة غير هادفة للربح/جهة تطوعية أو أي الجهة المسؤولة عن اإلنتاج

منظمة حكومية أخرى

التعاقدات التقليدية )المعتادة(طريقة التنسيق

أو 

التعاون )في بعض األحيان(

ولطاملا اعتمدت الحكومات عىل العقود من أجل العمل مع مزودي الخدمات الخارجيني، 

ولك��ن كان هناك توس��ع كبري يف كل من حج��م التعاقدات ونطاقها خ��الل العقود القليلة 

املاضية.  ويف السياق األسرتايل، طاملا قيل إن العقود »قد أصبحت اآللية األهم لطلب املوارد 

العام��ة وتقديم الخدمات لكٍل من العامة والحكومة نفس��ها« )س��يدون 2004: 32(.  ويف 

الوالي��ات املتحدة، توصف جميع عمليات التعاقدات الواس��عة النط��اق التي تتم عىل كل 

مس��تويات املنظم��ة الحكومية عىل أنها »الحكومة باإلناب��ة«.  يف واقع األمر، يف مقابل كل 

موظ��ف تابع للحكومة الفيدرالية يف الواليات املتحدة األمريكية، يعمل اآلن س��تة موظفني 

باإلناب��ة لتنفيذ األعامل الحكومية بالتعاقد )ديلوليو 2003(.  وهذا بالطبع عمل عىل زيادة 

التدخالت، ولكن مل يعن أن التعاقدات قد أصبحت أس��هل.  وكام يصفها كيتل )2010(، من 

بني جميع اإلس��رتاتيجيات املستخدمة لتقليص دور الحكومة، فإن »التعاقد الخارجي يفرض 

معضالت اإلدارة العامة والحوكمة األساسية املستمرة«)ص.  239(.  ويف هذا الفصل:  ندرس 

معنى املقاولة، ومنيزها عن األش��كال األخرى ملش��اركة األعامل )عىل سبيل املثال، الرشاكة، 

التي يغطيها الفصل الخامس(، كام ندرس طبيعة الرشكات الخاصة، واملنظامت غري الهادفة 

للرب��ح واملنظامت الحكومية األخرى ع��ىل أنها أطراف متعاقدة، ونف��ر مزايا التعاقدات 

وتكاليفها، إضافًة إىل استطالع كل خيارات الحصول عىل األداء الطيب من مزودي الخدمات 

املتعاقدين. 
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معاني إسناد األعمال للغير والتعاقد:

ألغ��راض هذا الكت��اب، ميكن توضيح أن كلمة إس��ناد األع��امل للخ��ارج )أو »التعاقد 

الخارجي«( هي ارتباط املؤسس��ات الحكومية )»املوكل«( مع طرف آخر )»الوكيل«( لتنفيذ 

العم��ل نيابًة عنها )انظر جينس��ني وميكلينج 1976؛ مو 1984؛ دونالدس��ون 1990(.  ففي 

هذه العالقة يأمل املوكل تحقيق االستفادة ألنه يفرتض أن الوكيل هو األفضل يف أداء العمل 

املقرر.  ولكن يف الوقت نفس��ه، يواجه املوكل مشكلة أن الوكيل لديه مصالح مختلفة، وقد 

ينتهز، إن أمكن، الفرصة لالس��تفادة عىل حساب املوكل.  ويتضح هذا جلًيا يف حالة الهروب 

من الس��جن، فقد أرادت الحكوم��ة متعاقًدا إلدارة الزنزانات، في��ام أراد املتعاقد أن يجني 

أرباًحا بأقل تكلفة، ومن ثم دخل يف مامرس��ات ذات فائدة بالنسبة له )وهي حرية الحركة 

وانخف��اض تكاليف األجور( وهو األمر الذي كان يلحق رضرًا باملنظامت الحكومية )هروب 

املساجني وغضب الجامهري واهتامم اإلعالميني( عندما وقع الهروب الفعيل. 

واآللية املعتادة للتعامل مع هذه املش��كلة هي التعاقد، وهي مجموعة من االلتزامات 

بني املوكل والوكيل، وهي عادًة ما تنطوي عىل مواصفات للخدمات املقدمة، بعض مقاييس 

األداء لتلك الخدمات، وقيم��ة املقابل الذي يحصل عليه الوكيل نظري تقديم الخدمات )إما 

مقاب��ل العمل بالكامل، وإما مقابل تقديم الخدمات عىل أجزاء( ورشوط إنهاء العقد.  وقد 

أصبحت صياغة العقد أمرًا بالغ األهمية يف تحفيز الوكالء للعمل ملصلحة املوكل )لني 2000(.  

وهكذا، فإن التعاقد يعد طريقة للتنسيق بني املوكل والوكيل. 

ق��د تتخذ العقود الش��كل الرس��مي أو القامئة عىل العالقات)2(.  وع��ادة ما ُيضفى عىل 

العق��ود التقليدية أو االتفاقيات »ذات الصيغة القانونية االحرتافية« الش��كل الرس��مي، أو 

املتعل��ق بالصفق��ات، أي أنها تكون مقتضبة، وغالًبا ال تكش��ف عن أس��امء وتنقيض ذاتًيا، 

وتس��عى إىل تب��ادل املصالح االقتصادي��ة.  عىل الجانب اآلخر، يوجد ن��وع آخر من العقود 

القامئ��ة عىل العالق��ات، حيث يعمل األط��راف يف ظل معايري، مثل:  الحف��اظ عىل العالقة 

واملشاركة يف تبادل املصالح، أو املعاملة باملثل أو الثقة.  ويف هذا الفصل، سوف نلقي الضوء، 

تحديًدا، عىل العقود الكالس��يكية، إذ إنها عقود طاملا س��يطرت عىل طرق مامرس��ة إس��ناد 

األعامل للغري، برغم أننا نعرتف كذلك بأن كثرياً من افرتاضات العقود الكالس��يكية، متضمناً 
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ذلك تلك التي تتعلق بالدوافع، تظل س��ارية عىل نط��اق محدود فقط.  أما العقود القامئة 

عىل العالقات )وهي ما يطلق عليها بصورة أكرث ش��مولية، العالقة التعاونية( فس��وف نلقي 

الضوء عليها بالفصل الخامس؛ نظرًا ألن هذه النامذج قد عززت من طرق املش��اركة للعمل 

مع األطراف الخارجية. 

أشكال التعاقد:

يف املامرس��ات الحديثة كان��ت هناك مجموعة متنوعة من الرتتيبات الحكومية إلس��ناد 

األعامل للغري، ولكن الشكلني الرئيسيني الذين سيطرا هام:  التعاقد الخارجي عىل الخدمات، 

وال��رشاكات بني القطاع العام والخاص بش��أن البنية التحتية، وق��د اتخذ كل منهام الصورة 

التقليدي��ة أكرث من القامئة عىل العالقات، برغم اس��تخدام مصطلح »الرشيك« يف الرشاكات 

ب��ني القطاعني العام والخ��اص، وكالهام تحركه دوافع متأصلة من وجهة نظر اإلنس��ان ذي 

الطابع االقتصادي. 

التعاقد الخارجي:

التعاق��د الخارجي هو تحول األنش��طة من القطاع العام إىل أطراف خارجية، ويش��مل 

توقيع املنظامت الحكومية عقوداً مع اآلخرين، عادًة ما تكون منظامت خاصة أو غري هادفة 

للرب��ح ويف بع��ض األحيان، تكون منظامت حكومية أخرى.  عند مش��اركة األطراف األخرى 

لتنفي��ذ النش��اط، عادًة ما تحتفظ الحكومة باملس��ؤولية عن تحدي��د الخدمات أو األعامل 

املقدمة، والتمويل مقابل تقدميها )فرييس 1986(.  عادة ما ُينظر إىل التعاقد الخارجي عىل 

أنه ش��كل من أش��كال الخصخصة؛ ألنه يتضمن تقليصاً يف دور الحكومة يف الصفقة وزيادة 

دور املؤسس��ة الخاصة )انظر س��افاش 1987؛ فريبراذر وآخرين 2002؛ فان س��اليك 2002، 

2007؛ أوليش وأوفلني 2007(. 

)من املهم أن نالحظ هنا أننا نستخدم مصطلح »التعاقد الخارجي« وليس فقط »التعاقد«؛ 

ألن التعاقد )»الخارجي«( يشري إىل توزيع األدوار، كام أنه يختلف عن »التعاقد« فقط الذي 

يش��ري إىل طريقة التنسيق(.  يشمل التعاقد الخارجي كاًل من إسناد املهام الخدمات العامة 

للغ��ري، حيث يقدم املزودون الخدمات مبارشًة إىل العمالء نيابًة عن الحكومة )عىل س��بيل 
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املثال، خدمات التوظيف أو جمع النفايات(، وتلك الخدمات التي تقدم مبارشًة للمنظامت 

الحكومية نفس��ها )مثل، خدمات النظافة أو خدمات تقنية املعلومات(.  ويف نطاق منظمة 

التع��اون االقتصادي والتنمية كانت البلدان الناطقة باللغة اإلنجليزية وبلدان الش��امل هي 

أوىل البل��دان تحمًس��ا، يف حني كانت بلدان القارة األوربية أق��ل اهتامًما بالتعاقد الخارجي 

)بلون��دال 2005(.  وتظه��ر األمناط الدولي��ة أن الحكومات متيل للب��دء بالتعاقد الخارجي 

»لألع��امل والخدمات الش��اقة« أو خدمات الدعم، مثل النظاف��ة أو التعامل مع النفايات، 

ويليها الخدمات املهنية/غري الرئيسية، مثل تقنية املعلومات أو الخدمات القانونية، ثم يأيت 

يف النهاي��ة ما قد نفكر فيه عىل أنه خدمات »الخط��وط األمامية« الحكومية، مثل مكافحة 

الحرائق، أو السجون، أو خدمات رعاية الطفل. 

لطاملا يتش��دق األفراد بالتعاقد الخارجي، باعتباره طريقة للتعاطي مع االختالالت التي 

تش��وب البريوقراطية، وذلك للتغلب عىل التخصيص غري املتكاف��ئ للموارد.  وتعد الحوافز 

والضوابط الخاصة بها مشجعة للمتعاقد أو محفزة له أو تحثه عىل توريد السلع أو الخدمات 

بتكلفة أقل وبجودة أعىل أو بصورة أكرث تجاوًبا.  تلك الوعود املقطوعة بالتكلفة مع القدرة 

عىل االس��تفادة من الخرات غري متاحة للمنظمة، وإمكانية إحالل مزودي الخدمات الذين 

ون يف أداء املهام املطلوبة باملؤسس��ة، جعلت من آلية إسناد األعامل للغري أمرًا شائًعا  يقصرِّ

ل��دى الحكوم��ات.  وهناك مثال صارخ يأيت من مايوود، وهي مدينة صغرية يس��كنها قرابة 

28,000 نس��مة يف مقاطع��ة لوس أنجلوس بالواليات املتح��دة األمريكية.  ففي عام 2010، 

طرد مجل��س املدينة جميع موظفيه وأس��ند جميع وظائفه للغري، ب��دًءا من حفظ النظام 

إىل رج��ال املرور وحتى تخطي��ط املدينة، يف محاولة لتقليص التكاليف، وتحس��ني الجودة، 

والتخلص من الفئات التي تقص يف أداء األعامل واملوظفني الفاس��دين، والستعادة السيطرة 

عىل زمام األمور بعدما كانت عىل شفا اإلفالس.  ورأى الكثريون ذلك عىل أنه تصف »عبقري 

من البلدية«، ونتذكر ما قاله عضو من مجموعة الدعم املحيل:

ه��ل تتذكر االتحاد الس��وفيتي؟ كان��ت لديهم الكثري م��ن البريوقراطية 

وخروه��ا.  وكان��ت مايوود مثل ذلك متاًما.  واآلن يعل��م األفراد أنهم إن مل 

يعملوا سيتعرضون لإلقالة.  وهذا أفضل بكثري.  )سرتيتفيلد 2010(. 
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إن الوع��ود بتوفري التكلف��ة كانت بالقوة الكافية التي تدفع هذه املامرس��ة، والس��يام 

املناقص��ات التنافس��ية والتعاق��دات الخارجية، التي توس��عت برعة خ��الل الثامنينيات 

والتسعينيات من القرن امليالدي املنصم، حيث عملت العديد من الحكومات تحت ضغوط 

تقليص التكاليف.  وعندما أشارت دراسة أجريت يف اململكة املتحدة )كوبني وآخرون 1987( 

إىل إمكانية توفري )20٪( عند التعاقد الخارجي عىل جمع النفايات، توسعت هذه املامرسة 

عىل نطاق كبري.  وعندما أشارت دراسات أخرى تابعة )انظر دومبريجر 1989، 1993، 1994( 

إىل أن ه��ذه ه��ي الحالة عر مجموعة من املجاالت، من تعاق��دات الدفاع وحتى خدمات 

النظاف��ة؛ منا نطاق إس��ناد األع��امل للغري.  ورغم التحذيرات بش��أن مدى تغ��ري الوفورات 

)هودج 1996( وأهمية مزيج املنافسة واملتابعة )هيفيتز وورنر 2004(، ظلت وعود تقليص 

النفق��ات أمرًا محورًيا يف الدفع بالحكومات نحو عمليات إس��ناد األعامل للغري.  ولكن هذا 

س��الح ذو حدي��ن:  إذ هناك دليل جديد أن الحكومات البلدي��ة يف اململكة املتحدة تعتمد 

بصورة متزايدة عىل إس��ناد األعامل للمصادر الداخلية استجابًة لضغوط املوازنة، وقد فر 

البعض بنسبة )60٪( من املجيبني يف إحدى املسوح امليدانية بأنهم كانوا يعملون عىل إرجاع 

الخدمات إىل كنف الحكومة لزيادة الكفاءة، وتقليص تكاليف الخدمة )يونيسون 2011(.  

تم تيس��ري تنفيذ التعاقدات الخارجية بفصل وظيفتي ال��رشاء وتزويد الخدمات داخل 

املنظامت الحكومية واس��تخدام املنافسة الختيار مزودي الخدمات )أوفلني وألفورد 2008؛ 

بيف��ري 2009(.  وكان الدافع وراء هذا الفصل فكرة أن املوظفني البريوقراطيني ذوي املصالح 

الش��خصية واملس��ؤولني عن كٍل م��ن إنتاج الخدمات واس��تهالكها لديه��م الدافع لتعظيم 

املوازنات، بدالً من الس��يطرة عىل النفقات، أو حتى تعزيز الجودة )داونز 1957؛ نيسكانني 

1971؛ أوسرتوم وأوسرتوم 1971؛ سافاس 1982(.  إن الفصل بني هاتني الوظيفتني من شأنه 

أن يساعد عىل توضيح )من املسئول وعن ماذا(، مبا ميكن من زيادة وضوح خطوط املساءلة 

والرقاب��ة واملس��ؤولية، كام أنها تش��جع عىل املنافس��ة يف املجاالت التي ط��ال ما احتكرتها 

الحكومة )فرييس 1986(. 

لقد ش��اب خرة التعاقد الخارج��ي الخلط رغم ذلك؛ ألنها مت��ى نجحت، عملت عىل 

توضيح املهام، والدفع مبكاسب الكفاءة، واملرونة، واإلبداع، وتحسني قرارات اإلنفاق.  وعىل 

الجان��ب اآلخر، قد يخلق التعاقد الخارجي نوًعا من التعقيد؛ حيث يس��لب من الخدمات 
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واألغراض العامة األجزاء التي ال ميكن تحديدها بس��هولة، وق��د تزيد التكاليف )دوناهيو 

1989(.  لقد أش��ار الكثري من الكتاب إىل قضايا الشفافية واملساءلة التي تطفو تحت نظم 

التعاقدات، والس��يام عندما تكون هن��اك ترتيبات تتعلق بالرية التجارية من ش��أنها أن 

تقلص من مس��تويات الفحص )انظر، عىل س��بيل املثال، مولجان 2000ب؛ سيدون 2004؛ 

بلوندال 2005(. 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص:

ثاين أهم النامذج هو منوذج الرشاكة بني القطاعني العام والخاص، حيث ميكن من خالل 

ذل��ك الكم الضخم من الكتاب��ات التي صدرت حول موضوع الرشاكة ب��ني القطاعني العام 

والخاص متييز »أش��كال« متع��ددة من هذه الرشاكات بدًءا من مرشوع��ات البنية التحتية 

الطويل��ة األجل وحت��ى مرشوعات التنمية مع منظامت املجتمع امل��دين)3(.  ونتج عن ذلك 

حال��ة من الغموض والجدل حول ماهية الرشاكة بني القطاعني العام والخاص)4(.  وهنا نركز 

عىل ش��كل محدد من رشاكات القطاعني العام والخاص يس��بب الكثري م��ن االرتباك، وهو 

رشاكات البني��ة التحتية، واملعروفة أيًضا باس��م مبادرات متويل القط��اع الخاص يف اململكة 

املتحدة وأماكن أخرى.  وما يجعل هذه الرتتيبات غامضة هو أنها عادًة ال تشمل الرشاكات 

باملعن��ى الذي نس��تخدم فيه املصطلح يف هذا الس��ياق، فتقديم الخدم��ة ال يتم بالرشاكة 

بني الحكوم��ة ومزود الخدمة الخارجي بل يقتص تقدميها غالب��اً عىل مزود الخدمة وحده 

م��ن خالل عقد طويل األج��ل)5(.  وهذه الرتتيبات التي تتعلق بالرشاك��ة هي التي يتناولها 

الفص��ل الخامس حيث يركز هذا الفصل عىل االس��تعانة بالقطاع الخاص يف »تصميم أصول 

البنية التحتية وبنائها ومتويلها وصيانتها وتشغيلها...  بالصورة التقليدية التي يقدمها القطاع 

الع��ام« )بلون��دال 2005: 19(.  ويف رشاكات القطاعني العام والخاص ينحص دور منظامت 

القطاع العام فيام ييل:

تحديد نطاق النش��اط، وتحديد األولويات واألهداف واملخرجات، ووضع 

نظ��ام لألداء بحيث ميكن إلدارة الرشاكة بني القطاعني العام والخاص أن تجد 

املحفز الذي يدفعها لتقديم الخدمة.  وتتمثل مسؤولية القطاع الخاص ودوره 

األس��ايس يف كل أمن��اط رشاكات القطاعني العام والخ��اص يف تحقيق أهداف 
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النش��اط املتعلقة بالرشاكة بني القطاعني العام والخاص برشوط تتيح القيمة 

مقابل املال للقطاع العام.  )جريارد 2001(. 

ومع ذلك، فإن هذا الوصف يثري تس��اؤالً ينبغي طرحه عىل معظم أش��كال الرشاكة بني 

القطاعني العام والخاص، وهو: كيف ميكن أن يطلق عليها »رشاكات القطاعني العام والخاص« 

حت��ى وإن مل تكن متعلقة »بالقطاع العام« أو حتى »بال��رشاكات«، مبعنى، أن الحكومة ال 

ت��ؤدي أًيا من عمليات اإلنتاج، وإمنا يؤديها بالكام��ل الطرف التابع للقطاع الخاص يف هذه 

الرتتيب��ات؟  ويرى كل م��ن هودج وجريف )2008: 95( أن صفقات متويل البنية التحتية مل 

تعد تتخذ ش��كل الرشاكات، فهي تتخذ ش��كل العقد الذي يرم عندما يشرتي املواطن منزالً 

برهن عقاري مع أحد البنوك املحلية.  والحظ تيزمان وكليجن )2002( عىل وجه التحديد أن 

نظام مبادرات متويل القطاع الخاص يف اململكة املتحدة اتخذ شكل التعاقد، وليس رشاكة. 

وعىل سبيل املثال، من أمناط رشاكات القطاعني العام والخاص األكرث شيوًعا:  نظام البناء 

والتملك والتش��غيل ونقل امللكية، واملطبق، عن��د بناء الطرق الريعة وصيانتها.  ويف هذه 

الحال��ة يؤدي مزود الخدمة الخاص أعامل بناء املرافق، ومن ثم يتملك هذه املرافق ويتوىل 

صيانتها ملدة 25 سنة، مثاًل.  والجدير بالذكر، هو أن املهمة الباقية هي إعادة املرفق للقطاع 

الع��ام، وهو دور يؤكد حقيقة أنه كان خاضًعا لس��يطرة القط��اع الخاص حتى ذلك الحني.  

يري املنطق نفس��ه عىل آلية شائعة أخرى، وهي ترتيب البيع وإعادة التأجري، والتي تبيع 

فيها الحكومة أصول القطاع العام للرشكات الخاصة، ثم تؤجرها ثانية، فيام تعمل الرشكات 

الخاصة عىل تشغيلها وصيانتها. 

إن إساءة استخدام لفظ »الرشاكة« يف هذه الحاالت ترجع، طبًقا لهودج وجريف، للعبة 

اللغة املصممة »لتغطية اإلسرتاتيجيات واألغراض األخرى« )هودج وجريف 2005: 7؛ انظر 

أيًضا ليندر 1999؛ سافاش 2000؛ وشاؤول 2005(.  كام تظهر عىل وجه الخصوص عىل أنها 

لفظ أكرث قبواًل من لفظ »الخصخصة« الذي حل محله، ويرجع جزء من هذا إىل أنه يشمل 

كلمة »القطاع العام«، فيام يرجع الجزء اآلخر ألنه يشمل »الرشاكة«، والتي تظهر يف العموم 

باعتباره��ا أمراً إيجابياً.  وبع��د ما يقرب من عقد أو أكرث من األنظمة الدميقراطية األنجلو–

أمريكية، وسط استياء العامة ومقاومة من جامعات املصالح بشأن التوسع يف تسليم أصول 
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وبرام��ج القطاع العام للقطاع الخاص؛ ُطرحت رشاكات القطاع��ني العام والخاص باعتبارها 

بدائل س��هلة للخصخصة، حتى برغم أنها يف كثري من الحاالت كانت تعر عن اليشء نفسه.  

ونطل��ق عىل هذه الرتتيبات »رشاكات القطاعني العام والخ��اص الصيحة« وذلك لتمييزها 

ع��ن رشاكات القطاعني العام والخاص األصلية، وتتم مش��اركة مهمة اإلنتاج، وهو ما نطلق 

عليه »رشاكات القطاعني العام والخاص املوضوعية«، وميكنكم االطالع عىل الفصل الخامس. 

تتوىل رشاكات القطاعني العام والخاص حزًما مختلفة ومتنوعة من مهام التصميم والبناء 

والصيان��ة، فيام تركز عملي��ات التعاقد الخارجي عادًة عىل الخدم��ات الفردية أو املختصة 

)عىل س��بيل املثال، جمع النفايات، أو تقديم الوجبات لكبار الس��ن( )ويب وبويل 2002(.  

وق��د يكون له��ذه الرتتيبات الخاصة به��ا، فمثاًل، قد تتخذ رشاكة القطاع��ني العام والخاص 

ش��كل التصميم والبناء والصيانة حي��ث تتوىل الرشكة الخاصة تصميم األصول وإنش��اءها، 

ومن ثم صيانتها، أو نظام البناء والتملك والتش��غيل، حيث تتوىل رشكة خاصة/اتحاد خاص 

إنش��اء البنية التحتية، ومن ثم متتلكها وتشغلها لقاء مبلغ من الرسوم )إما من الحكومة أو 

املستخدمني(؛ أو نظام البناء والتملك والتشغيل ونقل امللكية(، حيث تنقل ملكية األصل إىل 

الحكومة يف نهاية العقد)6(. 

ومتي��ل العقود التي تنظم عالقة الرشاكة ب��ني القطاعني العام والخاص ألن تكون طويلة 

ومعقدة وقانونية ومحددة بدقة، ومبعنى آخر متيل هذه العقود نحو الشكل التقليدي، وال 

تتخذ الشكل القائم عىل العالقات.  وطبًقا لهودج )2005(، فمجموعة العقود الكاملة التي 

تنظم الطريق مدفوع الرسوم الذي أنشأته رشكة سيتي لينك  CityLink يف ملبورن بأسرتاليا 

وصل ارتفاعها إىل عدة أمتار، وتطلبت فريًقا من املحامني لتفسريها. 

ويتميز نطاق املرشوعات املقامة باس��تخدام نظام رشاكات القطاعني العام والخاص بأنه 

متس��ع للغاية، وهو مطبق يف كل من البلدان املتقدمة والبلدان النامية التي تش��هد تقدًما 

ملحوًظا.  فعىل س��بيل املثال، بدأ اس��تخدام منوذج مبادرة متويل القطاع الخاص يف اليابان 

عام 2001 بعد التغيريات الترشيعية مبا يس��مح بتوقيع العقود الطويلة األجل بني الحكومة 

والقط��اع الخ��اص )وهي العقود التي حظرها القانون فيام س��لف، عندما متتد إىل أكرث من 

خمس سنوات(.  تم إطالق أكرث من 90 مرشوًعا من مرشوعات مبادرة متويل القطاع الخاص 
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بني عامي 2001 و2007، بدًءا من مرافق النفايات إىل مس��اكن املوظفني العموميني وحتى 

املب��اين التعليمي��ة، وقد تفوق انتهاج اليابان ملثل هذه النم��ط من رشاكات القطاعني العام 

والخاص عىل اململكة املتحدة )اتحاد الصناعات الريطاين 2007()7(.  

لق��د كان هن��اك عدد كب��ري ال بأس به من قص��ص النج��اح يف رشاكات القطاعني العام 

والخاص، فقد أظهرت الدراس��ات يف إنجلرتا أن املستش��فيات التي متوله��ا مبادرات متويل 

القطاع الخاص أنظف من تلك التي ُبنيت باس��تخدام األموال العامة، وتحصل عىل معدالت 

تقييم أعىل من املرىض.  أما يف الهند، فقد أنجز طريق رسيع يضم 6 مس��ارات بطول 90,4 

كيلومرتاً ما بني جايبور وكيشانجاراه يف راجستان قبل موعد تسليمه بستة شهور، الذي كان 

مقررًا بعد 30 ش��هرًا، ليبني بذلك أن جميع رشاكات القطاعني العام والخاص ميكنها تس��ليم 

املرشوعات قبل موعدها املقرر)8(. 

لقد انجذبت الحكومات إىل مرشوعات رشاكات القطاعني العام والخاص ألس��باب عدة، 

أهمه��ا أن م��ن أيدها هم مؤيدو ه��ذا التوجه يف الحكومات؛ حي��ث تضع هذه الرشاكات 

هيكاًل للحوافز للرشكات الخاصة مقابل التس��ليم يف املوعد املقرر، وبتكلفة أقل من املقررة 

يف املوازنة، كام أنها تقدم مرشوعات بنية تحتية ضخمة ال تكون الحكومات التي تخىش من 

الديون مس��تعدة لتمويلها، كام أنها تنقل املخاطر إىل الرشكات الخاصة، وكذلك فهي متكن 

الحكومات من تحويل التكاليف »بعيًدا عن امليزانية«)9(.  ومع ذلك، يف بعض الحاالت ال متثل 

رشاكات القطاع��ني العام والخاص خيارًا إس��رتاتيجياً، وإمنا تكون مطلًبا من جانب الحكومة 

أو املمول، ففي اململكة املتحدة، عىل سبيل املثال، كانت سياسة الحكومة يف مطلع األلفية 

الثالثة هي بناء جميع الس��جون الجديدة مبوجب ترتيبات رشاكات القطاعني العام والخاص 

)س��تورجيس 2002(.  ويف أفريقيا، تطلبت املرشوعات املمول��ة من االتحاد الدويل للتنمية 

أحد مناذج رشاكات القطاعني العام والخاص، فعىل س��بيل املثال اش��رتط مرشوع توفري مياه 

للري��ف يف رواندا إدارة توفري )10٪( من املياه مبعرفة مش��غلني محليني من القطاع الخاص 

)أليكسندر 2008(. 

بين��ام ازدادت ش��عبية من��وذج رشاكات القطاعني الع��ام والخاص، لكنها مل تس��لم من 

االنتقادات، مام يثري كثريًا من األس��ئلة حيال ما إذا كانت بالفعل رخيصة، أو كانت املخاطر 
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تنتق��ل بالفعل، وكيفية س��داد مقابلها بالفعل عىل املدى الطوي��ل)10(.  كام أثريت مخاوف 
جدي��ة يف اململك��ة املتحدة ويف أنحاء أخرى حيال ما إذا كان��ت مرشوعات مبادرات متويل 
القطاع الخاص تعمل بالفعل عىل تقليص التكاليف والوقت املحدد، وبعض الكتاب أش��اروا 
إىل أن التقيي��امت اإليجابية قد أتت من حكومات مؤي��دة ملبادرات متويل القطاع الخاص.  

فيام تس��اءل البعض اآلخر)11( عن كيفية حس��اب املخاطر والتكاليف، وما إذا كانت تنتقل 

فعلًيا إىل القطاع الخاص من خالل هذا النموذج)12(.  ولقد أثريت أيًضا مخاوف جدية بشأن 
املتابعة املرتاخية لألداء بهذه األنظمة؛ لقد وجد تقرير املكتب الوطني ملراجعة الحس��ابات 
للمملك��ة املتحدة لعام 2010، عىل س��بيل املثال، عجزًا يف جمع بيان��ات األداء املوضوعية، 
واعتامًدا زائًدا عىل بيانات التقارير الذاتية، وعجز املتعاقدين يف القطاع الخاص عن مراجعة 

املرتجعات، وعدم كفاية املوارد للمتابعة )بولوك وآخرون 2011(. 

وقد اتخذت طريقة إسناد األعامل للغري رشاكة القطاعني العام والخاص سباًل تقرتب من 
التعاقد التقليدي، تلك التي حظيت بنجاح مختلط حول العامل.  يف بعض الظروف كان هناك 
توافق بني الخدم��ة واألداة لتنظيم العالقة بني األطراف، فيام كانت هناك أيًضا أدلة دامغة 
تبني أن عدم التوافق يخلق مش��كالت جمة، ليس من الناحية الفنية فحس��ب، بل أيًضا من 

الناحية السياسية. 

فهم أطراف التعاقد:

تس��ند املنظامت الحكومية األعامل لثالثة أنواع رئيس��ية من األط��راف، وهي:  رشكات 
القطاع الخاص، واملنظامت غري الهادفة للربح، واملنظامت واملؤسس��ات الحكومية األخرى.  
وتتميز منظامت القطاع الخاص بأنها تعمل يف ظل السوق االقتصادية، كام تسعى إىل إرضاء 
العم��الء من أجل الحصول عىل اإليرادات، وإىل حدٍّ م��ا تعمل الحوافز الربحية عىل توجيه 
الجهود اإلدارية نحو خلق قيمة خاصة )عىل س��بيل املث��ال، تعظيم األرباح، ورضا العمالء، 
ومنافع حملة األس��هم( )مور 2000(.  وتفرتض نظرية التعاقد أن الرشكات الخاصة تس��عى 
إىل تحقيق األرباح، وهو األمر الذي يعني توفري حوافز قوية لتوريد س��لع وخدمات أرخص 

أو أفضل لجذب العمالء والتفوق عىل املنافسني. 

ويعد الربح س��الًحا ذا حدين إىل الحد الذي يس��يطر فيه ع��ىل مصالح رشكات القطاع 

الخاص.  عىل الجانب اآلخر، وفًقا ملا س��وف يتم مناقش��ته أدن��اه، إن رغبة الرشكات لجني 
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األرباح، مدفوعة يف هذا باملنافسة والضوابط التعاقدية املتفق عليها، من املفرتض أن تدفعها 

لتقدي��م أفضل قيمة مقابل املال واالبت��كار، مبا يجعلها جذابة ملس��ئويل الرشاء بالحكومة.  

ع��ىل الجانب اآلخر، يقال إن الدافع وراء تعظيم األرباح يحث عىل إيجاد س��بل لالختصار 

والتضحية بالجودة )براون وآخرون 2006: 327(.  ولعل قصة هروب املس��اجني من س��جن 

والية أس��رتاليا الغربية ع��ىل النحو التي تطرقنا إليه يف بداية ه��ذا الفصل، مثال واضح عن 

املعاناة من حيث الجودة من أجل تقليص التكاليف. 

ولكن بينام يكون الدافع لتحقيق األرباح أمرًا يف غاية األهمية بالنس��بة لرشكات القطاع 

الخاص، فمن السهل القول بأنه ليس شغلها الشاغل الوحيد؛ ألنها أيًضا مهمومة ومشغولة، 

بدرجات متفاوتة، بس��معتها ومبسئولياتها االجتامعية بدرجة أكر أو أقل )فيس وبريثويت 

1983(.  وك��ام ذكر أيري��س وبريثويت:  »جميع الجهات الفاعلة م��ن الرشكات ال متثل إال 

مجموعة من االلتزامات املتعارضة من ناحية الرشد االقتصادي، وااللتزام بالقانون، ومسئولية 

األعامل« )1992: 19(.  وهذه املشاغل األكرث تعقيًدا تعمل عىل تخفيف أثر دافع الربح. 

وباملثل، تتخذ املنظامت غري الهادفة للربح أشكااًل مختلفة، بدًءا من املنظامت العقائدية، 

وحتى جامعات التأييد العاملية الضخمة، وجميعها يختلف عن رشكات القطاع الخاص بعدة 

طرق)13(.  فعىل س��بيل املثال، تعمل هذه املنظامت بصفة أساسية يف ظل أسواق املترعني، 

وتس��عى مبنتهى الدأب إىل جذب موارد املترعني )عىل س��بيل املث��ال، جهود املتطوعني أو 

الترعات(، وجميعها يركز عىل تحقيق األغراض االجتامعية، وليس عىل توليد األرباح واملنافع 

للمس��اهمني )مور 2000(.  كام أنها عادًة ما تش��ارك بأنشطة تختلف عن تلك التي تشارك 

فيه��ا الرشكات الهادفة للربح، وذلك يف ظل زيادة املش��اركة بالخدمات االجتامعية املعقدة 

الكثيف��ة العاملة، والتي ينجم عنه��ا منافع غري مؤكدة، وحيثام تكون زيادة إنتاجية العاملة 

ن��ادرة أو صعب��ة للغاية، مثل خدمات الصحة العقلية أو خدم��ة األطفال الضعفاء.  كام أن 

العم��ل مع املنظامت غري الهادفة للربح ينال إقبااًل من املنظامت الحكومية لعدة أس��باب، 

ومل��ا تتمتع به من مميزات هامة، مثل:  الق��رب من العمالء، املرشوعية يف ظل املجتمعات 

املحلية، وانخفاض التكالي��ف، والرامج املبتكرة، والقدرة عىل جمع األموال، وبرامج اإلعانة 

املتعددة، ورسعة ب��دء الرامج واملرشوعات)14(.  كام عمل نقص الدافع للحصول عىل الربح 
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إىل ادع��اء البعض ب��أن تكاليف املتابعة ينبغ��ي أن تقل، فقد ال يكون هن��اك حوافز قوية 

للتخ��اذل أو االنتهازي��ة، وادعى آخرون بأن املنظامت غري الهادفة للربح تش��ارك الرس��ائل 

نفسها مع الحكومة )انظر براون وآخرين 2006 بشأن هذه النقطة(.  كام أن املنظامت غري 

الهادفة للربح يف حقيقة األمر تنس��اق أكرث وراء الدواف��ع الهادفة والدوافع األخرى، والتي 

تعمل عىل األقل من أجل تقييد نطاق أهمية اإليرادات.  عىل الصعيد اآلخر، قد يسعى قادة 

املنظامت غري الهادفة للربح إىل تعظيم اإليرادات باعتبارها وس��يلة لتحقيق القيم الهادفة 

إىل الح��د ال��ذي تصبح معه اإليرادات أمرًا مهاًم من أجل بقاء الرامج التي تفيد املجتمع أو 

التوسع فيها، ويف واقع األمر، فإن التوسع يف مبدأ التعاقد قد أعاد وضع هذه املنظامت نوًعا 

ما، حيث تطورت األسواق لتتسع لسلسلة من الخدمات االجتامعية.  لذا، فإنه فيام يتوجب 

االستجابة لسوق املترعني، تشارك الكثري من املنظامت غري الهادفة للربح يف أنشطة واسعة 

النط��اق من خالل التعاقد مع الحكومة، وهذا يعمل عىل تغيري هياكل الحوافز الخاصة بها 

والتي قد تخلق، عىل املدى الطويل، حوافز سلبية، وعىل تقويض املنافع التي تراها الحكومة 

يف هذه العالقات )فان ساليك 2007(. 

قد تستطيع املنظامت الحكومية كذلك أن »تتعاقد« مع أطراف أخرى تابعة للحكومة )برغم 

عدم قانونية ذلك(، ولقد ظهر هذا يف الواقع العميل من خالل اس��تخدام مناذج املشرتي - مزود 

الخدمة، وهي أشباه عقود لخلق أسواق داخلية.  وقد تكون هذه النامذج داخل املنظامت، 

أو داخل محفظة االس��تثامر أو بني محافظ االس��تثامر أو بني املس��تويات الحكومية.  ومن 

املتوق��ع أن يتغلب »التعاق��د« مع منظمة حكومية أخرى عىل بع��ض تحديات العمل مع 

األط��راف األخرى، ومع ذلك فقد ميثل هذا تحدًيا أكر يف الواقع العميل، ويف النهاية تخضع 

هذه العالقات لكافة املشكالت املحتملة ألي عالقة بني املوكل والوكيل)15(. 

متى نلجأ للتعاقد الخارجي:

يف الفصل الثاين ناقش��نا رضورة إس��ناد الخدمات للغري عندما تفوق منافع القيام بذلك 

التكاليف الخاصة بها، وهذا ال يقل يف صحته بالنس��بة للتعاقد الخارجي، وعىل غرار األنواع 

األخرى إلس��ناد األعامل للغري، هن��اك مجموعة متنوعة من أنواع املناف��ع والتكاليف.  لقد 

ُس��لط الضوء عىل منافع الخدمة وتكاليفها، ولكن غالًبا ما تغفل التقييامت الخاصة بالقيمة 
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النس��بية للتعاقد عن األنواع األخرى من املنافع والتكاليف: وهي تلك التي ترتبط بالعالقة 

بني األطراف، وتلك التي ترتبط باملوقف اإلسرتاتيجي للمنظمة. 

تكاليف العالقة ومنافعها:

المنطق وراء التعاقد الخارجي:

لن��درس تكاليف العالق��ة؛ فإننا بحاجة لفهم املنطق وراء التعاقد )انظر الش��كل 1-4(.  

واالفرتاض األس��ايس الذي يدعم هذا هو أن مزود الخدمة يس��عى وراء جني األرباح.  ولكن 

عىل النحو املبني أعاله، هذا ليس صحيًحا متاًما، ليس بالنسبة للمنظامت غري الهادفة للربح 

فحس��ب، بل أيًضا إىل حٍد ما بالنسبة للرشكات الخاصة الهادفة للربح.  ومع ذلك، وألغراض 

التحليل؛ سوف نفرتض أواًل أن ذلك صحيح من أجل تفسري املنطق املقبول، ثم نقر بالدوافع 

األكرث تعقيًدا.  تؤدي التعاقدات، يف أبس��ط صورها، مع الرشكات الهادفة للربح، إىل كلٍّ من 

الس��يطرة عىل الدافع للربح ومتكني الخرة املختصة لدى م��زود الخدمة من تقديم القيمة 

مقابل املال، وهذا بصفة عامة بسبب سعي الوكيل )أو مزود الخدمة( نحو جني األرباح. 

ويك��ون للعقد هذا األثر إذا تعرض مزود الخدم��ة للعقوبة نتيجة تقصريه يف األداء )أو 

للمكافأة مقابل حسن األداء(، وقد يتحمل املسؤولية عن جودة أدائه.  ويعد إنهاء التعاقد، 

أو ع��دم التجديد، أو إحالل مكان مزود الخدمة م��زود خدمة آخر، أقىس درجات العقوبة 

يف أي موقف تعاقدي يف إطار س��وق تسودها املنافس��ة.  ويتحمل مزود الخدمة املسئولية 

عىل الوجه األكمل من خالل تحديد مواصفات الخدمة يف ش��كل مخرجات مقدًما، ومتابعة 

توفريها بصفة دورية بعد إمتامها.  ويفضل تحديد ذلك يف صيغة مخرجات من أجل تحديد 

العملي��ات أو املدخالت؛ أواًل ألن ذلك يركز عىل النتائج التي يريدها املش��رتي، وثانًيا، ألنها 

متن��ح مزود الخدمة االس��تقاللية يف تحديد كيفي��ة تقديم هذه املخرج��ات بصورة أفضل، 

وتحدي��د خرته��م الالزمة.  كام أنه يفيد أيًضا إذا رغب املش��رتي يف تطبي��ق الحوافز، التي 

ميك��ن ربطه��ا بأداء يخضع للقياس مقابل املخرجات املحددة.  ويف الوقت نفس��ه، عادًة ما 

يكون قياس املخرجات أسهل بكثري من النتائج، حتى وإن كانت األخرية ذات صلة أقرب من 

اهتاممات مسؤويل الرشاء. 
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شكل )4-1(: املنطق وراء التعاقدات

السوق التنافسية 

للموردين

دافع الربح لدى 

المتعاقدين

الكفاءة والقيمة 

مقابل المال

سهولة تغيير 

المتعاقد في الحال

سهولة 

تحفيز األداء

سهولة تحميل 

المتعاقد للمسئولية

استقاللية المتعاقدين في 

اإلبداع والتحسن

سهولة تحديد المخرجات مسبقاً وسهولة 

تقييم األداء بعد االنتهاء من العمل

فصل المشترين عن 

مزودي الخدمات

يف نهاية األمر، من أجل تيس��ري تحديد مواصفات الخدمات ولتش��جيع املنافس��ة؛ يلزم 

الفصل بني املش��رتي ومزود الخدمة )أوفلني وألف��ورد 2008؛ بيفري 2009(.  وهكذا فاألمل 

يكمن يف إمكانية توجيه رغبة مزود الخدمة لجني األرباح نحو تحفيزهم عىل تقديم القيمة 

مقابل املال للمش��رتي الحكومي.  ولكن مثل هذه اآلمال تس��تند إىل افرتاضات عدة، وهي 

تبدو من خالل الفحص عن كثب معضلة يف الواقع العميل.  



الفصل الرابع

إعادة التفكري يف تقديم الخدمات الحكومية 124

التحديد والمتابعة:

أواًل، ال يس��هل دامئًا تحدي��د الخدمات ومتابعتها، حتى رغم وض��وح تفاصيل ما يريده 

املوكل من الوكيل يف صميم التعاقد حتى يتسم بالنجاح.  وكام يقول كيتل، ينبغي أن تصبح 

منظ��امت القطاع العام »مش��رتين أذكي��اء«:  فينبغي أن تعرف الحكومة م��ا تريد رشاءه، 

وعليها أن تعرف كيف تش��رتي ما يلزمها من س��لع وخدمات.  ك��ام ينبغي عليها أن تكون 

قادرة عىل تحديد ما قد اشرتته )1993: 17؛ انظر أيًضا براون وبوتوسيك 2003(.  ويف قضية 

أسرتاليا الغربية، سعت وزارة العدل إىل تقديم خدمات أمن املحكمة والحراسة بنية »تقديم 

خدمات محس��نة ومتكاملة تعمل عىل إعطاء رجال الرشط��ة والعدالة الفرصة للرتكيز عىل 

النواحي الرئيسية لألنشطة الخاصة بأمن املحكمة ونقل السجون« )وزارة العدل 2003: 50(. 

ومع ذلك، هناك عوامل عدة تجعل عملية التحديد واملتابعة أمرًا بالغ الصعوبة، والسيام 

من حيث املخرجات )انظر براجر 1994؛ هيندري 2002؛ جريف 2008(.  ويعد عدم اليقني 

من بني األسباب:  يف واقع األمر قد ال يكون العمل املطلوب إمتامه أثناء كتابة العقد معلوًما 

ع��ىل وجه التحديد.  عىل س��بيل املثال، توريد خدمات أمن املحكمة وحراس��تها قد تكون 

له جوانب غري معلومة، مثل:  هروب املس��اجني، واملطالبة بإعادة توزيع طاقم العاملني يف 

أوقات ال ميكن التنبؤ بها.  وميكن التصدي لهذه املشكلة بإحدى الطرق املختلفة، ولكن لكٍل 

منها تكلفته.  وقد يحرر عقد للطوارئ يحتوي عىل بنود، مثل: »إذا --- إذا ---«، ولكن ذلك 

يعني ضياع الوقت واملال لصياغة العقود، والس��يام حينام يس��اوم املشرتي ومزود الخدمة 

بق��وة، ويف بعض الحاالت ال ميكن توقع كل األحداث.  وبداًل من ذلك، قد يتفاوض األطراف 

م��ن جديد بش��أن العقد عندما تكون هناك ظروف غري متوقع��ة.  ومع ذلك، يف مثل هذه 

الظروف، قد يزيد اعتامد املشرتي عىل مزود الخدمة، الذي سوف يتمتع مبيزة تفاوضية، إن 

كانت له دوافع ربحية، وإذا كانت لديه الحوافز الالزمة الستغاللها.  والحل اآلخر هو كتابة 

العقد من حيث النتيجة، ولكن هذا يحول املخاطرة إىل مزود الخدمة، الذي س��وف يسعى 

عندئذ للحصول عىل س��عر أعىل.  ففي حالة أمن املحكمة، ومن بني النتائج املستهدفة كان 

الحد األقىص لعدد املس��اجني الهاربني )اثنني س��نوًيا( وعدد وفيات املساجني )صفر سنوًيا( 

)وزارة العدل 2003: 3-22(. 
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وهناك س��بب آخر يتمثل يف تباين املعلوم��ات، مبعنى أنه يكون لدى مزودي الخدمات 

معرفة أكر من املعرفة التي يتمتع بها املش��رتي بش��أن ما ميكنهم فعل��ه وما قد يفعلونه.  

ويف ه��ذه الحال��ة، تزيد التكالي��ف، أواًل من حيث اختيار مزودي الخدمة املناس��بني، مثل: 

تحليل املناقصات، وعقد اللقاءات والتقييم والتصنيف، وثانًيا من حيث متابعة األداء )مثل 

التفتيش، وجمع البيانات، وما إىل غري ذلك(.  ويجوز التعاطي مع املشكلة األخرية مبساعدة 

العم��الء عىل التصف باعتبارهم متابع��ني.  ولكن هذا قد يصعب عندما يعجز العمالء عن 

الحك��م عىل األداء مقابل املعايري املتفق عليها، إذا عرفوها من األس��اس، أو عندما يعجزون 

عن التعبري عن تظلامتهم، مثلام هو الحال مع األطفال، أو كبار السن.  وكانت لهذه املشكلة 

آثار هائلة يف مثال املحكمة العليا بأسرتاليا الغربية، ألنها إما كانت كثيفة املوارد أو كان من 

الصع��ب عىل وزارة العدل أن تراقب كافة اإلجراءات الخاصة بطاقم عمل الرشكة املتعاقدة 

الذين س��محوا بالهروب، مثل:  فتح األبواب بالقوة، وضع كلٍّ من مفاتيح الزنانني واملنطقة 

املحيط بها يف حلقة واحدة، وتكليف عدد غري كاٍف من الحرس، ويف كل هذا مل تتح الفرصة 

ملوظفي الوزارة للحضور يف الزنازين.  وباستخدام املبدأ نفسه، إذا كانت الوزارة قد كرست 

ما يكفي من املوظفني ملتابعة عمليات التش��غيل اليومية ل��دى الرشكة املتعاقدة، كان من 

املمكن أن تتهم بالتدخل يف اإلجراءات، وعدم إعطاء مزود الخدمة الفرصة للتوصل ألفضل 

طريق��ة لتقديم النتائج املطلوبة.  يف الوقت نفس��ه، فإن العجز ع��ن تحقيق هذه النتائج 

املطلوبة، والتي كانت يف هذه الحالة تتمثل يف حامية الس��المة العامة بتقليل فرص هروب 

املساجني – له تبعات خطرية، ولن يكفي تحقيق نجاح جزيئ. 

وتتمثل املش��كلة األخرى يف االعتامدية املتبادلة، إما بني املشرتي ومزود الخدمة، أو بني 

م��زود الخدمة واألطراف األخرى.  وكلام زادت صعوبة متييز مدى إس��هام مزود الخدمة يف 

األداء م��ن اإلس��هام من جانب باملش��رتي أو أي طرف من األطراف األخ��رى، تزداد صعوبة 

تقيي��م األداء وتطبي��ق الحوافز أو العقوبات املالمئة.  وتش��يع ه��ذه القضية يف الكثري من 

مجاالت السياسة االجتامعية، إذ تشيع عملية اإلنتاج املشرتك مع العمالء، والجهود املنسقة 

بني م��زودي الخدمات.  وغالًبا ما تتطلب طلبات االعتامدي��ة املتبادلة املزيد من العالقات 

التعاوني��ة بني مزودي الخدم��ة، والتي تتالىش يف الواقع العميل بفع��ل عمليات املناقصات 

التنافسية. 
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وبالطب��ع، تختل��ف الخدمات من حيث م��دى تعرضها لهذه املش��كالت.  ومتى كانت 

الس��لع أو الخدمات املعيارية موضع تركي��ز التعاقدات الحكومية، عندئٍذ تصبح التعاقدات 

الكالس��يكية فاعلة للغاية.  ولكن فيام يتعلق بحزم الخدمات املعقدة، قد يش��وب التعاقد 

الخارجي بعض أوج��ه الخلل )انظر باجاري وتاديليس 2001؛ إينتويس��ل وآخرين 2005(.  

وم��ن مالحظ��ات بيهني وكانت:  »إن التعاقد عىل الخدم��ات االجتامعية يكون أكرث تعقيًدا 

م��ن التعاقد عىل األق��الم« )1999: 458(.  ويعد التعليم من األمثلة التقليدية، إذ املؤرشات 

الس��هلة القياس - درجات االختب��ارات ومعدالت الحضور والتعهد بال��والء لعلم البالد - ال 

ترصد كل ما نتوقعه أو نطلبه من املدارس )دوناهيو 1989(. 

المنافسة )أو انعدامها(:

تقدم املنافسة نظاًما رضورًيا يتعني عىل مزودي الخدمات اتباعه، فغياب املنافسة يعني 

غياب الكثري من املنافع املحتملة:  »ومعظم الضجة الس��ائدة يف مجال الخصخصة تأيت من 

اتساع نطاق التنافسية عند التعاقد الخارجي عىل األعامل، ليس من تقديم الخدمة الخاصة 

يف حد ذاته« )دوناهيو 1989: 218(.  لقد ظلت املنافس��ة رغم ذلك أمراً صعًبا يف مجاالت 

عدة من أنشطة القطاع العام.  ويف كثري من أنشطة القطاع العام، قد ال يكفي عدد مزودي 

بعض الخدمات الخاصة من أجل تش��كيل سوق تنافس��ية )ديهووج 1990: 321(.  ويجوز 

التعامل مع هذه املش��كلة مبحاوالت استباقية لتطوير األسواق، عىل سبيل املثال، من خالل 

تش��جيع اتحادات األعامل أو التعاقد م��ن الباطن لتمكني مجموعات مزودي الخدمات من 

تجمي��ع القدرات املطلوبة.  ولكن تكون هذه املامرس��ات عرضة لتوت��رات داخل االتحاد، 

إضافًة إىل طول سلس��لة املس��اءلة.  وبداًل من ذلك، قد تلجأ اإلدارة إىل تفكيك الخدمة إىل 

عن��ارص أصغر يقدمها مزودون متنافس��ون، ولكن هذا يزيد م��ن تكاليف إدارة املناقصات 

والعقود، وقد يعمل عىل تقويض الخرة التي تش��مل الخدمة املقدمة للعمالء، عىل س��بيل 

املثال.  وهناك مشكلة أخرى تتعلق بتحديد األصل، أو نطاق إعادة توزيع األصول )البرشية 

أو الفعلية أو الخاصة باملوقع، عىل س��بيل املثال( عىل االستخدامات األخرى أو املستخدمني 

اآلخري��ن، دون تخفيض القيمة اإلنتاجي��ة)16(.  ويف حاالت ضخ تلك االس��تثامرات، يحتمل 

انخفاض وجود اعتامدية ثنائية أو أي صورة من صور »تثبيت الس��عر«، وانخفاض احتامل 
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الرغبة يف تعريض العالقة إىل املنافس��ة )ريوردان وويليامس��ون 1985(.  تعمل املستويات 

املرتفع��ة من تحديد األصول عىل زيادة تكاليف التح��ول لصالح املوكل.  وهكذا، قد يكون 

لدى أي مزود خدمة محتمل ميزة س��وقية ببساطة بالحصول عىل العقد قد مكنته من بناء 

األصول أو املعرفة أو عالقات العمالء، وفًقا لتحديد العالقات أو العقود. 

فصل الشراء عن التزويد:

برغم كون فصل املش��رتين عن مزودي الخدم��ات رشًطا الزًما لتنظيم العالقة من حيث 

النواح��ي املبين��ة أعاله، إال أنه يصعب تنفيذ ذلك يف الواق��ع العميل.  لقد اتضح أن فعالية 

الفصل تعتمد عىل قدرة األطراف عىل وضع حد واضح بني السياسة والتنفيذ، كام أن وضع 

السياسة غالًبا ما يتطلب بعض املدخالت من أولئك العاملني يف جانب التنفيذ، وهو أمر قد 

ال ميكن توقعه إذا كان لألخري مصالح مختلفة عن األول )ستيوارت 1996(.  وقد اتضح ذلك 

يف بع��ض املنظامت، حيث كان الفصل يعني أن لدى املش��رتي قدراً ضئياًل من املعرفة عام 

يريده من مزودي الخدمات، إن وجد، يف حني أتيحت الفرصة الستغالل املشرتين من جانب 

مزودي الخدمات )أوفلني وألفورد 2008(. 

األرباح والدوافع األخرى:

تع��د جميع هذه العوامل مش��كالت يف التعاق��دات التجارية، وه��ذا يرجع عىل وجه 

التحديد إىل حقيقة أن مزودي الخدمات يس��عون إىل تحقيق األرباح، إن كانت هناك سوق 

وخدمات تنافس��ية ميكن تحديد مواصفاتها متابعتها من حيث املخرجات، فإن الدافع وراء 

تحقيق األرباح س��وف يقود إىل تحس��ني األداء، ولكن يف حالة غياب املنافسة، وكانت هناك 

صعوبة يف تحديد املخرجات ومتابعتها، فإنها سوف تدفعهم إىل استغالل املشرتين، وتقديم 

خدمات أس��وأ بتكلفة كبرية، ومن أجل عدم الوقوع يف هذه االحتاملية، يتعني عىل املشرتي 

أن يتكب��د تكاليف باهظة، يف هيكلة األس��واق والتحدي��د واملتابعة.  ويف بعض الحاالت قد 

تفوق هذه التكاليف املنافع بالنس��بة للحكومة التي تسند األعامل إىل غري.  وهكذا، يصبح 

الدافع للربح سالًحا ذا حدين. 
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م��ا من هذه العوامل يعد يف حد ذاته س��بًبا لعدم اللج��وء إىل التعاقد الخارجي.  وإمنا 

النقطة األهم أنها يصحبها تكاليف عىل إدارة العالقة، وينبغي أخذها جميًعا يف االعتبار عند 

تقدير جميع التكاليف واملنافع الخاصة بطريقة التشغيل هذه. 

وم��ع ذلك، فإن االفرتاض األس��ايس ب��أن جميع مزودي الخدمات يس��عون وراء تحقيق 

األرباح ليس صحيًحا متاًما.  وكام ناقشنا من قبل، يأخذ بعض املسئولني التنفيذيني بالرشكات، 

والكث��ري من ق��ادة املنظامت غري الهادفة للرب��ح إىل حد كبري جًدا، عوام��ل أخرى، بخالف 

املكافآت املادية يف االعتبار عند تحديد طريقة إلدارة منظامتهم، مثل:  سمعتهم أو التزامهم 

تج��اه العم��الء، أو نحو املوظفني أو املعايري األخالقية.  ومن ب��ني تلك الطرق تحديد الوزن 

النسبي للدوافع غري املادية والحوافز املادية هو إجراء ترتيب معجمي لها، عىل النحو الذي 

ناقش��ناه سلًفا يف الفصل الثالث:  حيث إنهم يش��عرون بأنه ينبغي إشباع حافز قبل اآلخر.  

عىل س��بيل املثال، قد يرى مالك دار للمس��نني أنه ينبغي عليه توف��ري أدىن حد من معايري 

الرعاية باعتبارها مطلباً أساسياً، ومن ثم يسعى بعدها وراء تعظيم األرباح بعد ذلك. 

وللحد الذي يتمتع فيه املتعاقدون بالحافز والدافعية، هناك مجال لالعتامد عىل الدوافع 

األخ��رى، مثل الدوافع الداخلي��ة أو االجتامعية أو املعيارية، من أجل املس��اعدة يف تنظيم 
العالقة، مام يحد من التكاليف املصاحبة للعالقة، مع إضعاف الطبيعة القوية لحافز الربح. 

المنافع والتكاليف اإلستراتيجية:

يتمثل العائد اإلس��رتاتيجي الرئييس الذي حظي من أجله التعاقد الخارجي بالثناء يف أنه 
يدفع املنظامت ملزيد من الوضوح بشأن نشاطها األسايس، مع الحرص عند تقييم ما ينبغي 
عليها القيام به بأنفسها، وما ينبغي عليها إرشاك اآلخرين يف إجرائه )انظر أوزبورن وجايبلر 
1992؛ كوي��ن وهيلمر 1994؛ ودومبريجر 1998(.  كام أن وصف هذه الكفاءات الرئيس��ية 
رغم ذلك قد يكون أمرًا محريًا ومحفوًفا باملخاطر.  فعىل وجه الخصوص من املهم أال ُيسند 
لألطراف الخارجية تلك الوظائف التي قد تؤثر يف القدرات املس��تقبلية للمنظامت يف إدارة 
عملية التعاقد الخارجي.  عىل س��بيل املثال، إذا أس��ند قس��م تكنولوجيا املعلومات بهيئة 
حكومية تصميم بناء نظامه للغري، فإن هذا قد يعوق قدرته عىل محاس��بة مزودي الخدمة 

يف املستقبل )انظر فايل وروس 2004(. 
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وهناك مش��كلة أخرى تتعلق باملساءلة: حيث إن إسناد األعامل للغري ينزع من املنظمة 

الحكومية قدرتها عىل الرقابة والسيطرة املبارشة عىل أداء الخدمة، ولكنها تظل مسؤولة عن 

أي تبعات خطرة قد تحدث:

رغ��م الحامس للخصخصة وللحكومة التي تتبنى نهج ريادة األعامل، فإن 

م��ن بني أكرث القصص الفاضحة يف التبذير واالحتيال وإس��اءة االس��تغالل يف 

برامج الحكومة.  ما اشتمل يف غالب األمر عىل أنشطة تتسم بالطمع والفساد 

واإلجرام م��ن جانب رشكائها يف القطاع الخاص، وضع��ف إدارة الحكومة يف 

الكش��ف عن هذه املش��كالت وتصحيحها.  ولو كان االعتامد عىل األس��واق 

الخاصة هو الحل لكل مش��كالت الحكومة وقد وسعت الحكومة بالفعل من 

رشاكاته��ا مع القطاع الخاص، مل��ا وجدت تلك املش��كالت وتكاثرت.  )كيتل 

.)5  :1993

لقد تعلمت حكومة أس��رتاليا الغربية يف قضية هروب مساجني املحكمة العليا، وكذلك 

عندم��ا تويف رجل تحت الحراس��ة أثناء نقل��ه مبعرفة مزود الخدمة نفس��ه )وزارة العدل 

2003)17(.  واس��تمرت الفضائح بس��بب اس��تخدام الخدمة نفس��ها، مام أثار بعض القضايا، 

ليس فقط بس��بب التكلفة والجودة، ولكن بس��بب حقوق اإلنسان واملس��اءلة.  ففي عام 

2007م، وجدت لجنة حقوق اإلنسان بأسرتاليا الغربية أن سائقي عربات الرتحيالت الخاصة 

باملساجني تجاهلوا رصاخ الرجال يف الجزء الخلفي من السيارة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، 

الناتج��ة من تعطل أجهزة التكييف ومعاناة الرجال م��ن الجفاف الحاد وإصابتهم بالرعب 

لدرج��ة أن أحده��م رشب من بوله)18(.  بع��د ذلك بوقت قصري، تويف أحد كبار الس��ن من 

الس��كان األصليني بسبب ارتفاع درجة الحرارة أثناء نقله عن طريق الرشكة نفسها )فيليبس 

2010(.  وللم��رة ثاني��ة، مل تك��ن أجهزة التكييف يف عربة الرتحيالت تعمل بش��كل س��ليم 

وبه��ا عطل، مع ارتفاع درجة الحرارة إىل )50( درجة مئوية.  وكانت العربة س��اخنة للغاية 

م��ام أصاب الرجل بحروق م��ن الدرجة الثالثة يف بطنه، وأدى ارتف��اع درجة الحرارة خالل 

رحلة دامت أربع س��اعات إىل وفاته.  ورغم أن الطبيب الرشعي أثبت أن الرشكة وس��ائقيها 

والحكومة تتش��ارك يف تحمل اللوم عن هذا، ونتيجة لذلك دفعت حكومة أس��رتاليا الغربية 
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تعويًضا يصل إىل )3,2( ماليني دوالر أس��رتايل لعائلة الرجل، واتهمت الرشكة س��ائقيها بعدم 

اتباع اإلجراءات املفروضة، وعندئٍذ دفعت الرشكة غرامة تصل إىل )285,000( دوالر أسرتايل 

)يف أق��ل من ثالثة أعوام من وفاة الرجل(.  يف النهاية، تحملت الحكومة نصيب األس��د من 

املسئولية عن تصفات اآلخرين. 

هنا تقع سلس��لة من الجدل واملناقشات بش��أن الرابط بني التعاقد واملساءلة، وذلك يف 

ظ��ل وجود بع��ض املؤيدين الذين يقولون إن العقود توضح ه��ذه العالقات، يف حني يقول 

املناهضون أنها تعمل عىل تقويض املس��اءلة وضياعها.  وهناك تفس��ري أدق قدمه مولجان 

)2000أ( يوضح وجود هياكل مس��اءلة ومتطلبات مختلفة، وهذا بالطبع قد يفر، يف جزء 

منه، سبب زيادة كفاءة بعض الرشكات الخاصة، ومن ثم زيادة قدرتها عىل عرض الخدمات 

بأسعار أقل.  ويلقى القدر األعظم من املساءلة عن اإلجراءات عىل عاتق املنظامت العامة، 

وع��ن كيفية تصفهم حيال اتخ��اذ القرارات، وذلك من خالل تحم��ل املوظفني الحكوميني 

املس��ئولية يف نهاية املطاف أمام الساس��ة، يف حني تركز الرشكات الخاصة عىل املنافع وصايف 

الدخل، وهو ما قد يسيطر عىل االهتامم باإلجراءات.  وعادًة ما يصبح نطاق األنشطة التي 

ُيحاس��ب عليها القطاع الخاص أضيق بكثري، من وجهة نظر مولجان، من تلك األنشطة التي 

يتحمل معها املوظفون الحكوميون املسؤولية.  إضافًة إىل ذلك، من املحتمل وجود مقايضة 

بني املس��اءلة والكف��اءة، ولكن هذا ال يجعل التعاقد الخارج��ي معضلة يف حد ذاته، ولكنه 

يعني زيادة تعقيد هياكل املحاسبة والعالقات. 

متى نلجأ إلى التعاقد الخارجي:

يعد قرار اللجوء إىل التعاقد الخارجي مش��ابًها لقرار »التصنيع أو الرشاء« الذي تواجهه 

أي رشكة.  ويقول دوناهيو )1989: 38(:

مبجرد اتخاذ القرار لتحمل مقابل إنجاز بعض املهام بصفة جامعية، علينا 

أن نختار ش��كل العقد مع من سوف يتولون التنفيذ.  وهل سنعني املوظفني 

ونب��ارش اإلنت��اج داخلًيا، أم نس��تعني مبتعاقدين ونس��تخدم من��وذج اإلنتاج 

الخارجي؟
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وكام ناقشنا سلًفا يف هذا الكتاب، فإن هذا القرار عادًة ما يتم اتخاذه استناًدا إىل مجموعة 

من األس��س املتنوعة، مثل النزعة األيديولوجية أو الرغبة يف تقليص اإلنفاق الحكومي، ويف 

بع��ض الحاالت من خالل مطلب حكومي مبني عىل هذه االعتبارات أو االعتبارات األخرى.  

هن��ا يكون إس��ناد األعامل للغري أمراً طارئاً، ويتوقف عىل الظروف.  هذه ليس��ت مس��ألة 

حس��ابات دقيقة »وجاهزة مس��بًقا«، وإمنا مسألة يعنى بها املس��ؤولون الحكوميون الذين 

ميارس��ون األحكام باستخدام هذه املفاهيم لتنظيم تقييامتهم، كام تتيح املناقشات السابقة 

املكونات الالزمة لفهم هذه الظروف.  وبصفة أساسية، فإن اتخاذ قرار التعاقد الخارجي هو 

أم��ر يتعلق مبقارنة األنواع املختلفة من املنافع والتكاليف )انظر الجدول 4-2(، وهذا ميكن 

التوصل إليه من خالل طرح ثالثة أسئلة رئيسية:

 أال توجد هناك أي أس��باب إس��رتاتيجية، مثل الحفاظ عىل الكفاءات األساسية، من . 1

أجل استمرار أداء الوظيفة »داخل املؤسسة«؟  )السؤال اإلسرتاتيجي(. 

ه��ل يف إمكان مزود خدمات خارجي أن يتوىل املهمة بصورة أفضل أو بتكفلة أقل؟ . 2

وه��ل توجد إمكانية لتحقيق مكاس��ب محتملة من حي��ث الفاعلية أو الكفاءة من 

وجود مزود خدمات خارجي؟  )سؤال الخدمة(. 

هل تكاليف إدارة العالقة طفيفة؟  )سؤال العالقة(.  وعىل وجه التحديد: هل توجد . 3

سوق تنافسية؟ هل يسهل نسبًيا تحديد الخدمات ومتابعتها؟

متى كانت اإلجابة عن جميع األس��ئلة السابقة »نعم«، عندئٍذ يتوجب إسناد املهمة إىل 

مزودي الخدمة الخارجيني، وميكن نسبًيا عندئٍذ االستعانة بالعقود »التقليدية«.  ولكن عىل 

الجانب اآلخر إذا كانت اإلجابة عن جميع األسئلة السابقة »ال«، عندئٍذ ينبغي عىل املؤسسة 

الحكومية أن تتوىل هي أداء الخدمة بنفس��ها.  وال تكمن املش��كلة هنا يف أن إسناد األعامل 

للغ��ري لن تحقق املنافع املتوقعة فحس��ب، ولكن من املرجح أيًض��ا أن ينتهز مزود الخدمة 

الخارج��ي هذه الفرصة للحد الذي قد تتدهور معه األوضاع بالفعل يف املنظمة الحكومية.  

يقول فان س��اليك: »يف حالة وجود مش��كلة يف العالقة األساسية بني املوكل والوكيل ووجود 

تش��وهات س��وقية متعددة، وكانت هناك صعوبة يف تحديد األه��داف بوضوح، عندئٍذ ال 

ينبغي التفكري يف اللجوء للخصخصة« )2005: 497(. 
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ومع ذلك، أصبح من املعتاد أن تكون اإلجابات عن هذه األسئلة مختلطة ومربكة، ومن 

ثم يتطلب األمر دراس��ة املناف��ع والتكاليف املختلفة ومقارنته��ا، ويف بعض األحيان تؤخذ 

الرتتيبات البديلة يف االعتبار.  عىل سبيل املثال، إذا استطاعت أي منظمة حكومية أن تؤدي 

املهم��ة بص��ورة أفضل أو بتكاليف أق��ل من أي مزود خدمة خارج��ي، أو إذا مل يكن هناك 

بالفعل مزود خدمة خارجي عىل اإلطالق، ومن ثم ال توجد منافس��ة، ولكن يس��هل نس��بًيا 

تحديد املهمة ومتابعتها، عندئٍذ يس��تحق األمر إنش��اء عالقة وكالة لتقديم الخدمات التي 

 Centrelink ليس يف املتناول تقدميها، مثلام حدث عىل س��بيل املثال مع رشكة س��نرتلينك

بأسرتاليا أو مع الجهات التنفيذية »نكست ستبس Next Steps« باململكة املتحدة)19(. 

الجدول )4-2(: مقارنة تكاليف التعاقد الخارجي ومنافعه

العوامل نوع التعاقد

اإلستراتيجية 

المتاحة 

سهولة التحديد والمتابعةمستوى المنافسةالمنافع القابلة للتحقيق

داخ��ل  اإلنت��اج 

المنظمة

ال يوجد مزود خدمة خارجي نعم أم ال

يستطيع تقديم الخدمة أفضل 

أو بتكلفة أقل

ال توجد س��وق تنافسية 

لتقديم الخدمة

المخرجات  تحديد  يصعب 

أو متابعة األداء

وكال��ة الخدم��ة 

)شبه مقاولة(

ال توجد س��وق تنافسية ال يوجد مزود خدمة خارجينعم أم ال

لتقديم الخدمة

يس��هل تحديد المخرجات 

أو متابعة األداء

تعاقد قائم على 

العالقات

الخدم��ة ال م��زود  يس��تطيع 

الخارجي والمنظمة الحكومية 

العمل مًعا على توفير خدمة 

أفضل أو بتكلفة أقل. 

ال توجد س��وق تنافسية 

لتقديم الخدمة

المخرجات  تحديد  يصعب 

أو متابعة األداء

الخدم��ة الالتعاقد التقليدي م��زود  يس��تطيع 

الخارجي تقديم خدمة أفضل 

أو بتكلفة أقل

تنافس��ية  توجد س��وق 

لتقديم الخدمة

يس��هل تحديد المخرجات 

أو متابعة األداء

وعىل النقيض، إذا توفر مزود خدمة خارجي يستطيع تقديم الخدمة بصورة جيدة، ولكن 

من الصعب تحديد مواصفاتها ومتابعتها، وال توجد منافس��ة، عندئٍذ يتعني دراسة احتامالت 

إنشاء العالقة التعاونية )وهو ما سوف نتناوله مبزيد من التفصيل يف الفصل القادم(. 
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وُتطرح بعض األحكام الش��ائكة عندما ترتفع منافع الخدمة وتنخفض تكاليف الصفقة، 

ولكن هناك س��بباً إس��رتاتيجياً جوهرياً ألداء الحكومة أي نش��اط.  عىل س��بيل املثال، يشري 

دوناهيو )1989( إىل املخاطر التي تكتنف خصخصة أنشطة السجون؛ ألن ذلك يشمل منح 

الحق يف مامرس��ة قوة اإلجبار نيابًة عن الدولة إىل الرشكات الخاصة والعاملني بها.  يالحظ 

دوناهيو أن التعاقد الخارجي يبدو ناجًحا إىل حد ما بالنس��بة للسجون غري محكمة التأمني، 

أكرث من تلك التي تتمتع بالتأمني املحكم لهذا الس��بب تحدي��ًدا.  وهكذا، حتى وإن أمكن 

إدارة الس��جون الخاصة بتكلفة أقل وبجودة أفضل من تلك الس��جون العمومية، قد يكون 

هناك سبب وجيه لتجنب إسناد املنظامت التي تتطلب تأميًنا محكاًم لتأدية الخدمة. 

ونعرض هنا هذه األسئلة الثالثة باستخدام مثالني:  األول هو التعاقد الخارجي عىل تأمني 

املحكم��ة وخدمات الحراس��ة التي افتتحنا بهام الفصل، والثاين ه��و تقديم خدمات توريد 

الطع��ام ل��وزارة املالية يف تركيا.  وُفر املثال األول يف الفصل، يف حني يحتاج املثال الثاين إىل 

مقدم��ة مختصة)20(.  يف تركيا تورد وجبة غداء مدعمة ملوظف��ي الخدمة املدنية يف الجهة 

الحكومية عندما يتجاوز عددهم الخمس��ني يف أي وحدة وزاري��ة، وعندما تم التعاقد عىل 

الخدم��ة، أصبح العدد معادالً ملي��ون موظف )من بني 1,3 مليون(.  وكان لدى كل منظمة 

حكومي��ة خي��ار التعاقد الخارجي )برغم قيام قلة قليلة به��ذا األمر(، وقرر املكتب املركزي 

ل��وزارة املالية أن يتعاقد خارجًيا عىل توري��د غداء بأربعة أصناف يف صاالت الطعام )وذلك 

حسب أقدمية املوظفني(. 

السؤال اإلستراتيجي:

يف قضية أمن املحكمة، قد يدور الجدل حول أن النش��اط الرئييس للمحكمة هو تطبيق 

»العدالة« )أي ما يحدث داخل قاعة املحكمة( بدالً من تأمني املحكمة أو حراستها، وبالفعل 

  . كانت ه��ذه هي رؤية وزارة العدل التي وصفت هذه الخدمات عىل أنها غري رئيس��ية)21(

ومن ثم، ميكن القول بأن هذه الوظائف ال متثل االختصاصات األساسية، وإمنا هي خدمات 

معاونة، وإس��ناد هذه الوظائف ملزودي الخدمات، الكثري منها رشكات متعددة الجنس��يات 

اكتس��بت الخرة يف هذه املجاالت بالفعل، ال ينبغي أن ميثل أي تهديد صارخ لالختصاصات 

األساسية لوزارة العدل.  وألول وهلة عندئٍذ قد تكون اإلجابة عن هذا السؤال »ال«، أي أنه 

ال يوجد سبب إسرتاتيجي لإلبقاء عىل هذه الوظيفة باملنظمة. 
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ومع ذلك، أوضحت هذه القضية أننا لن ندرك التكاليف اإلس��رتاتيجية األوسع إال مبجرد 

وق��وع مش��كلة تعاقدية خطرية مثل:  وفاة ش��خص يف حادث ألي��م، أو الوفاة بطريقة غري 

إنسانية أثناء االنتقال بواسطة عربات الرشكة؛ أو تغلب مجموعة من السجناء عىل مجموعة 

من الحرس غري املس��لحني وهروبهم إىل املجتمع.  وهنا تثار أسئلة تتعلق باملساءلة مبارشة: 

من املسؤول عن تصفات الرشكة املتعاقدة عندما تؤدي إىل وفاة من هم تحت الحراسة؟  من 

»سيتحمل« العبء عندما يلوذ مجموعة من السجناء بالفرار إىل املجتمع؟  وهذا بالطبع يثري 

مجموعة إس��رتاتيجية واس��عة من القضايا التي قد تثري قلق الساسة أو املنظامت الحكومية، 

مثل املرشوعية والعدالة وما إىل ذلك.  يف هذه الحالة، ال تكون اإلجابة عن هذا السؤال »ال«، 

وإمنا من األرجح أن تكون »رمبا« مبجرد أن نعي متاًما التكاليف اإلسرتاتيجية األوسع نطاًقا.  

ويصع��ب أن نتخي��ل يف قضية وزارة املالي��ة برتكيا أن االحتفاظ مبهم��ة إنتاج الوجبات 

داخلًيا له أي قيمة »إس��رتاتيجية«.  حيث إن االختصاصات األساس��ية لوزارة املالية تتمحور 

حول إدارة الش��ئون الرضيبية واملالية للبالد، بدالً من توريد األغذية.  لذا، فاإلجابة عن هذا 

الس��ؤال رصيحة ومبارشة، وهي »ال«؛ لعدم وجود أي أسباب إس��رتاتيجية تعني االحتفاظ 

بهذا النشاط باملنظمة. 

سؤال الخدمة:

يف حال��ة وزارة املالي��ة، تبني أن مزود الخدمة الخارجي قد يس��تطيع توف��ري خدمة أفضل 

وبتكلفة أقل، فقد كانت هناك س��وق مكتمل��ة متاًما ملزودي خدمات، وفازت رشكة دولية بهذا 

العقد.  يف مثل هذه الحاالت، نس��تطيع أن نتوقع أن تكون لدى الرشكات املتعددة الجنس��يات 

اإلج��راءات التنظيمية أو وفورات الحجم مب��ا ميكنها من تقديم الخدمات بتكاليف أقل )برشط 

وجود س��وق تنافس��ية، وهو ما حدث بالفعل يف هذه الحالة(.  انخفضت تكاليف العاملة عند 

االس��تعانة مبزود الخدمة الخارجي ألنها استعانت بعدد أقل من العاملة )75 فرًدا مقارنة بعدد 

110 أفراد لنفس عدد الوجبات()23(، حيث إن املوظفني عملوا وفق ظروف مختلفة )فيام سبق 

خضع املوظف��ون لقانون العاملني بالخدمة املدنية(، فقد ألغيت سلس��لة من التعقيدات التي 

تطورت مع الوقت، وتحس��نت الجودة، وفًقا ملا ذكره املس��تهلكون.  ل��ذا، فاإلجابة هنا تصبح 

»نعم« بكل وضوح، وميكن للطرف الخارجي تقديم خدمة أفضل بتكلفة أقل. 
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وعىل الصعيد اآلخر تعد قضية أمن املحكمة أش��د تعقيًدا؛ ألن مزود الخدمة ظل طرًفا 

يف العالقة التعاقدية لعدة سنوات )وبالطبع جددتها الوزارة بعد عملية الهروب( وبدا هذا 

األمر عىل أنه »ميثل تحديات خطرية تواجه وزارة العدل« )املدير العام، وزارة العدل 2003: 

2(.  ع��ىل م��دار األعوام الثالثة التي مرت عىل هذه العالق��ة التعاقدية، كانت التزال هناك 

مخاوف رئيس��ية بش��أن الجودة، ومل يِف املقاول بأهداف الوزارة يف أي من هذه السنوات: 

»ُيع��رب عمالء وزارة العدل يف جميع أنحاء الوالية عن عن انخفاض حامس��هم ملس��تويات 

خدمة العمالء« )2003: 2(.  فقد كان هناك حافز ضئيل جًدا ملزود الخدمة لتقديم »القيمة 

مقابل املال« بس��بب منوذج الحوافز املس��تخدم، وبالفعل قد استغرق األمر ثالثة أعوام يك 

يق��دم املزود الخدمة يف حدود تقديرات املوازنة، وأش��ار تقرير وزاري إىل أن الخدمة ميكن 

تقدميها مقابل ما ال يقل عن )1,5( مليون دوالر أسرتايل.  كام تكبدت الوزارة أيًضا تكاليف 

باهظ��ة لقاء العمل مع املقاول عىل متابعة اس��تخدام املوارد وتكالي��ف العمل، يك ميكنها 

تعزي��ز كفاءتها.  ومل يكن ه��ذا املتوقع يف أي تعاقد منوذجي، وه��ذا يعني أن اإلجابة عن 

أسئلتنا هنا:  »رمبا«. 

سؤال العالقة:

يف حالة توريد األغذية لوزارة املالية، فإن س��وق توريد األغذية متطورة متاًما، وبناًء عىل 

ذلك تقدمت س��ت رشكات بعطاءاتها للمناقصة.  وجدير بالذكر أيًضا أن العقد استمر عاًما 

واح��ًدا فقط، وهو من حيث الحافز، قد يكون مبثاب��ة نظام قوي مبا يكفي يك يفلح مزودو 

الخدم��ات يف إرضاء املوكل.  كام كان من الس��هل تحدي��د مواصفات الخدمة، تقديم وجبة 

مكون��ة من أربعة األصناف يف أربع صاالت طعام مختلف��ة – ومتابعتها، وهذا ما قامت به 

لجنة من املس��تهلكني، وما قدمت بش��أنه تقريرًا دورًيا.  وتكون اإلجابة عن الس��ؤال هنا 

»نعم«، تصل تكاليف إدارة الخدمة هنا إىل أدىن معدالتها. 

كانت تكاليف العالقة يف قضية أمن املحكمة وخدمات الحراسة مختلطة، لتعكس عدة 

عوام��ل، والحظ املدير العام بالوزارة طيلة الس��نوات الثالثة من التعاقد، أن »العالقات مع 

الرشكة املتعاقدة قد تحس��نت نوًعا ما من أدىن مستوى لها« )وزارة العدل 2003: 2(.  عىل 

مدار الس��نوات األوىل القليلة، ش��ارك جميع األطراف يف جلس��ات تحكيم مطولة، حيث مل 
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يعم��ل كبار املديرين لدى م��زود الخدمة مع الوزارة بطريقة تتس��م بالتعاون، وانخفضت 
 ،AIMS مس��تويات الثقة ألدىن معدالتها:  »تدهور مس��توى الثقة يف اإلدارة العليا ب�رشكة
التي واصلت نقل املخاطر التش��غيلية للوزارة، والتي مل تتحمل املس��ئولية عن كافة جوانب 

الخدمة« )2003: 3(. 

لقد كانت متابعة أداء املقاول مشكلة يف حد ذاتها.  فبينام كانت هناك مقاييس لألداء، 
ظهرت مامرس��ات مقلق��ة يف رسايا املحكمة حيثام الذ الس��جناء بالفرار، ومل يتبع س��ائقوا 
الرتحيالت اإلجراءات املطبقة، وكالهام أدى إىل فضائح هائلة يف نهاية املطاف، حيث ارتبطت 
معايري األداء بنظام املكافآت / العقوبات، األمر الذي أثر يف كل تفاصيل الخدمة، فلكٍل من 
املقاييس التس��عة عرش »حد أقىص مس��موح به« م��ن عدد الحوادث س��نوًيا قبل تطبيق 
العقوبة، وشمل هذا حاالت الفرار )حالتان مسموح بهام سنوًيا(، وحاالت التعدي عىل أحد 
الجامه��ري )حالتان(.  وبالطبع اعتمدت ق��درة وزارة العدل عىل جمع البيانات للمتابعة يف 
كل ه��ذه املجاالت عىل عالقتها مع مزود الخدمة التي وصفه��ا القائم بأعامل املدير العام 
الوزارة بأنها »مضطربة« بعد خمس��ة أعوام من التعاق��د )وزارة العدل 2005(.  واضطرت 
ال��وزارة يف كثري من األوق��ات أن تطلب من املراجعني إجراء تقييم مل��ا إذا كانت التكاليف 
املتكبدة تعكس الخدمات التي يقدمها مزود الخدمة )إدارة الخدمات اإلصالحية 2010(. 

وجدير بالذكر أن مستوى املنافسة يف سوق »خدمات العدالة« كان منخفًضا نسبًيا، مام 
يجعل تغيري مزودي الخدمات أمرًا يتسم بالصعوبة.  يف حني أن هناك رشكات كرى متعددة 
الجنس��يات تعمل يف مجال تزويد الخدمات، يبدو أن السوق تتسم بالتمركز، وهذا ما دفع 
الرئيس التنفيذي لواحدة من أكر الرشكات التي لها دور يف الس��وق، رشكة G4S، قائاًل:  »ال 
يوجد س��وى رشكتني أو ثالث رشكات يف هذا املجال، وع��ادة ما تتقدم اثنتان بعطاءاتهام يف 
بعض األحيان، ومع مرور الوقت س��وف نحقق الس��بق يف هذه السوق؛ نظرًا لوجود الكثري 

من فرص إس��ناد األعامل للغري، إىل جانب قلة عدد املنافس��ني« )برينستاين 2011()23(.  ويف 
هذه الحالة من األرجح أن تكون اإلجابة عن الس��ؤال »ال« لن تصل التكاليف إىل أدىن حد 

لها بسبب التحديات التي تكتنفها املتابعة وانخفاض مستويات املنافسة. 

يف حال��ة توريد األغذية بوزارة املالية، فإن التوصية واضح��ة، أي ينبغي أن تتيح عملية 
التعاقد الخارجي منافع ألننا نس��تطيع أن نجيب بكلمة »نعم« عن األسئلة الثالثة الحرجة.  
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كام ينبغي االس��تعانة بالتعاقدات الكالس��يكية يف هذا املناخ ألنه��ا تؤيت مثاراً طيبة، يف حني 

تتسم قضية تأمني املحكمة وخدمات الحراسة بأنها كثرية التعقيدات.  ويبدو:

أن هناك تكاليف إسرتاتيجية، ولكن التكاليف قد تكون هي العنص الحاسم أو ال. . 1

من غري الواضح أن مزود الخدمة قد يقدمها »بصورة أفضل أو بتكلفة أقل«. . 2

هناك انعدام منافسة، وكان من املحتمل ارتفاع تكاليف املتابعة، والسيام إذا ُنظر إىل . 3

الفضائح التي ظهرت مع مرور الوقت. 

يف هذه الحالة، فإن اإلجابات عن هذه األس��ئلة قد تبدو أنها تدفعنا بعيًدا عن التعاقد 

التقليدي، واالتجاه نحو التعاقد القائم عىل العالقات أو نحو اإلنتاج الداخيل. 

االستعانة بجهود مزود الخدمة: هيكلة الحوافز:

عىل النحو الذي ناقش��ناه س��لًفا، فإن املحفز الرئييس، إن مل يك��ن الوحيد، الذي تعتمد 

عليه آلية التعاقد هو املكافأة املادية.  ويتضح هذا جلًيا بالنس��بة للرشكات الخاصة، ولكن 

يكون جزء منه صحيًحا بالنسبة للجهات غري الهادفة للربح؛ فبينام ال يتمثل غرضها يف جني 

األرب��اح، فإنها تعطي قيمة لألم��وال التي تتحصل عليها من الحكوم��ة مقابل العقود التي 

ترمها؛ نظرًا ألهميتها من أجل بقائها بني املنظامت، ومن أجل تحقيق أغراضها االجتامعية.  

إن ه��ذا الدافع كان يعد من املوضوعات مثار الجدل حول منافع التعاقدات.  عىل الصعيد 

اآلخ��ر، قد يرى البعض املكاف��أة النقدية حافزاً بالغ القوة، وذل��ك يف إمكانية تطبيقها عىل 

أي تصف��ات قابل��ة للقياس، فهي تحث عىل األداء املحدد الذي يرغب فيه املش��رتي.  عىل 

الجانب اآلخر، فإن واقع أن مزودي الخدمات يحركهم العائد النقدي ينبغي أن يجعلنا عىل 

حذر بش��أن التالع��ب الذي يهدف لتعظيم املنافع تقليل الجه��ود يف الوقت ذاته.  من ثم، 

فإن العائد النقدي يعد س��الًحا ذا حدين؛ وهذا من ش��أنه أن يصعب عىل الجانب املتعلق 

بالهيكلة الذكية للحوافز، من أجل تشجيع األداء املثايل وتجنب السلوكيات االنتهازية. 

وميكن إدراج الحوافز يف العقود بش��تى الطرق املختلف��ة، وأبرز مثال عىل ذلك العقود 

الثابتة السعر، حيث تدفع أسعار ثابتة مقابل السلع أو الخدمات.  ويف سياق آلية املناقصات، 
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فهذا يعني أن »قيم الدفعة تعادل ببساطة عرض الرشكة« )مكايف وماكميالن 1986: 326(.  

وه��ذا بالطبع يتيح قدرًا من اليقني ل��إلدارة الحكومية من حيث التكلفة، وينبغي أن ينجم 

عنها تكاليف منخفضة، برشط وجود منافس��ة.  ويعد التحدي األس��ايس للمديرين العاملني 

بالحكومة هو تحديد املهام بأكر قدر ممكن من الدقة؛ ألن أي اختالف سوف يتطلب إجراء 

مفاوضات، ومن األرجح أنها سوف تسفر عن نفقات إضافية. 

االتجاه الش��ائع الثاين ه��و عقود »التكلفة اإلضافية«، إذ تس��دد الحكومة التكاليف عن 

اإلنت��اج بالكام��ل، إضافًة إىل أتعاب إضافية ثابتة ومحددة مقدًما، أو بنس��بة من التكاليف.  

كانت عقود »التكلفة اإلضافية« هي أساس عقد تأمني املحكمة وخدمات الحراسة بني رشكة 

AIMS ووزارة العدل يف أسرتاليا الغربية.  وُينظر إىل هذا النوع من أنواع العقود بصفة عامة 

عىل أنه عايل التكلفة.  وبعد ثالث سنوات من التعاقد، ذكر املدير العام بالوزارة ما ييل:

الخدمات املقدمة مبوجب عقد . . . . . . . .  تفي بصفة عامة بالتوقعات الخاصة مبستوى 

الخدمة، وحتى وقت قريب جًدا مل تكن هناك جهود كثرية تذكر لتحفيز الكفاءات، ويعني 

عق��د التكلف��ة اإلضافية أن هناك قدرًا ضئي��اًل جًدا من الحوافز للقيام به��ا.  )وزارة العدل 

2003: 2، التأكيد يف النص األصيل(. 

يتمثل الش��كل الثالث يف عقد الحوافز الذي يضم س��داد دفع��ات مقابل الوفاء ببعض 

األهداف، إما من ناحية التسليم وإما من ناحية مستويات األداء.  كام أنه من املمكن أيًضا 

تحديد توليفات مختلفة من هذا وذاك، عىل س��بيل املثال قد يشمل عقد التكلفة اإلضافية 

والحافز س��داد الحكومة تكلفة اإلنتاج بالكامل، ثم س��داد دفع��ات إضافية متى تم الوفاء 

بأهداف األداء أو يف حالة التسليم يف وقت مبكر.  استخدم هذا النهج يف قضية أمن املحكمة 

وخدمات الحراسة، حيث اشرتط العقد أن تسدد وزارة العدل:  )1( جميع التكاليف املبارشة 

وغري املبارشة التي تكبدتها رشكة AIMS بصورة فعلية ومعقولة، )2( هامش بنسبة )٪1,5( 

باملائ��ة من البند )1(، )3( أتعاب ترتبط باألداء تصل حتى نس��بة)4,5٪( من )1(.)24( ولكن 

أخف��ق املتعاقد بصفة متكررة يف الوفاء مبعايري األداء، مام يعني أن األتعاب املرتبطة باألداء 

كانت أقل مام إذا متكن من الوفاء باملقاييس، فعىل سبيل املثال يف عام 2004 – 2005 كانت 

ل��دى الرشكة املتعاقدة إمكانية تحقيق 898,852 دوالراً أس��رتالياً م��ن املكافآت والحوافز، 
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ولكن بدالً من هذا تكبدت غرامات وصلت إىل 201,233 دوالراً أسرتالياً، وهذا شمل غرامة 

100,000 دوالر أس��رتايل بعد وفاة الس��جني الذي كان قيد الرتحيل.  هناك جدل، رغم كل 

ذلك، بأن هذا من ش��أنه أن يش��جع عىل التالعب باملواعيد أو أهداف اإلنتاج املحددة، كام 

أشري إىل أن هذا النموذج قد خلق حوافز عكسية للعسكريني املتعاقدين العراقيني:

يف نهاي��ة املطاف ال تهتم الرشكة كثريًا بالنفقات التي تتكبدها؛ ألنه مبوجب العقود التي 

ترمه��ا، يدفع الجيش لرشكة هاليرتون مقاب��ل التكاليف إضافًة إىل هامش ربح صغري بواقع 

)1٪(.  وإضافًة إىل تكاليفها املبارشة، تستطيع رشكة هاليرتون أن تصدر مستخلص مبا تكبدته 

من تكاليف بنسبة من مصوفاتها العمومية مبا يصل إىل مصوفات املقر الرئييس يف هيوسنت.  

ومبجرد إمتام العمل، تتوىل لجنة مش��كلة من القادة العس��كريني تحديد ما إذا كانت رشكة 

هاليرتون سوف تحصل عىل مكافأة أداء إضافية تصل إىل )2٪(.  وهكذا، كلام زادت نفقات 

الرشكة، زادت األرباح التي تجنيها.  )تشاترجي 2004: 29(

إذا ش��جعت هذه الصور من العقود التالعب باألهداف واملواعيد النهائية، ففي النهاية 

ق��د ترتفع التكالي��ف اإلجاملية )بداًل من تكاليف اإلنتاج( عن العق��ود الثابتة أكرث منها يف 

حالة العقودة الثابتة الس��عر؛ نظرًا لوجود أتعاب أخ��رى إضافية يلزم دفعها عندما تتجاوز 

الرشك��ة األه��داف املحددة، يف واقع األمر، برغ��م أن الحوافز النقدية هي اآللية الرس��مية 

لتحفي��ز األداء م��ن جانب املقاولني، ولكن قل��ة قليلة جًدا من العقود ت��ؤدي الغرض منها 

بصورة كافية، ودون عوامل تعاقدية إضافية أخرى والس��يام الثقة، وهي مكون رئييس هام 

يف نجاح العقود يف واقع األمر. 

الخالصة:

إن التعاقد الخارجي من أكرث أنواع إس��ناد األعامل للغري ش��يوًعا، ولطاملا كان مثارًا لكثري 

من الجدل بش��أن قدرت��ه عىل تقديم القيمة مقابل املال، وأخالقيات التش��غيل، وآثارها يف 

املس��اءلة والحوكمة.  لقد أوضحنا أن التعاقد الخارجي ال يبدو معضلة مثلام صوره منتقدو 

هذا االتجاه، وال يبدو كاماًل تجتمع فيه كل الحس��نات كام صوره مؤيدو هذا االتجاه، وإمنا 

تختلف مدى مالءمته وفاعليته من موقف آلخر. 
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وأًيا كانت الحالة، ف��إن االندفاع وراء أيدولوجية الحامس للتعاقد الخارجي، الذي ازداد 

ش��يوًعا يف أواخر الثامنينيات والتس��عينيات من القرن امليالدي املنصم، قد أفس��ح املجال 

التج��اه أكرث قابلي��ة للقياس، بناًء عىل تقدي��ر نواقصه إضافًة إىل مزاي��اه.  ومتثلت النتيجة 

الوحيدة لهذا يف رغبة الحكومات يف استعادة الخدمات مرة ثانية إىل كنفها لتتوالها بنفسها 

ألس��باب تتعلق بنجاح السوق وفش��لها، ولكن ما يثري الدهشة أيًضا عندما واجهتها ضغوط 

جوهري��ة تتعلق باملوازن��ة)25(.  يتمثل جزء من ه��ذه املعايري الجدي��دة يف تزايد االهتامم 

باألمناط البديلة للتعاقد الخارجي يف إنهاء الصفقات واملرشوعات واألعامل والطرق املختلفة 

للتنسيق، والسيام بالرشاكة والتعاون، وهذا هو موضوع الفصل القادم.
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الفصل الخامس
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يف ي��وم عيد امليالد من عام 2009م، حاول رجل نيجريي يدعى عمر فاروق عبد املطلب 

أن يفجر قنبلة قد خبأها يف مالبس��ه الداخلية أثناء وجوده عىل منت طائرة نورث ويس��ت 

أيرالينز املتجهة من أمس��رتدام إىل ديرتويت.  ولحس��ن الحظ مل يتمكن من تفجري القنبلة، 

وأجهز عليه الركاب وطاقم الطائرة.  لو نجح يف مسعاه، لتحولت الطائرة إىل حطام ولذهب 

ضحيتها 290 راكًبا.  وحينذاك أعلنت القاعدة مسئوليتها عن هذه املحاولة. 

ألقى هذا الحادث الضوء عىل الكثري من املساوئ السائدة يف الرتتيبات األمنية بالواليات 

املتح��دة األمريكي��ة.  ورسعان ما تبني أن عبد املطلب كان ع��ىل قامئة املراقبة بعدما توجه 

والده للسفارة األمريكية يف نيجرييا معرًبا عن قلقه إزاء التطرف الذي انتاب نجله يف اآلونة 

األخ��رية وارتباطه باليمن.  كام تلقت األجهزة األمنية إخباريات إلكرتونية تش��ري إىل تجهيز 

ش��خصية نيجريية غري معروفة لتنفيذ عملية تابع��ة للقاعدة قرب أعياد امليالد.  ومع ذلك، 

مل ترب��ط أي جهة بني تل��ك املعلومتني، ومل يَر أحد أنه من املناس��ب منع عبد املطلب من 

الصع��ود عىل منت الطائرة.  طل��ب الرئيس أوباما الذي أصابه اإلحب��اط تقريرًا مفصاًل بكل 

املعلومات حول ما أس��امه »اإلخفاقات االستخباراتية املنهجية«، وكانت وكالة االستخبارات 

املركزية وجهاز األمن القومي الذي يتوىل عمليات التصنت اإللكرتونية ووزارة الخارجية عىل 

وجه الخصوص موضع اش��تباه؛ لذا طالب أوباما كبار املس��ئولني بإعداد تقارير عاجلة، وقد 

أوضحوا بدورهم أن أجهزة االستخبارات أخفقت يف اإلفصاح عن أي معلومات من املحتمل 

أن يكون لها أي صلة أو إلقاء الضوء عليها.  وبصفة عامة، يبدو أن األجهزة التي أنشئت بعد 

11 س��بتمرب 2001م – وزارة األمن الداخيل واملركز الوطني ملكافحة اإلرهاب – قد أخفقت 

يف أن تؤدي دورها املالئم يف التنسيق. 

تلقي هذه الواقعة الضوء عىل القضايا الرئيسية يف الرشاكة والتعاون.  أواًل، تبني الواقعة 

م��دى أهمية تعاون املنظامت في��ام بينها من أجل تحقيق األغ��راض العامة الحيوية، مثل 

الحامي��ة من التطرف العنيف.  وهذا بالنس��بة للمنظامت تابع��ة للقطاع العام، ولكن هذا 
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التع��اون قد يت��م أيًضا مع الرشكات الخاص��ة أو املنظامت غري الهادف��ة للربح – أو خليط 

م��ن األنواع الثالثة، وبالفع��ل هناك صناعة اس��تخباراتية ضخمة ومتنامي��ة تابعة للقطاع 

الخ��اص بالواليات املتح��دة األمريكية.  ومنذ تس��عينيات القرن امليالدي املنرصم، ملس��ت 

املنظ��امت الحكومية يف الواليات املتح��دة األمريكية الحاجة املتزايدة للتعاون، ولقد لجأت 

يف العموم إىل عقد الرشاكات، أي مش��اركة األع��امل املتعلقة بالخدمات العامة مع مزودي 

الخدم��ات الخارجي��ني من القط��اع العام والقط��اع الخاص واملنظامت غ��ري هادفة للربح.  

وانت��رشت الحوكمة الحديثة وترتيبات تنظيمية مختلفة، مثل:  حوكمة الش��بكات وعالقات 

رشاكات القطاعني العام والخاص، والحكومات املش��اركة، والحكومات الكاملة، والتحالفات 

اإلسرتاتيجية، والتعاون بني املنظامت )انظر كليجن وآخرين 1995(. 

ولق��د كان جزء من هذا رد فعل لبعض املش��كالت املتعلق��ة بالتعاقدات التي ُطرحت 

يف الفص��ل الرابع.  ومل يبُد أن إس��ناد األع��امل للغري والتعاقد الخارجي ع��ىل أنهام العالج 

الناجح الش��ايف الذي طال ما متناه أنصارهام )فلني وآخرون 1996(.  وبعيًدا عن مش��كالت 

هيكلة املنافس��ة وتحديد الخدمات ومتابعتها، فإن أشكال التعاقد عملت عىل تقسيم نظم 

الخدمات، والس��يام ما كان يف مجال الخدمات االجتامعية، مثل الصحة والرعاية، وشجعت 

عىل ثقافة تقوم عىل »السلوكيات التي تهتم باملصلحة الشخصية بدالً من املصلحة العامة« 

)راناد وهدسون 2003: 35(.  كام أن اللجوء ألشكال التعاقد املختلفة »زاد« من قدرة الدولة 

عىل تنسيق تقديم الخدمات )سوليفان وسكيلترش 2002(. 

يف الوق��ت ذات��ه، حرصت الحكوم��ات بصورة متزاي��دة عىل اإلملام بكافة »املش��كالت 

املس��تعصية« – القضاي��ا املعقدة، وغري املح��دودة، والصعبة التي تأث��رت بتعدد أصحاب 

املصلح��ة الذي��ن كان من الواجب عليهم التع��اون للتعامل معها، مث��ل:  االحرتار العاملي، 

واالتجار يف املخدرات، وحامية األطفال، والهجرة غري الرشعية.  ومبواجهة هذه املش��كالت، 

تزداد رغبة املنظامت الحكومية يف االستفادة من املعرفة وااللتزام لدى األطراف املعنية من 

خالل ترتيب��ات الرشاكة )انظر كليجن وآخرين 1995؛ انظر أيًض��ا روبرتس 2000؛ بينجهام 

وآخرين 2005(. 
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ومع ذلك، فإن القضية الثانية التي أثارتها واقعة »االنتحاري« هي أن الرشاكة والتعاون 

تك��ون أحياًنا رضورية للغاي��ة، ميكنها أن تزداد صعوبة أيًضا؛ إذ تش��كل مجموعة العوامل 

الهيكلية واإلجرائية عقبات أمام العمل التعاوين بني املنظامت الحكومية ومزودي الخدمات.  

ومنذ فرتة طويلة تعود إىل عام 1990م، وجه الرئيس بوش األب جميع أجهزة األمن القومي 

الرئيسية، مبا فيها وكالة االستخبارات األمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرايل، ووكالة األمن 

القومي، ووكالة مكافحة املخدرات، إضافًة إىل وزارة الخارجية والخزانة للتعاون مع ش��بكة 

مكافح��ة الجرائم املالية )وهو جهاز جديد أنش��ئ ملراقبة غس��يل األموال مبعرفة عصابات 

املخدرات( بوصفها وسيلة ملالحقة النشاط اإلجرامي.  وعىل الرغم من صدور األوامر مبارشة 

م��ن الرئيس، فقد عانت ش��بكة مكافحة الجرائم املالية يف تأمني التعاون )كيندي وس��بارو 

1991(.  وتبني واقعة عبد املطلب بعد مرور عرشين عاًما، أن املشكلة التزال قامئة. 

يدرس هذا الفصل طبيعة الرشاكة والتعاون بني املنظامت، ويستكش��ف سبل تعزيزهام 

يف س��ياق القطاع العام، والس��يام أنهام يفرسان كيفية تنمية وتطوير الثقة، باعتبارها عنرصاً 

مهاًم يف التعاون، كام يعمد هذا الفصل إىل أن يكشف كيف تؤدي بعض الهياكل والعمليات 

الحكومية إىل تقويض جهود بناء الثقة.  وبصفة أساسية، سوف يختص هذا الفصل بالعالقات 

الثنائية؛ أما الشبكات املتعددة األطراف فسوف يتطرق إليها يف الفصل التاسع. 

معنى الشراكة والتعاون:

ليس من املدهش أن ظهور الرتتيبات التعاونية قد أدى إىل انتش��ار بعض املصطلحات.  

وبالفعل تم التطرق إىل الشق الخاص بالتعقيد االصطالحي ملجال التوريد الخارجي للخدمات 

يف العموم يف الفصل األول، والسيام بالنسبة للتطورات الخاصة بالرشاكة والتعاون. 

ومع ذلك، نستعرض يف هذا الفصل الرشاكة باعتبارها عالقة قامئة عىل األدوار ومقارنتها 

بالتعاقد الخارجي الذي نوقش بالفصل الرابع، والتعاون باعتباره طريقة من طرق التنسيق 

مع التعاقدات )انظر الجدول 1-5(.  
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الجدول )5-1(:  األبعاد الرئيسية للرشاكة والتعاون

الشراكةتوزيع األدوار

ش��ركة خاصة أو جهة غير هادفة للربح / جهة تطوعية أو أي الجهة المسئولةعن القرار

منظمة حكومية أخرى

ش��ركة خاصة أو جهة غير هادفة للربح/جه��ة تطوعية أو أي الجهة المسئولة عن اإلنتاج

منظمة حكومية أخرى

التعاونطريقة التنسيق

وعىل وجه التحديد، فإن مفهوم »الرشاكة« هنا س��وف يش��ري إىل أي ترتيب تشرتك فيه 

أي جه��ة حكومية يف االضطالع بدور اإلنتاج مع جهة أخرى )مقارنة بإس��ناد األعامل للغري، 

حي��ث يؤدي مزود الخدمة الخارجي الدور اإلنتاجي املنوط به بالكامل(.  ويش��ري مصطلح 

»التعاون« إىل طريقة التنس��يق بناًء عىل الدراس��ة املشرتكة ال أكرث وال أقل، مبا يشمل تبادل 

االلتزام والثقة )عىل نقيض التعاقد، الذي يش��ري إىل طريقة التنس��يق التي تضم اس��تخدام 

املواصفات واملتابعة والحوافز والعقوبات واملنافسة(، ومن ثم تجدر اإلشارة إىل املصطلحات 

الثالثة املذكورة مبزيد من التفصيل. 

الشركاء:  نطاق األطراف المشاركة:

قد تختلف الرشاكات حسب عدد الرشكاء الضالعني ونوعهم، ويؤثر هذا يف ديناميكيات التعاون 

ب��ني األط��راف؛ حيث إن أي رشاكة ب��ني طرفني فقط من املرجح أن ت��ؤدي إىل اتصاالت وتعامالت 

مكثفة بينهام أكرث مام يحدث بني أي رشيكني من بني عرشة أطراف مثاًل )انظر الفصل التاسع(.

ك��ام قد تختلف أيًض��ا الرتتيبات طبًقا ملا إذا كانت الرشاكة داخل القطاع الواحد، أو عرب 

قطاعات مختلفة.  ففي الرشاكات التي تتم داخل القطاع الواحد، تشارك املنظمة الحكومية 

العمل مع واحدة أو أكرث من املنظامت الحكومية.  وميكن متييز هذا األمر أكرث طبًقا ملا إذا 

كانت املنظامت تقع داخل الحكومة نفس��ها أو حكومة أخرى، ويف الحالة األخرية إذا كانت 

الحكومة األخرى تقع داخل املس��توى نفسها )أي، املس��توى الفيدرايل، أو مستوى الوالية / 

املحافظة، أو املستوى املحيل(. 
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أما يف الرشاكات عرب القطاعات، قد تدخل املنظمة الحكومية يف رشاكة مع منظامت من 

القطاع الخاص أو املنظامت غري الهادفة للربح، أو كلتيهام.  وتشمل بعض الرشاكات، يف أشد 

صوره��ا تعقيًدا، رشكاء متعددين من القطاعات الثالث��ة كافة، متضمناً ذلك املنظامت التي 

تنتمي ملختلف للحكومات واملس��تويات الحكومية )انظر الفصل التاسع(، وفيام ييل بعض 

األمثلة عن أنواع الرشاكات. 

التعاون:

قد تختلف درجة التعاون بوصفها طريقة للتنسيق، وهنا ال نشري إىل اإلسهامات يف اإلنتاج 

التي يقدمها األطراف املعنية فحس��ب، بل يف مستوى االتصال وآليات صنع القرار التي من 

خاللها يتمكن األطراف من العمل باالتس��اق مع مطالب األطراف األخرى.  وببساطة، كلام 

عمل األطراف عىل متكني األطراف األخرى، زادت درجة التعاون. 

وقد اس��تنتجت مفاهيم مفيدة لفهم ه��ذا األمر من مؤلفات قدمية جًدا تتناول القطاع 

 ladder العام يف صناعة القرار، بدًءا من عمل أرنس��تاين الش��هري »س��لم مش��اركة املواطن

of Citizen Participation« )أرنس��تاين 1969؛ انظ��ر أيًضا توماس 1995(.  ولقد ُطبقت 

مفاهي��م مامثلة يف مجال مش��اركة املوظفني )ووكر 1977؛ ودي��ري وآخرون 1997(.  ومن 

 »Spectrum of Public Participation األمثلة املعارصة عىل هذا »نطاق املشاركة العامة

الذي قدمته الجمعية الدولية للمشاركة العامة )IAP2 2007(، الذي يفرتض تدرج املشاركة، 

بدًءا من أقل املناص��ب، التي يتمتع بها املواطنون بحق يف الحصول عىل املعلومات الالزمة 

بش��أن القرارات، وحتى أع��ىل مناصب »التمكني«، التي تتوىل فيه��ا الوكالة تنفيذ ما يقرره 

العامة، وما بينهام تجد »االستشارات« »واملشاركة« »والتعاون«. 

وميكن تكييف هذا املفهوم عىل مجال الرشاكة وذلك باألخذ يف االعتبار الطبيعة التبادلية 

املفرتضة للعالقة.  ومن أجل التبسيط، نذكر ثالث نقاط استداللية عىل املدرج املوضح )انظر 

الشكل 5-1(.  النقطة األوىل هي الوصول املتبادل للمعلومات، حيث يكون لكل طرف الحق 

يف الحصول عىل املعلومات بانتظام من الطرف اآلخر بشأن املوضوعات املتصلة بكٍل منهام.  

والنقطة الثانية هي االستشارات، حيث يتوىل كل طرف تقديم آرائه وتعليقاته للطرف اآلخر 
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بشأن الخطط التي يضعها الطرف اآلخر واإلجراءات التي يتخذها، ولكن يكون القرار األخري 

يف يد الطرف اآلخر.  أما النقطة الثالثة فهي اتخاذ القرار املشرتك، حيث يتشارك كل األطراف 

الحق يف دراسة املوضوعات واملسائل الخاصة بالعالقة واتخاذ القرارات بشأنها. 

وكلام زادت درجة املشاركة يف الدراسة، زادت معرفة كل طرف بشأن الخيارات والقرارات 

وتأثريها، وزادت كذلك درجة التمكني املشرتكة. 

بالطبع هذا ببس��اطة من حقائق الحياة، ففي غياب تلك الرتتيبات الحكومية التعاونية، 

لن تتس��اوى الصالحيات التي يتمتع بها األط��راف.  وعىل النحو املعتاد، يكون لألطراف غري 

الحكومي��ة قدر ضئيل ج��ًدا من املعلومات واملال والس��لطة الترشيعية وغريها من مصادر 

الق��وة األخرى من الجهة الحكومية، وقد يكون هذا صحيًحا بالنس��بة للجهات غري الهادفة 

للربح / التطوعية أكرث من رشكات القطاع الخاص. 

الشكل )5-1(: مدرج التعاون
أعلى درجة 

من التمكين
اقل درجة من 

التمكين

الوصول المتبادل 

للمعلومات

االستشارات أعلى درجة 

من التمكين

والفك��رة هنا أن التعاون بني املنظامت الحكومية وغري الحكومية س��وف يتطلب عادًة من 

جه��ات القطاع العام التنازل عن بعض الصالحيات مل��زودي الخدمات الخارجيني.  وتحتاج 

الرشكات القيام بهذا ألن التعاون فكرة لطيفة، مليئة بكل معاين الود والتناغم، ولكن ألنها يف 

بعض الحاالت قد تكون الس��بيل الوحيد لضامن الحصول عىل املنافع من التعاقد الخارجي، 

والسيام دور الثقة فيام بني املنظامت، وهو ما سوف يناقش أدناه. 

دورة حياة التعاون:

ق��د يكون لالختالفات املطروحة أعاله أيًضا بعد زمني، أي أن الرشاكات والتعاون تتطور 

عىل مراحل لتكتسب درجات أكرث أو تخرسها )رينج وفان دي فني 1994؛ أوزبورن وموراي 

2000(.  وق��د تتط��ور الرشاكات من حيز ضيق من مزيد من مش��اركة اإلس��هامات املثمرة 
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إىل حيز أوس��ع خالل فرتة زمنية، حيث ينتج عن الرضورات امللحة للعمل مًعا التحس��ينات 

املحتملة من خالل إعادة ترتيب املهام ووضعها يف عمليات أكرث تكاماًل.  وقد ينتقل التعاون 

من وضع يس��وده قدر ضئيل من مشاركة الس��لطة، مثل تبادل املعلومات، إىل وضع يغلب 

علي��ه التمك��ني املتبادل والكامل يف ش��كل اتخاذ قرار مش��رتك.  وأج��رى كل من الونديس 

وسكيلترش )1998؛ انظر أيًضا سوليفان وسكيلترش 2002: 122–35( دراسة طولية للرشاكات 

يف بريطاني��ا، كام وضعا منوذج��اً لدورة الحياة مكوناً من أربع مراحل واس��عة النطاق: )1( 

مرحلة التعاون قبل الرشاكة، )2( بناء الرشاكات وتوحيدها، )3( تحديد برنامج الرشاكة، )4( 

إنهاء الرشاكة أو التعاقب.  متيل كل تلك املراحل إىل خلق روابط سببية مع الطرق املختلفة 

للحوكم��ة والعالقات بني أصحاب املصال��ح.  ولهذا نتيجة واحدة، وه��ي أن الديناميكيات 

األخ��رى للتعاون، مثل بناء الثقة، قد ترتبط مبرحلة تطور الرشاكة، عىل النحو الذي س��وف 

يتم التطرق إليه أدناه. 

يف الوق��ت ذاته، ينبغي أيًضا االعرتاف بأن الرشاكات ميكن أن تعاين بعض االختناقات يف 

عملي��ة التطوير، لتصب��ح تلك املوضوعات »متصلبة« عند أي مرحل��ة يكون عندها انقضاء 

الرشاكة غري كاٍف، وهذا بالطبع له أثره يف بناء الثقة. 

األنواع الرئيسية للشراكة:

برغم وجود عدة أنواع من الرشاكات، التي تختلف عرب العديد من األبعاد، مل يشع سوى 

بضعة أنواع.  ونلقي هنا الضوء عىل ثالثة أنواع فقط:  حيث النوع األول مع القطاع الخاص، 

والنوع الثاين مع املنظامت غري الهادفة للربح، والنوع الثالث مع الجهات الحكومية األخرى. 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص )في بعض األحيان(:

الحظن��ا يف الفص��ل الرابع أن بعض رشاكات القطاعني الع��ام والخاص فقط هي التي يف 

الواق��ع العميل تتطور إىل »رشاكة« باملعنى الحريف للكلمة الواردة يف هذا الكتاب.  بدالً من 

هذا، فإنها تخلق عادة نوًعا من الرتتيبات التي من األفضل أن نصفها بأنها »إس��ناد األعامل 

للغ��ري« طبًقا ملصطلحاتنا )كليج��ن وتيزمان 2000(.  ومع ذلك، ورغ��م أن معظم رشاكات 

القطاع��ني العام والخاص ال تكون ضمن نطاق مناقش��ة الرشاكة، فبعض رشاكات القطاعني 
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العام والخاص )رمبا القليل منها( تشمل مشاركة مهمة اإلنتاج بني الجهة الحكومية والرشكة 

الخاص��ة، ويك��ون الحال هكذا عادة عند تع��ذر تقديم الخدمة دون مش��اركة بني الرشكة 

والحكوم��ة يف عم��ل ما.  ومن املجاالت الهامة لذلك التدري��ب املهني أو الصناعي، وهو ما 

يتطل��ب أن تق��دم الحكومة التعليم يف الفص��ل الدرايس وأن يقدم صاح��ب العمل الخربة 

العملي��ة )جراي 1996؛ ش��ايفر ولوفريدج 2002(.  تتمت��ع املرشوعات بحافز لالنضامم إىل 

مثل هذه الرشاكات؛ ألن التدريب يعد منفعة جامعية عامة ملجتمع األعامل )إضافًة إىل أنه 

منفعة خاصة بالنس��بة للعاملني(، وتقدم االلتزامات الجامعية التي تتم يف الرشاكة الحامية 

ممن ميتطون ظهور الغري. 

من األمثلة الش��يقة األخ��رى منطقة إنتاج الخمور يف نيوزيالن��دا وهي مارلبورو، وهي 

مصدر أعناب س��وفيجنون بالنك عىل املس��توى الدويل، حيث ظل منتجوا العنب املحليون 

يواجهون صعوبات متزايدة يف جذب العاملة الكافية خالل موسم الحصاد والتشذيب، رغم 

أن نيوزيالندا ككل كانت تعاين مستويات مرتفعة نسبًيا من البطالة.  وهذا أدى إىل أن وزارة 

التنمية االجتامعية، التي كانت مس��ئولة، من بني أش��ياء أخرى، عن تأمني الوظائف ومزايا 

الرفاهي��ة إىل منتجي العنب املحليني والهيئات املعنية بالصناعة من أجل إنش��اء املجموعة 

االستش��ارية لزراعة الكروم Viticulture Advisory Group، والتي بدورها أسست إدارة 

موسمية لخدمة التنسيق وتعمل الصناعة عىل تشغيلها بدعم من وزارة التنمية االجتامعية 

)شواس 2007(. 

ع��الوًة عىل ذل��ك، وإن مل تش��تمل رشاكات القطاعني العام والخاص ع��ىل الرشاكة من 

حيث األدوار اإلنتاجية، فإن الكثري منها يس��عى إلنشاء عالقة تعاونية تتسم بالثقة والتوافق 

املتبادل.  مبعنى آخر، فهي تتبع ترتيبات ينحرص فيها دور العالقة يف إسناد األعامل للغري من 

جانب املش��رتي ملزود الخدمات، ولكن طريقة التنسيق هي التعاون )أملكفست وهوجبريج 

2006(.  وترسي املناقشة التي تدور أدناه عن التعاون والثقة عىل كل من رشاكات القطاعني 

العام والخاص بني »املشرتي ومزود الخدمة« واألخرى املتعلقة »باإلنتاج املشرتك«. 
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الشراكات المجتمعية:

ال متثل الكثري من الرشاكات التي تتم بني منظامت القطاع العام واملنظامت غري الهادفة 

للرب��ح / التطوعية رشاكات بالفعل باملعنى املس��تخدم هنا )برغم أن بعضها بالفعل كذلك 

ع��ىل النحو املذكور أدن��اه(، متاًما مثلام ه��و الحال مع رشاكات الحكوم��ة وقطاع األعامل 

املذكورة يف الفقرة السابقة.  وبدالً من هذا، هناك نوعان منها يختلفان عن فكرتنا املحصورة 

يف مش��اركة اإلنتاج.  األن��وع األول هو الرتتيب الذي تقوم فيه املنظمة الحكومية أو ش��به 

الحكومي��ة بالعمل الفعيل، فيام تتش��ارك املنظامت يف القطاعني مهمة اتخاذ القرار بش��أن 

العم��ل الذي تقوم به )لنطاق أكرب أو أقل عادًة(.  مبعنى آخر، تتش��اور املنظمة الحكومية 

)أو تزعم التش��اور( مع القطاع التطوعي عام س��وف تقدمه الجهة الحكومية.  ومن حيث 

م��ا نتناوله هنا، فالعالقة قامئة ع��ىل التعاون، وليس عىل الرشاكة بني القطاعني.  ومن أمثلة 

ه��ذا صنادي��ق الرعاية األولي��ة Primary Care Trusts يف بريطاني��ا، والتي عادًة ما متثل 

املنظامت التطوعية املحلية لدى الهيئات االستش��ارية، ولكن يقدم الخدمات الصحية طاقم 

طب��ي محرتف.  والجدير بالذكر أن تلك األنواع م��ن الرتتيبات واالتفاقات يقع خارج نطاق 

مناقشتنا اآلن. 

يتمثل النوع اآلخر يف حالة دخول املنظامت الحكومية يف عالقة املشرتي ومزود الخدمات 

مع املنظامت التطوعية، وعالوًة عىل هذا تدير تلك العالقة من خالل التعاقدات الكالسيكية.  

ولقد كان هذا النموذج شائًعا عىل وجه الخصوص يف الواليات املتحدة األمريكية، فقد سعت 

الحكوم��ة الفيدرالية وحكومات الواليات والحكومات املحلية إىل اس��تغالل س��امت معينة 

رأتها مميزة للمنظامت غري الهادفة للربح، األوىل هي مرشوعيتها لدى الدوائر املحلية التي 

تح��اول جهات القطاع العام الوصول إليها – عىل س��بيل املثال املجتمعات العرقية املحلية، 

واألخ��رى ه��ي املعرفة والخربة املرتاكم��ة لديها عن تلك الدوائر.  وم��ع ذلك، التزال هناك 

مي��زة أخرى تتمثل يف قدرتها عىل اإلبداع، وهي غ��ري مرتبطة بقيود وإجراءات بريوقراطية.  

ويف نهاية األمر، تس��عى الحكوم��ات إىل الحصول عىل املزايا الخاص��ة بالتكلفة من الدافع 

التطوعي الذي يحرك هذه املنظامت، أماًل يف أن يس��ددوا مقابل الخدمات بقيمة أقل مام 

قد يسددونه للمرشوعات الخاصة الهادفة للربح. 
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ولك��ن الطبيع��ة املتكلفة للرشاكة، املتأث��رة باختالف القوى ب��ني القطاعني، قد جعلت 
تجربة التعاون مع الحكومة أمرًا مش��وًبا بالعيوب بالنس��بة للقطاعات غري الهادفة للربح، 
ويرى الطرفان أن االستش��ارات التي ترعاها الحكومة معيبة، ويقلالن من قيمة اإلس��هامات 
التي تبذلها املنظامت غري الهادفة للربح )روزثرون وكريس��تيان 2005؛ يل 2010(، كام يرى 
كل منه��ام أن األطر الزمنية لتنمية القدرات قصرية للغاية.  كام يرى القطاعان أن الحكومة 
مت��ارس الضغط من أجل متديد مهام مزود الخدمة، والعم��ل عىل »معاقبة« املنظامت غري 

الهادفة للربح التي قد ال تتفق معها أو تشارك يف أنشطة تأييد قد ال تناسب الدولة. 

أجريت دراس��ة مكثفة عىل املنظامت غري الهادفة للربح يف الواليات املتحدة األمريكية 
لتحديد خمس��ة سلوكات حكومية قد ترض بهذه العالقات )املجلس الوطني للمنظامت غري 

الهادفة للربح 2010(:

تعذر س��داد تكالي��ف الخدم��ات واإلدارة بالكامل:  فال يجري أي تحديث لرس��وم . 1
الخدمة لعدة س��نوات، أو حتى س��داد جزء من األعباء املالية أو عدم سدادها عىل 
اإلطالق، وفرض مهام غري ممولة من خالل العقود، برغم أنها تتطلب متوياًل مناسًبا. 

تغ��ري رشوط العق��د يف منتصف العالقة:  تخفيض الدفع��ات املالية، وإلغاء العقود.  . 2
تذكر )60%( من املنظامت غري الهادفة للربح إن املنظامت الحكومية غريت الرشوط 

أثناء مدة العقد. 

تأخر س��داد األموال:  تذكر ما يزيد عىل )40%( من املنظامت غري الهادفة للربح أن . 3
املنظ��امت الحكومية تأخرت يف إصدار الدفعات املالي��ة، وغالًبا ما يحدث هذا عن 
خدم��ات قدمت بالفعل، ففي عام 2009، كانت قيمة ه��ذه املبالغ 97,635 دوالراً 
أمريكياً عىل كل عقد للحكومة الفيدرالية، و 117,679 دوالراً أمريكياً عن حكومات 

الواليات، و38,937 دوالراً أمريكياً بالنسبة للحكومة املحلية. 

»تعقي��د« إجراءات التعاقد:  األط��راف الحكومية ال تفهم الخدم��ة املتعاقد عليها، . 4
وتعمل عىل تجميد مستويات التمويل خالل فرتات متديد العقد )ص.  20(. 

»تعقي��د« متطلبات إعداد التقارير:  تس��تخدم مختلف الهيئ��ات الحكومية فئات . 5
مختلف��ة من املوازنات وقواع��د البيانات ونظم التقاري��ر، وجميعها يتطلب جهوًدا 

مضاعفة وإضافية من مزودي الخدمات. 
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واملثري للدهشة رغم ذلك، متاًما مثلام أوضح سميث وليبسيك )1993(، إن الدخول يف هذه 

األنواع من طرق التعاقد مع املنظامت غري الهادفة للربح يعني أن ينتهي الحال بالحكومات 

بتقويض الس��امت التي تسعى للحصول عليها منها.  وكلام ضاق نطاق العالقة يف هذا النوع 

من التعاقدات، زاد تقويضها لها.  وهكذا فهم يعملون عىل الحد من مرشوعيتها لدى عيون 

الدوائر التي يتبعونها عندما يلزمون املتعقدين غري الهادفني للربح بسلوكيات معينة.  ويؤدي 

ه��ذا بدوره إىل الحد من دور املنظامت غ��ري الهادفة للربح وإبعادها عن املجتمع، ومن ثم 

يتقل��ص وصولهم للمعلومات واملعارف املختلفة.  وباملثل، فإن درجة فرض متطلبات عملية 

تفصيلية ع��ىل املنظامت غري الهادفة للربح تعمل عىل تثبيط اإلب��داع.  وبتقليص النفقات، 

يؤدي بدوره إىل تقليل رواتب موظفي املنظامت غري الهادفة للربح، ويصعب عىل املنظامت 

غ��ري الهادفة للربح أن تحافظ عىل املعايري املهنية، أو االرتقاء بها، مام يعني أيًضا رفع معدل 

دوران العامل��ة، وهذه العوامل تعمل عىل تقوي��ض املرشوعية واملعرفة واإلبداع.  ويف واقع 

األمر، فإن »ثقافة العقود« لها آثار سلبية )سوليفان وسكيلترش 2002(. 

استجابًة لهذه املش��كالت، سعت بعض املنظامت الحكومية إىل تبني اتجاهات تعاونية 

بارزة للعمل مع املنظامت غري الهادفة للربح.  ومثلام هو الحال مع رشاكات القطاعني العام 

والخ��اص، فإن بعض هذه االتجاهات ال تع��د رشاكات باملعنى الحقيقي للكلمة الذي أرشنا 

إلي��ه هنا، ولكن ميثل العديد منها يش��كل رشاكات لتقديم خدمات، إذ تتش��ارك املنظامت 

الحكومية واملنظ��امت غري الهادفة للربح/التطوعية يف العم��ل عىل تحقيق بعض األغراض 

االجتامعي��ة املتف��ق عليها.  إن املزيج الدقيق بني املنظامت العام��ة وغري الهادفة للربح يف 

الحوكم��ة والتمويل وتقدي��م الخدمات يف هذه الرشاكات يختل��ف اختالًفا جوهرًيا، وهذا 

يعني أنها تتخذ أشكااًل عديدة )سوليفان وسكيلترش 2002(.  ومع ذلك، فإنه جدير بالذكر، 

وليس من املدهش، أنها متيل ألن تتخذ طابًعا محلًيا أو إقليمًيا. 

ومن أب��رز األمثلة املعروفة يف عدد من البلدان هو برنامج مراقبة الجوار، الذي تتعاون 

  . في��ه الرشطة مع املجموعات املحلي��ة يف الحد من الجرمية وتعزيز الس��المة املجتمعية)1(

ومش��اركة أفراد املجتمع تتمثل يف الحفاظ عىل أم��ن املباين ووضع عالمات عىل املمتلكات 

لتسهيل الكش��ف عنها يف حالة الرسقة، اليقظة تجاه أي مخالفات محتملة، وإبالغ الرشطة 

عنها، ويتمثل دور الرشطة يف االستجابة لهذه النداءات وإنفاذ القانون)2(. 



الفصل الخامس

إعادة التفكري يف تقديم الخدمات الحكومية 152

ومن األمثلة البارزة األخرى منظمة Sure Start باململكة املتحدة، التي استهدفت زيادة 

فرص البقاء عىل قيد الحياة بالنسبة لألطفال، وذلك من خالل الرتكيز عىل الخدمات املوجهة 

له��م يف بداي��ة حياتهم.  وتم التطرق مبزيد من التفصي��ل إىل العمل مع العمالء باعتبارهم 

مش��اركني يف اإلنتاج يف الفصل الثامن، ولكن تجدر اإلش��ارة هنا إىل أن ذلك يؤدي إىل عقد 

 NHSA رشاكات مكثفة مع املنظامت غري الهادفة للربح )ميلهويش وآخرون 2010؛ مؤسسة

 .)http://www. oeyc. ca 2011؛

الحكومات المشاركة:

تش��مل الفئة الثالثة من الرشاكات تلك التي تتكون بني املنظامت الحكومية.  قد تكون 

تل��ك الرشاكات إما داخ��ل حكومة معينة، وإم��ا بني منظامت القطاع الع��ام يف حكومات 

مختلفة، وإما رأس��ًيا )عىل س��بيل املثال، اإلدارات الحكومية القومي��ة والجهات الحكومية 

املحلي��ة(، وإما أفقًيا )عىل س��بيل املثال، ب��ني املنظامت الحكومية يف الوالي��ات أو األقاليم 

املختلفة(.  وكام أرشنا يف الفصل األول، يصعب عىل الجهات الحكومية يف مختلف الواليات 

القضائية أن تلجأ إىل الس��لطات العليا لتحديد املسئوليات واملسائل فيام بينها.  ولكن يكاد 

يكون من الصعب أيًضا عىل املنظامت داخل نفس الوالية القضائية؛ وهذا يرجع عادة إىل أن 

أدىن مس��توى رسمي لسلطة القيام بهذا هو رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو حاكم الوالية 

أو رئيس الحكومة، ممن ال ميلكون الوقت ببساطة للتدخل إال يف الشئون الهامة للغاية. 

منذ التسعينيات من القرن امليالدي املنرصم، ُصنف التعاون بني الجهات الحكومية تحت 

فئ��ة »الحكومة املش��اركة«، وقد عرف هذا االصط��الح ألول مرة يف بريطاني��ا، ولكن تبنته 

عدة بلدان أخرى.  يعرّف بوليت )2003: 35( مصطلح الحكومة املش��اركة عىل أنها »األمل 

للوصول إىل تفكري منسق عىل الصعيدين األفقي والرأيس« )انظر لينج 2002؛ هوود 2005(.  

واس��تخدم بعض الكتاب )مثل لينج 2002( املصطلح ليبتنوا فكرة »املش��اركة« بني الجهات 

الحكومي��ة وغري الحكومية، ولكن يف الس��ياق الحايل س��وف نقترص ع��ىل تطبيق هذا عىل 

العالقات بني املنظامت الحكومية. 

يخدم العمل املش��رتك ع��دة أغراض )بوليت 2003؛ مولج��ان 2005(، الغرض األول هو 

إزال��ة التكرار بني الربامج املختلفة، والس��يام تلك التي تش��ارك فيه��ا الحكومات الفيدرالية 
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وحكومات الواليات / األقاليم يف مجال السياسة نفسه )عىل النحو الذي يحدث، عىل سبيل 

املثال، فيام يتعلق بالربامج املخصصة للس��كان األصليني يف أسرتاليا(.  ويتمثل الغرض اآلخر 

يف التعام��ل مع التناقضات بني الربامج، مثل إس��رتاتيجية مكافح��ة املخدرات، فقد ال يتفق 

نه��ج »حظر العرض« الذي تتخذه الرشطة بتوقيف املتعاطني يف حمالت مداهمة منس��قة 

يف املحلي��ات، وإجبار املدمنني عىل االختفاء أو االنتقال إىل والية قضائية أخرى، مع منهجية 

»الحد من الرضر« التي تتبعها الس��لطات الصحية التي ترعى أماكن الحقن اآلمنة والتبادل 

اآلم��ن لإلبر التي يس��تخدمها متعاطو املخ��درات.  ومن األغراض األخ��رى توفري الخدمات 

بس��هولة للعمالء، عىل سبيل املثال إقامة »منفذ الخدمة الواحد« من أجل تيسري االستفادة 

من مختلف الخدمات تحت س��قف واحد.  يعد توف��ري خدمات متكاملة ذا أهمية قصوى 

والس��يام ما يكون ب��ني املواطنني ذوي االحتياجات املتعددة، مث��ل املرشدين الذين يعانون 

اإلدمان واملش��كالت الصحية.  يف نهاية األمر، قد يشجع العمل املشرتك عىل اإلثراء املتبادل 

لآلراء بني مختلف األطراف الفاعلة يف أي مجال من مجاالت السياسة. 

وهناك مخاطرة تنش��أ نتيجة انتامء الجهات »املش��اركة« للقطاع نفسه، والسيام داخل 

محيط نفس الوالية القضائية، وهي أن الجهات أو املس��تويات الحكومية األقوى قد تسعى 

إىل الس��يطرة ع��ىل العالقة وتفضيل ما قد تراه عىل أنه »تنس��يق«، ب��دالً من تعاون، ففي 

بع��ض الحكومات قد تتعرض األجهزة املركزية، مثل رئاس��ة ال��وزراء أو الخزانة، لهذا النوع 

من السلوك.  ويف هذه الحالة، قد تتخذ املنتديات االستشارية التي تنظم ترتيبات املشاركة 

شكل استشارات إجرائية. 

المشاركة باعتبارها بديلاً إلسناد األعمال للغير:

يوضح الفصل الرابع أن إس��ناد األعامل للغري يتطلب ظروًفا معينة، والس��يام أن مزودي 

الخدمات الخارجيني يس��تطيعون تقديم الخدمة بتكلفة أقل أو بفاعلية أكرث مام يتم داخل 

املنظمة؛ وألن هناك س��وقاً تنافس��ية ملزودي الخدمات املحتملني، مام يسهل نسبًيا تحديد 

الخدمة ومتابعتها.  ودون جميع هذه الظروف، توجد مخاطر ال تتمثل، يف احتاملية فش��ل 

إس��ناد األعامل للغري يف تحقيق املنفعة فحسب، ولكن يف أنه قد يكون أقل جودة فعلًيا إن 

تم داخل املنظمة؛ وذلك بسبب املجال الذي يسمح معه ملزودي الخدمة االنتهازيني والذين 
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يسعون إىل جني األرباح فقط للتالعب باإلجراءات.  وقد تجد املنظمة يف مثل هذه الظروف 

أن من الكفاءة أو الفاعلية أن تتوىل تقديم الخدمة بنفسها. 

ولكن لتختار من بني إسناد األعامل للخارج واإلنتاج داخل املنظمة بهذه الطريقة، وبأخذ 

املناف��ع والتكاليف يف االعتبار، قد يؤول األم��ر إىل ترتيبات قد ال تكون هي الرتتيبات املثىل 

متاًما؛ ويرجع ذلك إىل أنها ال تأخذ يف االعتبارات االحتامل الثالث، وهو أنه يف بعض املواقف 

يكون إسهام كل من املنظمة الحكومية وواحد أو أكرث من مزودي الخدمات الخارجيني مًعا 

أم��رًا رضورًي��ا من أجل تحقيق وفورات يف التكلفة أو فاعلي��ة الخدمة.  هنا نجد أن وحدة 

التحليل هي الرشاكة، بدالً من عمل أي من الطرفني وحده.  وال تنبع املنافع بشكل كبري من 

كفاءة مزود الخدمة، وإمنا من واقع عمل منظمتني )أو أكرث( يف نطاق الرشاكة. 

قدم الفصل الثاين استطالًعا للطرق التي قد تكون فيها الرشاكة أفضل من تقديم الخدمة 

داخ��ل املنظمة أو إس��نادها للغري.  ويؤدي كال الخياري��ن إىل أن يتوىل مزود خدمات واحد 

تنفي��ذ العملية، والذي قد يكون لديه، يف ظروف معين��ة، قدر ضئيل جًدا من القدرات، أو 

ق��د ال يتمت��ع بها عىل اإلط��الق ألداء املهمة بصورة جيدة مقارن��ة بالرشاكة.  من بني هذه 

الظ��روف التكام��ل؛ حيث يكون لدى كلٍّ م��ن الجهة الحكومية وم��زود الخدمة الخارجي 

ق��درات أو كفاءات متخصصة تختل��ف عن القدرات أو الكفاءات الت��ي يتمتع بها الطرف 

اآلخر، ولكن إمتام املهمة الحالية يتطلب مامرس��ة كال الطرفني ملا لديه من قدرات بطريقة 

تتمي��ز باالعتامدية املتبادلة.  وتتمثل الظروف األخرى عندما تتمكن الرشاكة من تش��جيع 

اإلبداع والتعلم، وذلك من خالل اإلثراء املتبادل لإلبداع والفرص التي تدعم تحس��ني األداء، 

وتدعم مش��اركتهام ب��ني الرشكاء )لوندفال 1993: 59 – 60(؛ سيلس��يك وباركر 2005(.  وال 

ميكن ألي طرف يعمل وحده تحقيق أي من هذه املزايا يف الحال. 

ويف ظ��ل ه��ذه الظروف، ليس من املده��ش أن تلك األنواع من األنش��طة التي يفضل 

الدخ��ول يف رشاكات ألدائه��ا هي تلك األنش��طة التي تقدم إىل حزم معق��دة ومتطورة من 

الخدمات، وليس مجرد الخدمات البسيطة والثابتة واملنفصلة )تيزمان وكليجن 2002؛ 199(، 

وهذا بالطبع له تداعيات خطرية عىل إدارة الرشاكات، وسوف يتم التطرق إليها فيام بعد. 
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التعاون باعتباره بديلاً للتعاقد:

وهكذا، قد يعم��ل مزود الخدمة الخارجي عىل تحقيق الرشوط الثالثة األوىل، إما بأداء 

كل املهمة عىل أس��اس إسناد األعامل للغري وإما مبشاركتها مع املنظمة باعتبارها رشيًكا له.  

ولك��ن م��اذا لو مل يوجد الرشطان اآلخران؟  ماذا لو كان مزود الخدمة الخارجي أو لو كانت 

الرشاك��ة أعىل مقدرة من الجهة الحكومية عىل اإلنتاج بتكلفة أقل أو تقديم خدمة أفضل، 

ولكن مل تكن سوق مزودي الخدمات تنافسية وكان من الصعب تحديد الخدمة ومتابعتها؟ 

يف مث��ل هذه الظ��روف، برغم أن مزود الخدمة الخارجي أو الرشاك��ة قد تكون قادرة عىل 

التف��وق عىل الجهة الحكومية يف األداء، قد يقول البعض إن مزود الخدمة أو الرشيك قد ال 

تكون لديه الرغبة يف القيام بذلك؛ ويرجع ذلك إىل انعدام املنافس��ة أو إىل أن متابعة األداء 

املطلوب ميكنه من األداء بصورة تقل عن املستوى املرغوب فيه دون الخوف من أن تكشفه 

الجه��ة الحكومية أو أن تعاقب��ه.  عندئٍذ، قد تضطر الجهة الحكومية إلصدار أحكام عام إذا 

كان��ت الوفورات يف النفقات أو تطوير الخدمة يفوق تكاليف املنافس��ة أو تحديد الخدمة 

ومتابعتها. 

ومع ذلك، وبشكل دقيق يف مثل هذه املواقف املختلطة، قد يشكل التعاون أمرًا رضورًيا 

باعتباره طريقة بديلة لتنس��يق التعاقدات.  وميكن تنس��يق الرشاكة إما من خالل التعاقد 

وإما من خالل التعاون )أو لهذا الغرض، متت مناقش��ة معظم الطرق األخرى للتنس��يق يف 

الفصل الثاين(، ولكن بالطريقة نفس��ها التي تنسجم فيها الرشاكة مع التعاون.  والسبب هو 

أن العالقة التبادلية بني الرشكاء ال تنطوي عىل س��داد س��عر نق��دي مقابل الخدمات، وإمنا 

تعني تبادل السلوكيات والخدمات بصورة عينية.  ومن ثم، تصبح غري منظمة وأقل تحديًدا 

من التبادل بني املشرتي والرشكة املتعاقدة، حيث يصبح وضع القيم املتبادلة يف صورة كمية 

أم��رًا عملًيا.  ويعمل ذلك عىل انعدام قدرة آليات التعاقد عىل تحديد املواصفات واملتابعة 

واملنافسة التي تدعمها.  كام قد يؤدي تبادل السلوكات والخدمات عينًيا إىل مزيد من عدم 

اليقني، مام يعقد عملية تحديد املواصفات واملتابعة. 

وملواجهة هذه املش��كالت، يقدم التعاون مزايا عدة بوصفه طريقة من طرق التنس��يق.  

وألنه يش��مل الثقة بني املش��رتي ومزود الخدمة، فإنه قد يعمل عىل تجنب، تكاليف إسناد 
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األع��امل للغري أو عىل األقل التخفيف منها.  وليك نفهم الس��بب، كل ما علينا هو أن ننظر 

عن كثب إىل مفهوم الثقة. 

معنى الثقة:

تحت��وي املؤلفات التي تتناول موضوع الثقة ع��ىل العديد والعديد من التعريفات لهذا 

املصطل��ح )انظر هاردي��ن 1993؛ بارداش 1998؛ بلويس 1999؛ كورسينس��يك 2000(.  كام 

مييز العديد من الكتاب أيًضا بني األنواع املختلفة من الثقة )ليوييك وبانكر 1995؛ تش��ايلد 

وفولكرن 1998؛ وهدس��ون 2004(.  وليك نستخلص العنارص الشائعة يف التعريفات، ولنأخذ 

يف االعتبار األنواع املختلفة؛ فقد أدرجنا العنارص األكرث شيوًعا يف التعريف التايل:

تعني الثقة يف أي ش��خص أن تكون واثق��اً يف داخلك أنه عند وقوعك يف 

موقف ما تكون فيه ضعيًفا أمام س��لوك ذلك الش��خص، فإنه سوف يترصف 

بأسلوب يتامىش مع مصالحك. 

واآلن علينا تفس��ري مختل��ف جوانب هذا التعريف من أجل تناوله��ا يف التحليل الحايل 

)انظ��ر ملزيد من التفاصي��ل أيًضا إيديلينبوس وكليج��ن 2007: 29(.  أواًل، تكون الثقة أمرًا 

هاًما فقط عندما يكون الش��خص ضعيًفا، فالضعف هو حالة يصبح فيها املوقف غري يقيني 

أو محفوًفا باملخاطر؛ ألنك تعتمد عىل ترصفات اآلخرين، وألن رغبتك يف البقاء يف مثل هذا 

املوقف الذي يحمل تهديًدا )والذي قد يكون مطلًبا مسبًقا للحصول عىل أي منافع وعوائد 

محتمل��ة من العالقة( كب��رية لدرجة الثقة يف ترصف الطرف اآلخ��ر بصورة حميدة تجاهك 

برغ��م إتاحة الفرصة النتهاز ذلك.  متى ال تكون ضعيًفا - عىل س��بيل املثال، حيث تس��ود 

األجواء عدم الش��ك أو يف حال عدم وجود أي مخاطر � لن تكون ثقتك يف الش��خص اآلخر 

من عدمها مجدية. 

من الرضوري، رغم ذلك، اإلقرار بأن هناك أنواًعا مختلفة من املخاطر )ش��يبارد وشريمان 

1998؛ هدس��ون 2004(.  وهن��ا ميكننا أن مني��ز بني مخاطر الت��رصف - أي مخاطر ترصف 

الش��خص املوثوق فيه ترصًفا خاطًئا، مثل التهور يف الش��ئون الخاص��ة بالطرف الذي منحه 

ه��ذه الثقة أمام الغري، أو انتهاز فرصة تباين املعلومات لخيانة الش��خص الذي منحه الثقة 
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- ومخاط��ر التقاع��س، أي عدم قيام املوثوق فيه باملهمة عىل الوجه األكمل، مثل التس��ليم 

يف الوقت املحدد أو توقع تغري حاجات الش��خص الواثق مع تغري الظروف.  قد يختلف كل 

ه��ذا من حيث مقدار التفكري أو الجهد املطلوب من املوثوق فيه، والذي يتعلق يف املقابل 

إما مبستوى التزامه وإما مبستوى كفاءته.  قد تختلف املخاطر أيًضا من حيث حدتها، وذلك 

حس��ب عوامل مثل عدد املترضرين، والتداعيات االقتصادية، واألرضار السياس��ية املحتملة 

التي قد تنجم، وهكذا. 

وهذا يعني، ثانًيا، أن الس��لوكيات املتوقعة من الطرف املوثوق فيه قد تختلف، ويؤدي 

أقل قدر من الثقة إىل توقع س��لوك غري س��لبي:  مام يعني االعتامد أن الطرف اآلخر الذي 

تتعرض للخطر أمامه لن يترصف عىل نحو سلبي نحوك.  عىل سبيل املثال، يرى باير )1986: 

235( الثق��ة عىل أنها »الضعف املقبول أمام رغب��ة محتملة، ولكن غري متوقعة من الطرف 

اآلخ��ر )أو انعدام النوايا الحس��نة( نحو ش��خص ما«.  ولكن من غ��ري املرجح أن يعود هذا 

الش��كل من الثقة بالفائدة عىل الش��خص الواثق يف ظروف غري متوقع��ة، وهو األمر الذي 

يتطلب من الطرف اآلخر، ليس االمتناع عن أداء أي يشء سلبي فحسب، ولكن أيًضا التفكري 

يف االس��تجابة اإليجابية ألي طوارئ غري متوقعة والترصف وفًقا لها، مبعنى آخر، »املبادرة«.  

يف هذه الظروف، فإن الثقة »تتضمن التوقع، وليس االفتقار للنية الس��يئة فحس��ب، ولكن 

تتضمن عنرص النية الحس��نة من الطرف اآلخر« )بلويس 1999، 204؛ انظر أيًضا هوس��مر 

1995: 238(.  وكال املفهومني يف الصيغة التي وضعناها يعني أن املوثوق فيه سوف مييل إىل 

»الترصف بطريقة تتامىش مع مصالحك«. 

وال��يء بال��يء ُيذكر، فهنا يظهر الط��رف اآلخر من العالق��ة كأن لديه امليل للترصف 

بطريق��ة جدي��رة بالثقة؛ ألنه ال يفعل ال��يء فقط ألنه عليه أن يفعل��ه.  وليك تتوقع بأن 

شخصاً ما سوف يترصف عىل نحو يتامىش مع مصالحك ألنه، عىل سبيل املثال، ملتزم قانوًنا 

أو من الناحية التعاقدية، ال يعني أن تثق بهذا الشخص.  ولكن ذلك يعني أن ترى أن لديه 

ما يجعله جديرًا بالثقة. 

رابًعا، تشتمل الثقة عىل مكون معريف ومؤثر، وكالهام يقع تحت مظلة مصطلح »الثقة«، 

ورمب��ا بصورة غري كاملة، فأن��ت تثق يف الطرف اآلخر، ألن من ضمن األس��باب، أنك تعرف 
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الط��رف اآلخ��ر وأن موقفه قد يعني بأنه س��وف يترصف عىل نحو مع��ني.  ولكن يف عالقة 

الثقة الكاملة، فإنك تثق ألنك تتأكد إىل حد ما من هوية الطرف اآلخر، وتشعر بالقرب من 

حاجاته وتفضيالته وأمناطه السلوكية، وما إىل ذلك.  ويؤدي هذا العنرص العاطفي إىل متييز 

اآلخر »بسامت شخصية مثل االستقامة واألمانة والنزاهة واإلخالص« )بارداش 1998: 263(.  

ولقد وصف ليوييك وبانكر املكون املعريف هنا عىل أنه »الثقة املبنية عىل املعرفة«، واملكون 

املؤثر عىل أنه »الثقة املبنية عىل الهوية« )1995: 121–2(. 

يف النهاي��ة، توجد الثق��ة بني األفراد، ولي��س املنظامت.  بعبارة أخرى، ف��إن جدارة أي 

منظم��ة بالثقة تنبع من الجدارة بالثقة باألف��راد الذين يعملون لديها، وقد تختلف مصالح 

وشخصيات أولئك األفراد عن املنظمة وفيام بينهم.  والحقيقة هي أن أي منظمة قد تسعى 

للتأثري يف أعضائها للترصف بطريقة أجدر بالثقة، وقد تكتس��ب س��معة أفضل نتيجة لهذا، 

فعىل س��بيل املثال، قد تكون أي رشكة من رشكات املحاس��بة جديرة بالثقة أكرث من غريها، 

ولكن ألن السمعة ُتستقى من كوادرها؛ ال توجد ثقة بني الهياكل التنظيمية. 

الثقة وتكاليف العلقة:

إن رعاي��ة العالق��ات التعاوني��ة املبنية عىل الثق��ة بني الرشكاء قد تعم��ل عىل تخفيف 

تكاليف الصفقة التي ُتس��ند للغري بطرق عدة.  أواًل، يتيح بناء الثقة آلية للتحفيز، باعتباره 

بدي��اًل أو مكماًل لدافع تحقيق األرباح الذي تعتمد عليه املنافس��ة، وما املنافس��ة إال حافز 

يح��ث عىل أفضل أداء ممكن للحد الذي يكون معه مزودو الخدمات الذين يس��عون وراء 

األرباح مهتمني مبصلحتهم الش��خصية، ويخشون خسارة التعاقد لصالح املنافسني؛ ألن ذلك 

سوف يعني خسارة األرباح.  ولكن التعاون يشمل مجموعة أكرب من املصالح.  وكام ناقشنا 

س��لًفا أنه يف يف الواقع العميل عادًة، ما يكون لدى األف��راد الكثري من الدوافع املعقدة أكرث 

من مجرد املصالح الش��خصية االقتصادية.  تشمل هذه الدوافع بعض األغراض العرفية التي 

م��ن األرج��ح أن تكون جوهرية عندما يكون مزود الخدم��ة منظمة غري هادفة للربح، كام 

تش��مل كذلك منافع التضام��ن التي تصبح ذات أهمية كربى، والس��يام تجاه هذا التحليل.  

وللحد الذي يقدر عنده األفراد الحوافز التضامنية، من األرجح أنهم سوف يقدرون الرشاكة 

يف ح��د ذاتها، إضاف��ًة إىل النتائج التي يأملون يف تحقيقها.  عالوًة عىل ذلك، كلام اتس��مت 
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العالق��ة بالتعاون، ازدادت قوة تلك الدوافع التضامنية، كام أن تعزيز هذه الدوافع البديلة 

أيًضا يجعل من الس��هل تشجيع التعاون بني مزودي الخدمات، وهو األمر املفيد عند غياب 

األسواق التنافسية )أيديلينبوس وكليجن 2007: 32(. 

ثانًي��ا، الثق��ة التي تعزز من التعاون تجعل من الس��هل عىل األط��راف تنويع الخدمات 

عندم��ا تطرأ ظروف ال ميكن التنبؤ بها، ويصبح كل طرف أكرث ثقة بأن اآلخر س��وف يضبط 

أوضاعه، أو يف أحسن األحوال، »يبذل قصارى جهده« من أجل التغلب عىل املصاعب التي 

تكتنفها الطوارئ غري املتوقعة.  ويف املقابل، يشعر اآلخر أيًضا بقلة توتره حيال تغيري جانبه 

م��ن العالقة.  ومن ثم، تقل الحاجة إىل االس��تناد لرشوط مح��ددة من العقد التي قد تحد 

من إمكانيات التوصل إىل حلول إبداعية حس��ب ما يطرأ من مس��تجدات، كام تقل الحاجة 

إىل تحدي��د كل االحتامالت املتصورة مبزيد م��ن التفصيل.  وقال لومان إن الثقة تعمل عىل 

تقليص التعقيدات )1979: 24(، وهذا بالطبع أمر جوهري خصوًصا من أجل تيس��ري عملية 

التعلم والتطوير حيث مييل كل طرف إىل اس��تثامر وقته ومجهوده يف اإلبداع والتحسني، يف 

ضوء املعرفة التي من األرجح أن يبادر بها الطرف اآلخر )كليجن وتيزمان 2000: 92(. 

ثالًث��ا، تعرف العالق��ة التعاونية بأنها تلك العالقة التي تس��توجب مش��اركة املعلومات 

وتش��جع عليها، ومن ثم تعمل عىل الحد من تباين املعلومات.  ويعد تبادل املعلومات أمرًا 

رضورًي��ا للرشاكة ألن من دونها س��وف يجد الطرفان صعوب��ة يف التوصل إىل طرق لتعديل 

اإلجراءات فيام بينهام من أجل اس��تيعاب أي مس��تجدات غري متوقعة )الكس وسيبينيوس 

1986: 113(.  يف الوقت نفس��ه، تش��جع العالقة التعاونية عىل مش��اركة املعلومات، حيث 

يش��عر كل ط��رف بأنه أق��در عىل الوث��وق يف أن الطرف اآلخر لن يحج��ب أي معلومة أو 

يستخدمها بصورة انتهازية. 

يف النهاي��ة، تعمل الثقة عىل تحويل االعتامدية املتبادلة إىل ميزة، وهي ليس��ت مش��كلة 

تعاقدي��ة، كام أن قوة تبادل املعلومات الناتجة عن تزايد الثقة تعني أنه من األيرس أن يحصل 

الطرفان عىل صورة صادقة عن كيفية س��ري األداء )س��واء كان طيًبا أم س��يًئا( من جانب مزود 

الخدمة أو الرشيك بفضل مجهوداته وليس لعوامل أخرى.  كام أن ارتفاع درجة الجدارة بالثقة 

للطرف اآلخر يعني أنه أقل مياًل النتهاز االعتامدية املتبادلة والتورط يف سلوكيات انتهازية. 
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باختصار، من املمكن أن تعمل الرشاكة التعاونية عىل التخفيف من املش��كالت التي قد 

تنش��أ نتيجة االفتقار للمنافسة أو نتيجة صعوبات تحديد املواصفات واملتابعة، ويف الوقت 

نفس��ه تعمل عىل متكني مزود الخدمة الخارجي من املش��اركة.  لذا، فإن البديل املناس��ب 

هو إما اللجوء إىل اإلنتاج الداخيل باملنظمة وإما التعاقد الخارجي، حيث يس��تطيع مزودو 

الخدم��ات الخارجيون تقديم أي جزء من الخدمة بتكلف��ة أقل أو بجودة أفضل، ولكن قد 

ترتفع تكلفة مش��اركتهم.  وكام أرشنا أع��اله، قد يتالءم ذلك عىل وجه الخصوص مع تقديم 

حزم خدمات معقدة. 

وم��ع ذلك، ال تس��تطيع الرشاكات تحقيق ه��ذه املزايا ما مل تكن هن��اك ثقة كبرية بني 

األطراف، وإال تكون هناك مخاطرة بأن مزودي الخدمات أو الرشكاء سوف يستغلون االفتقار 

النس��بي للنظم التنافسية، ويس��تغلون املعلومات الرسية، إضافًة إىل التهاون يف املسؤولية 

الت��ي تنطوي عليه��ا الرشاكات، ومن ثم فإن تطوير الثقة أمر رضوري بالنس��بة للمنظامت 

الحكومية التي تسعى إىل إقامة عالقات تعاونية مع مزودي الخدمات والحفاظ عليها، مام 

يثري التساؤل بشأن ما يدعم الثقة يف نطاق العالقة. 

تطوير الثقة:

ما الذي يجعل الشخص )املوثوق فيه( جديرًا بالثقة يف أعني الطرف اآلخر )مانح الثقة(؟ 

هذا الس��ؤال له جانبان:  الجانب األول، ما السبل التي يستطيع من خاللها الفرد معرفة أن 

الش��خص اآلخر جدير بالثقة؟ ثانًيا، ما الذي يستطيع أن يفعله الطرف اآلخر من أجل إقناع 

الطرف األول بأنه جدير بالثقة؟

تعتمد ثقتنا باألشخاص عىل ما نعرفه عنهم.  ويشري بارداش )1998: 254 – 60( إىل عدد 

من مصادر البيانات التي قد يعتمد عليها الش��خص يف تقييم مدى جدارة الش��خص اآلخر 

بالثقة )انظر أيًضا داسجوبتا 1988: 53؛ كوملان 1990: 102-3؛ هاردين 1993: 505(، وأولها 

س��معة الش��خص املوثوق فيه، ملا يتمتع به من األمانة والكفاءة وااللتزام ألي سبب، أو ألي 

نقطة مهمة يف الس��ياق، واملصدر اآلخر هو املعرفة التصنيفية: أي التعميامت بش��أن فئات 

األفراد )سواء كانت هذه الفئة أم مهنية، أم قومية، أم دينية، أم إقليمية، وما إىل غري ذلك( 
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والتي ميكنها تعريف الشخص ومتييزه، فعىل سبيل املثال قد تبدو جدارته بالثقة مختلفة إذا 

كان يعمل بصفته أخصائًيا اجتامعًيا عنها إذا كان الش��خص يعمل بصفته سمس��ار عقارات، 

ومن املصادر األخرى الخربة الش��خصية املسبقة للفرد لدى املانح للثقة، فعىل سبيل املثال، 

إذا طّور الطرفان عالقة شخصية حميمة قريبة عندما عملوا مًعا يف مواقف عدة سابقة أو يف 

شبكة اجتامعية مشرتكة )المربايت وآخرون 2010(.  كام ال نغفل أيًضا عن البيئة السياسية 

والتنظيمية التي يعمل فيها الطرفان، فعىل سبيل املثال، مستوى الثقة بني املخرجني وكاتبي 

السيناريو يف هوليوود كان إىل حٍد ما أقل خالل عهد مكاريث منه يف أي وقت آخر. 

قد تجس��د كل هذه املصادر جزءاً من الصورة عن جدارة ش��خص م��ا بالثقة، ولكن يف 

العالقات الناش��ئة حديًثا فإن املعلومات املمنوحة قد تكون محدودة نسبًيا يف هذا السياق، 

يف ح��ني قد متيل املعلوم��ة يف العالقات القدمي��ة إىل االنحياز، أو التبس��يط املبالغ فيه، أو 

املحسوبية، أو التعميم املفرط، واألهم من ذلك هو أن املعلومات قد ال تكون قابلة للتطبيق 

بص��ورة جيدة عىل م��دى إمكانية الوثوق يف ش��خص آخر فيام يتعلق باملس��ائل الهامة يف 

العالقة الحالية.  لذا تعد الخربة الحالية مع الشخص هي أهم مصدر من مصادر املعلومات 

ع��ن مدى جدارة الفرد بالثقة بأي كيفية ترصف ذلك الش��خص يف نط��اق العالقة الحالية.  

ويأخذنا هذا بالطبع إىل الجانب اآلخر من الس��ؤال:  ماذا ميكن للش��خص أن يفعل إلقناع 

الطرف اآلخر بأنه جدير بالثقة؟

يف أبس��ط مس��توى، ميكنه إبراز السامت والس��لوكيات يف نطاق العالقة مبا يربز أنه من 

األرجح س��وف يترصف بص��ورة طيبة نحو الطرف اآلخر، حتى عندما يكون ذلك الش��خص 

اآلخر ضعيًفا.  وقد تظهر هنا أي من السامت املرتبطة بالجدارة بالثقة يف التعامالت اليومية: 

األمانة والرصاحة والنزاهة واالستقامة والتبرص وما إىل غري ذلك )باتلر 1991(.  ومن مالحظة 

هذه الس��امت، فإن مانح الثقة سوف يش��كل وجهة نظر بأن لدى هذا الشخص اآلخر عىل 

األقل نزعة للترصف بطريقة جديرة بالثقة.  ومن املؤكد أن إظهار عكس كل هذه السامت 

)عىل سبيل املثال، التنافسية والتكتم وما إىل غري ذلك( سوف يجعل الثقة أمرًا مستحياًل. 

ولكن التصور أن ش��خصاً ما من األرجح أن يترصف بطريقة جديرة بالثقة يعني الوثوق 

به فعلًيا؛ هذا ألن تطوير مس��توى أعمق من الثقة يع��د عملية ديناميكية، يلعب فيها كال 
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الطرف��ني دورًا.  وباالعتامد ع��ىل نظرية التبادل، نرى أن هذه العملي��ة تبادل للهدايا )بالو 

1964؛ إيكيه 1974(.  )»الهدايا« ال يقصد بها هنا أشياء مغلفة يف ورق المع، وال أظرف من 

ورق بني عىل وجه الخصوص!، وإمنا أي يشء ملموس أو غري ملموس يقدره املتلقي.  ويأيت 

املصطلح من أحد الفروع الرئيس��ية من علم االجتامع، متضمناً ذلك الدراس��ات اإلنس��انية 

املتع��ددة وأعامل تيتموس التي ناقش��ناها يف الفصل الثالث(.  إن التهادي عملية غري ثابتة 

ال تعتم��د عىل الفرتات غري الخطية ب��ني الهدايا، وإمنا من الناحية الفكرية نس��تطيع متييز 

مختلف مراحلها. 

وتتمثل أول خطوة عندما مينح الفرد »هدية« لفرد آخر، وقد تكون الهدية أي يشء يقدره 

الفرد اآلخر - س��واء كانت ملموس��ة أم غري ملموس��ة، ذات قيمة اقتصادية أم غري ذات قيمة 

اقتصادية - مثل أداء املعروف دون طلبها، أو مش��اركة املعلومات، أو االس��تثناء من القواعد 

)ولكن ليس مخالفتها(، أو الرتحيب بالطرف اآلخر، أو إبداء االهتامم أو االحرتام، أو تحمل جزء 

من أعباء العمل الخاصة باآلخر يف حاالت الطوارئ، أو عدم اس��تغالل الظروف غري املتوقعة.  

ويف حالة األوس��اط االستخباراتية التي قد ناقشناها سلًفا يف مطلع الفصل، فقد تكون مبادرة 

بناء الثقة هي إعطاء الجهة األخرى معلومة مفيدة فيام يخص تحقيقات مستمرة.

وطبًقا ملا أسامه جولدنر )1960( »ُعرف املعاملة باملثل« الذي شاع بعدها وساد يف أكرث 

املجتمعات إنس��انية، فإن الرد األرجح من جانب الش��خص اآلخر للهدية التي يتلقاها هو 

املعامل��ة باملثل فيام بعد عند نقطة معينة، وذلك بإعطاء هدية للطرف اآلخر.  بالنظر لهذا 

ال��رد، فم��ن املرجح أن يقوم املانح األول للهدية بإعطاء مزي��د من الهدايا يف الطرف اآلخر، 

العكس بالعكس، فكل استجابة إيجابية من املرجح أن تدعم ثقة كل طرف يف الطرف اآلخر 

)زاند 1997: 95–6(.  لذا، فمن املرجح أن نصل إىل هذه النتيجة إن نظر إليها املتلقي عىل 

أنه��ا ذات قيم��ة، ومن ثم فإنها تؤدي إىل بعض التضحية من جان��ب املانح.  هذه العملية 

املتواصلة قد ينظر إليها البعض عىل أنها تؤدي »إىل مزيد من الثقة«، والتي تؤدي فيها كل 

حال��ة من النواي��ا الطيبة من جانب أي من الطرفني إىل ترصف��ات مامثلة من الطرف اآلخر 

)فوك��س 1974: 114(.  وليس بالرضورة أن تكون املعاملة باملثل يف الحال، ولكن قد تؤجل 

عندما تس��نح الفرصة املالمئة م��ن أجل الرد، كام أنه ليس بال��رضورة أن تضاهي قيمة كل 
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هدي��ة بالتحديد تلك التي يقدمه��ا اآلخر، يف حني يكون هناك تكاف��ؤ تقريبي للقيمة عرب 

الوقت، ومن ثم فإن املعاملة باملثل قد توصف عىل أنها عالقة رخوة أو غري ثابتة. 

ومع ذلك، يش��ري جولدنر إىل أن املعاملة باملثل هي الرد األرجح، لكنها ليس��ت مؤكدة 

)1960: 177(؛ فق��د يحصل املتلقي الهدية األوىل ببس��اطة، عىل س��بيل املث��ال، وال يبادر 

باملعاملة باملثل.  وبإعطاء تلك الهدية، فإن املانح األصيل من ثم ُيعرض نفس��ه ألي س��لوك 

انتهازي قد يقدم عليه الطرف اآلخر )عىل سبيل املثال، اإلفصاح عن معلومات شخصية، أو 

أن يك��ون عرض��ة للمهانة(.  وقد يكون هذا أقرب للصحة يف عامل أجهزة املخابرات يف املثال 

املذكور.  ويف واقع األمر، قد تشجع الهدايا عىل الثقة إذا أضعفت موقف املانح أيًضا.  وعىل 

النقي��ض، ف��إن الهدايا األقل قيمة تقلل من مدى ضعف املان��ح، ولكن ليس من املرجح أن 

تولد الثقة. 

ماذا عن هذه األنواع من الهدايا التي تولد الثقة يف اآلخر؟ الحقيقة هي أن الهدايا: )1( 

ذات قيمة بالنس��بة للمتلقي و)2( تؤدي إىل بعض التضحيات أو الضعف مبا يش��ري إىل أن 

املانح يعطي وزًنا ملصالح املتلقي بالنس��بة ملصالح��ه الخاصة به.  وكلام زادت قيمة الهدية 

وعظمت التضحية، زادت قيمتها لدى املتلقي، ويعزز هذا التصور إذا ما ُمنحت الهدية دون 

أي أحقاد، مع عدم توقع أي معاملة مامثلة واضحة يف اللحظة نفس��ها، أو عدم وجود ألي 

حس��ابات مبارشة للمنافع.  وعىل النقيض، من املرجح أن تحفز الهدايا الثقة عندما ال تبدو 

عىل اإلطالق كام لو أنها ال ُيقصد منها ذلك. 

ومثلام ميكن بناء الثقة، ميكن هدمها أيًضا؛ ففي اإلشارة إىل الحافز عىل تقليص الثقة، قد 

يتورط أحد األطراف يف خيانة الثقة إما بالنكوص يف التزام )مثل الحنث بالوعد، أو بإس��اءة 

اس��تخدام املعلومات الرسية( أو بالترصف بانتهازية )مثل استغالل ضعف الطرف اآلخر أو 

بإظهار عدم االحرتام(، ومن ثم يرد اآلخر بانتهاك انتقامي، وهكذا )فوكس 1974:  102–3؛ 

موريسون وروبنسون 1997: 233–4(.  من وجهة نظر الشخص، هذا من غري املالئم إطالًقا، 

سواء النكوص كان يرجع إىل عدم رغبة الطرف اآلخر باحرتام االلتزام، أو إىل عدم قدرته عىل 

ذلك نتيجة عوامل خارجة عن إرادته.  وس��واء هذا أو ذاك، تتضاءل جدارة ذلك الش��خص 

بالثقة، لذا يلزم أن تكون الوعود جذابة وذات مصداقية. 
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ولجميع هذه اآلليات تداعيات عملية بالنسبة لسلوك املوظفني الحكوميني الذين ميثلون 

الجهات الحكومية يف الرشاكات مع املنظامت غري الحكومية يف حالة بناء الثقة.  وبحد أدىن، 

س��وف يكون من ال��رضوري أال ينكصوا يف تعهداتهم التي قطعوها ملزود الخدمات بش��أن 

أشياء مثل التمويل، أو متطلبات العمليات، أو األغراض املتفق عليها، أو استمرارية الربنامج. 

وم��ا ال يق��ل أهمية أيًضا أنه��م قد يحتاج��ون إىل أن تكون لديهم املق��درة عىل تقديم 

»الهدايا« وتلقيها، باملعنى الذي قد استخدمناه هنا.  ففي مستهل أي رشاكة عمل، قد يشمل 

هذا السامح ملزود الخدمة باملشاركة يف صياغة أهداف ونتائج الربنامج أو املرشوع، بدالً من 

مج��رد فرض بعض املخرجات املطلوبة مع منح مزود الخدمة الحرية واالس��تقاللية فقط يف 

تحديد كيفية الوصول للمخرجات، ولكن ذلك قد ال يعني فرض متطلبات متابعة صارمة، مام 

يبعث عىل انعدام الثقة، متاًما مثلام فعل الرئيس ريجان، وهذا موقف ال ينىس، يف محادثات 

الحد من انتشار األسلحة مع السوفييت عندما أعلن قائاًل:  »امنح ثقتك، ولكن تحقق«. 

خالل عالقة الرشاكة، فقد يش��مل األمر اتخاذ خطوات اس��تثنائية عندما تحدث حاالت 

طارئ��ة غري متوقعة - عىل س��بيل املثال، من��ح مزود الخدمة بعض املرونة أو االس��تثناءات 

م��ن القواعد عندما يعجز عن التس��ليم عىل النحو املطلوب ألس��باب خارج��ة عن إرادته.  

وقد يعني هذا أيًضا اتخاذ خطوات ملس��اعدة مزود الخدمة، باملعلومات والدعم والتدريب 

والبني��ة التحتي��ة وما إىل آخره.  ويجدر العلم أن جميع هذه اإلجراءات قد تس��تغرق وقًتا 

طوياًل جًدا، رمبا س��نوات إن صح التعبري وليس ش��هورًا، وذلك بالنظ��ر إىل حلقات التغذية 

الراجعة التي تتسم بالطول النسبي نتيجة لهذا. 

إن بناء الثقة قد يؤدي كذلك إىل التأكيد عىل عنارص مش��اركة الهوية، أي تدعيم األوجه 

املش��رتكة للمهنة أو الخلفية التاريخية أو الغرض.  وم��ن ثم يكون الهدف هو دعم الحس 

الق��وي للتمييز بني املوظف الحكوم��ي وأولئك الذين يعملون لدى الرشيك؛ ومن ثم تكون 

هن��اك نزعة نحو النقطة أو الجانب الذي يكتس��ب كل منهم في��ه جانًبا كبريًا من األهمية 

نتيجة للرشاكة، كام يحصلون أيًضا الكثري من العاطفة، متاًما مثلام فعلوا مع منظمتهم األم.  

ويعني هذا أن املوظف الحكومي قد يكون له هويتان لدى كلٍّ من املنظمة الحكومية التي 

يعمل بها والرشاكة. 
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ويستوجب كل هذا متتع املوظف الحكومي الذي يتعامل مع الرشيك مبستًوى عاٍل من 

االس��تقاللية، فعليه أن يتسم بالكثري من الحصافة من أجل تحديد رشوط العالقة وتكييفها، 

كل��ام تجلت الظ��روف.  وللحد الذي تصبح مع��ه العالقة عبارة عن عملي��ة تعليمية، فإنه 

قد يضطر أيًضا ألن يفس��ح املجال الرتكاب األخطاء الربيئ��ة والتعلم منها دون الخوف من 

التوبيخ أو العقاب من رؤسائه.  

معضلة االنتداب:

هن��اك رغم ذلك تناقضات وتوترات بني دور املوظ��ف الحكومي يف رشاكة، ودوره عند 

الترصف نيابًة عن املنظمة الحكومية.  ونظرًا لعمل املوظف باعتباره موظًفا حكومًيا؛ عادًة 

ما تصب الس��لوكات املطلوبة منه يف نطاق الرشاكة، والس��يام تلك املوجهة نحو بناء الثقة، 

ولكنه��ا تنط��وي عىل بعض املش��كالت، أو قد تتعرض للمعوقات بس��بب بعض الرضورات 

الهيكلية والتش��غيلية املرتبطة باألعامل الحكومية )هاردي وآخرون 1992(.  وتناقش هذه 

العوامل بصورة أكرث ش��مولية يف الفصل الح��ادي عرش؛ ألنها تكون يف غاية األهمية ومالمئة 

أيًضا بالنسبة لألمناط واألشكال األخرى للتعاقد الخارجي، ولكن مادامت تتعلق ببناء الثقة، 

ينبغي توضيح بعض النقاط الهامة هنا: 

أواًل، تتعرض الحكومات لالضطرابات - التغريات يف السياسات واإلسرتاتيجيات والتزامات 

املوارد والهياكل والعاملني، ويتجىل ذلك يف االنتخابات، وكذلك يف السياسات اليومية وإعادة 

التنظي��م البريوقراطي - التي قد تدفع إىل الحنث بالتعه��دات، إضافًة إىل صعوبات تطوير 

العالقة عرب الوقت.  ثانًيا، هناك غالًبا مسئوليات متبادلة بني األنشطة الحكومية، التي جاءت 

نتيجة تعقد أدوارها، وقد يؤدي هذا إىل إرس��ال املنظامت رسائل مشوشة للرشكاء، ومن ثم 

تقويض جدارتهم بالثقة.  ثالًثا، تخضع الجهات الحكومية اللتزامات باملس��اءلة بشأن أشياء، 

مثل التقارير املالية والتعيني يف الوظيفة الحكومية وتفويضات اإلنفاق وقواعد الرشاء، وهي 

تقيد نطاق تبادل الهدايا، ومن أجل التكيف مع الظروف املتغرية.  عالوًة عىل هذا، إن كانت 

املتابع��ة صارمة، فإنها توحي بعدم الثقة، وقد تعزز تقليص الثقة.  ويف النهاية، قد ال تكون 

هن��اك مالءمة بني الثقافات التنظيمية للرشكاء املعني��ني، فيعزز هذا الواقع لجوء منظامت 

القط��اع العام إىل تعيني أنواع عدة من املتخصصني املهنيني، الذين يؤمنون مبعتقدات وقيم 
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محددة من الناحية الوظيفية، قد تحيد عن معتقدات باملنظامت الرشيكة وقيمها.  ويعزز 

من ذلك حقيقة أن املوظفني الحكوميني مييلون إىل اكتساب »أخالقيات الوظيفة الحكومية« 

التي قد تكون عىل خالف مع األعراف التي يؤمن بها الرشكاء. 

جميع هذه املوضوعات يدعمها واقع أن نشاط الدخول يف عالقة رشاكة عادًة ما يؤديه 

م��ن ميثلون املنظم��ة الحكومية، وليس من ميارس��ون التوجيهات عليها.  تش��كل التقلبات 

والتعقيدات واملس��اءلة جميًعا وس��ائل لتقوم املنظمة بس��حب موظفي الصفوف األمامية 

بعي��ًدا ع��ن العالقة التعاونية.  وكل��ام زاد أثر هذه العوامل، قلت احت��امالت تطوير الثقة 

والحفاظ عليها مع الرشيك. 

وم��ن بني طرق تعامل املوظف املنتدب مع هذه املش��كلة اإلس��هام لدرجة ما يف خلق 

سبب مشرتك مع الرشيك لعدم فرض أي قيود من جانب املنظمة أو الحكومة.  وبحد أدىن، 

قد يش��مل هذا مجرد التعبري عن التعاطف بش��أن القيود، أو انتقادها أمام الرشيك.  ولكن 

إذا كان املغزى من القيود تراجع املنظمة بصورة فاعلة بش��أن التعهدات التي قطعتها، فقد 

يعني هذا مقداراً بس��يطاً من املالءمة بالنس��بة للرشيك، مع افتق��ار احتجاجات املوظف 

املنتدب إىل املصداقية. 

وق��د يتمثل االتجاه األكرث رضورة يف تأييد قضية ما نياب��ةً عن الرشاكة لدى املنظمة أو 

الحكوم��ة، أو انتقاد القيود، أو تقديم مقرتح��ات بناءة للتخفيف من وطأتها، وهذا بالطبع 

قد يبعث برس��ائل قوية للرشي��ك عن التزام املوظف املنتدب بالعالق��ة، ولكنها أيًضا تبعد 

املن��دوب ع��ن منظمته، وهو موقف قد يصاحب��ه بعض املخاط��ر.  إذا كان تأييد املوظف 

املنتدب للرشاكة قوًيا بدرجة كافية ودامئة، فقد يتخطى حًدا تبدأ بعده املنظمة يف التساؤل 

عن مدى والئه)3(.  ورًدا عىل ذلك، قد تبدأ املنظمة بالتعامل مع الرشاكة من منطلق الشك 

والريبة - وذلك من خالل حجب معلومات، عىل سبيل املثال - والعمل عىل إعطاء مؤرشات 

تنم عن تدهور تدريجي يف الثقة. 

وهك��ذا، فإنه مع وجود االضطرابات والتعقيدات واملس��اءلة باعتبارها معوقات خطرة، 

يواجه املندوب معضلة؛ إذ إنه قد يس��عى إىل الحفاظ عىل قربه من الرشيك، ولكنه يخاطر 

بفق��دان املصداقية مع املنظمة التي ينتمي إليها، أو أنه قد يس��تطيع الحفاظ عىل هويته 
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ل��دى املنظمة، ولكنه يخاطر بالثقة التي يتمتع بها لدى الرشيك.  كام يتعني عليه أن يتخذ 

منهًجا معتداًل، وأن يكون حذرًا يف عالقته بكال الطرفني. 

وم��ن ثم بدرجة أكرب أو أقل، فإن الرشاكة من ث��م تكون ضعيفة إىل حدٍّ ما تجاه بعض 

اخت��الف اإلدارة العامة عن إدارة القط��اع الخاص.  وألنها خصائص مرتبطة بالحكومة، فمن 

املرجح أن تقاوم إجراءات القضاء عليها.  ولكن قد تكون هناك طرق تس��تطيع بها املنظمة 

محاول��ة تخفيفها، عىل األقل للدرجة التي ميكن معها أن تقارن املنافع والتكاليف النس��بية 

للرشاك��ة مع تلك الخاص��ة بالرتتيبات البديلة، مثل التعاق��دات التلقليدية أو اإلنتاج داخل 

املنظمة.  وسوف نتعرض لها مبزيد من املناقشة يف الفصل الحادي عرش. 

الخلصة:

لق��د انترش كل م��ن مصطلحي الرشاكة )مش��اركة اإلنتاج( والتع��اون )باعتباره طريقة 

للتنس��يق( يف عرص أطلق عليه اسم »عرص حوكمة الش��بكات« )روديس 1997(.  وبالفعل 

فإن مصطلح »الرشاكة« أصبح مش��هورًا للغاية، لدرجة أنه قد تم تطبيقه عىل ظاهرة، مثل 

رشكات القطاعني العام والخاص التي ال تستحق اكتساب هذا اللفظ. 

إن دعم هذه املوافقة هو من قبيل الحامس واسع االنتشار للطرق التعاونية من الحوكمة 

والتنس��يق بني املنظامت.  ويبدو أن كاًل من الرشاكة والتعاون يس��تحقان كل هذا العناء يف 

واقع األمر بوصفهام طريقة ُمثىل ألداء األشياء.  ومن ثم، فقد تم توجيه الوقت والجهد من 

أجل إرسائهام والحفاظ عليهام. 

ونتخذ هنا موقًفا أكرث أهمية، فتامًما مثلام ميثل إسناد األعامل للغري )التعاقد الخارجي( 

أم��رًا هاًم��ا يف بعض الظروف املؤكدة، نجد أن الرشاكة والتع��اون كذلك ميثالن أمرًا يف غاية 

األهمية.  وعىل وجه التحديد، ينبغي تبني الرشاكة متى توفر رشطان.  يتمثل أول الرشطني 

يف أن اش��رتاك املنظمة الحكومية ومزود الخدمة الخارج��ي يف اإلنتاج يخلق قيمة أكرث من 

قيمة كل منهام عىل حدة بذلك.  ويف بعض الحاالت، قد تكون تحقيق تلك الرشاكة رضورة 

ملح��ة، ودونها ال ميكن تحقيق أي غرض عام هام، مثل الحامية من اإلرهاب.  ويف الحاالت 

األخرى، قد تكون مفضلة، ولكن ليست بتلك الرضورة. 
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أما الرشط الثاين فهو أن لدى الرشيك الحكومي وسائل لحث مزود الخدمة الخارجي عىل 

العمل بطريقة تسهم يف تحقيق القيمة املطلوبة.  ومن بني طرق التنسيق التي سبق التطرق 

إليه��ا بالفصل األول، هناك طريقتان مالمئتان، وهام التعاقد والتعاون )برغم أنه من املمكن 

تطبيق الطرق األخرى عىل النحو املتصور، والس��يام التفاوض(.  وميكن تنس��يق املشاركة من 

خالل التعاقد، ولكن يف نطاق محدود جًدا أكرث منه عند إس��ناد األعامل للغري.  والسبب هو 

أنه��ا رشاكة تعمل عىل تخفيض أهمية هاتني الس��متني الرضوريتني للتعاقد باعتباره طريقة 

من طرق التنس��يق:  وهي املنافس��ة وتحديد املواصفات واملتابعة.  عىل الجانب اآلخر، فإن 

الرشاكات عادة ما تنش��أ من خالل طرق أخرى بخالف املنافس��ة، مع احتاملية إحالل مزود 

الخدمة الخارجي إذا كان أداؤه سيًئا.  وقد تتطور من خالل عمليات أقل رسمية، مثل التقدم 

من خالل الشبكات أو من خالل الُنهج التي يتبعها مزودو الخدمات.  وحتى يف حاالت اختيار 

الرشي��ك الخارجي من خالل عملية املناقص��ة، فمن املرجح أن يكون معيار االختيار الرئييس 

ه��و تكاملها م��ع املنظمة الحكومية، والذي يفصح للرشيك ع��ن ميزة درجة تحديد األصل.  

وم��ع ذلك، ال يعني هذا أن املنظمة الحكومية مجردة من س��بل تحفيز الرشكاء عىل األداء.  

وعىل وجه التحديد، فهي تستطيع تطبيق الحوافز والعقوبات، مثل املكافآت أو الغرامات. 

ع��ىل الجانب اآلخ��ر، من املرجح أن ت��ؤدي الرشاكة إىل تعقيد آليات التعاقد الرئيس��ية 

األخ��رى، والتي تتس��م بأنها رضورية لتطبي��ق الحوافز والعقوب��ات:  أي تحديد مواصفات 

الخدمات ومتابعتها.  إن القيام بأنش��طة إنتاجية مش��رتكة مع الرشكاء من املحتمل أن يؤدي 

إىل ق��در هائل م��ن االعتامدية املتبادلة.  وبالطب��ع كلام ازداد تكامل اإلج��راءات اإلنتاجية 

للرشكاء، زادت درجة االعتامدية املتبادلة، مام يعني صعوبة إس��ناد املس��ؤولية نتيجة لألداء 

الجيد أو السيئ، وهو مطلب مسبق لتطبيق نظم املكافآت والعقوبات. 

وهكذا، من املعقول أن تلجأ املنظامت الحكومية إىل التعاقدات باعتبارها طريقة لتنسيق 

الرشاكة عند انخفاض درجة االعتامدية املتبادلة بني أعامل الرشكاء وانخفاض درجة التحفيز، 

بخالف إحالل مزود الخدمة الخارجي باعتباره وسيلة ملنع األداء السيئ. 

ويثري هذا بالطبع الطريقة األخرى للتنس��يق:  التعاون.  وكام ناقش��نا أعاله، فإن املحفز 

الرئي��يس والجوهري وراء التع��اون هو الثقة.  ومن ثم، ال ينبغي تبن��ي التعاون عندما يرى 
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وجود مس��توى معق��ول من الثقة بني ال��رشكاء بالفعل، أو ميكن بناؤها خ��الل فرتة زمنية 

معقولة.  وقد تستند هذه األحكام إىل نوعني من العوامل:  النوع األول هو جدارة الرشيك 

الخارجي بالثقة، والتي ميكن دراس��تها جيًدا بأخذ الس��معة يف االعتبار، قبل األداء والدخول 

يف السياق نفسه وما إىل غري ذلك.  أما النوع اآلخر فهو قدرة املنظمة الحكومية عىل إظهار 

م��دى الجدارة بالثقة يف املقابل.  وس��وف يعتمد هذا مبارشًة عىل ق��درة الجهة الحكومية 

عىل منح »الهدايا« وتجنب الحنث بالتعهدات.  ويتطلب هذا من مفويض الهيئة الحكومية 

أن يكون لديهم الوقت واالس��تقاللية الكافيني لزيادة الثقة، والتي سوف تكون بدورها من 

وظائف نظام املس��اءلة واالضطرابات والتعقي��د واالختالفات الثقافية التي تكتنف املنظمة 

وممثليه��ا.  وهكذا بينام تتمتع الثقة بقيمة عالية جًدا يف أي عالقة بني أي مش��رٍت حكومي 

ومزود خدمة غري حكومي، فمن الرضوري أن تكون واقعية بشأن مدى صعوبة تعزيزها. 

وم��ن ثم، تكون الرشاك��ة مالمئة للغاية عندما يعمل الرشكاء مًع��ا عىل خلق املزيد من 

القيم��ة، أكرث مام هو الحال عندما يعمل كل طرف وحده، وأنه من املمكن أيًضا اللجوء إما 

للتعاق��د وإما للتعاون باعتبارهام من طرق التنس��يق.  ومع ذلك، فإن هذه الظروف قد ال 

يتوفر إال جزء منها.  وعىل وجه التحديد، فإن املوقف الش��ائع الوحيد هو عندما يس��تطيع 

الرشيكان أن يخلقا مًعا قيمة أكرب مام لو عمل كل منهام عىل حدة، ولكن ال يتسم التعاقد 

وال التعاون بالسهولة؛ لصعوبة تحديد مواصفات الخدمات ومتابعتها، أو لصعوبة بناء الثقة 

)أو اس��تعادتها( بني الرشكاء.  يف هذه الظ��روف، يتعني إجراء املزيد من التقييامت املعقدة 

للتكاليف واملنافع، مام يتطلب مقارنة األهمية النسبية لألغراض العامة املحفوفة باملخاطر 

يف مقابل التعقيدات الخاصة بالتنس��يق مع األط��راف الخارجية.  وكلام زادت القيمة محل 

النق��اش، زادت جدواها، وج��دوى تكريس الجهود واملوارد الالزم��ة للتعامل مع صعوبات 

التعاقد أو التعاون. 
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الفصل السادس

االستعانة بالمتطوعين

يجد الكثري من كبار الس��ن، خالل نقطة فاصلة من حياتهم، صعوبة يف أعامل التس��وق 

والطبخ التي يحتاجون إليها من أجل تناول كل الوجبات الكاملة.  ويف الوقت نفس��ه، فهم 

ليس��وا بالضعف الش��ديد للدرجة التي تدفعهم لاللتحاق بدور رعاية املس��نني، بل ميكنهم 

بخ��الف ذلك التأقل��م مع هذه املهام يف منازلهم.  من أجل ه��ذه املواقف، يقدم للمجلس 

املحيل خدمة يطلق عليها وجبات عىل العجالت Meals on Wheels لتس��د هذه الفجوة، 

وذلك بتقديم وجبات توصل إىل منازل كبار الس��ن الذين ال يتمكنون من مغادرة منازلهم، 

وذلك مقابل مبالغ زهيدة. 

وتع��د خدمة وجبات عىل العجالت مثااًل معروًفا عن اس��تخدام نظام التطوع يف تقديم 

الخدم��ات العامة.  قدمت هذه الخدم��ة ألول مرة يف بريطانيا أثناء الحرب العاملية الثانية، 

ك��ام قدمت يف أس��راليا والوالي��ات املتحدة األمريكي��ة وكندا بدًءا من خمس��ينيات القرن 

املي��الدي املايض، تعد الوجبات عادًة يف مطبخ مركزي يديره املجلس املحيل أو متعاقد يتبع 

للقطاع الخاص، يف حني يتوىل التوريد الفعيل عادًة املتطوعون الذين يؤدون، بصفة رسمية، 

اثنتني من الوظائف اليومية الهامة.  الوظيفة األوىل هي تزويد املستلمني بالتغذية الدورية 

الهام��ة، واألخرى ه��ي االطمئنان عىل عافيتهم، وإن لزم األمر تقديم تقرير بأي مش��كالت 

يتم اكتش��افها إىل موظفي املجلس من أجل إج��راء املتابعة.  ومع ذلك ميكنهم، أيًضا تأدية 

دور آخر، أقل وضوًحا ولكن يتمتع باألهمية نفسها، فهم يقدمون، ولو عىل فرات، االتصال 

البرشي أو حتى مرافقة العمالء من كبار السن، الذين يعانون غالًبا العزلة والوحدة.  وبصفة 

جوهرية، يش��ري مدى أداء املتطوعني دورهم إىل مدى تعاطفهم الش��خيص والتزامهم تجاه 

الحاالت. 

وتعد هذه الخدمة قيمة، ليس بالنس��بة للعمالء من كبار السن وأرسهم فحسب، وإمنا 

للمجتم��ع بأكمله؛ حيث ألنها تدع��م القيمة العامة والهامة للعدال��ة عندما يتلقى أولئك 

الضعف��اء رعاية يف نط��اق الربنامج.  وبصورة أكرث فعالية، فإنها تس��اعد عىل تجنب رضورة 
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إيداع كبار السن لدى دور رعاية املسنني والتي تكون مكلفة جًدا، سواء بالنسبة ألرسهم أو 

ملمويل الرضائب، وهذا يعتمد عىل نظام متويل الخدمات الصحية. 

من أول وهلة، فإن امليزة التي تعود عىل املجالس - أو منظامت القطاع العام األخرى - من 

االس��تعانة باملتطوعني تبدو جلية: حيث تذكر الدراسة األسرالية أن اإلسهامات التي يقدمها 

املتطوع��ون تعمل »وبصورة كبرية ع��ىل تقليص تكاليف العاملة« )ميل��ز فيكتوريا 2008: 

ثامًنا(.  ومع ذلك، فإن هذا ال يعرب عن حقيقة أن بعض املجالس تستعني بالعاملة املدفوعة 

األجر من أجل توصيل الوجبات، كام ال يش��ري الدليل إىل أن هذه هي امليزة الرئيس��ية التي 

تعود عىل املتطوعني بصفة عامة.  عالوًة عىل هذا، وعىل النحو الوارد الحًقا، يش��ري البحث 

يشري إىل أن العوامل األخرى، إضافًة للتكاليف، هامة عند استعانة القطاع العام باملتطوعني، 

إذ يشري إىل رضورة التفكري بحرص قبل اتخاذ خطوة نقل املهام من العاملة املدفوعة األجر 

إىل املتطوعني. 

وحت��ى وقت قريب، كان هناك عامل واحد وراء االس��تعانة املتزايدة بالعاملة املدفوعة 

األجر، وهو العجز املتزايد يف عدد املتطوعني.  فبالنسبة لنحو ثالثة أرباع املجالس الخاضعة 

للدراسة األس��رالية، جاءت هذه عىل أنها مشكلة من مشكالت االستقطاب؛ حيث تزايدت 

صعوبة اجتذاب املتطوعني )ميلز فيكتوريا 2008: 99(.  وكان اليشء نفسه صحيًحا بالنسبة 

للكثري م��ن منظامت القطاع العام واملنظ��امت غري الهادفة للربح األخرى التي اس��تعانت 

باملتطوعني )برودين وميجس 2009: 565(.  ولكن البحث أظهر أيًضا أن االحتفاظ باملتطوعني 

الحاليني ظل من التحديات املتزايدة؛ نظرًا لزيادة معدالت دوران العاملة )جيميسون 2003؛ 

هاستينكس 2010(.  ومع ذلك، أدى الكساد االقتصادي العاملي منذ عام 2008م إىل تعقيد 

هذه الصورة، فقد أقبل األشخاص الذين أقيلوا من وظائفهم عىل عرض خدماتهم التطوعية. 

ويركز هذا الفصل بصفة أساس��ية عىل ظاه��رة التطوع للخدمات العامة، مع أن الكتاب 

كله يدور حول إس��ناد أعامل املنظامت الحكومية للغري.  كام نقر بأنه ميكن للمنظامت غري 

الهادفة للربح تقديم الخدمات الحكومية العامة.  ومن ثم نركز بصفة أساس��ية عىل التطوع 

يف القط��اع العام، ولكننا نش��ري أيًضا إىل التطوع بصفة أكرث عمومية، ألس��باب ليس أقلها أن 

الكثري من البحوث ترسي بالتساوي عليهام مًعا.  أواًل، نوضح طبيعة التطوع وأبعاده، ومن ثم 
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نحدد املنافع التي تعود عىل املنظامت الحكومية والجمهور املس��تفيد منها والتكاليف التي 

يتكبدونه��ا.  ويف نهاي��ة األمر، نتناول ما يحفز األفراد ع��ىل التطوع ملثل هذه الخدمات، ويف 

ضوء ذلك كيف لهيئات القطاع العام أن تجتذب املشاركة بها مع االحتفاظ بهذه املشاركة.

طبيعة التطوع في القطاع العام ونطاقه:

إن التط��وع يف منظامت القطاع العام هو فرع من ف��روع التطوع بصفة عامة، والجزء 

األكرب منه هو التطوع يف املنظامت غري الهادفة للربح.  تبني املس��وحات باستمرار أن قرابة 

ربع س��كان الدول املتقدمة يؤدون بعض األعامل التطوعية، مقابل نس��بة أصغر يف بلدان 

الكتلة االشراكية السابقة والنامية )أنهاير وساالمون 2000(.  عالوًة عىل هذا يعتمد القطاع 

التطوع��ي اعتامًدا كثيًفا عىل العاملة التطوعية، فنحو ثلثي الدخل الخريي املضاف يكون يف 

صورة مدخالت العمل من املتطوعني، والبقية يف شكل تربعات نقدية، والتي تعمل سوًيا مع 

التعاق��دات الحكومية وغريها من مصادر الدخل والتمويل والعمل الذي يقدمه املوظفون.  

يش��كل العمل التطوعي نحو )5, 2٪( من العاملة غري الزراعية )والتي تراوح من )2, 0 ٪( 

يف املكسيك إىل )8٪( يف السويد( )ساالمون وسوكولويسيك 2001(.  

ال يتس��م البحث بشأن التطوع يف القطاع العام باتساع نطاقه، مثلام هو الحال بالنسبة 

للتطوع بصفة عامة، ولكنه يش��ري إىل أن املتطوعني يش��كلون مصدرًا هاًما للقدرة اإلنتاجية 

للحكوم��ة، وأن أهميته��ا ق��د تكون يف تزاي��د.  ففي الوالي��ات املتح��دة األمريكية، تظهر 

املسوحات الدورية أن نحو ربع إجاميل الوقت التطوعي موجه لصالح املنظامت الحكومية 

)هودجكينسون وآخرون 1996: 105؛ برودين 2000: 112–13(، وهذا شّكل قرابة)9 ٪( من 

إج��اميل الوظائف الحكومية يف الواليات املتحدة )هودجكينس��ون وآخرون 1996:  9-28(، 

وت��م توجيه معظم هذه الجهود لصالح الحكومة املحلية )ب��رودين 2000: 113؛ انظر أيًضا 

براون 1999(.  ويف أس��راليا، بلغت نس��بة التطوع يف أنش��طة القطاع العام )5, 14 ٪( من 

إجاميل أنش��طة التطوع ع��ام ABS( 2006 2006:  29(.  يف حني ترتكز يف بريطانيا نس��بة 

)23 ٪( م��ن العم��ل التطوعي يف القطاع الع��ام.  )GHK 2010:  85(.  أما يف أماكن أخرى 

يف أوروبا، توجه نس��بة )16٪( من العمل التطوعي يف الدامنرك إىل القطاع العام، مع وجود 
 .)85 :2010 GHK( نسبة مامثلة يف هولندا
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يغط��ي التطوع مجموعة متنوعة من الخدمات واس��عة النط��اق، ولكن فئة قليلة جًدا 
منه��ا هي الس��ائدة.  ففي القطاع التطوعي، يش��يع االس��تعانة باملتطوع��ني يف الخدمات 
اإلنس��انية - التعليم والصحة والرعاية - ويف الثقاف��ة والفنون ويف الخدمات الرفيهية.  كام 
يرك��ز املتطوعون يف الخدمات العامة أيًض��ا يف هذه املجاالت، إضافًة إىل خدمات الطوارئ، 
مثل فرق إطفاء الحريق وخدمات اإلس��عاف.  ومن بني املجاالت املحددة األخرى ملش��اركة 
هؤالء املتطوعني هي برامج الطعام وإيواء املرشدين، ومعالجة مدمني املخدرات والخمور، 
ورعاية الطفل، وإدارة املحاربني القدامى، واملكتبات، ودعم التعليم املتخصص)1(.  باختصار، 
يحتل املتطوعون أهمية ويتم االس��تعانة بهم بش��كل واسع النطاق يف أعامل القطاع العام.  

والجدول )6-1( يبني األبعاد الرئيسية لالستعانة باملتطوعني. 

الجدول )6-1(:  األبعاد الرئيسية لالستعانة باملتطوعني

إسهام المتطوعينتوزيع األدوار

المنظمات الحكومية أو المنظمات غير الهادفة للربحالجهة المسئولة عن القرار

المتطوعونالجهة المسئولة عن اإلنتاج

عالقة شبه توظيفطريقة التنسيق

منافع االستعانة بالمتطوعين في العمل الحكومي وتكاليفه:

تتي��ح االس��تعانة باملتطوعني للمنظ��امت الحكومي��ة مزيًجا ذا خصوصية م��ن املنافع 

والتكاليف، ليس من حيث الخدمة نفسها فحسب، ولكن أيًضا من حيث العالقة مع مزود 

الخدمة واآلثار اإلسراتيجية عىل الجهة الحكومية. 

منافع الخدمة وتكاليفها:

ألول وهلة، تبدو املنفعة الرئيسية الخدمية من التطوع جلية، فالعمل التطوعي مجاين، 

فيام توجد منافع ملموس��ة دون تكلفة تتحملها املنظم��ة الحكومية، مثل:  خدمة وجبات 

عىل العجالت التي تعد منوذًجا واضًحا.  وهذا حًقا عامل مهم بالنسبة للكثري من املنظامت 
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التي تستعني باملتطوعني، إذ تعتمد خدماتها عىل العمل التطوعي يك تنجح يف أداء مهمتها، 

كام قد يكون من الصعب إدارتها دون تلك اإلسهامات. 

ويتضح من هذا أن عىل منظامت القطاع العام أن تعمل عىل نقل األنشطة التي تؤديها 

العامل��ة مدفوعة األجر حالًيا إىل املتطوعني من أجل تقليص التكاليف املصاحبة لها.  ولكن 

هذا يشكل معضلة لعدة أسباب، من أهمها أن قلة قليلة من الجهات الحكومية قد أقدمت 

عىل ذلك يف واقع األمر. 

أوالً، لي��س صحيًحا بالفعل أن االس��تعانة باملتطوعني تتم دون مقاب��ل.  فإدارة الربامج 

التطوعي��ة بفعالية البد أن يصاحبها تكاليف )برودين 1990(.  وتتعلق بعض هذه التكاليف 

ب��إدارة العالق��ة، عىل النحو الوارد مبزي��د من التفصيل أدناه، ولك��ن ميكن مالحظة بعضها 

بوصفها التكاليف غري املبارشة للخدمة.  كام أنها تشمل املكاتب واملرافق والتأمني وخدمات 

الرشكات، مثل نظم الحاسب اآليل واملرصوفات النرثية، وعىل سبيل املثال، مكافأة متطوعي 

خدمة وجبات عىل العجالت مقابل تكلفة الوقود. 

ثانًيا، إحالل املتطوعني محل العاملة املدفوعة األجر من املحتمل أن تقابله مقاومة حادة 

م��ن جانب املوظفني يف املنظمة بصفة عامة مم��ن يتخذون موقًفا معادًيا تجاه املتطوعني، 

عىل النحو املوضح أدناه، وهو من العوامل الخطرية يف إدارتهم )ليفني 1984(.  وقد يصعب 

التعامل مع هذه املقاومة إذا اتحد املوظفون، وعالوًة عىل ذلك، قد ينفر املتطوعون أنفسهم 

من تويل وظائف العاملة مدفوعة األجر.  ويشري برودين )1999: 34( إىل أن هذا عنرص قوي 

م��ن عن��ارص أخالقيات التطوع؛ ه��ذا ألن األفراد يتطوعون من أجل مس��اعدة اآلخرين أو 

لسبب آخر، وليس من أجل إنقاذ الوضع املايل للجهة الحكومية. 

ويف النهاي��ة، تتطل��ب العدي��د من وظائ��ف القطاع الع��ام مؤه��الت وتدريب وخربة 

متخصص��ة.  ويف هذه الحالة، لن يك��ون لدى املتطوعني املعرفة وامله��ارات املطلوبة، ولن 

يكون يف مقدورهم اكتسابها يف الحال. 

واملنطق الس��ليم وراء االس��تعانة باملتطوعني يف القطاع العام ال يتمثل يف توفري التكلفة، 

ب��ل يتمثل يف الفعالية من حيث التكلفة.  ويقول برودين: » تكمن القيمة الحقيقية لهم يف 

زيادة وتوس��يع نطاق الخدمات املقدمة للعمالء من العاملة املنتظمة« )1990: 36(، وهي 
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ملحوظة جاءت نتيجة البحوث املوس��عة.  ومبعزل عن إحالل العاملة مدفوعة األجر، فإنهم 

يقدمون ما يصفه إيليس )1996: 25( باس��م »الرفع امل��ايل« لتمويل خدمات تتمتع بقيمة 

أكرب بكثري من التكلفة املبدئية.  وهم يؤدون هذا بثالث طرق:

الطريقة األوىل:  بعض منهم لديه املهارات أو القدرات املتخصصة الهامة ألعامل املنظمة، 

وهذه القدرات قد تأيت إما من التدريب والخربة السابقة، أو من الوضع الهيكيل للمتطوعني.  

ومثال عىل االحتامل األول هو هيئة خدمات املسئولني التنفيذيني املتقاعدين SCORE التي 

يعمل أعضاؤها لصالح إدارة املرشوعات الصغرية بالواليات املتحدة USSBA من أجل تقديم 

االستش��ارات والتدريب عىل إدارة األعامل لعم��الء الجهة الحكومية )برودين 1990أ: 1-40(.  

ويطب��ق هؤالء يف هذا يف الواقع العميل ما اكتس��بوه م��ن الحكمة والخربة يف اإلدارة.  ومن 

أمثل��ة ذلك عندما تتطوع مجموعة من أفراد املجتمع العرقية للمس��اعدة يف أنش��طة منع 

الجرمية، وهو األمر الذي يستطيعون فعله بصورة أكرث فعالية نتيجة معرفتهم ومرشوعيتهم 

باملجتم��ع.  وهك��ذا، ميكن القول إن القيمة التي تنبع م��ن هذه األنواع من القدرات ميكن 

اس��تخالصها من التخصص الذي يتمتع به مزود الخدمة أو تكامل قدرات مزود الخدمة مع 

ق��درات املنظمة.  ويعتم��د الحصول عىل تلك القيمة أو ال عىل م��دى متايش قدرات مزود 

الخدمة مع متطلبات العمل من عدمه.  

الطريقة الثانية التي يعمل بها املتطوعون عىل تحس��ني الخدمات العامة هي اإلس��هام 

يف فعالية العاملة املدفوعة األجر، ومن ثم ميكنهم الس��امح للعاملة مدفوعة األجر بالركيز 

عىل مجاالت الخربة مام يضيف لإلنتاجية الكلية.  وليس هذا أمرًا نادرًا عند تطبيق القانون، 

حيث يساعد املتطوعون، ليس يف دعم األنشطة فحسب، مثل:  الرد عىل املكاملات الهاتفية 

واالحتف��اظ بالس��جالت، ولكن أيًضا يف األنش��طة املتخصصة، مثل:  الوح��دات املعاونة، أو 

الرجم��ة الثنائية اللغة، أو عقد اجتامعات مجتمعية ملنع الجرمية )جاس��تون وأليكس��ندر 

2001؛ أيلين��ج وآخ��رون 2006(.  يف محاك��م الجنايات والصلح بإنجلرا عىل س��بيل املثال، 

يتي��ح متطوعو خدمة الش��هود املعلومات والدعم الالزمني للحارضين باملحاكم )مؤسس��ة 

Volunteering England 2010(.  ويعم��ل ه��ذا ع��ىل س��د الفجوة يف النظ��ام القضايئ 
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باملحاكم، وذلك مبساعدة الشهود عىل التحضري للمشاركة يف النظام القضايئ ومتكني املوظفني 

املدفوعي األجر من الركيز أكرث عىل املهام األساسية.  ومن أبرز األمثلة يف نيويورك، بناء سلم 

يف صحراء جبل بري )آبلبوم 2010(، يتكون من 800 درجة مؤلفة من 1,000 رطل من رشائح 

الجراني��ت نفذها 700 متطوع يقومون بأعامل الصخور واملحاجر القليلة التقنية )تكس��ري 

  . الصخور وتش��كيلها(، إىل جانب املوظفني املدفوعي األجر لدى إدارة املتنزهات الوطنية)2(

ولق��د تحس��ن بالفعل نطاق العمل التطوع��ي وتكامل مع الخدم��ات واألعامل الكلية مع 

العاملني املدفوعي األجر. 

وم��ن الحاالت األخ��رى املختلفة يف هذه العملية، وهي تركي��ز طاقم املتطوعني، الذين 

يق��ل عملهم وفق نظم كربى وصعبة يف بعض األحيان بالقطاع العام، عىل خدمات مصممة 

من أجل تجنب احتياج العمالء لخدمات أوسع.  وهكذا، تفي مبادرة وجبات عىل العجالت 

باحتياجات عمالئها بدالً من الوفاء بها عن طريق إدخالهم إىل دور رعاية املسنني. 

يف النهاية، فإن امليزة الهامة من االستعانة باملتطوعني هي ما يطلق عليها برودين )1990: 66( 

»البصمة غري امللموس��ة للمتطوع«، وهذا من واقع أن األفراد يتطوعون ألنهم، كام س��وف 

نناقش الحًقا، لديه��م التزام نابع من األعراف واملجتمع ومن داخلهم تجاه أغراض الربنامج 

الحكومي محل النقاش.  ويعني هذا أنهم عىل األرجح سوف »يبذلون قصارى جهدهم« يف 

دعم الغرض.  ومن املرجح أنهم س��وف ُيظهرون التعاطف والعناية بش��أن مخاوف العمالء 

واهتامماته��م.  وبالق��در الذي يهتمون فيه بالغرض الذي يخدم��ه الربنامج، من املرجح أن 

يكونوا عىل علم بها، أو أن يفهموا حاجات العمالء. 

المنافع والتكاليف اإلستراتيجية:

هن��اك أيًضا مزيج م��ن املزايا واملخاطر التي تكتنف املنظمة من الناحية اإلس��راتيجية.  

عىل الجانب اإليجايب، إذ يتم االستعانة بعدد ال بأس به من املتطوعني، فإن التزامهم بغرض 

الجهة من املرجح أن ُيرجم إىل أن تكون الدائرة السياسية أكرث دعاًم وأكرث وعًيا.  ويف مسح 

أجري عام 1990 يف والية جورجيا األمريكية، س��جل املدي��رون العموميون املحليون زيادة 

يف الدع��م العام املوجه للربامج باعتبارها ميزة جوهرية تراءت لهم من إرشاك املتطوعني يف 
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الجهات التي يعملون بها.  وتزايدت أهمية هذا العامل يف مسح للمتابعة أجري عام 2003 

)جيزيل وبرودين 2005(. 

ع��ىل الجان��ب اآلخر من املوض��وع، ورمبا عىل نط��اق أكرب، يكمن نوع��ان من املخاطر 

اإلس��راتيجية الهامة، وكالهام ينش��أ، وبصورة متناقضة، من حقيق��ة أن املتطوعني تحركهم 

القناعات األخالقية أو املنافع الداخلية.  والنوع األول هو ما قد نطلق عليه »قوة الرسالة«، 

فقد يقاوم املتطوعون التغريات يف أغراض املنظمة أو الطرق التي تتبعها أو التي تطرأ عليها 

نتيج��ة تغري البيئة أو القيود املفروضة عىل املوارد؛ ألن تلك التغريات تتبنى أغراًضا أو طرًقا 

مختلفة عن تلك التي تحفزهم عىل التطوع يف املقام األول. 

ينش��أ الن��وع الثاين من املخاطر م��ن واقع أن املتطوعني ال يحصل��ون عىل راتب مقابل 

عمله��م.  وميث��ل هذا بالطبع ميزة هائلة لالس��تعانة به��م، ولكنها من ثم تعن��ي أيًضا أنه 

ليس للمنظمة أي س��يطرة عليهم، يف حني أن التهديد بفص��ل العاملني املدفوعي األجر قد 

يحفزه��م ع��ىل االلتزام مبتطلبات العم��ل ألن ذلك يعني أنهم قد يخ��رسون دخاًل رضورًيا 

بالنس��بة لهم، وباملقارن��ة فإننا نجد أن التأث��ري أقل عىل املتطوعني؛ ألنهم بكل بس��اطة ال 

يعتمدون عىل العمل التطوعي للحصول عىل الدخل.  واألهم من ذلك، أن هذا يعني قدرة 

املتطوعني عىل االمتناع عن العمل يف الحال، سواء كانوا مجتمعني أم منفردين، وهذا بخالف 

العامل��ني املدفوعي األجر الذين عليهم التفك��ري ملياً قبل اتخاذ أي إجراء صناعي يؤدي إىل 

خس��ارة الراتب.  وإذا اعتمدت املنظمة عىل اإلس��هامات التطوعية، فهذا يعني أنها مهددة 

بالتوقف عن العمل مام ميثل، إضافًة إىل قوة الرس��الة، تحدًيا أمام مديري الجهة الحكومية 

الذين يس��عون إلدخال التغيريات الرضورية؛ ألنها تتطلب منهم استاملة الدوافع غري املادية 

للمتطوعني إلقناعهم مبسايرة اتجاه املنظمة.  وبالتزامن مع هذا، فإنها أيًضا تتطلب املشاركة 

والحوار املدعومني باالحرام املتبادل، يف محاولة التوصل للمنطق وراء التغيري. 

منافع العالقة وتكاليفها:

إن إدارة عالق��ة املنظمة مع املتطوعني تصاحبها مثة تكاليف:  أواًل، تكاليف االس��تقدام 

واالختي��ار والتوجيه، وبالطبع تك��ون هذه التكاليف أعىل يف حالة الكس��اد االقتصادي، أو 



االستعانة باملتطوعني

179إعادة التفكري يف تقديم الخدمات الحكومية

بالنس��بة لبعض املنظامت الحكومية، مثل: حدائق الحيوان أو املتاحف أو املعارض الفنية، 

حي��ث يوجد فائض م��ن املتطوعني.  ولكن يف أوقات الرخاء، ح��ني يحدث عجز يف العرض، 

تضط��ر الجهات الحكومية للمش��اركة يف أنش��طة، مثل:  اإلعالن، أو الدعاي��ة، أو الدورات 

اإلعالمية بشأن التوظيف لتشجيع األفراد عىل اإلسهام بوقتهم.  حتى عندما يوجد عدد كبري 

من املتطوعني، فإن الجهة تضطر للمفاضلة الختيار األنسب من بينهم.  وقد يقرب هذا من 

عملي��ة اختيار العاملني املدفوعي األجر، وتحقق الكثري من املنظامت اس��تفادة جيدة ذلك 

يف ظل وجود معايري اختيار واس��تامرات التقدم للعمل واملقابالت الش��خصية والتحقق من 

جه��ات االتصال.  يف بعض املج��االت، مثل رعاية الطفل أو العمل األمني، هناك أيًضا املزيد 

م��ن إجراءات التحقق لالطمئن��ان ملالءمة املتقدمني للعمل للتعامل م��ع األطفال، أو ليس 

لديهم س��جل إجرامي.  وم��ن الرضوري املوازنة بني اإلجراءات الرس��مية واملرونة يف عملية 

االستقدام.  وقد وجدت دراسة عن إدارة املتطوعني أجريت يف إنجلرا أن كثريًا من املنظامت 

ال تطبق أي إجراءات رسمية عىل اإلطالق )بحسب ما ذكره جاسكني 2003(، وعىل الصعيد 

اآلخ��ر عندم��ا تصبح اإلجراءات يف املنظامت رس��مية أو بريوقراطية أك��رث من الالزم أو غري 

مصممة مبا يناسب فرداً ما، ال يشعر املتطوعون بإقبال عىل العمل مع املنظمة)3(. 

ومبجرد استقطاب املتطوعني، ينبغي إرشاكهم باملنظمة يك يفهموا السياسات واإلجراءات 

وتتك��ون لديهم فكرة عام هو متوقع منهم.  كام أنهم بحاجة أيضاً إىل بعض التدريب الذي 

ق��د يكون أساس��ًيا أو أكرث تعقيًدا، حس��ب الدور الذي يتولونه.  عىل س��بيل املثال، اضطر 

املتطوعون يف برنام��ج دعم الرشطة يف إنجلرا إىل االنضامم لربنامج تدريبي خالل العطالت 

األس��بوعية ملدة ثالثة أش��هر يك يتمكنوا م��ن أن يفهموا كل يشء، بدًءا م��ن العالقات بني 

األجناس، وحتى الرد عىل املكاملات الهاتفية )جاس��كني 2003(، ولكن جميع تلك األنش��طة 

تصحبها تكاليف. 

هناك أيًضا مجموعة من التكاليف املرتبطة بالعملية املستمرة إلدارة املتطوعني.  وبالنسبة 

للكثري من املنظامت، يكون هذا يف صورة توظيف مدير أو مرشف ليتوىل مسؤوليات محددة 

لقيادة جهود املتطوعني وتنظيمها.  إضافًة إىل ذلك، سواء كان لدى املنظامت مرشفون عىل 

العم��ل التطوع��ي أم ال، يقتطع جزء من وقت املوظفني املدفوع��ي األجر خصيًصا للتعامل 
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مع املتطوعني، من ناحية رشح املهام، وتصحيح األخطاء، وتنسيق الجداول الزمنية، وإعطاء 

التوجيه��ات اليومية.  حتى عندما متنح الجهة أو العامل��ون مدفوعو األجر جزءاً ضئياًل من 

اهتاممهم لهذه املس��ؤوليات، فإن مثة جزءاً من رواتبهم ُتنسب بالرضورة إىل تكاليف إدارة 

العالق��ة، حيث تنتهج الجهة منهًجا واعًيا وإس��راتيجًيا يف إدارة ه��ذه العالقة - وذلك عىل 

س��بيل املثال بتوفري فرص التطوير والتنمية، مبا يشمل املتطوعني يف االستشارات التنظيمية، 

أو بإقامة »فعاليات التقدير« من أجل مكافأة األداء الطيب - وجميع هذه التكاليف سوف 

تكون هائلة. 

ولس��وء الحظ، تدير بعض املنظامت التي تس��تعني باملتطوعني مهام إدارة هذه العالقة 

بص��ورة ضعيف��ة.  ويكون األثر الصايف إلهاملهم هو يف العادة ع��دم توفري املال، وإمنا تكبد 

تكالي��ف إضافية تتمثل يف مع��دل دوران املتطوعني، ألن املتطوع��ني الذين يصابون بخيبة 

األم��ل يركون العمل، فتبدأ إجراءات االس��تقطاب واالختيار مرة ثاني��ة.  وال يقل عن ذلك 

يف األهمية تعرض جودة الخدمة أو فاعليتها للتهديد جراء عدم وجود متطوعني يتس��مون 

بااللتزام أو بالكفاءة الالزمة.  وباملنطق نفس��ه، فإن منوذج اإلدارة الرسمي والبريوقراطي مبا 

هو أكرث من الالزم قد ميثل أيًضا معضلة.  ولكن العثور عىل مس��ار وس��طي ناجح للمنظمة 

يعد يف غاية األهمية لضامن رضا املتطوعني وحامستهم واستمرارهم )زمييك 2001(. 

ع��ىل الجانب اآلخر، يصعب كث��ريًا التأكيد ع��ىل منافع العالقة الناتجة عن االس��تعانة 

باملتطوع��ني، مع عدم تجاهلها؛ إذ ميي��ل املتطوعون، مقارنًة مبزودي الخدمات اآلخرين، إىل 

االلتزام األخالقي بأغراض الربنامج، وقد ُيرجم هذا إىل حس��ن النية نحو املنظمة نفسها، مبا 

يش��مل إدارتها والعاملني بها.  وهكذا، قد تنش��أ منافع تضامنية من »البصمة غري امللموسة 

للمتطوع«.  تعتمد هذه املنفعة بصفة أساس��ية، مث��ل تلك املنافع التي تطرقنا إليها أعاله، 

عىل أي درجة من اإليجابية، حيث يدرك املتطوعون رس��الة املنظمة واألسلوب الذي تتبعه، 

والت��ي بدوره��ا تعد وظيفة تعرب عن كيفي��ة قيادتها وإدارتها، وهو املوضوع الذي س��وف 

نتطرق إليه اآلن. 
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اجتذاب المتطوعين واالحتفاظ بهم:

الدوافع:

إن العالقة بني املتطوعني واملنظامت التي تستعني بهم )سواء كانت عامة أو غري هادفة 

للرب��ح( مميزة للغاية.  من جانب، فهي تعد مبثاب��ة عالقة توظيف يخضع فيها املتطوعون 

لإلرشاف التوجيهي، متاًما مثل موظف أي رشكة أو إدارة.  ومن هذا املنطلق، يصبح املتطوعون 

ج��زءاً ال يتجزأ م��ن املنظمة، وتصبح العالقة قريبة من ناحية الوظيفة.  عىل الجانب اآلخر، 

فإنها ال تش��به إطالًقا عالق��ة التوظيف من ناحية أن املتطوعني ال يتلق��ون عائًدا مادًيا من 

املنظم��ة لقاء عملهم.  ويعني هذا أن املنظمة تنقصها الرافعة اإلدارية املعتادة فيام يتعلق 

بالعامل��ني مدفوعي األجر، وهو خيار االنتقاص من دخل العاملني وذلك باس��تبعادهم من 

الوظيفة، وميكن لهذه املنظامت بالطبع فصلهم، ورمبا يقدمون عىل ذلك بالفعل إن مل يرس 

العمل عىل نحو جيد، عىل س��بيل املثال - ولكن العمل التطوعي ال يشمل العقوبة امللحقة 

بها، واملتمثلة يف قطع أرزاق العاملني، وكونهم متطوعني يعني أن لديهم بالفعل مصدراً آخر 

للدخل يعينهم )مثل راتب أو معاش أو ثروة شخصية(. 

ومن ثم، فإن العمل التطوعي يتطلب آليات تتالءم ومختلف الدوافع أكرث من مالءمته 

للمصلح��ة الش��خصية املادية.  وليس م��ن الغريب أن الدوافع غ��ري املادية تبدو من أهم 

األس��باب م��ن وراء تطوع األف��راد بخدماتهم.  ومن البديهي أن تش��كل القي��م املعيارية 

واملعتق��دات األخالقية املصاحب��ة لها أهم تلك الدوافع، وتبني البح��وث بأنها فعاًل عوامل 

غاية يف األهمية تؤثر يف األفراد للتربع بوقتهم وجهدهم.  وبناًء عىل بيانات مؤسسة جالوب 

Gallup، ذكر سوندين )1990( أن »ليك تفعل شيًئا مفيداً، ساعد اآلخرين )أو( قم بأعامل 

الخري لصالح الغري« ومن الواضح أن هذا هو الس��بب األه��م، أضافًة إىل الدوافع الداخلية 

مثل االهتامم بالنش��اط واالستمتاع به الذي يأيت يف املرتبة الثانية من األهمية، ولكن بقدر 

ال ُيستهان به.  وتأيت يف املرتبة األخرية وجود طفل أو قريب أو صديق قد يستفيد منها، أو 

الرغبة يف اكتس��اب خربة عملية للمس��اعدة يف الحصول عىل وظيفة.  لقد بني مسح عريض 

يج��رى منذ ع��ام 1998م للقطاع غ��ري املعتم��د Independent Sector، وهي هيئة عليا 

للمنظ��امت التطوعية يف أمريكا، بصورة ثابتة ب��أن الدافع الرئييس الذي يحفز األفراد عىل 
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التطوع هو الرغبة يف القيام بيشء مفيد ملس��اعدة اآلخرين )برودين 1990أ: 93(.  ومؤخرًا، 

أج��ري االس��تقصاء يف عام 2001م )تويب وآخ��رون 2002(، فتبني أن األس��باب الثالثة التي 

ذكرها )90٪( من املتطوعني الذين أبدوا آراءهم، هي:  الش��عور الش��فقة تجاه املحتاجني، 

ورد الجمي��ل للمجتمع، ومس��اعدة من ه��م أقل منهم.  وجاء من بعد هذه األس��باب يف 

الرتيب أسباب ثالثة أخرى تتعلق باالنتامء االجتامعي وهي:  أن النشاط كان هاًما بالنسبة 

للمجيب��ني عىل املس��ح )83. 2٪(، وأن هن��اك قريًبا له مصلحة أو ق��د ينتفع من الخدمة، 

وملقابلة أناس جدد. 

ك��ام توصلت املس��وحات التي أجراه��ا كالري وآخرون )1996، 1998( إىل س��تة أنواع 

م��ن الدوافع؛ أهمها هو »القي��م« التي يتطوع يف ظلها األفراد من أج��ل التعبري عن القيم 

اإلنس��انية أو واإليثار.  ويليها يف األهمية، وبصورة متساوية، الدوافع الداخلية والتضامنية: 

»تعزيز« التنمية النفس��ية للمتطوع واالعتداد بال��ذات، والفرصة لزيادة املعرفة واملهارات، 

والدواف��ع »االجتامعية« التي تس��اعد م��ن خاللها عملية التطوع األف��راد عىل االندماج يف 

املجموعات االجتامعية الهامة بالنس��بة لهم.  وتأيت يف مؤخ��رة القامئة الدوافع التي تقرب 

من املصالح الشخصية، مثل تعزيز املسار الوظيفي )انظر كالري وآخرون 1996؛ انظر أيًضا 

هودجكينسون وفايتزمان 1988؛ جانوسيك وآخرون 1998؛ ستوكاس وآخرون 2009(. 

وتشري البيانات املحدودة املتاحة وجود دوافع مامثلة خارج الواليات املتحدة األمريكية.  

ففي بريطانيا، وجد اس��تقصاء ملكتب رئاسة الوزراء )2008( أن السبب األهم للتطوع، طبًقا 

لنحو )53٪( من املتطوعني الذين متت مقابلتهم، كان الرغبة يف تحسني األوضاع أو مساعدة 

األفراد.  وتأيت يف املرتبة الثانية يف األهمية:  اإلميان بأهمية القضية )41٪( أو وجود وقت فراغ 

)41٪( )توجد إجابات أخرى كثرية محتملة(.  وجاء يف املؤخرة من حيث األهمية »املساعدة 

يف تطوي��ر املس��ار الوظيفي« )7٪( أو »الحصول عىل مؤهالت مع��رف بها« )2٪()4(.  تصب 

جميع البيانات يف أنواع التطوع كافة، وليس التطوع يف القطاع العام فحس��ب.  ويف الحالة 

األخ��رية، كان البحث أكرث محدودية، ولكن الحقيقة تش��ري إىل أن القيم األخالقية تأيت أيًضا 

ضمن أهم الدوافع، ولكن ليس بالدرجة نفس��ها يف القطاع غ��ري الهادف للربح/ التطوعي.  

لقد توصلت الدراس��ة التي أجراها سوندين )1990(، املشار إليها أعاله، أنه يف الوقت الذي 



االستعانة باملتطوعني

183إعادة التفكري يف تقديم الخدمات الحكومية

أشار قرابة )63٪( من املتطوعني بالجهات غري الحكومية الذين أجري املسح عليهم إىل أنك 

»ليك تفعل ش��يًئا مفيد، س��اعد اآلخرين )أو( افعل الخري لصالح الغري«، يف حني أش��ار نحو 

)39٪( من املتطوعني بالحكومات املحلية، أي )4٪( فقط، إىل أس��باب بخالف السبب التايل 

يف الرتيب من حيث الشيوع. 

إذا تس��اوت القيم األخالقية/ املعيارية يف األهمية مع مؤرشات البحث، فهذا يش��ري إىل 

أن مواءمة الرس��الة - درجة مالءمة الغرض املعروف للمنظمة أو الربنامج مع القيم الهادفة 

للمتطوعني املحتملني - هي اآللية ذات األهمية املحورية بالنسبة لجهود املنظمة لجذبهم.  

هذا صحيح، عىل النحو الوارد مبزيد من التفصيل فيام بعد، ولكن هذه ليست القصة كاملة.  

تب��ني األدل��ة البحثية والخربة العملية أن م��ن املرجح أن تختلف اآللي��ات التي قد تجذب 

املتطوعني عن آليات االحتفاظ بهم، وليست العربة باستقدام عدد كبري من املتطوعني بقدر 

االحتفاظ بهم مبجرد استقطابهم )برودين وميجس 2009(. 

ما يحدث هو أن مبجرد انضامم األفراد بصفتهم متطوعني، تربز األعامل الداخلية للمنظمة 

وعالقاتها مع املش��اركني.  ونتيجة لهذا، يكتسبون وزًنا أكرب بالصداقات والتفاعل االجتامعي 

وخربتهم بالوظيفة نفسها، وباختصار باملنافع الداخلية والتضامنية )برودين 1990أ(. 

طبًقا لس��وندين )1990(، فإن هذا التحول التحفيزي ينطبق فعلًيا عىل العمل التطوعي 

يف هيئات القطاع العام، حيث إن املش��اركة املستمرة للمتطوعني يف الجهات غري الحكومية 

مل يصاحبها دوافع داخلية وتضامنية هائلة فحسب، ولكن أيًضا معتقدات أخالقية أكرب؛ فقد 

شهدت املشاركة املتواصلة من أولئك العاملني يف الجهات الحكومية انخفاًضا مبقدار )5٪( يف 

عدد من يتمتعون بالدافعية والرغبة يف املساعدة، ولكن شهدت زيادة ملحوظة يف الدوافع 

الداخلية والتضامنية.  ويعتقد سوندين أن هذا قد يشري إىل أن متطوعي الجهات الحكومية 

لديهم نزعة أكرث »استهالكية« )أي يسعون لتحقيق حافز واحد من التطوع( من »العطاء«.  

ولك��ن هذا التحول يف الدوافع قد يعكس أيًضا درجة إجادة الجهة )أو إس��اءتها( يف تنظيم 

أعاملها أو إدارة متطوعيها. 

ويتامىش التفس��ري األخري يف ذلك الوقت مع املشكلة األكرث شيوًعا التي واجهت الجهات 

)العامة أو غري الهادفة للربح( التي تستعني مبتطوعني، وهي ارتفاع مستويات معدل دوارن 
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العاملة والتي تتسم باملش��اركة »العشوائية« غري منتظمة )بوتنام 1995؛ جاميسون 2003؛ 

هاستينكس 2010(، وهي مشكلة قد تحولت إىل عرض زائد من املتطوعني مع بداية األزمة 

االقتصادي��ة العاملي��ة يف نهاية العقد األول من األلفية الجديدة.  ولكن قبل ذلك، قد يتوافد 

املتطوعون يف بادئ األمر بأعداد كبرية مدفوعني بالحامسة لرسالة الجهة التي يعملون لديها، 

ولكن يختارون فيام بعد عدم البقاء )جالس وهاس��تينجس 1992؛ ليندهورست ومانكوسك 

1993؛ جاميس��ون 2003(.  ويبدو أن السبب هو عدم الرضا عن مزيج من العوامل بخالف 

املواءمة مع الرسالة، مثل ظروف العمل والعالقات البينية مع املرشفني واألقران والتحديات 

واملصال��ح الخاصة التي تكتنف العمل نفس��ه )برودين 1990ب؛ جاميس��ون 2003(.  لقد 

توصلت دراس��ة أجري��ت يف إنجلرا عىل متطوعني من كبار الس��ن أن هن��اك عدة عوامل 

هام��ة للغاية تتحكم يف االحتف��اظ باملتطوع، ومنها إعطاؤه ما يش��غله من مهام، واملرونة 

يف االلتزامات املحددة بالوقت، والتغريات يف املش��اركة مبرور الوقت ليك تتالءم مع الخربة، 

واالستقاللية واملسئولية الحقيقية، وإتاحة فرص املشاركة يف صنع السياسات، وفرص التعلم 

وتنمية املهارات، والشعور بأن إسهاماتهم تلقى تقديرًا )روتشيسر وآخرون 2002(.  وبينام 

تعد املواءمة مع الرس��الة محفزًا بدياًل للعائد النق��دي، تتالءم العوامل األخرى مع واقع أن 

لدى املتطوعني ما يقدمونه، مثل عالقة العمل مع املنظمة الحكومية. 

المحفزات:

تظل مواءمة الرس��الة بالطبع من االعتبارات الهامة بالنس��بة للمنظامت - متضمناً ذلك 

املنظ��امت الحكومية - التي تس��عى إىل جذب املتطوعني.  ويتطوع األف��راد بخدماتهم يف 

أي منظم��ة إذا ما رأوها تجس��د قضية يرتبطون بها ارتباًط��ا قوًيا.  ويعني هذا، أواًل، أن أي 

منظم��ة بحاجة إىل خلق الوعي بني املتطوعني املحتملني باس��تقامة عمله��ا وأهميته، من 

خالل الدعاية اإلعالمية اإليجابية والثناء من الش��خصيات املشهورة، والفعاليات االحتفالية، 

مناشدة املس��اعدة خالل األزمات، وحتى عبارات الدعاية اإليجابية »التي يتناقلها األفراد«.  

ولكنها هذا يعني أيًضا أنه املنظمة البد وأن يكون لديها رس��الة يراها املتربعون املحتملون 

ذات ج��دوى وجديرة بأوقاتهم وجهودهم.  وتتيح حقيقة تطوع األفراد دلياًل ملموًس��ا عن 

م��دى جاذبية الرس��الة الحالية والتي ميكن تعزيزها من خالل عمليات تش��جيع املتطوعني 
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وتقديم التدريبات الدورية لهم.  ولكن يصري هذا املوضوع صعًبا عندما تسعى املنظمة إىل 

تغيري رس��التها، إما رصاحًة - بتعديل ميثاقها - وإما ضمًنا، بتبني أي نش��اط أو التخيل عنه، 

ب��أن يعيد الراعي أو الدائرة ترتيب تعريف نش��اطه بطريقة يجد فيها املتطوعون معضلة.  

ومن أمثلة ذلك:  الخدمة املقدمة لألمهات يف الس��نة األوىل بعد الوالدة، والتي يش��ار إليها 

باسم مبادرة البداية الصحيحة )اسم مستعار( يف دراسة أجراها ميناهان وإنجليس )2008(، 

وهي األش��هر باعتبارها مس��اهاًم هاًما يف رعاية األمهات الجدد، فقد جذبت مبادرة البداية 

الصحيح��ة ما يزيد عن 200,000 عضو متربع يف ذروتها والكثري من املتطوعني الذين أداروا 

الفروع املحلية.  ومع ذلك عندما بدأ عدد األعضاء يف االنخفاض، غريت لجنة اإلدارة الهدف 

املعل��ن للمنظمة من تقدي��م الدعم لألمهات إىل تعزيز خدماته��ا املقدمة للمتخصصني يف 

مجال الصحة لكس��ب مزيد من املنح.  تس��بب هذا القرار يف رصاع هائل بني لجنة اإلدارة 

واملتطوع��ني، م��ام دفع الكثري منهم إىل االنس��حاب من حيث الوق��ت والجهد، حتى برغم 

التزامهم مبا تقدمه من قيمة. 

يف هذه الظروف، يكون للمنظمة خياران واسعا النطاق: األول هو محاولة إعادة صياغة 

الرس��الة بالطريقة التي تتالءم مع توجه القيم لدى املتطوعني.  وهذا بالطبع ال ُيقصد منه 

إذعاًنا لتفضيالت املتطوعني، فقد تؤدي عمومية الرسالة إىل الغموض بشأن املسائل املتنازع 

عليها، رغم احتاملية عدم اس��تمرار هذا الوضع لوقت طويل.  ومن الس��بل املثمرة تفصيل 

كل ما يتعلق باملتطوعني والجهة، والعمل من خالل ذلك عىل معرفة األغراض التي تش��كل 

»مصحلة جميع األط��راف« من أجل الوفاء باملصالح املعنية لألطراف عىل اختالفهم كلًيا أو 

جزئًيا.  وتعمل املنظمة الراعية لإلجراءات التش��اورية املفتوحة الستكش��اف هذه املصالح 

التفاضلية وتيسريها.  أما الخيار اآلخر املتاح للمنظمة هو العمل عىل إقناع املتطوعني بقبول 

تغيري الرسالة من خالل املعلومات والتثقيف بأي شكل من األشكال، مثل النرشات اإلخبارية 

الداخلية أو املذكرات أو باملشاورات. 

وتتمث��ل طريقة أخرى ميكن بها للمنظامت أن تعزز من املواءمة والتوافق بني رس��التها 

وقي��م املتطوعني يف االهتامم باس��تقدامهم واختيارهم.  وقد تس��تطيع مامرس��ات املوارد 

البرشية املعتادة فيام يتعلق بالعاملني املدفوعي األجل - مثل طلب الس��ري الذاتية وإجراء 
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املقابالت الشخصية والتحقق من جهات االتصال - املساعدة يف عملية استقطاب املتطوعني 

ممن هم دراية بأهداف املنظمة، إضافًة إىل املهارات واملعلومات الرضورية )كالري وآخرون 

1992؛ وفيرش وكول 1993؛ وإيليس 1996(. 

ولكن بينام تكون املواءمة مع الرسالة أمرًا أصياًل للمشاركة املبدئية للمتطوعني، وتتمتع 

بأهمية قصوى بالنس��بة ملشاركتهم املستمرة، توجد مثة محفزات تكميلية أو إضافية أخرى 

ذات قيمة أعىل مبجرد انضامم املتطوعني للمنظمة.  يتالءم بعض هذه املحفزات مع الدافع 

الداخيل، والس��يام تلك الخطوات التي تتخذها املنظمة ليكون العمل أكرث إشباًعا للمتطوع.  

ولعل من أهم املقاييس املس��تخدمة يف هذا الصدد هي تصميم الوظيفة )برودين 1990ب؛ 

فيرش وكول 1993(.  وال ينبغي أن ُتفاجأ املنظامت التي تعمل عىل تكليف املتطوعني مبهام 

متواضع��ة أو مملة إذا مل يواصلوا العم��ل معها بصورة متكررة، وهذا ما توصل إليه البحث 

الذي أجراه جاسكني )2003(، حيث إنه فيام يتحمل املتطوعون األدوار »اململة« لفرة زمنية 

معينة، دون تغيري، فإنهم س��وف يغادرون العمل.  والعكس صحيح متاًما، فإن الجهات التي 

تحس��ن اس��تغالل املتطوعني تضع بعض األفكار يف خصائص العمل يك تجعله أكرث تشويًقا، 

وتحث من ثم أيًضا عىل احرام كفاءة املتطوع.  وهذا ال يعني أن املتطوعني يلزمهم تحمل 

أع��امل مهنية معقدة قد ت��درب عىل أدائها املوظفون مدفوعو األج��ر واختريوا من أجلها، 

ولك��ن ينبغي أن تظل أدوار الدعم أو األدوار املحددة املس��ندة إليهم هي تلك التي تدعم 

مصالحهم والتي تقر مبهاراتهم التي يتمتعون بها. 

كام أنه من املهم أن تحصل تلك الدوافع الداخلية عىل التقدير والتغذية الراجعة.  فالكثري 

من الربامج التطوعية الناجحة تقيم »فعاليات للتقدير« بصفة دورية، يحصل فيها املتطوعون 

الذين يبلون بالًء حس��ًنا عىل املكافآت أو التقدي��ر العلني )فيرش وكول 1993(.  وعىل وجه 

التحدي��د، تقي��س بعض املنظامت أداء املتطوعني وتقدم له��م التغذية الراجعة.  وقد يكون 

هذا بالطبع سالًحا ذا حدين.  وبالقدر الذي يظهر معه قياس األداء عىل أنه من عوامل دعم 

العقوبات أو املكافآت - عىل سبيل املثال من خالل تصنيف أداء املتطوعني - فإنها قد تتغلب 

ع��ىل الدوافع الداخلية عىل النحو املبني بالفصل الثالث.  ولكن حيثام اس��تخدمت ألغراض 

تنمية قدرات املتطوعني، فإنها قد تتالءم بصورة إيجابية مع تلك الدوافع. 
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م��ن بني املامرس��ات التنظيمية األخرى التي ق��د تتالءم مع الداف��ع الداخيل التدريب 

والتطوي��ر، وال��ذي ال يقر بالكفاءات الحالية للمتطوعني فحس��ب، ولك��ن يعمل أيًضا عىل 

تعزيزه كلام اكتسبوا مهارات ومعارف جديدة )برودين 1990أ؛ إيليس 1996(.  وهناك مثال 

ع��ىل ذلك، وهو ضباط اإلس��عاف املتطوعني، وهم من تجده��م غالًبا يف الصفوف األوىل يف 

ح��االت الطوارئ الطبي��ة باملناطق الريفية والنائية بأس��راليا )فاهي وآخرون 2002(.  فقد 

توصل مس��ح لضباط اإلس��عاف املتطوعني بأسراليا يف والية تس��امنيا إىل أن التدريب القى 

إقب��ااًل عظياًم وظل محورًيا يف بناء كفاءات األفراد وثقتهم، حيث كان املتطوعون يخش��ون 

أن تعيقهم قلة التدريب عن االس��تجابة لحاالت الطوارئ الطبية، مام يؤدي إىل هدم هذه 

الثقة، ومن ثم ينسحب ذلك عىل االحتفاظ بهم. 

يف النهاي��ة، يت��م التطرق أيًض��ا إىل الدافع الداخ��يل بتطبيق مقياس لالس��تقاللية عىل 

املتطوع��ني - عن كيفية العمل بالنظ��ر إىل النتائج املتوقعة منهم والتوجيه والتدريب الذي 

خضع��وا له.  وهنا تلع��ب »البصمة غري امللموس��ة للمتطوعني« دورًا محورًيا؛ فيس��تطيع 

املتطوع��ون االعت��امد عىل خربته��م، وعىل التعاطف والرؤية يف تش��كيل طرق االس��تجابة 

لحاجات وظروف العمالء.  لن يعمل احرام هذه االس��تقاللية يف ظل الظروف املالمئة عىل 

تعزيز الخدمة فحس��ب، ولكن أيًضا عىل تعزيز حس املتطوعني بالكفاءة الشخصية.  واملثري 

لالهتامم، أن احرام استقاللية املتطوعني وتعزيز حسهم بالكفاءة الشخصية يكون من خالل 

مش��اركتهم يف التش��اور واتخاذ القرار حيال األغراض أو اإلجراءات التنظيمية.  وهكذا، فإن 

رعاية العمليات املتعلقة بالتش��اور أو املشاركة لتعزيز املواءمة مع الرسالة مفضلة عام هو 

مذكور أعاله، ولها آثار إيجابية أيًضا للدوافع الداخلية. 

 توج��د أيًضا مجموعة أخرى م��ن املحفزات بالغة األهمية يف تش��جيع املتطوعني عىل 

استمرارية تقديم خدماتهم، أال وهي تلك املحفزات التي تتالءم مع السلوكيات االجتامعية.  

ق��د تنتبه املنظامت لثالث��ة أنواع من االحت��كاكات التي مير بها املتطوع��ون:  مع زمالئهم 

املتطوع��ني، وم��ع العمالء، ومع املوظف��ني املدفوعي األجر.  وبصفة عام��ة، فإن االحتكاك 

االجتامع��ي يعد محفزًا يف حد ذاته، وينبغي تصمي��م املهام عىل أن تراعي عمل املتطوعني 

بطريقة غري منعزلة.  وقد يحدث هذا، من بني أش��ياء عدة، بتنظيم العمل عىل أساس فرق 
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العم��ل، يك يتمكن املتطوعون من االحت��كاك بزمالئهم أثناء العمل، أو بتمكني املتطوع من 

االتصال بعمالء املنظمة، مبا يتالءم أيًضا مع الدوافع املعيارية، كام تم مناقشته أعاله. 

وتتكون املجموعة األخرية من الدوافع مام أسامه هريتزبريج )1959( »العوامل الصحية« - 

الرشوط واملتطلبات املس��بقة ألداء العمل.  وتتيح معظم الربامج التطوعية مرافق أساسية، 

مث��ل املكات��ب أو املع��دات، حينام يتطل��ب العمل ذل��ك.  وتؤكد الغالبية ع��ىل توفر كل 

املرصوف��ات النرثية الالزمة للعمل، مثل املواصالت أو االتص��االت الهاتفية أو الزي املتعلق 

بالوظيفة.  وكل ذلك متوقع لتقديم كل املستلزمات الواجبة قانوًنا، مثل: تأمني مكان العمل 

وااللتزام بقواعد الصحة والسالمة )برودين 1990ب(.  

ويوجد عامل صحي يتس��م باألهمية، وهو جدول العم��ل.  فغالًبا ما يعمل املتطوعون 

ب��دوام جزيئ، وغالًبا ما تكون لديهم متطلبات زمنية خاصة متليها متطلبات العمل املدفوع 

األجر أو ظروفهم العائلية الخاصة.  وتتمثل املامرس��ة الجيدة يف الربامج التطوعية يف تيسري 

املواعيد املرنة بطرق تعمل عىل االستفادة من حاجات الطرفني:  املنظمة واملتطوع )برودين 

وميجس 2009؛ هاستينكس 2010(. 

وهك��ذا، ألن املتطوعني ليس��وا موظفني، ف��إن الحصول عىل اإلس��هامات املفيدة منهم 

يتطلب مس��توى االهتامم نفسه املوجه إىل املوظف املدفوع األجر - وأكرث؛ ألنهم ال يتلقون 

أي مقاب��ل لقاء ذلك، فبينام يصاحب هذا بعض التكاليف، فإن منافع هذا تفوق التكاليف 

مبراحل. 

مقاومة الموظفين:

من أكرث املش��كالت ش��يوًعا واس��تمرارًا يف إدارة عمل املتطوعني ه��ي موقف املوظفني 

مدفوعي األجر تجاههم.  ففي بعض األحيان قد يكون هذا املوقف داعاًم ومش��جًعا، ولكن 

يف األح��وال األخرى قد يكون س��لبًيا، بل وعدائًيا، أو مزيًجا م��ن هذا وذاك)5(.  وهناك عدة 

أسباب لهذا النوع من العداء، وميكن التعامل مع كلٍّ منها )برودين 1990أ(. 

أواًل، وقب��ل كل يشء، ينظر املوظفون إىل املتطوعني بع��ني الريبة؛ ألنهم يرون أنهم من 

املحتم��ل أن يحلوا محله��م يف وظائفهم.  ويظهر هذا عىل وج��ه الخصوص يف االتحادات، 
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حي��ث تعرب االتح��ادات التجارية عن قلقها إزاء إحالل العامل��ة، وتكليف املتطوعني بأدوار 

غري مناسبة، وضعف عالقات العمل بني املتطوع واملوظف املدفوع األجر )جاسكني 2010(.  

ويصف املتطوعون يف القطاع العام، بحسب دراسة جاسكني يف إنجلرا خربتهم يف ذلك، عىل 

النحو التايل:

مل نش��عر قط بالرحاب، إذ إنهم ناصبونا العداء يف واقع األمر...  واعتقدوا 

أننا كنا نس��عى لالس��تيالء عىل وظائفه��م...  فعندما تذه��ب إىل منظمة بها 

موظف��ون مدفوعو األج��ر، فإنهم ينظرون إليك بيشء م��ن التهديد...  وغالًبا 

م��ا يكون هناك اختالف بني املس��تويات العليا والك��وادر التي تتوىل األعامل 

اليومي��ة.  فاملديرون لديهم أفكار رنانة - »دعونا نرشك املتطوعني« - ولكنهم 

ال يخربون من يعملون تحت إرشافهم، يك ال يكون هناك أي عداء )2003: 20(. 

يف واق��ع األمر، عندما تس��عى الجه��ات إىل إحالل متطوعني مح��ل العاملني املدفوعي 

األجر، يتحقق ه��ذا التصور عىل الفور لدى أولئك الذين خرسوا وظائفهم، ويغضبون ممن 

اس��تمروا عىل رأس العمل ليحصلوا عىل رواتبهم.   يف مثل هذه الظروف، يحجم املوظفون 

مدفوعو األجر عن مد يد العون لتدريب املتطوعني، وذلك خشية أن يفصحوا عن املهارات 

الهامة واملعرفة األساس��ية.  وهذا يف حد ذاته س��بب قوي، عىل النحو الذي ناقشناه مسبًقا، 

لعدم اإلقبال عادًة عىل االستعانة باملتطوعني، باعتبار ذلك وسيلة لتقليص الرواتب واألجور.  

وميكن تبديد مثل هذه املخاوف، وذلك بتوضيح السبب املنطقي وراء االستعانة مبتطوعني، 

وتش��جيع املوظفني مدفوعي األجر عىل فهم ذلك املنطق، من خالل التواصل، واألقوى من 

هذا، من خالل إرشاكهم يف التفكري عن سبب اللجوء للمتطوعني وكيفية ذلك.  وعندما يكون 

التحادات القطاع العام حضور قوي، يجب أيًضا السعي للتفاوض مع هذه االتحادات بشأن 

االستعانة باملتطوعني. 

ثانًي��ا، غالًبا ما ينظر املوظفون املدفوعو األجر إىل املتطوعني عىل أنهم ال يعتمد عليهم، 

ف��ألن املتطوعني ال يتلقون أجرًا، قد ال يش��عرون بالحاجة للمواظبة عىل مواعيد العمل، أو 

أنهم قد يعجزون عن االلتزام بإنهاء املهام املتفق عليها.  وتتحكم هذه النوعية من املسائل 

يف أسلوب إدارة املتطوعني.  وتعد املامرسات الجيدة التي ميكن اللجوء إليها يف هذا الصدد 
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تحدي��د وصف وظيفي واضح لدور املتط��وع، وإن أمكن، يكون من األفضل تقديم اتفاقية 

تفاهم رصيح عن العمل والتوقعات املتعلقة بالحضور، مثل عقد العمل.  قد يساعد جدول 

العمل املرن املذكور أعاله عىل تيسري طريقة يعتمد عليها للحضور. 

ثالًثا، مييل املوظفون املدفوعو األجر إىل االستخفاف باملتطوعني واعتبارهم عدميي الخربة 

أو غ��ري أكفاء؛ نظرًا الفتقارهم إىل التدريب، أو امله��ارات، أو الخربة املطلوبة.  ذكر متطوع 

يعمل يف مدرس��ة إنجليزية:  )ما يدور يف أذه��ان املعلمني ال يخرج عن إطار ما ييل: »ملاذا 

أن��ت هنا؟  ما هي خربتك؟«( )جاس��كني 2003: 19(.  ويف حالة ع��دم وجود الخربة، تكون 

النتيج��ة بأن��ه يتعني عىل املوظفني أن يكرس��وا بعًضا من وقت عملهم من أجل مس��اعدة 

املتطوع��ني عىل فهم كيفية أداء مه��ام العمل، أو لتصحيح املش��كالت التي حدثت نتيجة 

انع��دام كفاءة املتط��وع يف أداء العمل.  وال ينطبق هذا األمر متاًم��ا عىل املتطوعني الذين 

يش��اركون نظرًا لتمتعهم مبهارات متخصصة )عىل س��بيل املثال، املحاسبون الذين يقدمون 

االستش��ارات التطوعية للفقراء عن كيفية اس��تيفاء إقراراتهم الرضيبي��ة(، ولكنه قد يصبح 

مش��كلة بالنس��بة للمتطوعني املش��اركني يف مهام تتعلق باملنظمة ومل يصادفوها من قبل.  

والحل الواضح هنا هو تقديم اإلرش��ادات والتدريب للمتطوعني أو تحسينهام.  كام أنه من 

املفيد أيًضا تصميم العمل بحيث ال يفوق قدرات األشخاص ذوي الذكاء الطبيعي. 

وفي��ام يتعلق بهذا األمر، قد ينظر للمتطوعني يف بعض املنظامت عىل أنهم يس��تهلكون 

وقت املرشفني بصورة زائدة عن الحد، مثل هذا التصور يف واقع األمر قد يشري إىل قصور يف 

إدارة املنظم��ة أكرث منه لدى املتطوعني.  لذا، فإن��ه من املرجح االعتامد عىل افراض وجود 

حاجة إىل تكليف املتطوعني ببساطة باملهام الخاصة بهم، ومن ثم ُيركون آلرائهم الشخصية، 

ولك��ن مثلام يحت��اج املوظفون املدفوعو األجر إىل بع��ض اإلرشاف، يحتاج املتطوعون أيًضا 

إلي��ه.  تحرص بعض املنظامت عىل توظيف منس��قني أو مديرين لألنش��طة التطوعية، كام 

يويل بعضهم العناية بتعليم املوظفني املدفوعي األجر كيفية التواصل مع املتطوعني والعمل 

معهم. 

وميكن التصدي لجميع تلك املشكالت املتعلقة بتصور املوظف والعمل عىل الحد منها، 

باتباع املامرس��ات الجيدة يف االستقطاب واالختيار؛ وذلك للتأكد من أن املتطوعني يتمتعون 
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باملهارات والتوجهات املالمئة تجاه العمل.  كام أنه من املرجح تيس��ري الحلول املقرحة من 

خالل إرشاك املتطوعني إضافًة إىل املوظفني يف إجراءات التشاور إزاء أغراض املنظمة والسبل 

التي تتبعها، والتأكد من فهم جميع األطراف للس��بب املنطقي ملشاركة املتطوعني بوضوح.  

إن خلق بيئة يستطيع فيها املوظفون املدفوعو األجر واملتطوعون العمل مًعا بصورة مثمرة 

يعتم��د يف جزء منه عىل تش��جيع املوظفني املدفوعي األجر عىل خلق مناخ ودي، ليش��عر 

املتطوع��ون بأنه��م جزء من فري��ق العمل، ومن ثم يكون من املرج��ح بقاؤهم يف املنظمة 

)جاسكني 2003(. 

الخالصة:

ترجع نشأة تلك املش��كالت إىل الوضع االستثنايئ للمتطوعني.  فمن ناحية، هي متأصلة 

يف املنظم��ة حي��ث يؤدي املتطوع��ون بعض امله��ام إىل جانب املوظف��ني املدفوعي األجر، 

ويخضعون لإلرشاف الهرمي.  ومن هذا املنطلق، هم قريبون من املنظمة، وعىل األخص قد 

ينافس��ون املوظفني املدفوعي األجر.  ولكن من الناحية األخرى، ال ينعمون باملكافآت التي 

يحص��ل عليه��ا املوظفون؛ ولذلك بإمكانهم ترك العم��ل يف أي وقت دون أي عواقب مالية؛ 

وم��ن ثم ميكن اعتباره��م أطراًفا خارجية.  ويعد التوصل إىل الط��رق من أجل التحقق من 

حصص كال الفريقني يف أعامل املنظمة والتوفيق فيام بينهام هي الطريقة املثىل لالس��تفادة 

من املتطوعني.
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الخاضعون للتنظيم بوصفهم مشاركين في النواتج االجتماعية

للوهلممة األوىل، يبممدو الخاضعممون للتنظيم - وهم األفممراد أو املنظممات التي تخضع 

اللتزامات تفرضها الجهات الحكومية - مرشحني غري مرجحني للعب أدوار مزودي الخدمات 

الخارجيني.  من أمثلة ذلك، أصحاب املطاعم التي تنظمها هيئة سممامة الغذاء واملسممتهلك 

بهولندا ممن تتضمن مهام وظيفتهم حاية صحة البرش والحيوانات )ماسمميني وفان وايك 

2009(.  وبعيممًدا عن إسممهامهم يف تحقيممق أهداف الهيئة، يبدو بعضهم عىل األقل أشممبه 

بالعقبات.  لذا البد من إجبار هؤالء إما عىل فعل األشياء التي يرونها غري مناسبة أو مكلفة، 

مثممل تربيد املواد الغذائية إىل درجة حممرارة معينة، أو عىل االمتناع عا يريدون فعله، مثل 

تعليممق بط بكني املشمموي من عىل نوافذهممم )األمر الذي توصلت األبحمماث العملية التي 

أجرتها الهيئة الهولندية إىل أنه غري صحي(.  وقد رأى املراقبون أن نسبة ليست بالهينة من 

أصحاب املطاعم غري مسممتعدة للوفاء بالتزاماتها، إما بالتهممرب من القانون وإما بااللتفاف 

حوله باسممتغال ثغراتممه)1(.  وبالطبع، يعني انتهاك القانون مممن جانب الخاضعني للتنظيم 

أو تهربهم من التزاماتهم أن هؤالء أبعد ما يكونون عن اإلسممهام يف تحقيق أهداف الهيئة، 

وبدالً من خدمة تلممك األهداف، فهم ينتقصون منها أو يقوضونها، ومن ثم يجب إجبارهم 

عىل االمتثال.  

وتبدأ وجهات النظر تلك من طريقة معينة للتفكري يف التنظيم - وهي مارسممة اإلكراه 

عىل أولئك الخاضعني للتنظيم، وذلك من خال تطبيق العقوبات عىل من يخالفون القانون، 

أو التهديممد بتطبيممق تلك العقوبات عىل من قد يفعلون ذلك.  ومن هذا املنظور، تشمممل 

األنشطة التنظيمية املعتادة الكشممف عن االنتهاكات، ماحقة املجرمني، تطبيق العقوبات، 

عىل أمل ردع اآلخرين عن ارتكاب املخالفات املاثلة.  

وبالفعل تعد أنشممطة اإلنفاذ تلك من الجوانب الهامة للتنظيم، ولكنها ليست الجوانب 

الوحيدة.  وليسممت العملية )اإلكممراه( هي أهم ما يتعلق بالتنظيممم، وإمنا النتيجة:  وهي 

االمتثممال.  وصحيممح أن مصطلح »االمتثال« يسممتخدم يف إطار ضيق؛ فعندممما يقال أحياًنا، 
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عىل سممبيل املثال، أن موظفي الهيئات التنظيمية يتمتعممون »بعقلية امتثالية«، فهذا يعني 

يف الغالممب أنهم متمسممكون بالقواعد، وال يعبئون بحقيقة أنها قد ال تعني شمميًئا يف بعض 

املواقف)2(.  

ومع ذلك، هناك طريقة أوسع نطاًقا للنظر إىل االمتثال، إذ يرتتب عليه أن يعمل األفراد 

أو املنظممات بطريقة تتوافق مع األهممداف العامة التي ترعاها الجهممة التنظيمية.  وتعد 

النقطة الحاسمة يف هذه الحالة أن األفراد يترصفون بتلك الطريقة ألسباب متنوعة، وال ميثل 

اإلكممراه إال إحداها.  وقد ميتثل هؤالء األفراد؛ ألنهم يتفقون مع أهداف القواعد املفروضة، 

أو ألنهم شممديدو التمسممك باحرتام القانون، ورمبا ميتثلون ألنهم ال يريدون أن يتحملوا عار 

التعممرض للوم عىل املممأ لعدم االمتثال، كا أنهم رمبا ميتثلون بسممبب بعممض املكافآت أو 

الحوافز املادية، أو ببساطة لسهولة االمتثال.  ومبعنى آخر، قد يكون امتثالهم طوعًيا بشكل 

أو بآخر، وليس ببساطة خوًفا من العقاب.  

وسواء امتثل الخاضعون للتنظيم طوًعا أم عىل مضض، فهم يسهمون مبعنى أشد عمًقا، 

فمن خال االمتثال هم يدعمون تحقيق املخرجات االجتاعية املنشودة.  ومن املعروف أن 

االلتزامات القانونية التي تفرضها الجهة التنظيمية تدفع بعض جوانب الصالح العام.  وعادًة 

ممما يعمماين الخاضعون للتنظيم رضرًا ما يك ينتفع العامة مبجملهم - عىل سممبيل املثال، عليه 

أن يكرس مزيًدا من العالة لتنظيف األسممطح واألدوات وتطهريها، بحيث ال تؤثر »العوامل 

الخارجية«، من أمراض منقولة عن طريق األغذية، يف العامة.  وهكذا، فمن خال االمتثال، 

يسممهم الخاضعون للتنظيم يف الوقت ذاته يف تحقيق النواتج االجتاعية.  وكا سرنى، كلا 

كان االمتثال طوعًيا، زادت فائدته للجهة املعنية وللعامة.  

وينظممر هذا الفصممل إىل الخاضعني للتنظيم من هممذا املنطلق )راجممع الجدول 1-7(.  

وسممنبدأ بدراسة معنى التنظيم، ثم تحديد كيف يسهم االمتثال الطوعي يف تحقيق النواتج 

االجتاعية.  وسنستعرض بعد ذلك الطرق التي تحصل املنظات الحكومية من خالها عىل 

اإلسهامات من الخاضعني للتنظيم دون الساح للمتمردين بتجنب مسئولياتهم.  وسندرس 

بعممد ذلك متى ميثممل حصول املنظمة الحكومية عىل إسممهاماتهم قيمة لها، مع األخذ بعني 

االعتبار التنازالت املتضمنة للقيام بذلك.  
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الجدول )7-1(:  األبعاد الرئيسية لالستعانة بالخاضعني للتنظيم يف املشاركة يف النتائج

التنظيمتوزيع األدوار

منظمة حكوميةالجهة المسئولة عن القرار

الخاضعون للتنظيم )منظمة حكومية، أو شركة خاصة، أو الجهة المسئولة عن اإلنتاج

جهة غير هادفة للربح/جهة تطوعية، األفراد(

اإلكراه والتفاوض/التعاونطرق التنسيق

وال يستهدف أي من ذلك التلميح إىل أن حقوق األفراد ومسئولياتهم باعتبارهم مواطنني 

تتضاءل بأي طريقة - ملجرد أن لهم أدوارًا إضافية إىل جانب أدوار املواطنني، كا سممنوضح 

مبزيد من التفصيل يف الفصل الثامن، متضمناً ذلك أدوار العماء والخاضعني للتنظيم.  وحينا 

تتعارض تلك األدوار- عىل غرار ما يحدث يف الغالب - يتغلب دور املواطن، يف النهاية، عىل 

تلممك األدوار.  عاوًة عىل ذلك، فعند تفحص مختلف محفزات وميرسات االمتثال، ال نرجح 

أن الخاضعممني للتنظيم )أو العماء( متفاعلون مثاليون مع املؤثرات التي تطبقها الحكومة.  

ويتوسممط اسممتعداد هؤالء لإلسممهام بالوقت والجهد من أجل التوصل للنواتج االجتاعية 

األحكام والخيارات التي يتخذونها يف سياق مختلف املحفزات وامليرسات التي متسهم.  ويف 

نهاية األمر، اليزال متاًحا أمام األفراد فعل األشياء لأسباب التي يرونها وجيهة.  

معنى التنظيم:

ببسمماطة، يعنممي التنظيم فممرض االلتزامات عىل األفممراد أو املنظات بهممدف االمتثال 

للقواعد التي تعلن عنها الدولة يف سممبيل تعزيز تحقيق بعض األهداف العامة )انظر هود 

1986؛ بالدوين وكيف 1999؛ فريربج 2010(.  وعادًة ما يرتتب عىل ذلك بعض األرضار عىل 

الخاضعني للتنظيم لصالح املجتمع بأكمله.  

وقممد يطّبق التنظيم عىل األفراد أو عىل املنظممات - ويف الحالة الثانية، تكون الرشكات 

الخاصة األكرث خضوًعا للتنظيم، دون استثناء املنظات غري الهادفة للربح والحكومية.  وهذا 

هممام ألن اآلليممات التحفيزية تختلف يف حالة املنظات، عنهمما يف حالة األفراد.  وقد يكون 
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صحيًحا أن األفراد وحدهم يتمتعون بالدوافع، ولكن دوافع األفراد داخل املنظات تؤثر يف 

االمتثال بصورة مختلفة؛ فهي تتشممكل بفعل العمليات والرضورات التنظيمية التي تتخللها، 

كا سبق أن ناقشنا يف الفصل الثالث.  

ويجب االعرتاف كذلك بأن التنظيم نشمماط تتممواله مجموعة كبرية من منظات القطاع 

العممام، وليس تلك التي نعدها »سمملطات تنظيمية« يف املقام األول فحسممب.  وبالنسممبة 

لتلممك املجموعة الكبرية من املنظات، يعد فرض االلتزامممات ذا أهمية من أجل االضطاع 

بدورها األسممايس يف تنفيذ السياسات أو تقديم الخدمات.  عىل سبيل املثال:  متنح سلطات 

الصحة العقلية الخدمات العاجية، واالستشارية، وغري ذلك من خدمات الدعم ملن يعانون 

مشكات يف الصحة العقلية، ولكنها يف بعض األحيان تحتاج إىل التزام بعض العماء بالرعاية 

املؤسسممية.  ومن األمثلممة األخرى:  تقدم جهات الضان االجتاعممي مزايا دعم الدخل إىل 

متلقي الرعاية االجتاعية، ولكنها كذلك تفرض رشوًطا عليها، مثل:  متطلبات اإلباغ عن أي 

تغممريات يف الدخل، أو العنوان، أو الوضع العائيل.  ويف مثال ثالث:  تقدم مدارس القطاعني 

العام والخاص التعليم للطاب، ولكنها أيًضا مرصح لها تأديبهم يف مقام ويل األمر.  ويف تلك 

الحاالت وغريها، تتمتع جهات تقديم الخدمات بسمملطة فرض االلتزامات عىل غرار الهيئات 

التنظيمية.  

ويتخذ التنظيم عدة أشممكال )بالدوين وكيف 1999(.  ومن الطرق الشممائعة لفهم تلك 

األشكال دراسة مختلف ُنهج التنظيم يف صورة سلسلة، بدًءا من األنواع »الصارمة« إىل األنواع 

»غري امللزمة«.  عىل الجانب »الصارم«، يوجد ما يعرف عادًة بتنظيم »القيادة والسمميطرة« 

الممذي تتابع الجهممة التنظيمية فيه االمتثال للقواعممد، متضمناً ذلك املتطلبممات التفصيلية 

للعملية، والكشممف عن االنتهاكات ومعاقبممة املنتهكني أو ماحقتهم - وهذا ما فعله بعض 

مراقبي األغذية الهولنديني يف أول اسممتجابة لظاهرة تعليممق أصحاب املطاعم لبط بكني يف 

النوافممذ.  أممما عىل الجانب »غري امللزم«، فيقع التنظيم الممذايت الذي يضع فيه اتحاد إحدى 

الصناعات قواعد محددة، ثم يراقب سمملوك األعضاء، ومن ثم يحثهم عىل العمل وفًقا لتلك 

القواعد، وهو نهج يؤخذ يف االعتبار، ولكن ال يوىص به بالنسبة للصناديق الخاصة )أي فيا 

يتعلق الصناديق التحوطية وصناديق األسهم الخاصة( يف الواليات املتحدة يف 2011 )مكتب 
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املحاسممبات الحكومية األمرييك 2011(.  ويقع ما بني هذين النقيضني أشكال مختلطة، مثل 

»التنظيم الذايت القرسي« )وهو يعرف أحياًنا »باملشمماركة يف التنظيم«( الذي يخضع مبوجبه 

مخطط التنظيم الذايت إىل شممكل من أشكال الرقابة الحكومية؛ ومنطق ذلك التنظيم بوجه 

عام هو الساح للصناعة بتنظيم نفسها، مع إمكانية تدخل السلطة عندما تبدو املارسات 

التنظيمية غري كافية، ويستند اإلسكان االجتاعي يف اململكة املتحدة إىل ذلك النهج)3(. 

ومن البدائل األخرى التنظيم القائم عىل الحوافز الذي يعمل عىل تشجيع السلوك الذي 

ينم عن االمتثال من خال تطبيق الرضائب واإلعانات، أو بشكل أكرث تطرًفا، بتقديم تصاريح 

قابلة للتداول، مثل »نظم التغطية والتجارة« لانبعاثات الكربونية.  وهناك آليات تنظيمية 

واسممعة التنوع، مثل قواعد اإلفصاح اإللزامي )التي تتطلب من املنتجني إخطار املستهلكني 

باملعلومات الرئيسية بشأن املنتجات، مثل ما تحتوي عليه من الدهون واألماح(، أو اإللزام 

التقني )بتعريض الخاضعني للتنظيم إىل تقنيات تدع لهم خيارًا محدوًدا لامتثال، ومن أمثلة 

ذلك تركيب مطبات الرسعة عىل الطرق إلجبار السائقني عىل اإلبطاء(.  

ومن ُنهج التنظيم األهم بني الُنهج األخرى التنظيم املتجاوب )آيريس وبريثوايت 1992( 

الذي يشتمل عىل »الجمع ما بني العقاب واإلقناع« من أجل »تصميم طريقة لإلنفاذ تتوافق 

مع اسممتعداد الخاضعني للتنظيم وقدراتهم لامتثال« )ماسمميني وفان وايك 2009(.  وتنبع 

أهمية هذا التحليل من تركيزه عىل دوافع الخاضعني للتنظيم وترصفاتهم، وسممنتناول ذلك 

النهج بشكل موسع الحًقا. 

وتختلف تلك الُنهج يف مدى سممعيها للتشممجيع عىل االمتثال الطوعي، ومن ثم تشجيع 

إسهاماتهم الخاصة من أجل تحقيق النواتج االجتاعية املنشودة.  

كيفية إسهام االمتثال الطوعي في تحقيق النواتج االجتماعية المنشودة:

يفيد االمتثال الطوعي الجهات التنظيمية بدرجة كبرية، لسببني: األول هو أنه أقل تكلفة 

يف العممموم، فمثًا عند إلقاء رجال الرشطة القبض عىل سممكري يف الشمموارع ليممًا، إذا قاوم 

املقبمموض عليه، فاعتقاله سمميحتاج إىل أكرث من ضابط رشطممة، ومن املحتمل يف تلك الحالة 

حدوث عنف، ما قد يسممفر عن إصابة الضابط أو السممكري.  ويف تلك الحالة، إما أن يتقدم 
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املقبوض عليه بشممكوى فيا بعد بشممأن عنف رجل الرشطة، ما قد يتسممتغرق الكثري من 

وقت الرشطة أو وقت املحكمة، وإما أنه قد يحتاج رجل الرشطة املصاب إىل عناية طبية ما 

يعنممي تكبد تكاليف لقاء الخدمات الصحية أو عىل األقل إىل بعض من وقت رجل الرشطة 

يف التوقف عن العمل، ويف املطالبات الاحقة بتعويضات العال، ويف الشممجار العنيف، قد 

يتمزق زي رجال الرشطة، ما يسممتلزم اإلنفاق عىل اسممتبدال املابممس.  وعند الوصول إىل 

مركز الرشطة، فمن املرجح أن املعتدي سمميوضع يف زنزانة حتى صباح اليوم التايل، بدالً من 

أن يخممرج بكفالة، ما يعني تكاليف إضافية.  وعممىل النقيض من ذلك، فإن املقبوض عليه 

طوًعا يتسممبب يف عنف أقل، ويسممتهلك القليل من وقت رجال الرشطة يف الشممكاوى، كا 

يتكبد تكاليف أقل مقابل الخدمات الطبية، والزي الرسمي، واملطالبات بتعويضات العال.  

باختصار، إن امتثال املقبوض عليهم طوًعا أقل كلفًة لرجال الرشطة من املقاومة)4(. 

أما السممبب الثاين لكون االمتثال الطوعي أعىل منفعة فهممو أنه يف العموم أعىل جودة، 

خاصممًة إذا كانت االلتزامات معقدة.  وكلا زاد تعقيد االلتزامات، أو كلا صعب تحديدها 

بدقة مسممبًقا، زاد اعتمماد الجهة التنظيمية عىل الخاضعني للتنظيم يف مارسممة السمملطة 

التقديريممة، والتخطيط بدقة لترصفاتهممم، واتخاذ خطوات إيجابية، وأحياًنا معقدة.  يف تلك 

املواقممف، قد ال يكفي أبًدا االمتثال عممىل مضض، أي اتباع الخاضعني للتنظيم لنص القانون، 

وليس روحه.  انظر، عىل سممبيل املثال، يف حالة أي جهة للسممامة والصحة املهنية مسممئولة 

عن حث الرشكات عىل اتباع مارسممات آمنة وصحية؛ بهدف الحد من الحوادث واألمراض 

يف مممكان العمل.  فممإذا كان موقف الرشكات هو االمتثال عىل مضممض للقواعد، فليس من 

املنتظممر أن تحقق النتائج املنتظرة بالحد مممن اإلصابات واألمراض املتعلقة بالعمل؛ ويرجع 

ذلممك إىل اختاف عمليات كل رشكة وظروفها عىل األقل إىل درجة ما، وذلك يف ظل الحاجة 

إىل تصميم النظم النموذجية للصحة والسممامة يف الحاالت الخاصة.  وال ميكن لهذه الجهة 

وضممع وتطبيق مجموعة من القواعد التي تشمممل عدم اليقني والتعقيد يف وضع كل رشكة.  

ويف مواجهة الامباالة أو املقاومة من الرشكة، فكل ما ستجنيه الجهة هو االمتثال املنخفض 

املستوى؛ ونتيجًة لذلك لن تقل األمراض أو اإلصابات.  

عىل نقيض ذلك، فمن املتوقع أن يكون أداء أي رشكة ملتزمة بالسممامة والصحة أفضل 

يف هذا الشممأن؛ وذلك ألنها تسممتفيد من الفكر والجهد الازمني لتحليل املتطلبات املحددة، 
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وألنها تطبق وسممائل ملعالجتها.  ومن ثم، ميكن القول بأن هذه النوعية من الرشكات تبدي 

امتثااًل ذا مستوى أعىل من الجودة ما تقدمه الرشكات املجربة.  

وهكذا، إذا كان من املمكن تشممجيع اإلسهامات الطوعية من جانب الخاضعني للتنظيم، 

سممينتفع العامة جميًعا؛ ألن األشخاص سيترصفون بطريقة أكرث اتساًقا مع األهداف العامة.  

ومن هذا املنطلق، ميكن االفرتاض بأن الخاضعني للتنظيم ال يسهمون يف عمل الجهة فحسب، 

وإمنا يسهمون أيًضا يف النواتج االجتاعية.  وقد يكون صحيًحا أن بعض الخاضعني للتنظيم 

ال ميتثلممون إال عند إجبارهم، ولكن كا سممرنى سمميقدم الكثريون منهم عممىل ذلك االمتثال 

طوًعمما.  وتعممد املسممألة الهامة هي ممما إذا كان الرتكيز عىل عملية تطبيممق اإلكراه، أم عىل 

تحقيق نتائج ذات قيمة للجمهور.  ويوجه الرتكيز األخري اهتامنا إىل سبب تطبيق التنظيم، 

ويشممتمل عىل مجموعة واسعة من وسائل دفع الخاضعني للتنظيم لامتثال، ولكل من تلك 

الوسائل مزاياه وعيوبه)5(.  وتختلف تلك الوسائل فيا تشتمل عليه من مناشدات تحفيزية 

للخاضعممني للتنظيم.  ومن ثم، فمن أجل تحديد التوقيت املناسممب ألي جهة حكومية ليك 

تسممتعني بالخاضعني للتنظيم باعتبارهم مشمماركني، نحن نحتاج أواًل إىل فهم طرق تشجيع 

تلك اإلسهامات.  

تشجيع إسهامات الخاضعين للتنظيم:

مشكلة العقوبات:

تطورت إحدى النظريات األساسممية لتفسممري ما يدفع الخاضعممني للتنظيم لامتثال إىل 

االلتزامات التنظيمية، ومن ثم اإلسهام يف تحقيق أهدافها.  كا يفرتض أحد اآلراء التقليدية 

عن التنظيم أن الدولة تتدخل وتحدد »السلوك املحظور« الذي يستوجب تطبيق العقوبات 

عنممد التورط فيه، متضمناً ذلممك الغرامات، أو السممجن، أو االزدراء االجتاعي )فور وبيزر 

2007(.  وقممد دفعت هذه النظممرة، التي تنعكس يف املواثيق األصليممة لعديد من الجهات 

التنظيمية، إىل فكرة الحاجة إىل العقوبات القوية لضان االمتثال )إرليتش وبوسممرن 1974؛ 

انظر أيًضا ويلسممون 1984؛ سيجلر وموريف 1988(.  ويستعرض كيجان وشولتز )1984: 69-

70( هذا الرأي بالنسبة للرشكات الخاصة عىل النحو التايل:
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يظهر النموذج األكرث انتشممارًا يف الوقت الحايل من إجرام الرشكات عندما تعد أي رشكة 

عممىل أنها منظمة تفتقر إىل الحس األخاقي، وال تسممعى إال إىل الربممح، وما يدفع ترصفاتها 

بالكامل هو الحسممابات العقانية للتكاليف والفرص.  واسممتناًدا إىل هذا الرأي الذي قدمه 

هوبز، سممينتهك رجال األعممال القانون، بدافع من معايري السمموق وضغوطها، ما مل تتخطَّ 

العقوبممات القانونيممة املتوقعة األرباح اإلضافية التي سممتحصل عليهمما الرشكة بالتهرب من 

القانون)6(. 

 ولكن كا تنّبه لذلك معظم املسممئولني التنظيميني منذ أمد، فإن تحقيق االمتثال أشممد 

تعقيًدا ما يشممتمل عليه منوذج املنفعة املتوقعممة)7(.  ويف أول األمر، ال يفرق النموذج بني 

األشممخاص واملنظات، فبينا ميكن القول بأن األشخاص يتمتعون بالدوافع، فا ينطبق ذلك 

عىل الرشكات؛ ألن سلوكها تحدده دوافع العاملني لديها.  ويعيد ذلك إىل أذهاننا نوعني من 

التعقيدات يف منوذج املنفعة املتوقع، التي سممبقت مناقشممتها يف الفصل الثالث.  أولها هو 

أن األشخاص لهم دوافع متنوعة؛ فمن غري املتوقع أن أعضاء الرشكة سيكنون املشاعر نفسها 

تجاه ما عليها من التزامات قانونية؛ ويرجع جزء من ذلك إىل حٍد ما إىل اختاف مصالحهم، 

بينمما يرجع الجممزء اآلخر إىل اختاف قيمهم الشممخصية.  أما النوع الثاين فهو مسممتويات 

السلطة املتفاوتة التي يتمتع بها األشخاص داخل الرشكات، فا يفضله البعض، مثل مديري 

اإلدارة العليا والرئيس التنفيذي عىل وجه الخصوص، أو أهم موظفيها، من املتوقع أن تكون 

لممه الغلبة عىل تفضيات املوظفني باملسممتويات الدنيا لإلدارة.  عمماوًة عىل ذلك، فالرئيس 

التنفيذي وكبار املوظفني التنفيذيني مسئولون أمام أعضاء مجلس إدارة الرشكة ومساهميها، 

كا أنها تخضع للرضورات، وليسممت التي تفرضها السوق فحسب، وإمنا التي ميليها القانون 

أو الرأي العام إىل حدٍّ ما.  ومن هنا تعتمد كيفية استجابة الرشكة ألي أداة تنظيمية أو أكرث 

عىل التفاعل ما بني تلك العوامل املتعددة. 

وهناك مشممكلة أخرى تهدد منوذج املنفعممة املتوقعة، وهي أن العقوبات ميكن أن تأيت، 

يف النواحي الهامة، بنتائج عكسممية، بوصفها أدوات للتنظيم.  أواًل، وكا ناقشممنا يف الفصل 

الثالث، فاملصلحة الشممخصية املادية ليست الدافع الوحيد لسلوكيات الناس - وليس جميع 

املوظفني التنفيذيني بالرشكات تدفعهم األرباح فحسب)8(، ولكن عىل عكس الصورة النمطية 
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الهادفة للربح، مينح العديد من مديري الرشكات أهمية للمسممئوليات القانونية واألخاقية، 

مع اإلبقاء عىل اهتامهم األسايس بالعائد االقتصادي)9(.  وعىل وجه الخصوص، ترى العديد 

من الجهات التنظيمية أن بعض املوظفني التنفيذيني بالرشكات يبدون اهتاًما تدعمه مبادئ 

إطاعممة القانون يف حد ذاته )روبنممز 1972؛ كيجان وشممولتز 1984؛ جرابوكيس وبريثوايت 

1986؛ سمميجلر وموريف 1988؛ سممبارو 1994(.  ومن ثم، بينا قد يكون من السممذاجة أن 

نقلل من أهمية الحسابات االقتصادية بني املرشوعات الخاضعة للتنظيم، سيكون كذلك من 

قلممة التمييممز أن نعجز عن رؤية أن للكثريين منها اهتامممات أخاقية.  وكا يحدد أيريس 

وبريثوايت )1992: 19(:

لن متتثل بعض الرشكات الفاعلة للقانون إال حينا يكون ذلك من املعقول بالنسبة لهم 

عىل املستوى االقتصادي، يف حني لن متتثل معظم الرشكات الفاعلة للقانون يف أغلب الوقت 

إال ألنه قانون؛ فيا سممتمتثل جميع الرشكات الفاعلة اللتزامات تتعارض مع القيم املتعلقة 

بالعقانية االقتصادية، ومراعاة القانون، ومسئولية األعال.  

واملعضلممة التممي تواجههمما الجهممات التنظيمية هممي أن مديري الرشكات املسممتعدون 

التبمماع القانممون، إذا ما رأوا أن طريقممة تطبيق التنظيم ظاملة أو صارمة، فسيشممعرون من 

ثممم باالمتعاض تجاه الجهة التنظيميممة أو القانون )بارداش وكيجان 1982؛ بريثوايت 1985؛ 

جرابوسمميك 1995ب(.  وُيظهر منوذج التفتيش عىل األطعمة، الذي أرشنا إليه، أن هذا عادًة 

ما يحدث أثناء املواجهات التنظيمية، خاصًة حينا يختلف تفسممري مختلف فرق املفتشممني 

للقواعد وتطبيقها )ماسيني وفان وايك 2009( أو عند اتخاذ الُنهج الصارمة )تود 2008(.  

أما السبب الثاين لعدم كفاية العقوبات فهو أنه قد تبني مدى صعوبة صياغة لوائح تأخذ 

يف اعتبارها جميع األنشطة الخاضعة للتنظيم )دايفر 1980؛ بارداش وكيجان 1982؛ كيجان 

1984؛ بيكوك 1984؛ شممولتز 1984؛ هود 1986؛ بريري 1993؛ جرابوسمميك 1995ب(.  عىل 

سبيل املثال، ما يرسي عىل أحد املطاعم قد ال يتوافق مع غريه، وما كان يرسي عىل التقنية 

قبل عرش سنوات قد يبدو قدمًيا اليوم)10(.  ومن ثم، يتقيد أي تنظيم بعدم اإلفراط يف تكلفته 

أو عدالته أو مرشوعيته عىل األقل بالنسممبة لبعض الجهات الفاعلة التي يرسي عليها.  ويف 

تلك الحاالت، سيتمكن الخاضعون للتنظيم من التوصل إىل طرق أخرى للوصول إىل النتائج 
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نفسممها لصالح العامة، ولكن مع وقوع رضر أقممل عىل رشكاتهم.  ولكن إذا ما أرصت الجهة 

التنظيميممة عىل تطبيق القانون نفسممه عىل الجميع، برصف النظر عممن ظروفهم الخاصة، 

فسيعتربها الجميع عىل أنها فرض تعسفي.  

ويعنممي هذان العامان أن اإلنفاذ الذي يسممتهدف العقوبة من املحتمل أن يسممفر عىل 

األقل عن بعض االمتعاض من جانب الخاضعني للتنظيم، وقد ينتج عن بعض ذلك االمتعاض 

عىل األقل بانخفاض االسممتعداد لامتثال الذي سمميتجىل يف عدة أوجه، وعىل أقل تقدير فإنه 

يأخممذ شممكل الحد األدىن من االمتثممال، أي مبا يتفق مع نص القانممون وليس روحه )بارداش 

وكيجان 1982: 107(.  وقد يكفي ذلك حينا يكون السمملوك املطلوب بسيًطا، يف حني يكون 

أصعب حينا يسممتدعي تفسممري االلتزامممات املعقدة أو تكييفهمما)11(.  واألخطر من ذلك أن 

االمتثال الضعيف قد يأخذ شكل انقطاع التعاون وحجب املعلومات الرضورية، ما يزيد من 

صعوبة وتكلفة اضطاع الجهة التنظيمية بأعالها )دايفر 1980؛ كيلان 1981؛ ليون 1986؛ 

ماكاي وبريثوايت 1994؛ جرابوسمميك 1995ب(.  واألشد خطورة أنه قد يرتتب عىل ذلك نوع 

من املقاومة الجادة، سممواء من طريق املؤسسات الفردية أو جاعات الضغط يف صناعاتهم؛ 

وذلك نتيجًة للتطبيق الصارم لآلليات القانونية )بارداش وكيجان 1982: 16-112(.  

وتتفاقم هذه املشممكلة من خال التعقيد التنظيمي نفسممه الذي يحددها.  وقد يسعى 

الخاضعون للتنظيم إىل استغال عدم التحديد أو الغموض الذي يسمح به التعقيد، وعندئٍذ 

سممتضع الجهات ما تراه من القواعد بتفاصيل أكرث تشممدًدا، وسممتطبقها مبزيد من الرصامة، 

ليجدها الخاضعون للتنظيم أكرث تعسًفا من الناحية الروتينية، وما إىل ذلك، ومن ثم الدخول 

يف دوامة تنازلية من الشممك املتبادل املتزايد )دايفممر 1980؛ بارداش وكيجان 1982(.  ومن 

تبعات ذلك أن الجهة التنظيمية البد أن تستخدم مزيًدا من موارد اإلنفاذ لتلك الرشكات.  

وهكممذا، رمبا تممأيت العقوبات بنتائج عكسممية بوصفها أدوات تنظيميممة؛ ألنها تحد من 

االسممتعداد لامتثال، وإثارة عدم التعاون واملقاومة، مع زيممادة تكاليف التنظيم.  ولكن يف 

الوقممت ذاته لن تؤيد أي جهة تنظيمية واعيممة إزالة العقوبات من العملية التنظيمية.  أما 

عن السبب يف ذلك، كا أشري مسبًقا، هو أن بعض الخاضعني للتنظيم عىل األقل من املتوقع 

أن يترصفمموا بانتهازية، وأن يخالفوا القانون إذا أتيح لهم اإلفات من العقوبة.  ولكن إذا ما 
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فعلوا ذلك، فسيصبح اآلخرون األكرث امتثاالً أقل ميًا إىل الوفاء بااللتزامات؛ ويرجع جزء من 

هممذا إىل أنهم يصبحون أكرث وعًيا مبزايمما عدم االمتثال، يف حني يرجع جزء من ذلك إىل أنهم 

يشعرون بأنهم »حمقى« ألنهم ميتثلون وال ميتثل غريهم.  ويشار إىل اآلثار املرتتبة عىل ذلك 

بالنسبة للمنظمني الحًقا يف هذا الفصل.  

تشجيع االمتثال الطوعي:

مبمما أن العقوبممات متثل معضلة، فكيف ميكن للمنظات الحكومية تشممجيع الخاضعني 

للتنظيم عىل االمتثال الطوعي؟ لإلجابة عن هذا السممؤال نحتاج إىل دراسممة ميل الخاضعني 

للتنظيم لامتثال، الذي، عىل نطاق واسع، له بعدان، وها:  االستعداد والقدرة.  

وتؤثممر مجموعة من العوامل يف اسممتعداد الخاضعني للتنظيم لامتثممال )بارداش وكيجان 

1982؛ كيجان وشممولتز 1984؛ روث وآخرون 1989؛ آيريس وبريثوايت 1992(، والذي يتحكم 

امليل القائم مسبًقا لدى الخاضعني للتنظيم بجزء منه، وهذا ينبع بدوره من قيمهم االجتاعية 

واألخاقيممة إضافممًة إىل مصلحتهم الشممخصية املتصورة.  ومممع ذلك، فا تقدمممه لهم الجهة 

التنظيمية يف سبيل التأثري عىل ميولهم لزيادة االمتثال يتحكم كذلك يف جزء آخر من االستعداد 

لامتثال.  وهذا ال يشمل املحفزات املادية فحسب، مثل تبسيط أو ترسيع وترية استجابة الجهة 

الحتياجممات الخاضعني للتنظيم، ومن ثم توفري الوقت عند تقديم املنفعة املادية )سممليمرود 

1989( أو وضع حدود للعقوبة يف حالة عدم امتثال يف املسممتقبل )باركر 2000(، إمنا تشممتمل 

كذلك عىل بعض الحوافز األقل مادية، التي سبقت اإلشارة إليها يف الفصل الثالث.  

ومن ثممم، فإبداء االحرتام لخصوصية الخاضعني للتنظيم وكفاءاتهم يتناغم مع دوافعهم 

الداخلية لاسممتقالية أو احرتام الذات، هذا عىل غرار تقديم املعلومات أو املشورة )دييس 

1975(.  وتناشممد الجهممات االنتاء االجتاعي مممن خال إظهار تعاطفهمما مع احتياجات 

الخاضعني للتنظيم )سمميالديني 1989؛ جرابوسمميك 1995ب(.  ورمبا تبدو لبعض الخاضعني 

للتنظيممم فكرة أن يصبحوا »قادة لامتثال« - عىل سممبيل املثممال، من خال زيادة الحد من 

االنبعاثات - من أسممباب بناء السمعة )باركر 2000()12(.  وعىل عكس ذلك، تعلن املنظات 

الحكومية عمن ال ميتثلون وتذمهم، وهذا هو الحال بالنسبة للمطاعم، مثًا، بهدف تحديد 

من يخالفون قواعد سامة الغذاء)13(.  
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وأخممريًا، تؤثر االهتامات املعيارية لأشممخاص يف ميلهم لامتثممال.  وقد ذهب إتزيوين 

)2008( إىل االفرتاض بأن »املجتمع الصالح« سيسممعى إىل االستعانة باإلقناع األخاقي، بدالً 

من القوة إلدارة التوتر بني األفراد )وحقوقهم( واملصلحة العامة )واملسئوليات االجتاعية(.  

ولكن الصورة األبسط يف هذا اإلطار هي أن التطبيق العادل للقواعد يناشد التزام األشخاص 

بعدالة اإلجراءات )فيس وبريثوايت 1983؛ هوكينز 1984؛ كيجان وشولتز 1984؛ سيالديني 

1989؛ تايلر 1990(؛ ما يؤدي باألشممخاص إىل احرتام القوانني التي ترضهم مخالفتها بصفة 

شممخصية إذا ما شممعروا بالعدالة يف تطبيقهمما )تايلر 1990: 25(، وكذلممك يف الحاالت التي 

يبممدون فيها التزاًما أخاقًيا تجاه أهدافهم )جراسممميك وجريممن 1980؛ تايتل 1980؛ كليرب 

وناجني 1989: 144؛ شولتز 1994(.  وعىل عكس ذلك، ليس من املتوقع أن يظهر األشخاص 

ميًا إيجابًيا تجاه االمتثال الطوعي، إذا ما شممعروا أن القوانني تتسم بالظلم والتعسف، وقد 

ظهممر ذلك يف تفمماوت تطبيق قواعد التفتيش عىل األغذية يف هولندا )ماسمميني وفان وايك 

2009(.  أما يف حالة بط بكني، عىل سممبيل املثال، فقد اعتاد أصحاب املطاعم السممؤال عن 

فريق التفتيش الذي كان ينتمي إليه املفتشون؛ ألنهم كانوا عىل علم بتفاوت القوانني، ورمبا 

تعسفها، ما أسفر عن عداء كبري.  

والسؤال الهام يف هذا الشأن هو:  كيف لتلك العروض التي تقدمها الجهة التنظيمية أن 

تعممزز من االمتثال الطوعي؟ من بممني طرق فهم ذلك نظرية التبادل االجتاعي، كا نوقش 

يف هذا الكتاب من قبل، حيث يشممكل كل عرض تقدمه الجهة هدية متثل قيمة للخاضعني 

للتنظيم - وليس بالرضورة أن تكون شمميًئا ملموًسمما بقيمة ميكن حسممابها، ولكن يف العادة 

تكون الهدية أوسممع نطاًقا يف طبيعتها وتتناغم مع الدوافع املعيارية واالجتاعية والداخلية 

للخاضعني للتنظيم.  وكا ينطبق عىل دوامة الثقة املشممار إليها يف الفصل الخامس، عندما 

تسممفر تلك العروض عن ميل إيجايب يبديممه الخاضعون للتنظيم، ففي العادة )وليس دامئًا( 

تحث عىل التبادلية، يف صورة سلوك االمتثال)14(.  

أممما العامممل اآلخر املؤثر يف ميممل الخاضعني للتنظيم لامتثال فهممو قدرتهم، فليس من 

املتوقع حممدوث امتثال، إذا كانت االلتزامات ذاتها من الصعممب التعامل معها، وذلك عىل 

سممبيل املثال إذا كانت غري مناسممبة، أو معقدة، أو يتعذر الوصول إليها.  ويف حالة التفتيش 

عىل سممامة الغذاء يف هولندا، شممكلت اختافات اللغة عائًقا أمممام تطبيق اللوائح بفاعلية 
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)ماسمميني وفممان وايك 2009(.  ومن بني أمثلة ذلك أن أحممد أصحاب املطاعم يف الصني قد 

اعتقممد بأنه قد تلقممى غرامة عىل درجة حرارة زيت الطهي، يف حممني كانت الغرامة تتعلق 

بوجود سممموم يف الزيت، وقد فشلت املناقشات املطولة ما بني صاحب املطعم واملفتش يف 

تسمموية ذلك)15(.  ويف مثل تلك املواقف، تحتاج السمملطات إىل تبسيط املتطلبات أو تسهيل 

الوصول إليها، أو بدالً من ذلك ميكنها تعزيز قدرات الخاضعني للتنظيم عىل املشمماركة، من 

خممال بعض الوسممائل، من بينها املعلومات أو التدريب )آمل وآخممرون 1992أ؛ هاتر 1997: 

207-9؛ بريثوايممت 2003(، أو تقديممم مممواد بلغات متعددة، أو تعيممني موظفني متعددي 

اللغات.  

مشكلة التمرد:

يواجه منوذج التبادل االجتاعي املشممار إليه أعاه مشممكلة أساسممية، وهي أن نظريته 

القامئممة عىل السمملوك والدوافع البرشية ال تنطبق عىل الخاضعممني للتنظيم كافة.  ففي أي 

مجموعة من الخاضعني للتنظيم، سممتتنوع »الترصفات التي تنممم عن االمتثال« )بريثوايت 

1995(.  وقممد تعود هذه الفكرة يف أصلها إىل تشيسممرت بويلز رئيس مكتب إدارة األسممعار 

األمرييك أثناء الحرب العاملية الثانية حينا ذكر أن )20٪( من السممكان سمميمتثلون تلقائًيا 

ألي تنظيم، يف حني سمميحاول )5٪( التهرب منه، أما النسممبة املتبقية، )75٪(، فهي ستمتثل 

إذا ضبطممت نسممبة )5٪( باملائممة املتمردة وعوقبوا )هممود 1986: 56(.  وقممد قدم كيجان 

وشممولتز )1984( نظرية يف هذا الشممأن باالعتاد عىل املقابات مع القامئني عىل التنظيم يف 

مختلممف الجهات بهدف تحديد ثاثة أنواع من الممرشكات الخاضعة للتنظيم: القامئون عىل 

الحسابات غري األخاقية، وهم من ال يتبعون القانون حينا يحسبون الربح الناتج عن ذلك؛ 

املواطنون السياسمميون، وهم عادًة ما يتبعون القانممون؛ وأخريًا املنظات غري املؤهلة، وهم 

مممن مييلون التباع القانون، ولكنهم عرضممة ملواطن ضعف يف الكفاءة قد تؤدي إىل عجزهم 

عممن االمتثال للقانون.  وباالعتاد عىل هذه الدراسممة يف تحليل أداء الجهات املنظمة لدور 

الرعاية ومديريها، اسممتنتج بريثوايت وآخرون عىل سبيل التجربة أربعة أنواع من »ترصفات 

االمتثال«:  املقاومة:  حيث ينظر إىل الجهات التنظيمية عىل أنها مشكلة تستوجب مقاومة 

تدخلها؛ االنفصال:  وهو يشممتمل عىل عدم الثقة بالحكومة واالعتقاد بأنه »ليس خطأنا أن 
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كل يشء ليممس صحيًحا«؛ التكيف:  وهي حالة من التعاون بحيث يتحمل املالك مسممئولية 

التنفيذ:  فرض السيطرة: وهي حالة من التعاون التام يؤيد فيها الخاضعون للتنظيم الجهات 

التنظيمية )1994:  379-80(؛ انظر أيًضا بريثوايت 2003(. 

وباختصممار، من املحتمل أن تبممدي أي فئة من الخاضعني للتنظيممم نطاًقا من ترصفات 

االمتثممال بممداً من االمتثممال التام إىل عممدم االمتثال باملممرة)16(، ولذلك عواقممب هامة عىل 

اإلسرتاتيجية التنظيمية.  

عند أحد النقيضني، سممتكون هناك دامئًا نسبة من الخاضعني للتنظيم املمتثلني طواعيًة 

الذيممن تدفعهم، إىل درجممة ما، القيمة املعيارية واالجتاعيممة والداخلية، وامليالني إىل اتباع 

القانممون من حيممث املبدأ.  أما عدم االمتثال فريجع إىل صعوبته أو إىل فقدانهم القدرة عىل 

االمتثال.  وتكمن املشكلة يف أنه يف حالة فرض االلتزامات القانونية بطريقة تعامل الجميع 

عىل أنهم متمردون، فستشممعر تلك الفئة بأن جهودهم املوجهممة »لفعل اليشء الصحيح« 

ال تلقى االحرتام؛ ونتيجًة لذلك يشممعرون بالعداء، ويتخذون تجاه القانون واملسممئولني عن 

تنفيممذه نظرة أشممد اسممتهجاًنا، ومن ثم قد يصبحممون أقل ميًا لامتثممال.  وقد عامل أحد 

الفرق يف حالة التفتيش عىل الطعام الهولندي أصحاب الرشكات بتلك الطريقة السلبية منذ 

البداية، ونتيجًة لذلك، أصبحوا أقل طواعيًة يف االمتثال )ماسيني وفان وايك 2009(. 

وعممىل النقيض اآلخر، يوجد غري املمتثلني االنتهازيممون ممن يتجنبون الوفاء بالتزاماتهم 

كلمما أتيحممت لهم الفرصممة.  وال ميتثل هؤالء إال حينا يشممعرون بأنه مممن املمكن ضبط 

مخالفاتهم، ويحسبون أن العقوبات املحتملة تفوق ما قد يجنونه من عدم االمتثال.  وإذا ما 

تجاهلت الجهة العقوبات وتطبيق القانون، وآثرت مناشدة الدوافع الداخلية أو االجتاعية، 

أو الرصيحة، فسمميعرضها ذلك لخطر اسممتغال النظام »األكرث ليونة« من جانب املتمردين 

بعدم االمتثال. 

وممما بني هذين النقيضني هنمماك مجموعة من الترصفات املختلطممة، والتي متيل إىل أن 

تخضع إىل تأثريات الجهات التنظيمية.  عىل سممبيل املثال، سمميكون البعض عىل اسممتعداد 

لامتثال، رشيطًة أن يشممعروا بعدالممة النظام، أي كيف يعاملون مقارنممًة باآلخرين.  ويعد 

جممزء مممن ذلك من مهام كيفيممة التعامل معهم بصفة شممخصية - درجة االحممرتام وعدالة 
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اإلجراءات التي يشممهدونها بوصفهم أفممراًدا.  ولكن من الهام أيًضمما نظرتهم لعدم خضوع 

املخالفة االنتهازية للقواعد للعقاب، ومن ثم شعورهم بالرضر مقارنًة بغريهم.  

ومن ثممم، تعد املعضلة التي تواجههمما الجهات التنظيمية أن اللجمموء الزائد للعقوبات 

وقمموة القانممون مييل إىل الحد مممن االمتثال الطوعي واالمتثال يف حمماالت الطوارئ، يف حني 

يتسبب االعتاد عىل مناشدة الدوافع املعيارية واالجتاعية والداخلية يف زيادة حاالت عدم 

االمتثال )مع تركيز أقل عىل تطبيق العقوبات(.  ويعني تحسني االمتثال التعامل مع الرشائح 

املختلفممة للخاضعممني للتنظيم بطرق مختلفممة، وإن كان من الصعب التعرّف مسممبًقا عىل 

الرشائح التي سممتمتثل والتي لن متتثل.  وعاوًة عىل ذلك، فالتعامل معهم بصورة مختلفة 

مشممكوك فيه قانوًنا، ألن القانون البد أن يكون محايًدا.  إًذا، فكيف ميكن يف هذا السممياق 

الجمع ما بني العقوبة واإلقناع بفعالية؟ )بريثوايت 1985(.  

الجمع بين العقوبة واإلقناع: التنظيم المتجاوب:

يعممد التنظيم املتجمماوب نهًجا يتيح للجهات التنظيمية اسممتغال مزيج من األسمماليب 

)آيريس وبريثوايت 1992( اسممتناًدا إىل إسممرتاتيجيات »العني بالعني« )أكسمميلرود 1984(.  

وقد تبنى شولتز )1984:  393( تلك اإلسرتاتيجيات لتشمل عمل الجهة التنظيمية:

تتمثممل مهمة الجهة التنظيمية يف تحديد املسممتوى األدىن من االمتثال، 

وتطيبق إجراءات التنفيذ التعاونية األقل رصامة ضد أي رشكة أوفت بالحد 

األدىن لامتثممال يف الفرتة السممابقة.  وتطبق إجراءات الردع األشممد رصامة 

ضممد الرشكات التي ال تفي بالحد األدىن من مسممتويات االمتثال يف الجولة 

السابقة.  

وتتخذ هذه اإلسممرتاتيجية يف سياق التنظيم املتجاوب شكل تسلسل هرمي من األدوات 

التنظيميممة املدعومممة باحتالية فرض عقوبات صارمة، بحيث تنقسممم الرشكات بحسممب 

طريقممة اسممتجابتها ملعاملة الجهة التنظيمية.  وياحظ هممذا النهج أن األمر ال يتوقف عىل 

أن »قطاعات« املجتمع الخاضع للتنظيم لها أسممس تحفيزية مختلفة، ألن األفراد الخاضعني 

للتنظيم غالًبا ما تتعدد دوافعهم )آيريس وبريثوايت 1992؛ نيلسن وباركر 2009(.  ويتضح 
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التسلسل الهرمي يف منوذج سامة الغذاء الهولندي يف الشكل )7-1(.  وتشري املساحة النسبية 

يف الشممكل لكل إجراء الوزن النسممبي الذي ينبغي أن متنحها إياه الجهة التنظيمية )آيريس 

وبريثوايت 1992:  35(.

الشكل )7-1(:  التسلسل الهرمي لخيارات التنفيذ التنظيمية يف مجال سالمة الغذاء بهولندا

الغلق

الغرامة

مذكرة إنذار

المعلومات، التعليم، واالتصال

املصدر: مقتبس من آيريس وبريثوايت 1992؛ استناًدا إىل ماسيني وفان وايك 2009.

وتحديممًدا، يتوجه النهج املبديئ للسمملطة إىل املسمماعدة، وتطبيممق املعلومات، واإلقناع، 

والتعليم، واملعاملة العادلة تجاه جميع الخاضعني للتنظيم، ويسممتمر التعاون مع الرشكات 

التي تسممتجيب لذلممك عىل نحو جيد.  أما بالنسممبة ملن يحاولون االسممتغال بعد االمتثال 

اللتزاماتهم، فتنتقل السمملطة إىل نهج أشممد توجيًها، وهو إصدار اإلنذارات.  وإذا ما امتثل 

الخاضعون للتنظيم نتيجًة لذلك، تعود السمملطة إىل املعلومات واإلقناع، أما إذا ما اسممتمروا 

يف مخالفة القواعد، فينتقل املفتش إىل عقوبة أشد رصامة تتمثل يف فرض غرامة.  ويف حالة 

االسممتمرار يف عدم االمتثال، فاملراقممب مخول إلغاق الرشكة مؤقًتا لحني معالجة املشممكلة 

)ماسيني وفان وايك 2009: 31(.  

ويعني ذلك أن الجهة تطبق إسرتاتيجيات مختلفة باختاف الخاضعني للتنظيم، بأن تعد 

الجهات الفاعلممة املمتثلة من املواطنني الصالحني، وأن تعد غري املمتثلني من املجرمني ومن 

ثممم تطبق عليهم العقوبات)17(.  ومن املمكممن أن ينجح منطق »العني بالعني« دون معرفة 
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مسممبقة مبن هو ممتثل وغممري املمتثل.  ومن ثم، فالرشكات غري املمتثلة تجرب عىل نفسممها 

املعاملة الصارمة.  ويتسممق ذلك أيًضا مع التطبيق النزيممه للقانون، مبا أن املعاملة تختلف 

باختاف الفئات، استناًدا إىل درجة امتثالها عقب الواقعة)18(. 

ويك ال نعتقممد بأن هذا النهج ينطبق عىل الممرشكات الخاصة وحدها، فمن الرضوري أن 

ندرك أن تلك األفكار طبقت عىل مجموعة واسعة من مجاالت السياسات االجتاعية أيًضا، 

مبا يف ذلك رعاية األطفال )آدمز وتشمماندلر 2004(.  ويقع التصعيد أعىل طبقات التسلسممل 

الهرمي لاسممتجابة لعممدم االمتثال، وقد تبممدأ الُنهج بالعمل املشممرتك واملتعاون مع األرس 

املعرضة للخطر لضان سممامة األطفال من خال التعليم واالتصاالت، ثم تطوير اتفاقيات 

األرسة، وقممد يتصعد األمر إىل انتزاع األطفممال أو إنهاء حقوق الوالدين - بل قد يتصعد، مع 

اختاف األمر بالطبع، إىل فرض الغرامات والحظر عىل املنتجات)19(.  

وجهات النظر البديلة:

أفممرز التنظيممم املتجاوب كًا كبممريًا من املؤلفات، يسممعى بعضهمما إىل تطوير املفهوم.  

وتتضمن األمثلممة:  »التنظيم الذيك Smart Regulation« )جاننجهام وجرابوسمميك 1998( 

 Really Responsiveالذي يركز عىل تفاعل مختلف األدوات، و»التنظيم املتجاوب بالفعل

Regulation« )بالدويممن وبمماك 2008( الذي ال ينظر إىل التفاعل ما بممني أدوات التنفيذ 

وأصحاب املصالح الخارجيني فحسب، ولكن أيًضا للديناميكيات الداخلية ملختلف الجهات.  

وقممد اعرتف أيريس وبريثوايت بأوجه القصور املحتملة يف التنظيم املتجاوب يف تحذيرها، 

عىل سممبيل املثال، خطر »فرض السيطرة التنظيمية«، أو حتى الفساد يف حاالت يتمتع فيها 

املفتشممون بالكثري من حرية الترصف، وكذلك التفاعل الوثيق املسممتمر مع بعض الخاضعني 

للتنظيم )1992: 60-57(.  

رغم التطبيق الواسممع لنموذج التنظيم املتجاوب من جانب الجهات التنظيمية العملية 

الواسممع )أو رمبا بسببه(، فقد أثار النموذج انتقاًدا موسًعا من بعض العلاء )للمسح، انظر 

فريممربج 2010(.  وتتعلممق بعممض تلك االنتقادات مبمما أطلق عليه بالدوين وباك مسممائل 

»السياسممات«.  ومن تلك االنتقادات أن »يف بعض الحاالت قد ال يكون الصعود التدريجي 
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للهرم مناسممًبا؛ عىل سبيل املثال، عند السيطرة عىل املخاطر الكارثية املحتملة« )2008: 62(.  

ويركممز انتقاد آخر عىل الصعوبة النسممبية تحممرك الجهة التنظيمية ألسممفل الهرم بدالً من 

الصعود؛ ألن العقوبات املطبقة ميكن، كا رأينا، أن تفسد العاقة ما بني الجهات التنظيمية 

والخاضعني للتنظيم.  عاوًة عىل ذلك، فرغم أن لكل من درجات الهرم معايريها الخاصة، قد 

ال يتفق ذلك مع حجم األخطاء التي يرتكبها الخاضعون للتنظيم يف بعض الحاالت املحددة.  

إضافًة إىل ذلك، رغم أن التنظيم املتجاوب قد يعمل جيًدا يف العاقات الثنائية بني الجهات 

التنظيمية والخاضعني للتنظيم، فقد يصعب االتصال يف النظم األشد تعقيًدا.  

وترتبط االنتقممادات األخرى باألمور العملية، ومن االنتقممادات الهامة التي لوحظت يف 

حالممة هيئة سممامة الغذاء بهولندا أن موظفممي الجهة التنظيمية قد يفتقممرون إىل املرونة 

املطلوبة؛ ارتباطهم بنهج معني لامتثال بحكم الثقافات، أو الهياكل، أو املارسات، أو املوارد 

التنظيميممة.  ومن االنتقادات املوجهة أيًضا أن الجهة قد ال تتمتع بالدعم املطلوب يف البيئة 

العمليممة، أو القضائية، أو السياسممية، أضف إىل ذلك أن يف بعممض الصناعات »قد ال تتكرر 

التفاعممات ما بني الجهممات التنظيمية والخاضعني للتنظيم مبا يكفي لتفعيل اإلسممرتاتيجية 

الهرمية« )فريربج 2010(. 

وبصممورة أكرث عموميًة، فحقيقة أن التنظيم يشممتمل عىل مارسممة القانممون يعنى أن 

مسممائل، مثل العدالة واالتساق، تربز فعاليتها.  ويعني مصطلح »التجاوب« يف حد ذاته أن 

القانممون يعمممل إىل درجة ما لخدمة بعض الغايات، بدالً مممن أن يكون »مهيًبا يف نزاهته«.  

وكا أوضحنا مسممبًقا، ميكن للتنظيم املتجاوب أن يرد عىل ذلك االتهام، ولكنه يثري قلًقا أقل 

ما بني امللتزمني بالنواحي الشكلية للقانون.  

متى تكون مشاركات الخاضعين للتنظيم نافعة؟

يتكون السؤال عن التوقيت املنطقي، ليك تسعى إحدى الجهات الحكومية إىل االستعانة 

بالخاضعممني للتنظيم لإلسممهام يف أهدفها، من شممقني:  الشممق األول، هممو النظر إىل منطق 

السياسممة العامة وراء تدخل الحكومة، مثل إخفاق السمموق أو العدالممة، فيتناول التوقيت 

املناسممب لتنظم الجهة نشمماًطا بدالً من تطبيق بعض األدوات األخرى للحكومة، مثل إجراء 
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ذلك النشمماط بنفسها، أو إسممناده إىل أحد املتعاقدين؟  يعد هذا السؤال أساسًيا يف تحليل 

السياسممات وتناولته العديد من املؤلفات التمهيدية يف مجال السياسممة العامة )انظر، عىل 

سبيل املثال، سممتويك وزيكهورس 1974؛ بارسونز 1995؛ بارداش 2000؛ فيمر وفيننج 2004؛ 

سممكوت وبيهلر 2010(.  ويكفي القممول هنا بأن التنظيم هو األداة األنسممب حينا يكون 

النشمماط الخاضع للتنظيم من األنشطة الثانوية للنشمماط األسايس للخاضع للتنظيم، أو من 

املنتجممات الثانوية املتعلقة به.  عىل سممبيل املثال، تحصل جهممات حاية البيئة عىل أفضل 

خدمممة من خال تنظيم االنبعاثممات امللوثة من مصانع البرتوكياويات، بدالً من تشممغيل 

املصانع نفسها.  

أما السممؤال الثاين يتناول:  التوقيت املناسب ليك تسممعى الهيئة من أجل التشجيع عىل 

االلتممزام الطوعي من جانب الخاضعني للتنظيم )وضمًنا، متى ينبغي لها أال تفعل ذلك بدالً 

مممن أن تعتمد عىل اإلكراه للتشممجيع عممىل االمتثال(؟ وقد نوقش جانممب من املنطق ذي 

العاقة يف هذا الفصل بالفعل.  ويغني االمتثال الطوعي عن اسممتخدم اإلكراه، أو عىل األقل 

يخفممف من التكاليف املصاحبة له، كا يحسممن من جودة تعمماون الخاضعني للتنظيم مع 

أهممداف الجهة)20(.  ومع ذلك، فاالمتثال الطوعي البد أن تصاحبه أنواع أخرى من التكاليف 

التممي تحتمماج إىل موازنتها مع املنافع.  وبالنسممبة للفئات املبينة يف الفصممل الثاين، فالجهة 

التنظيميممة ال تشممرتي االمتثال يف صورة وحدات من الخاضعممني للتنظيم، ومن ثم ال يوجد 

سعر رشاء يجب أخذه يف االعتبار.  ومع ذلك، فالفئات األخرى من التكلفة ذات صلة وثيقة: 

تكاليف العاقة والتكاليف اإلسرتاتيجية.   

وتعممد تكاليف العاقممة التي ترتبط باالمتثممال الطوعي تلك التي تتحملهمما الجهة لقاء 

تشممجيع الخاضعني للتنظيم عممىل االمتثال ملا عليهم من التزامممات.  وهناك عامان هامان 

فيا يتعلق باملتطوعني والعماء، أولها هو التشممجيع عىل زيادة االسممتعداد لامتثال، أما 

العامل الثاين فهو تعزيز القدرة عىل االمتثال.  وكا أرشنا مسبًقا يف هذا الفصل، فإن ما يعزز 

االمتثال الطوعي يف األسمماس هممو املحفزات اإليجابية التي تعزز من حسممن النية وااللتزام 

لدى الخاضعني للتنظيم، والعوامل املسمماعدة التي تسممهل االمتثال.  وتعد النقطة األساسية 

هنا أن املحفزات والعوامل املسمماعدة ميكممن أن تصحبها بعض التكاليف بصفة عامة.  عىل 
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سممبيل املثال، قد يرتتممب عىل العمليات العادلة نرش املعلومات بشممأن الحقوق، أو تحديد 

إجراءات املناشدة لامتثال وتفعيلها.  وقد تتطلب مساعدة الخاضعني للتنظيم تعيني مزيد 

من املوظفني بنوافذ الخدمة أو يف مراكز االتصال، أو توفري مرتجمني ومواد مبختلف اللغات.  

وعنممد اتخاذ القرار بشممأن زيادة الرتكيز عىل تشممجيع االمتثال الطوعي، يلممزم مقارنة تلك 

التكاليف مقابل املنافع )مثل خفض تكاليف اإلكراه، أو االمتثال املدروس(.  

وإىل جانب تكاليف العاقة، هناك التكاليف اإلسرتاتيجية التي تؤثر يف مستقبل املنظمة 

أو وضعهمما اإلسممرتاتيجي.  ومن العوامل األساسممية يف هممذه الحالة التأثري عممىل الكفاءات 

األساسية والذي ينطبق عىل وجه الخصوص عىل الُنهج التي تقع عىل جانب التنظيم الذايت 

يف التسلسممل.  وببسمماطة، إذا جردت الجهة التنظيمية نفسممها من الخربة يف نطاق دورها 

التنظيمي املحدد، فسممتجد من الصعوبة أن تسممتكمل أي أدوار تتسم مبزيد من الصعوبة، 

إذا ممما لزم األمر – مثل حاالت املخالفات الفاضحة للقواعد يف أحد الصناعات، ما يشممجع 

عىل توجيه دعوات قوية من العامة للجهة التنظيمية تطالبها بالتدخل.  وقد أدت مختلف 

الحمماالت، بدًءا من تنظيم املنتجممات املالية، أو عدم توفرها، يف الفرتة التي سممبقت األزمة 

املالية العاملية يف 2008، إىل املحاصيل املعدلة وراثًيا، وحتى بيع اللحوم الفاسدة، إىل تحمل 

تكاليف كبرية لخسممارة القممدرات والكفاءات التنظيمية )براتسممبيز 2003؛ أفجوليز 2009؛ 

كممرويت 2009؛ جودمممان 2009؛ لودج وآخرون 2010(.  ويرجع ذلممك يف بعض الحاالت إىل 

تعقيد املنتج/الخدمة، حيث تفتقر الجهات التنظيمية إىل الخربة الفنية الازمة من أجل فهم 

»األمر« الخاضع للتنظيم )مثل املشممتقات، أو البرتوكياويات، أو األدوية، أو البذور املعدلة 

وراثًيمما(، ويف حاالت أخرى يرجع ذلك إىل االفتقممار إىل الكفاءات/املوارد ملتابعة االمتثال يف 

بيئة تتمتع بقدر أعىل من »التنظيم الذايت«)21(.  وتتسم تبعات ذلك بأنها مستعصية، وهذا 

ممما حدث عندما بيعت محاصيممل معدلة وراثًيا غري مرصح بها لاسممتهاك اآلدمي بإحدى 

ساسممل بيع األغذية يف الواليات املتحدة، فيا يعرف بأزمة ذرة سممتارلينك، حيث »متكنت 

رشكة واحدة مبحصول واحد معدل وراثًيا من تلويث أطعمة ملايني األرس، ووصلت بالسوق 

الدولية للسمملع إىل طريق مسممدود« )براتسممبيز 2003:  595(.  أما يف حالممة األزمة املالية 

العامليممة يف نهاية العقد األول من األلفية الجديدة، ومع انهيار االقتصاديات، كان السممؤال 

املتكرر املدوي »أين الجهات التنظيمية؟«.  
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ومممع ذلك، قد يكممون األمر األهم هو تأثممري الرتكيز عىل االمتثال الطوعي عىل سمممعة 

املنظمة ومكانتها السياسممية، ويشممتمل ذلك عىل بعض العوامل التعويضية.  وعىل الجانب 

اآلخر، قد يسفر الرتكيز الزائد عىل االمتثال الطوعي عن اكتساب الجهة سمعة بأنها ضعيفة 

الشممأن، ما قد يشممجع الجهات الفاعلة يف الصناعممات عىل تجاهلها.  ونتيجممًة لذلك، قد 

يفقد املواطنون أصحاب الشممكاوى املرشوعة بشأن ترصف إحدى الرشكات األمل يف محاولة 

السممعي التخاذ اإلجراء املناسممب حيالها؛ فاسممتعدادهم لتقديم املعلومات ملساعدة الجهة 

التنظيمية يف أعالها سمميتضاءل، وذلك يأيت عىل حساب فعالية الجهة.  واألسوأ من ذلك أن 

الجهة قد تكتسممب سمعة بالفساد، سواء اسممتحقت ذلك أم ال، ما يضعف من معنويات 

املواطنني القادرين عىل مساعدتها.  

ومممن ناحيممة أخرى، قد يعزز املسممتوى املعقول من الرتكيز عممىل االمتثال الطوعي من 

سمممعة اعتدال الجهة أو تركيزها عىل املواطن، ما يضاعف من رأسممالها السمميايس لدى 

الحكومة الحالية، وكذلك يسهم يف رفع مستوى ثقة املواطنني يف الحكومة بصفة عامة.  

الخالصة:

يسممهم الخاضعممون للتنظيممم يف تحقيق األهداف العامة ببسمماطة من خممال االمتثال 

لالتزامممات التي يخضعون لها يف ظل القانون، وقد تزيد ما يقدمونه من إسممهامات إذا ما 

كان ذلك طوعًيا.  ويشممكل الحصول عىل ذلك االمتثال الطوعي تحدًيا كبريًا أمام السمملطات 

التنظيمية، وبالطبممع أمام الجهات األخرى التي تفرض االلتزامات باعتبارها جزءاً من مهمة 

تقديم الخدمات.  وتشممري النظرية واملارسات الجديدة إىل أن منح املساعدة واملعلومات، 

واسممتنهاض مختلف القيممم االجتاعية واملعيارية لدى املواطنني من العوامل األساسممية يف 

تحقيممق االمتثال.  ومع ذلك، فقد تعرتض نسممبة )محدودة عادًة( مممن الخاضعني للتنظيم 

اإلسرتاتيجيات التي تتضمن تلك املناشدات اإليجابية بالسلوك االنتهازي الذي قد ينتهجونه.  

وقد أصبح »التنظيم املتجاوب« من األدوات الشائعة االستخدام يف التعامل مع تلك املعضلة، 

إذ يجمع بني العقاب واإلقناع بطريقة تتناسممب مع السممياق املحدد.  وسيكشف املستقبل 

عا إذا كانت املنافع العملية لهذه الُنهج تفوق مخاطر الحوكمة املصاحبة لها. 
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 الفصل الثامن
العمالء بوصفهم مشاركين في اإلنتاج)*(

تتأثر قدرة األطفال عىل التكيف وعىل النجاح يف املدرس��ة والحًقا يف حياتهم بنش��أتهم 

يف األع��وام األربع��ة األوىل من خالل العديد من العوامل، مبا يف ذلك نظامهم الغذايئ )الذي 

يؤث��ر يف إصابتهم بالبدانة(، وما يتلقونه من تعلم وعاطفة من والديهم، وهي عوامل تتأثر 

جميعها بدورها بالظروف االجتامعية واالقتصادية لألرسة.  وببساطة، يحقق األطفال الذين 

يعانون الفقر نتائج أسوأ فيام يتعلق بتلك العوامل وغريها، والذي يصبح بذلك من بواعث 

الرضر؛ فهؤالء األطفال »قد يعانون ضعف األداء يف املدرسة، ويواجهون مشكالت مع األقران 

ومصادر الس��لطة عليهم )أي الوالدين واملعلمني(، ويعانون نقصان فرصهم يف الحياة )عىل 

سبيل املثال، الترسب من التعليم، والبطالة، وقرص أعامرهم( )وزارة التعليم 2010(. 

 »Sure Start وقد تقدمت حكومة حزب العامل يف اململكة املتحدة مببادرة »بالطبع ابدأ

بهدف تحسني مسارات التنمية لدى األطفال الذين يواجهون خطر نقص التنمية)1(.  وكانت 

الربام��ج املحلي��ة للمبادرة من العوامل املهم��ة التي وجهت إىل املناط��ق العالية الحرمان، 

واش��تملت عىل جميع السياس��ات ذات الصلة:  التعليم املبك��ر، ورعاية األطفال، والصحة، 

والدعم األرسي بطرق تتناس��ب مع الظروف املحلية.  وقد أقيم أحد تلك الربامج يف مدينة 

جيتشيد الصناعية بشامل إنجلرتا يف 2001 )بوفريد 2007(.  

وكسائر برامج املبادرة، تضمن برنامجها يف جيتشيد نوعاً من الرشاكة التي ضمت الحكومة 

واملهني��ني وجهات القطاع التطوعي، وه��ذا بخالف املرشوعات التعاوني��ة التي تطرقنا إليها 

يف الفصلني الخامس والتاس��ع.  ومع ذلك، فقد تضمنت املب��ادرة نوًعا آخر من الرشكاء، فيام 

يتعلق بهذا الفصل عىل وجه الخصوص، وهم الوالدان.  وما مييز دور الوالدين هو أنهم عمالء 

للمب��ادرة إضاف��ًة إىل أطفالهم، ويف الوقت ذاته هم من املنتجني املش��اركني يف املبادرة.  عىل 

سبيل املثال، تدربت نحو خمسني من األمهات يف جيتشيد عىل تقديم املشورة بشأن الرضاعة 

الطبيعي��ة، وهي م��ن الجوانب الهامة يف الربنام��ج.  وكان دورهن يتمث��ل يف إجراء االتصال 

* جزء من هذا الفصل مقتبس من ألفورد )2011(.
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املبديئ من خالل زيارة جميع األمهات الجديدات يف أقس��ام الوالدة باملستش��فيات، وقد امتد 

ذلك الدور إىل زيارات األمهات الجديدات بعد عرشين أس��بوًعا، وجامعات دعم األمهات مرة 

شهرًيا.  وقد كان لذلك النشاط املشرتك نتائج قيمة، كام يشري بوفريد )2007: 852(:  

تع��د امليزة األعظم لذلك النهج القائم عىل دعم األق��ران أن األمهات الجديدات تبدين 

اس��تعداًدا أكرب للتحدث مع األمهات األخريات الاليت تعانني مش��كالت مش��ابهة، بدالً من 

القابالت املحرتفات أو الزائرات الصحيات.  وقد أس��همت تلك الزيارات املنتظمة يف مرحلة 

مبكرة بعد الوالدة يف إقناع األمهات باالستعانة بالخدمات املحلية املوجهة للطفل، مام أمثر 

عن معدل أعىل للقبول. 

وللوهل��ة األوىل، يب��دو دور العمالء مناس��ًبا بالكاد لفئة م��زودي الخدمات الخارجيني.  

فبين��ام يعمل متعاقدو القطاع الخاص واملنظامت غري الهادفة للربح واملتطوعون والجهات 

الحكومي��ة األخ��رى يف دور املوردين إلح��دى منظامت القطاع الع��ام أو إحدى الرشاكات، 

فالعمالء هم األقرب إىل املستهلكني الذين يتلقون الخدمة منها.  ومن ثم، فمن غري البديهي 

التعامل مع مشاركتهم عىل أنها غري مثمرة.  

ولكن تلزم العديد من وظائف الحكومة العمالء بأن يؤدوا جزءاً من العمل املطلوب من 

أجل تقديم الخدمة، أو، عىل نطاق أوس��ع، من أجل تحقيق أهداف الجهة التابعة للقطاع 

العام.  وقد تعتمد الس��لطات البلدية أو م��زودو الخدمات الذين تتعاقد معهم، ليك تؤدي 

دورها الهام بجمع النفايات، عىل األرس يف وضع النفايات املنزلية يف صناديق أو أكياس أمام 

منازلهم يك تلتقطها فرق جمع النفايات يف أيام معينة، وقد تعتمد املستش��فيات كذلك، يف 

مج��ال الخدمات الصحي��ة، عىل املرىض يف تناول أدويتهم أو الخض��وع لعالج طبيعي.  ويف 

العموم، تس��عى الخدمات الطبي��ة للوقاية من األمراض، وكذل��ك معالجتها، وذلك يتطلب 

م��ن »عمالئهم« مامرس��ة التامرين الرياضية بانتظام، وتناول وجب��ات صحية، واتباع أمناط 

حياة متوازنة.  أما يف املدارس، فالتعليم ال يقترص عىل رشح املعلمني، فللطالب دور نش��ط 

يف تدوين املالحظات، واملش��اركة يف النقاش يف الصف، وق��راءة النصوص، وإجراء التجارب، 

وإعداد األبحاث، والتأمل النقدي الذي نأمله ملا يحصلون عليه من معارف وأفكار.  ويعني 

ذلك أن تشجيع تلك األنشطة التي يقوم بها الطالب يعد جزءاً من دور املعلم.  
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وتحتاج املنظامت الحكومية، يف تلك األنش��طة ويف مجموعة كبرية من األنشطة األخرى، 

إىل أن يت��رصف األف��راد العاديون ممن ي��ؤدون دور العمالء يف العدي��د من األحيان بطرق 

متعددة تس��هم يف تحقيق أهدافها، فيام نطلق عليه مش��اركة العم��الء يف اإلنتاج.  ويؤدي 

تجاهل مديري تلك املنظامت إىل خسارة موارد وقدرات قد تكون لها أهميتها.  

الجدول )8-1( األبعاد الرئيسية ملشاركة العمالء يف اإلنتاج

مشاركة العمالء في اإلنتاجتوزيع األدوار

عميل المنظمة الحكوميةالجهة المسئولة عن القرار

عميل المنظمة الحكوميةالجهة المسئولة عن اإلنتاج

التعاون )بصفة أساسية(طرق التنسيق

الحوافز أو العقوبات )في بعض األحيان(

ويتطرق هذا الفصل إىل مشاركة العمالء يف اإلنتاج )انظر الجدول 8-1(، حيث مييز أدوار 

العمالء، ويوضح رضورة مش��اركة العمالء يف إنتاج العدي��د من الخدمات العامة، وإمكانية 

اللجوء إليه يف خدمات أخرى، ثم يقدم اإلرش��ادات بشأن كيفية تشجيع مشاركة العمالء يف 

اإلنتاج وإدارته.  

التعريف بعمالء القطاع العام:

تث��ري عنارص مفهوم »العميل« يف القطاع الع��ام نوًعا من الجدل، وما يعقد ذلك حقيقة 

أن العديد من املصطلحات التي تتعامل مع تلك الظاهرة املس��تمدة يف الغالب من القطاع 

الخاص، مثل:  املشرتين، أو الزبائن، أو املستخدمني، أو املستهلكني، ولكل من تلك املفاهيم 

تعريفات متضاربة.  ونستخدم يف هذا الفصل مصطلح »العمالء« لوصف من يتلقون القيمة 

الخاصة يف »الجانب التجاري« للجهة )موور 1995(.  وال يوجد مصطلح مثايل لوصف هؤالء 

األشخاص، يف حني أنه من املمكن استخدام مصطلحات أخرى لذلك، ولكن يبدو أن مصطلح 

»العمالء« يشري إىل من يتلقون الخدمات بداللة أقل للقطاع الخاص.  ليست دقة املصطلح 

هي العامل الهام، وإمنا املحتوى املوضوعي عىل النحو املحدد يف هذا الكتاب.  ووفًقا لدور 
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العم��الء الذي يلعب��ه هؤالء فهم يتلقون قيمة خاصة من الخدم��ة التي تقدمها الجهة، أي 

املنافع التي يستهلكها كل فرد.  ووفًقا لدور املواطنني الذي يلعبونه، فهم يتلقون قيمة عامة 

»يستهلكونها« باالشرتاك مع سائر املواطنني.  

ومن ث��م، يختلف دور العمي��ل؛ فعالقات العم��الء فيام بينهم ومع الحكومة ليس��ت 

عالقات املس��تهلكني نفس��ها فيام بينهم ومع املنتجني )ستيوارت ورانس��ون 1988؛ ألفورد 

2002(.  ويف ظ��ل الدميوقراطي��ة، يك��ون للمواطنني تطلع��ات يعربون عنه��ا جامعًيا، من 

خالل اإلجراءات التش��اورية، مثل:  التصويت، ومناقش��ة السياس��ات، وغري ذلك من صور 

املش��اركة السياسية.  أما العمالء، فهم يعربون عن تفضيالتهم باعتبارهم مواطنني ويطالبون 

به��ا املنظامت الحكومية، من خالل بدائل، مثل مس��وحات العم��الء، وإدارات التعامل مع 

الشكاوى، وإجراءات املناشدة، بدالً من املطالبات املبارشة. 

يب��دو العم��الء مامثلني لزبائن القط��اع الخاص فيام يتلقون من القيم��ة الخاصة، بينام 

يختلفون عنهم يف أوجه هامة ميكننا اإلش��ارة إليها بإيض��اح مختلف أدوار العمالء )ألفورد 

2002(.  فقد يدفع بعضهم من هؤالء املال باعتباره مقاباًل مبارًشا للخدمات التي يتلقونها، 

متاًم��ا ع��ىل غرار ما يدفعه زبائن القط��اع الخاص من املال مقابل الس��لع والخدمات، مثل 

خدمات الكهرباء أو اإلنرتنت التي توفرها الحكومة.  ومع ذلك، فمعظم هؤالء - من متلقي 

التأم��ني االجتامعي أو طالب املدارس الحكومية - إما ال يس��ددون أي أموال، أو ال يدفعون 

سوى جزء من التكلفة الفعلية للخدمة، وبداًل من ذلك قد يدفع هؤالء الرضائب التي متول 

تل��ك الخدمات، ولكن هذا خالًفا لعمليات التبادل الت��ي يجريها عمالء القطاع الخاص، فال 

توجد صلة مبارشة يف هذه الحالة بني املال والخدمة، وهذا ما مينحهم صفة املستفيدين.  

عالوًة عىل ذلك، فمعظم هؤالء العمالء ليس��وا عىل استعداد »لتلقي« الخدمة املقدمة 

لهم فهم مجربون عىل ذلك - ومنهم:  الس��جناء، وممولو الرضائب، والخاضعون لاللتزامات 

التنظيمية، أو غريها من االلتزامات.  وهكذا، يلعب هؤالء أدوار امللزمني )موور 1995(، عىل 

غ��رار الخاضعني للتنظيم )ألفورد 2002( – أي أنهم يخضعون إىل درجة من اإلكراه تفرضها 

عليه��م الجهة التي يتعاملون معها.  ومع ذلك، يختلف هؤالء يف أن االلتزامات التي تفرض 

ع��ىل الخاضعني للتنظيم أكرث مركزية بالنس��بة ألهداف الجهة محل البحث.  أما بالنس��بة 
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للجه��ات التنظيمية، تعد املهمة املركزية هي إجبار الخاضع��ني للتنظيم عىل االمتثال، مام 

يساعد الجهات املختصة بتقديم الخدمات يف أداء مهمتها املركزية املتعلقة بتقديم القيمة، 

إما للعميل منفرًدا، وإما للجمهور بصفة جامعية.  وميكن طرح سؤال منطقي، وهو أين يقع 

الخط الفاصل ما بني امللزمني والخاضعني للتنظيم؟  واإلجابة ببساطة هي:  ليس هناك خط 

فاص��ل، فالفارق بينهام ال يتعدى مس��ألة اختالف يف الدرج��ات وليس مطلًقا، وهذا مرتبط 

بالفصل السابع.  

وعادًة ما ميثل العميل من األفراد مزيًجا من تلك األدوار، إضافًة إىل كونه مواطًنا، ورغم 

اختالف هذا العميل عن زبون القطاع الخاص، لكنهام متش��ابهان يف جانب هام، وقد يكون 

مدهًش��ا، وهو أنه يدخل يف عالقة تبادلية مع املنظمة؛ فكل طرف يتلقى ش��يًئا من اآلخر، 

بص��ورة مب��ارشة كانت أو غري مبارشة، ويتعل��ق ما يتلقاه، إىل درجة م��ا، مبا مينحه للطرف 

اآلخ��ر.  ويف نطاق القطاع العام تختلف أنواع األش��ياء الخاضعة للتب��ادل، وعملية التبادل، 

ونطاق األطراف املشاركة من حيث سامت عملية التبادل ما بني الزبون والرشكة، وما يحدث 

يف نطاق هذه العملية.  ويتس��م هذا التبادل بالطابع االجتامعي، مام يس��تلزم اتساع نطاق 

املعام��الت التبادلية وزيادة االعتامد عىل املعامالت اآلجلة، وذلك يف ظل التزامات أقل دقة 

وأطول أمًدا من التعامالت التبادلية الفورية التي تجرى ما بني البائع واملشرتي.  

وم��ن هذا املنظور، فالتبادل ما بني املنظمة العامة والعميل يعني التبادل الذي »يقدم« 

فيه العميل س��لوكيات، وليس مااًل، وذلك عىل األقل يف س��بيل رد »الهدايا« امللموس��ة وغري 

امللموس��ة التي يتلقاها من املنظمة أو م��ن اآلخرين الذي يتبعون املنظمة.  أما عن هدف 

املنظمة من ذلك فهو تش��جيع سلوكيات العمالء التي تنطوي عىل املشاركة يف إنتاج القيمة 

للعام��ة )أو هذا م��ا ينبغي أن يكون(.  وتزداد احتاملية ح��دوث ذلك حينام يتفهم مديرو 

القطاع العام احتياجات العمالء ويحرتمونها. 

ضرورة مشاركة العمالء في اإلنتاج:

يف بع��ض الح��االت، تكون مش��اركة العمالء يف اإلنت��اج بدياًل عن اإلنت��اج الذي يتواله 

املوظف��ون الداخلي��ون.  وما يعنى به املديرون يف تلك الح��االت هو من يتفوق عىل اآلخر 
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يف أداء املهمة:  العميل أم املنظمة.  ولالهتداء بش��أن تلك القرارات، يوازن املديرون ما بني 

الفاعلية النس��بية لتكلفة الخيارين، ذلك عىل غرار اتخاذ القرارات بش��أن التعاقد الخارجي 

عىل الخدمات العامة.  يجب عىل املديرين محاولة تحديد مدى متتع املش��اركني يف اإلنتاج 

بالقدرات املطلوبة، ومقدار تكلفة حثهم عىل لعب ذلك الدور عىل نحو مجٍد، عىل س��بيل 

املث��ال)2(.  ويحرضنا مثال مستش��ارات الرضاعة الطبيعية يف برنامج مدينة جيتش��يد التابع 

ملب��ادرة بالطبع ابدا، ال��اليت أدين عماًل كان من املمكن تعيني موظفني محرتفني ألدائه، ومن 

األمثلة املش��ابهة موقع »أصلح ش��ارعي Fix my Street« يف إنجلرتا الذي يساعد األفراد يف 

اإلبالغ عن املش��كالت املحلية، مثل الكتابة عىل الجدران، أو اإلنارة التالفة يف الش��وارع، أو 

 www. الحف��ر يف الطرق، حي��ث تحال بعد ذلك إىل املجلس املحيل املختص يك يعالجها )زر

fixmystreet. com(.  وال يحافظ ذلك عىل موارد املجلس املحيل فحس��ب؛ نظرًا النخفاض 

تكلفة التفتيش، ولكنه قد يحد من الطلبات التي يتلقاها املجلس ألن املوقع يعرض جميع 

التقارير األخرية. 

ويف مدينة س��ان فرانسيسكو األمريكية، يعمل األفراد والجامعات مع مجالس متنزهات 

أحياء سان فرانسيسكو San Francisco Neighbourhood Parks Councils يف مرشوع 

عرف باسم »مسح املنتزة -ParkScan« )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 2011(، حيث 

يس��تعني العمالء بتكنولوجيا املحمول يف مسح املتنزه، ثم اإلبالغ عن مجموعة موحدة من 

حاالت املتنزهات باستخدام الكامريات الرقمية والحواسيب املحمولة.  وتساعد تلك األنشطة 

عىل الحفاظ عىل املتنزهات وتحديد مدى حاجتها للتحسني.  وميكن أيًضا للمواطنني، وليس 

املش��اركني بصفتهم »مراقبني«، اإلبالغ عن تعليقاتهم عرب موقع مسح املنتزة، عىل أن تعرض 

الجهة صور للمش��كالت التي عولجت عىل املوقع »قبل حلها وبعده«.  وما كان برنامج من 

هذا النوع ليطبق لو كانت الجهة مضطرة لتعيني موظفني محرتفني ألداء املهمة)3(.  

أم��ا يف اململكة املتحدة، فقد اس��تكمل قرابة )80( ألف مش��ارك برنامج املريض الخبري 

Expert Patient ملدة س��تة أس��ابيع، الذي يعّلم املصابني باألمراض املزمنة كيفية االهتامم 

بصحتهم، ومن هذه األمراض:  التهاب املفاصل، ومرض السكري، والتصلب املتعدد، والربو.  

وق��د أدى هذا الربنامج إىل انخف��اض التكلفة وأمثر عن أفضل النوات��ج)4(، وذلك من خالل 
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تقديم دورات تدريبية ترفع من الوعي بش��أن أمراض معينة، إضافًة إىل تحس��ني مس��توى 

الثق��ة والرفاهي��ة والحد من االكتئاب، كل ذلك مع تعليم امل��رىض كيفية العمل عىل رعاية 

صحته��م عىل نحو أفضل مع األطباء املامرس��ني )ش��و وبيك��ر 2004(.  وتحققت وفورات 

التكلف��ة م��ن خالل تخفيض عدد الزي��ارات لألطباء العامني )7 ٪(، وتقلي��ل عدد الزيارات 

ألقسام الحوادث والطوارئ )16 ٪(، وتوفري ما بني 27 و58 يورو عن كل استشارة.  كام أدى 

هذا إىل خفض عدد زيارات بعض املرىض إىل املستش��فيات إىل النصف، كام انخفضت حدة 

األعراض املصاحبة إلمتام فرتة العالج )بويل وهاريس 2009؛ انظر أيًضا شو وبيكر 2004(.  

ويش��رتك س��كان العديد من املساكن الش��عبية )أو ما يشار إليه باس��م »املشاريع« يف 

الوالي��ات املتح��دة( يف إدارة مجموع��ة من القضاي��ا، متضمناً ذلك رص��د الجنح وعمليات 

التخري��ب ومنعه��ا.  وبالطبع، ميكن أن تضطلع رشكات الحراس��ة بذل��ك من خالل تنظيم 

دوريات لحراس��ة العقارات، ولكن بتكلفة كبرية، س��واء كانت مالية أم يف الش��عور بفرض 

القيود.  وميكن للنامذج الفاعلة إلدارة املس��تأجرين الحد من تلك التكاليف املبارشة إضافًة 

إىل وضع القواعد الس��لوكية التي تحد من األع��امل املعادية للمجتمع مام يثمر عن املزيد 

م��ن االحرتام واملعاملة باملثل بني املجتمع، وكذلك تخفض التكاليف.  ويف واحد من أصعب 

املناطق الس��كنية يف مدينة كارديف يف ويلز، كافأ مرشوع اإلس��كان كافة املستأجرين عىل 

مش��اركتهم يف إدارة املنطقة السكنية، متضمناً ذلك حضور االجتامعات ومجموعات الرتكيز 

وكتابة املقاالت يف النرشة اإلخبارية للمنطقة الس��كنية وتنظي��م الفعاليات.  وقد حد ذلك 

من النفقات العامة من خالل استغالل النشاط التعاوين املثمر للمستأجرين، وبناء القدرات 

املجتمعية، والشبكات االجتامعية )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 2011(. 

يف هذه الحالة ويف العديد من الحاالت األخرى، رغم أن املنظمة ميكنها إضافة قيمة دون 

تدخل العمالء، فرمبا ميكنها فعل ذلك بصورة أفضل أو بتكلفة أقل، إذا ما استعانت مبشاركة 

العمالء يف اإلنتاج، وتلك هي الحالة حينام تكون مش��اركات املنظمة والعمالء هي البدائل 

املتاحة، يف حني ميكن للعمالء أداء املهمة عىل نحو أفضل.  

وقد ال تكون االس��تعانة مبش��اركة العمالء يف اإلنتاج مس��ألة خيار حينام يكون اإلنتاج 

املش��رتك بني املنظمة والعمالء مسألة تتضمن االعتامدية املتبادلة، أي ال ميكن تنفيذ املهمة 
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دون مشاركة الطرفني مًعا.  وما تعنى به املنظامت يف هذه الحالة ليس االستفادة من اإلنتاج 

املشرتك، ولكن كيفية تحسني استغالله.  

وبالنظ��ر إىل العاطل��ني عن العم��ل يف العديد من البلدان ممن يكتس��بون صفة عمالء 

جه��ات التوظيف العام��ة، أو مزودي الخدمات املتعاقدين معه��ا، فقد نظن للوهلة األوىل 

أن هؤالء مس��تهلكون لخدمات، مثل الرتش��يح للوظائف.  ولكن يتب��ني لنا عند النظر إليها 

بتمعن أن هدف جهة التوظيف هو مساعدة العاطلني يف إيجاد وظائف، بدالً من وضعهم 

عىل قوائم إعانة البطالة؛ لذا يعد هؤالء العمالء بالرضورة كذلك من املش��اركني يف اإلنتاج.  

فيج��ب أن يحصل هؤالء عىل فرص عمل، حتى وإن لعبت الجهة دورًا يف التوفيق بينهم أو 

ترش��يحهم؛ لذا عليهم ترك انطباع إيجايب لدى صاحب العمل، ويعتمد ذلك إىل درجة كبرية 

ع��ىل ما يتمتعون به من معارف، وقدرات، ومواقف.  وللوصول إىل هذه النقطة، قد يحتاج 

العاطل عن العمل إىل اكتس��اب مهارات ومعارف عامة أو يف مجاالت محددة، وقد يحتاج 

أيًضا إىل تعلم أساليب املقابلة الشخصية، عىل سبيل املثال.  وقد تلعب جهة التوظيف دورًا 

يف ذل��ك من خالل إتاحة الدورات الدراس��ية، أو التدريب عىل امله��ارات، أو التدريب عىل 

البحث عن عمل، ولكن إن مل يش��رتك العمالء يف تل��ك الربامج، من غري املحتمل أن يحققوا 

أي اس��تفادة منها.  وتعتمد جهة التوظيف عىل إسهام العمالء بيشء من الوقت والجهد يف 

سبيل أن يصبحوا »مستعدين للعمل«، وأن يحصلوا عىل فرص.  

وتصبح املهمة أشد تعقيًدا إذا ما ركزنا عىل العاطلني عن العمل ألمد بعيد ممن يعانون 

فقداًنا شديًدا للحافز؛ بسبب فشل تجاربهم يف البحث عن عمل عىل مدار فرتات طويلة من 

الزمن، وعادًة ما يغرس ذلك يف نفوسهم شعورًا باليأس واالستسالم والرغبة يف تجنب الرفض 

م��ن صاحب عمل آخر.  ويف تلك الحاالت، ال يتمث��ل التحدي الذي تواجهه جهة التوظيف 

يف توف��ري فرص عمل لهؤالء العمالء، ولكن كذلك مس��اعدتهم يف »االس��تعداد للعمل« ويف 

تحفيزه��م عىل »الرغب��ة يف العمل«.  وللتوضيح، يجب عىل الطرفني بذل الجهد يف س��بيل 

تحقيق النتائج املرجوة.  

وم��ع تضخ��م معدالت البطال��ة الطويلة األمد يف العدي��د من البل��دان، كان لزاًما عىل 

الحكومات تطوير طرق جديدة للتعامل مع تلك املشكلة، وقد كان الحل يف العديد منها هو 
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»االلتزام املتبادل«، إذ يكون هناك ارتباط ما بني تلقي مزايا الرعاية وتقديم يشء يف املقابل 

)مي��د 1986()5(.  ومبوج��ب هذا النموذج، يجب عىل العاطلني عن عمل البحث بجدية عن 

عم��ل، أو تقديم بدائل صالحة ل��ه، مثل:  التعليم، والتدريب، وخ��ربات العمل، ويف بعض 

الحاالت، املشاركة يف برامج »العمل من أجل تقديم املساعدات«)6(.  وصاحب ذلك التحول 

مجموعة من التغيريات يف عروض الخدمة وعملياتها، مع استمرار تطورها.  

أواًل، يف بع��ض الحاالت ُع��ززت الروابط ما بني تقييم إعان��ة البطالة ودفعها من ناحية، 

والبح��ث ع��ن عمل من ناحية أخرى، من خالل إعادة هيكل��ة نظم الضامن االجتامعي، أو 

تأس��يس منظامت تعمل يف »الواجهة«، مثل س��نرتلينك Centrelink يف أس��رتاليا )هوسوك 

وس��كوت 1999(، أو جوبس��نرت بلس Jobcentre Plus يف اململكة املتحدة.  ثانًيا، أدخلت 

برامج جديدة لسوق العمل لتغطية البحث عن وظائف واالستعداد للعمل وجوانب الرغبة 

يف العمل التي تتمحور حول العميل، والتي تشمل:  توافق الوظائف، والتدريب عىل البحث 

ع��ن وظائف، والتدريب عىل املهارات، وخربات العمل، ومس��توى التعليم، والدعم املقدم، 

مثل دور الحضانة وخدمات النقل.  وتختلف تلك األمور باختالف النهج املتبع عىل مستوى 

مختلف البلدان، ففي الواليات املتحدة، عىل س��بيل املثال، ازداد الرتكيز عىل ما أطلق عليه 

برامج »العمل أوالً« )يف مقابل برامج »التعليم أوالً«(، وهي برامج تركز عىل إرشاك العاطلني 

ع��ن العم��ل يف أي نوع من األعامل )وهو عادًة ما يكون عم��ل غري منتظم قصري األمد( يف 

أرسع وقت ممكن، اس��تناًدا إىل نظرية أن ذلك مينحهم الخربة والثقة يف س��بيل التقدم إىل 

عمل أكرث استقرارًا )انظر بلوم 1997(.  ثالًثا، فرضت العقوبات عىل العمالء الذين ال يوفون 

بالتزامات »النشاط« )متطلبات البحث عن عمل( أو غري ذلك من االلتزامات اإلدارية )عىل 

س��بيل املثال، متطلبات حضور املقابالت الش��خصية التي تجريها جهة التوظيف أو التنويه 

عن التغريات يف الظروف املحيطة(.  وتشمل العقوبات تقليل إعانة البطالة أو تعليقها لفرتة 

محددة، عىل أن تس��تلزم »املخالفات« الالحقة عقوبات أشد.  وقد عملت حكومة االئتالف 

الربيطانية منذ عام 2010 عىل تشديد هذا النظام من خالل »برنامج العمل« )وزارة العمل 

واملعاشات الربيطانية 2010(، كام ظل هذا النظام صارًما يف الواليات املتحدة. 

تضفي هذه التغيريات طابًعا رس��مًيا عىل عالقة اإلنتاج املش��رتك ما بني العمالء وجهات 

التوظيف، ولكن يف معظم الحاالت، تكتسب العالقة السمة االقتصادية، وليست االجتامعية، 
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وتدعمها العقوبات.  وقد كان نجاحها يف هدفها املقرر رس��مًيا، وهو تشجيع العاطلني عىل 

البح��ث عن العمل، أمرًا متفاوًتا، ولكن كان نجاحها يف الهدف اآلخر، وهو حرمان العاطلني 

عن العمل من إعانة البطالة، نجاًحا ملحوًظا )جروجر وآخرون 2002(. 

وميك��ن تعميم تلك األمثلة ع��ىل العديد من مجاالت عمل القطاع العام، مثل:  التعليم، 

أو الصحة، أو حامية البيئة، أو الرشطة، أو اإلدارة الرضيبية، أو الرعاية املجتمعية.  ففي كل 

هذه الحاالت، درجة من االعتامدية املتبادلة بني إنتاج املنظامت ومش��اركة العمالء يف هذا 

اإلنتاج.  ومينح ذلك املديرين بالقطاع العام سبًبا مقنًعا ألخذ دور العمالء يف االعتبار؛ ألنهم 

بالرضورة مشاركون يف خلق القيمة.  

وبينام توضح هذه األمثلة كيف ميكن للمش��اركة يف اإلنتاج أن تحد من التكلفة، تصبح 

مشاركة العمالء يف اإلنتاج أكرث فعالية من حيث التكلفة حينام تكون بدياًل إلنتاج املنظمة؛ 

ألن املنظ��امت الحكومية عادًة ما تتمتع مبزايا، مث��ل حجم اإلنتاج والخربات، التي تتيح لها 

إمكانية العمل عىل نحو أفضل وبأقل تكلفة. 

ويش��ري هذا التحليل إىل أن مش��اركة العمالء يف اإلنتاج ليس��ت مج��رد »فكرة جيدة« 

ملنظ��امت القطاع العام، وإمنا هي رضورة ملحة، بالنس��بة لكثري منه��ا؛ فهي رضورية لتلك 

املنظامت حتى ميكنها تقديم قيمة عامة.  لذا فالس��ؤال الذي يطرح نفس��ه هو كيف ميكن 

للمنظامت تشجيع تلك اإلسهامات عىل نحو أفضل؟ 

ماذا يدفع العمالء للمشاركة في اإلنتاج؟

يتش��ابه العام��الن املؤثران يف مدى إس��هام العمالء بالوقت والجهد من أجل املش��اركة 

يف اإلنتاج مع العوامل التي تس��تلزم االمتثال الطوعي م��ن جانب الخاضعني للتنظيم، رغم 

اخت��الف تفاصيل آلياتهم.  أما العامل األول فهو اس��تعدادهم للمش��اركة بدافع من مزيج 

معقد من املحفزات تنقس��م إىل ثالث مجموع��ات:  )1( العقوبات، و)2( املكافآت املادية، 

و)3( املحف��زات غري املادية.  يف حني يتمثل العامل الثاين يف قدرة العمالء عىل املش��اركة يف 

اإلنتاج، وهي وظيفة تتسم بالتعقيد النسبي للمهمة ولقدراتهم.  
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االستعداد:  العقوبات:

تش��ري األدلة من األمثلة التي نقدمها إىل أن العقوب��ات واملكافآت املادية متثل املعضلة 

بالنس��بة ملش��اركة العمالء يف اإلنتاج، كام ه��و الحال مع الخاضعني للتنظيم.  ويف أحس��ن 

األحوال، ال تكفي العقوبات لتحفيز اس��تعداد العمالء، أما يف أس��وأ األحوال، فهي متيل إىل 

إفراز س��لوك منحرف، يف حني يبدو أن للمكافآت املادي��ة تأثريًا تحفيزًيا حينام تكون مهمة 

املشاركة يف اإلنتاج بسيطة نسبًيا.  

أم��ا عن الس��بب الرئييس لكون العقوب��ات متثل معضلة فهو أنها ليس��ت من البواعث 

الجيدة للترصفات اإليجابية املعقدة يف صميم مشاركة العمالء يف اإلنتاج.  ويعني اإلسهام يف 

اإلنتاج، يف مقابل االمتناع عن يشء محظور، االنتقال من حالة السكون إىل حالة النشاط، مام 

يستدعي »التعاون يف أقىص صوره«، وليس املشاركة عىل مضض، مام يتطلب إصدار األحكام 

الحصيفة والتدبر وحرية الترصف؛ وذلك بهدف اس��تعادة مدخالت املعلومات أو تجميعها، 

واكتس��اب مهارات أو صفات جديدة، واالستفادة من مخرجات املنظمة.  وعىل النقيض، ال 

ترتبط العقوبات بتلك الدوافع، ومتيل بالطبع إىل تثبيط العمالء)7(.  

ع��الوًة عىل ذل��ك، تطبق العقوبات عادًة ع��ىل العمالء األقل حًظا.  عىل س��بيل املثال، 

يف الوالي��ات املتحدة وأس��رتاليا، واململكة املتحدة، غالًبا ما يتحم��ل الباحثون عن عمل من 

أصحاب مس��تًوى تعليمي متواضع، أو مدمني املخدرات، أو املصابني مبش��كالت صحية، أو 

أصح��اب الس��وابق الجنائية، أو من يفتق��رون إىل املهارات االجتامعي��ة، العبء األكرب من 

 MDRC العقوبة )فنس��نت 1998؛ املجلس األس��رتايل للخدمة االجتامعي��ة 2001؛ منظمة

2002(.  ويش��ري ذل��ك إىل أن العقوبات تقع بش��كل كبري عىل املجموع��ة األقل قدرة عىل 

االس��تجابة لها بصورة إيجابية، أو األقل قدرة عىل فه��م كيفية االمتثال، مقارنًة باألفراد غري 

املمتثل��ني ع��ن عمد )كلريمان وآخرون 2000(.  إضافًة إىل ذلك، »قد يأيت تش��دد العقوبات 

بنتائج عكسية« )منظمة MDRC 2002(، مام قد يسفر عن نتائج غري متوقعة أو متفاوتة، 

باختالف استجابات العمالء، مبا فيها عدم االمتثال، متاًما عىل عكس ما هو مأمول)8(.  

يف اململك��ة املتحدة، تضمنت التجارب مع الربام��ج املخصصة لألرس »الفوضوية«- التي 

تعاين مجموعات معقدة من املش��كالت، مثل:  مش��كالت الصحة النفس��ية، واالضطرابات 
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الس��لوكية، وتعاطي املخ��درات، والترشد، وضع��ف األداء التعليمي، والطرد من املدرس��ة، 

والبطالة، والس��وابق الجنائية، والس��لوك املعادي للمجتمع - تطبيق عقوبات قاسية عليها 

باعتباره��ا ج��زءاًً من العملية، لك��ن توصلت هذه التج��ارب إىل صعوب��ة تحديد تأثريات 

العقوبات وحدها )وايت وآخرون 2008أ(.  ومتثل مرشوعات التدخل األرسي نهًجا ملساعدة 

»األرسة كله��ا«، حيث تجمع بني خدمة تقديم التوعي��ة املكثفة وتخصيص أحد األخصائيني 

الرئيس��يني بصفة مؤقتة ليقدم الدعم للمجتمع املحيل، أو ليقدم الدعم عىل مدار الس��اعة 

يف مجال الرعاية الس��كنية، مع دعم هذه املرشوعات من خالل التعاقدات الس��لوكية التي 

تتضمن عقوبات، مثل الطرد أو انتزاع األطفال، إن مل تتحقق األهداف املنشودة )انظر وايت 

وآخري��ن 2008أ؛ هورن وش��رييل 2009(.  وقد أمثر هذا النموذج ع��ن وفورات يف التكلفة؛ 

ويرجع ذلك يف األس��اس إىل انخفاض الطلب عىل الخدمات األخرى، والسيام أن غالبية األرس 

التزمت بالحد من السلوك املعادي للمجتمع، أو توقفت عنه.  وسواء رجع ذلك إىل التهديد 

بف��رض عقوب��ات أم ال، ال تتضح العالقة القامئة مع األخصائي��ني االجتامعيني املتفرغني )أي 

»تأثري هاوثورن«(، أو اتباع النهج املكثف، أو الجمع بينهام.  وتجدر اإلش��ارة إىل أن ش��عار 

الربنامج كان »فرض العقوبة وتقديم الدعم«.  ويف نهاية األمر، س��جل انخفاض مس��تويات 

السلوك املعادي للمجتمع من جانب األرس املعنية )وايت وآخرون 2008أ(.  

ويثري ذلك مش��كلة فعلية، لوحظت بالفعل يف نقاش��اتنا بشأن الخاضعني للتنظيم، فإذا 

طبقت املنظامت العقوبات عىل جميع عمالئها، س��يفقد بعضهم الحافز عىل املش��اركة يف 

اإلنتاج.  وم��ن الناحية األخرى، إذا ما امتنعت املنظامت عن تطبيق العقوبات عىل أي من 

عمالئه��ا، قد يس��تغل البعض تراخي النظام ليمتنع عن املش��اركة يف اإلنت��اج.  وقد افرتض 

البع��ض يف حال��ة مرشوعات التدخ��ل األرسي أن التهديد بفرض العقوب��ات عىل األرس غري 

املتجاوبة بطبيعتها قد حفز تلك األرس يف بداية األمر، أما بالنسبة لألرس التي شاركت طوًعا، 

فق��د تب��ني أن التهديد بالعقوبات كان ل��ه أثر يف اإلقرار بالحاجة إىل تغري الس��لوك )وايت 

وآخرون 2008ب(.  

يتس��م تأثري العقوبات بالضعف باعتبارها من محفزات السلوك اإليجايب لألفراد لسببني؛ 

أحدهام أنها تشري إىل أن السلوك املطلوب )العمل املشرتك املثمر( أمر ال يحبذ تجنبه، مثلام 
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اس��تعراضنا املحفزات يف الفصل الثالث.  عىل س��بيل املثال، قد يجد العاطلون ألمد طويل 

حافزًا داخلًيا من أجل اكتس��اب املهارات يف برامج س��وق العمل، ولكن إذا ما فرض عليهم 

فعل ذلك، سيتالىش ذلك الدافع الداخيل - وهي إحدى الحاالت الكالسيكية لتزاحم الدوافع.  

أم��ا الس��بب الثاين، فهو أن اس��تخدام قوة اإلنف��اذ - أي تحجيم خيارات األف��راد، ومتابعة 

س��لوكهم، والتهديد بفرض العقوبات عليهم - يعني أنهم يتس��مون باألنانية وعدم الجدارة 

بالثق��ة، وعندما تصل إىل العمالء تلك الرس��الة، فقد ال تكون اس��تجابتهم املحتملة بزيادة 

االس��تعداد، ولكن باالمتثال عىل مضض.  وقد يتغري ذلك الس��لوك عىل املدى القصري، ولكن 

ل��ن تتغري مواقفهم املتأصلة الطويلة األم��د )باندورا 1986؛ أيريس وبريثوايت 1992؛ فراي 

1997أ(.  وبدالً من اس��تعدادهم للمش��اركة، فمن املتوقع أن يتورط العمالء الذين تفرض 

عليهم العقوبات يف سلوك انتهازي للحد من الوقت والجهد الذين يسهمون فيه، وقد ينتج 

عن ذلك دوامة من ش��أنها استمرار تدمري الدوافع الطوعية للعمالء، واستغالل الثغرات من 

جانبهم، وتضطر املنظامت إىل تطبيق قواعد أش��د رصامة من أجل س��د تلك الثغرات.  ويف 

نهاية األمر، س��يجد العمالء أن القواعد التي تفرضها املنظمة تتسم بالتعسف والرصامة، أما 

املنظمة، فستعاين تزايد تكلفة تحقيق االمتثال )بارداش وكاجان 1982؛ بريثوايت 1985(. 

والس��ؤال اله��ام الذي نطرحه هو:  طاملا أن العقوبات تف��رض تلك القيود، ملاذا تطبقها 

منظامت، مثل جهات التوظيف، وترص عىل ذلك؟ السبب األسايس هو أن العمالء يختلفون 

يف ميلهم لالمتثال، فعىل وجه التحديد، قد ال ميتثل البعض عن عمد - وهم يف العادة أقلية - 

ولن يستجيبوا إال لقبضة من حديد )كيجان وشولتز 1984؛ بريثوايت وآخرون 1994(.  ويضع 

هذا الجهة يف مش��كلة، أش��ري إليها يف هذا الفصل مس��بًقا، وهي أن معاملة جميع العمالء 

عىل أنهم جديرون بالثقة ستمكن غري املمتثلني من استغالل النظام »املتساهل«، مام سيحد 

م��ن امتثال اآلخرين ممن يرون يف ذلك ظلاًم له��م.  وعىل الجانب اآلخر، فمعاملة الجميع 

عىل أنهم غري ممتثلني س��تدفع املمتثلني لالمتعاض.  ويف هذه الحالة، قد تفيد إس��رتاتيجية 

»التنظيم املتجاوب« أو إس��رتاتيجية »العني بالعني«، التي ناقشناها فيام يتعلق بالخاضعني 

للتنظيم يف الفصل السابع، يف مواجهة تلك املشكلة )شولتز 1984؛ آيريس وبرثوايت 1992( 

– وذلك مثال عىل كيفية انتشار »التنظيم املتجاوب« خارج نطاق التنظيم.  
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وباختصار، ال تدفع املصلحة املادية الشخصية إليجاد استعداد لدى العمالء عىل املشاركة 

يف اإلنت��اج؛ فه��ي غري فعالة، وتؤدي أحياًنا إىل نتائج عكس��ية، فيام يتعل��ق بتحفيز الدافع 

الطوع��ي املطلوب.  وتحت��اج املنظامت إىل تقديم مكافآت أكرث إيجابية من أجل اس��تثارة 

الدوافع الطوعية للمشاركة.  

االستعداد:  المكافآت المادية:

تعد املكافآت املادية أوضح نوع من أنواع املحفزات يف األطر التعاقدية، وتكمن الفكرة 

األساس��ية وراء ذلك يف أنه إذا تلقى األفراد مكافآت تتناس��ب مع أدائهم، فسيحفزهم ذلك 

عىل تحس��ني أدائه��م.  ولكن ما يثري االهت��امم أن تلك املكافآت تصبح في��ام بعد »عوامل 

صحية« )أي تصبح رشوًطا أساسية وعوامل مساعدة( )هريزبريج وآخرون 1993(، ولكنها ال 

تصبح من املحفزات إال إذا كانت املهمة بسيطة نسبًيا.  

ويش��يع يف هذه اآلونة االس��تعانة باملكافآت املادية يف تش��جيع األفراد عىل املشاركة يف 

اإلنتاج.  فعىل س��بيل املثال، يحصل املرىض حالًيا عىل مكافآت نظري املش��اركة يف اإلجراءات 

التي من ش��أنها تحس��ني صحته��م يف العديد من البل��دان.  ويف إنجلرتا، عىل س��بيل املثال، 

أورد تقري��ر دفع املكافآت للم��رىض Paying the Patient )جوشيلس��ون 2007( مجموعة 

من املامرس��ات من مختلف أنحاء العامل اس��تعانت باملكافآت املادية يف تشجيع األفراد عىل 

اتباع مامرسات صحية مبسطة، وذلك ما بني منح متعاطي املخدرات أموااًل يف سبيل االمتثال 

لربام��ج اإلقالع عن املخدرات، وتذاكر اليانصيب لحضور فصول ما قبل الوالدة.  وقد ثبت أن 

تل��ك املحفزات ال تصلح دامئًا، ولكن هن��اك ما يثبت نجاحها يف بعض املجاالت.  يف الواليات 

املتحدة، عىل س��بيل املثال، حرض )86٪( من املصابني باالكتئاب لقاءات عندما تقاضوا )10( 

دوالرات، مقارن��ًة بنس��بة )69٪( ق��د ح��رضوا دون تقديم أي محفز.  ويف روس��يا، وأمريكا 

الالتينية، وبعض دول رشق أوروبا، أدى تقديم س��الل الفاكهة، وقسائم النقل، واملبالغ املالية 

إىل رفع نس��بة نجاح مس��ارات عالج مرض السل.  أما يف إنجلرتا، فقد خضعت إحدى األفكار 

للدارس��ة، وهي منح محف��زات مالية للبالغني نظري فقدان ال��وزن، وذلك يف محاولة للوقاية 

من مجموعة كبرية من املش��كالت الصحية املرتبطة بالسمنة، ويعود جزء من ذلك إىل نجاح 

هذا النوع من الربامج يف أجزاء أخرى من العامل )جوشيلس��ون 2007؛ بوس��ييل 2008(.  ويف 
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الربازيل، قدم عمدة مدينة كوريتيبا ملواطني األحياء الفقرية )الشعبية( شهادات تقدير نظري 

اس��تخدام نظام النقل للمس��اعدة عىل التخل��ص من النفايات عندم��ا تراكمت النفايات يف 

األحياء الفقرية وتس��ببت يف مش��كالت صحية للمواطنني املحليني، ولكن الش��وارع مل تتسع 

لش��احنات جمع القاممة، مام دفع العمدة للجوء لدعم املواطنني يف معالجة تلك املش��كلة 

)بويل وآخرون 2006(.  

أما بالنس��بة للعاطلني، فقد تعرضت املؤلفات واملامرس��ات العملي��ة للمكافآت املادية 

بصورة موسعة، وقد بدأت باالعرتاف، من بعض األفراد عىل األقل )عىل سبيل املثال، أرباب 

األرس الكبرية(، بأن مس��توى الدخ��ل الذي يحصلون عليه نظري العم��ل يف وظيفة مدفوعة 

األج��ر ال يزيد كثريًا عن إعان��ة البطالة، وبعيًدا عن املنطق وراء تطبيق العقوبات، فقد كان 

ذلك أيًضا من مربرات وضع حدود زمنية إلعانة البطالة مبوجب ترشيع اإلعانة املؤقتة لألرس 

املحتاجة )TANF( يف الواليات املتحدة لس��نة 1996م)9(.  وعىل النقيض، أدت االس��تجابة 

األكرث إيجابية إىل اس��تحداث ش��كل جديد من أش��كال الدخل اإلضايف للعاطلني عن العمل 

عىل األمد الطويل ممن يجدون وظيفة، عىل أن يتاح ذلك الدعم باستمرار، أو لفرتة محددة 

يف بداية العمل - عىل س��بيل املثال، ائتامن رضيبة الدخل املكتسب يف الواليات املتحدة، أو 

ائت��امن رضيبة األرس العاملة يف اململكة املتحدة )بل��وم وميكالوبولوس 2001؛ فني 2002(.  

وكان له��ذا الدع��م املتمثل يف زيادة الحافز أثره يف العثور عىل عمل، فضاًل عن التخلص من 

أحد مثبطات العزمية.  

وم��ع ذلك، حينام يكون األفراد عاطلني عن عمل لفرتات طويلة، فإن أمل الحصول عىل 

دخل إضايف وحده ال يكفي لتحفيز البحث عن عمل؛ بسبب حالة اإلحباط الشديدة الناتجة 

ع��ن الرف��ض املتكرر من أصحاب العم��ل، واألفضل أن الجمع بني هذا الن��وع من الحوافز 

وتقديم املساعدات اإليجابية )عىل سبيل املثال، التدريب عىل البحث عن عمل( لالستفادة 

من املحفزات غري املادية )بلوم وميكالوبولوس 2001؛ فني 2002؛ جروجر وآخرون 2002(.  

واألهم م��ن ذلك، تنطوي املكافآت املادية عىل التب��ادل االقتصادي، والذي يوضح، كام 

ش��هدنا يف الفصل الس��ابع، القيمة املحددة للعوامل الخاضعة للتب��ادل، وليس االلتزامات 

الواسعة النطاق واآلجلة لقاء التبادل االجتامعي؛ فغياب العالقات التبادلية املحددة بدقة يف 
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نطاق التبادل االجتامعي يتطلب »منح الثقة لآلخرين من أجل الوفاء بالتزاماتهم«.  ويعني 

ذلك أن التبادل االجتامعي يخلق دوامة من الثقة املتزايدة:  »يثبت األفراد جدارتهم بالثقة 

م��ن خالل الوفاء مبا عليهم م��ن التزامات لقاء الخدمة املقدمة، عىل أن يصاحب التوس��َع 

التدريجي يف الخدمة املتبادلة منٌو مواٍز يف الثقة املتبادلة« )بلو 1964: 94، 315(. 

وعىل النقيض، يخلق التبادل االقتصادي روح اليقظة، بحيث »يراقب كل طرف مخالفات 

اآلخ��ر؛ ويحفظ االمتي��ازات بحرص، ويرف��ض أي طلب للحصول عىل أي مي��زة خارج إطار 

التعاقد، ما مل يضمن عملية التبادل املحددة بدقة« )فوكس 1974: 72، بزيادة تأكيد(.  ومن 

غري املحتمل أن ميثل ذلك مشكلة إذا ما كانت املهمة تتسم بالبساطة عند وصفها والتحقق 

منها، مثل كتابة الرموز الربيدية عىل الخطابات )ألفورد 2009(.  ولكن إذا ما استدعت املهمة 

املوكلة »ميزات خارج إطار التعاقد«، بحيث تشتمل عىل حرية الترصف أو املعرفة الضمنية 

أو املزيد من الحامس��ة من جانب العمالء، مثل العاطلني عن عمل ألمد طويل، فاملس��توى 

املطلوب وكثافة االستعداد لن تتحقق من خالل الحساب الدقيق للعالقة التبادلية.  

وم��ن ثم، يتطلب الحصول عىل إس��هامات العم��الء أكرث من مجرد االس��تخدام البارع 

لسياس��ة العصا والجزرة، فكلام زاد تعقيد املهمة، زادت احتاملية املشاركة الجادة، بدالً من 

مجرد التقيد باالقرتاحات.  ويس��تدعي ذلك بدوره مناش��دة اإلسهامات باستخدام محفزات 

غري مادية أشد تعقيًدا وأكرث انتشارًا.  

االستعداد:  المحفزات غير المادية:

حينام تتعقد أنشطة املشاركة يف اإلنتاج، فقد تلعب األنواع الثالثة من املحفزات ذاتها دورًا، 

كام شهدنا يف حالة الخاضعني للتنظيم، وأحد تلك األنواع هو الدافع الداخيل )دييس 1975(.  

فف��ي حالة مب��ادرة )بالطبع ابدأ(، كان التدريب الذي تلقته األمهات املانحات لالستش��ارات 

م��ن املحف��زات الهامة، بحيث عزز من ش��عورهن بكفاءة املبادرة، أم��ا يف الربامج املخصصة 

للعاطلني عن العمل، فعندما تكون املس��اعدة مصممة لخدمة احتياجات األفراد � كام يتضح 

من اللقاءات »التش��خيصية« مع العمالء وحزم األنش��طة املكثفة املصممة لكل حالة - فإن 

هذا مينحهم االحرتام باعتبارهم برًشا أس��وياء، ويعزز من ش��عورهم بالكفاءة الذاتية.  وقد 
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وجدت دراس��ة بحثية عن أفضل املامرس��ات يف برامج الواليات املتح��دة أن »االهتاممات 

الشخصية للعميل« لها أثر قوي يف نتائج العمل )بلوم وآخرون 2001: 40(. 

وع��الوًة عىل ذلك، من املحتمل أن تؤدي املس��اعدة التي تقدمه��ا الربامج إىل رفع ثقة 

العاطلني عن العمل، وزيادة شعورهم بالكفاءة واالستقاللية، وتحفيزهم عىل البحث الجاد 

ع��ن عمل.  ومن املثري لالهتامم أن الجدل املثار بش��أن أفضلي��ة توجيه العمالء إىل »العمل 

أوالً« أم إىل »التعليم أوالً« ال يقدم تفسريًا واضًحا بشأن تلك املسألة.  ويبدو أن كال النهجني 

قد يتصل بالدافع الداخيل للعمالء � حيث مينح خيار »العمل أوالً« الباحثني عن عمل خربة 

متجددة وش��عورًا بالكفاءة يف عامل العمل )جوتش��وك 2005(، يف حني يعزز خيار »التعليم 

أواًل« م��ن مهاراتهم، وبالفعل، توصلت دراس��ة إىل أن أنج��ح الربامج هي تلك التي قدمت 

مزيًجا من كال النوعني من الخيارات )بلوم وميكالوبولوس 2001(.  

وتش��كل الس��لوكيات االجتامعية محفزًا آخر، حيث كانت عاماًل هاًم��ا يف حالة مبادرة 

)بالطبع ابدأ( يف أن األمهات املرضعات ش��عرن بألفة مع املستش��ارات املتدربات أكرث مام 

ش��عرن بها مع املوظفني املحرتفني، وأضف إىل ذلك أنه مادام قبول األقران للسلوك املتعاون 

ورفضهم للس��لوك غري املتعاون يؤثر يف العمالء، فمن املنطقي أن تسعى الجهات إىل التأثري 

يف األقران بهدف تكوين تفاعالت جامعية فيام بينهم.  ومن بني أمثلة ذلك »نوادي العمل«، 

التي يكتسب فيها العاطلون عن عمل مهارات البحث عن عمل ويطبقونها سوًيا.  

وأخريًا، يتأثر ميل العمالء إىل املشاركة يف اإلنتاج مبا يؤمنون به من معايري والتزامات تجاه 

املس��ائل األخالقية واالجتامعية، وإىل درجة ما، يواجه األفراد تلك املس��ائل أكرث باعتبارهم 

مواطنني وليس باعتبارهم عمالء، ولكن يف الحاالت التي »يستفيد« فيها العمالء من القيمة 

العام��ة، قد ت��ربز أهمية تلك املعايري وااللتزام��ات.  ومن أمثلة ذلك حين��ام يتمتع األفراد 

باالس��تخدام الرتفيهي للمتنزهات العامة، مع إبداء التزام قوي يف الوقت ذاته تجاه الحفاظ 

عليه��ا، وهذا االلت��زام نابع من ارتباط عميق بالحفاظ عىل س��المة البيئة.  وقد كانت تلك 

ال��روح هي املح��رك للعديد من املنظ��امت »الصديقة للمتنزهات العام��ة« يف العديد من 

البل��دان، بحيث يخصص مس��تخدمو الحدائق الوقت والجهد يف الحف��اظ عىل املتنزهات 

وإعادة زراعتها أثناء التمتع بقضاء الوقت يف املتنزه)10(.  
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ويتأثر اس��تعداد العمالء للمش��اركة يف اإلنتاج مبزيج معقد م��ن العوامل، وعالوًة عىل 

ذل��ك، تتمتع مختلف رشائ��ح العمالء بدوافع مختلفة؛ فمعظ��م املكافآت غري املادية ليس 

لها أثر فوري وهي أقل اس��تهداًفا للنزعة اإلدارية من »الحوافز الرفيعة املس��توى« )فرانت 

1996(، برغم أهميتها، ولكن إذا أرادت املنظمة العامة تحقيق نش��اط تعاوين مثمر، فالبد 

أن تستوعب تلك التعقيدات التحفيزية، والبد أن متنح عمالءها شيًئا ذا قيمة بالنسبة لهم � 

غالًبا ما تكون قيمة غري مادية - إذا ما أرادوا من العمالء أن »يقدموا« جهًدا تعاونًيا مثمرًا.  

القدرة:

بالطبع قد يكون العمالء عىل اس��تعداد للمش��اركة يف اإلنتاج، ولكنهم قد يفتقرون إىل 

الق��درة الالزمة لذل��ك.  ومن بني طرق تعزيز تلك القدرة تس��هيل املهمة، كام أوضحنا من 

خالل الس��بل التي اتبعتها العديد من سلطات ترخيص الطرق لتبسيط عملية تجديد رخص 

السائقني أو تس��جيل املركبات.  ويبدو استخدام التكنولوجيا يف تلك الحاالت عاماًل هاًما يف 

الحد من تعقيد املشاركة يف اإلنتاج؛ ومن األمثلة الجيدة لذلك أجهزة التكنولوجيا املحمولة 

التي استخدمت لرصد األحياء واملتنزهات يف مدينة سان فرانسيسكو، وكانت هذه التجربة 

مثمرة للطرفني مًعا.  

أم��ا الطريقة األخ��رى فهي تعزيز قدرات العمالء ع��ىل األداء، مثاًل من خالل تزويدهم 

باملعلومات، أو املشورة، أو التدريب.  فقد أدى تدريب املستشارات يف حالة مبادرة )بالطبع 

ابدأ( إىل زيادة االستفادة من دورهن.  أما يف حالة العاطلني عن عمل، فقد عولجت مشكلة 

افتقار العمالء إىل مهارات البحث عن عمل من خالل التدريب عىل كيفية البحث عن عمل، 

كام عولجت مش��كلة عدم اس��تعدادهم للعمل من خالل التدريب عىل املهارات وخربات 

العمل.  وبالنسبة لحالة سان فرانسيسكو، فقد ُقدم التدريب من أجل تعزيز كفاءات األداء، 

متضمناً ذلك وضع »معايري محددة« لتقييم املتنزهات.  

التركيز على العمالء:

إن طبيع��ة العالقة ما بني الجهة الحكومية والعميل هي التي تعزز جميع تلك األدوات.  

ويعد موظفو الخطوط األمامية يف الحكومة، مثل موظفي الرعاية االجتامعية، أو التوظيف، 
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أو الرضائ��ب، من أبرز املس��ئولني عن اتخاذ القرار بش��أن تقديم مختلف أنواع املس��اعدة 

اإليجابية وتطبيق العقوبات، سواء يف مرحلة املعاملة األوىل أم يف التعامالت املستمرة؛ حيث 

ت��رتك كيفية ترصف ه��ؤالء املوظفني انطباعات لدى العمالء بش��أن الخدمة التي يتلقونها، 

مام يؤثر يف مس��تويات اس��تعدادهم للتعاون.  وتوجد ثالثة جوانب متداخلة كام يف خدمة 

العمالء تعد من املحفزات الهامة: 

الجهود الثنائية:  وهي تش��ري إىل مدى مشاركة العميل بآرائه املفيدة يف تشكيل العالقة 

م��ع الجهة املعنية.  ويعني ذلك، عىل األقل، حاج��ة موظفي الخطوط األمامية إىل التحقق 

من الحاجات الفعلية للعمالء، ودمجها يف عروض الربامج املقدمة، بدالً من افرتاضها.  ويربز 

ذلك بشدة يف املعاملة األوىل، عىل سبيل املثال يف املقابالت الشخصية املكثفة أو يف اتفاقات 

األنش��طة التي ت��ربم مع عمالء التوظي��ف.  وتعتمد جدوى املقابلة الش��خصية أو االتفاق 

باعتبارها محفزات يف البح��ث عن عمل عىل الجهود الثنائية املبذولة، حيث يكون للعميل 

رأي بش��أن خطة العودة للعم��ل.  وتعزز الجهود الثنائية كذلك م��ن الثقة ما بني املوظف 

الحكوم��ي والعميل، وق��د أثبتت الجهود الثنائية أهميتها يف معظم مامرس��ات دراس��ات 

الح��االت؛ وذلك ألنه يعمل عىل تيس��ري تطور العالقة، وإن كان م��ن الصعب جًدا تعزيزها 

)أندرس��ون 2001: 168(.  وكلام شعر العمالء بأنهم مش��اركون يف التفاوض بشأن الرشوط 

املقررة، زادت احتاملية تعاملهم اإليجايب بش��أن ما عليهم من التزامات، والعكس بالعكس، 

  . فكلام ش��عروا بأن عملية تحديد التزاماته��م مفروضة عليهم، تراج��ع التزامهم نحوها)11(

وكذل��ك كلام انخفض ش��عور العمالء باالس��تقاللية، أدت االلتزام��ات املفروضة إىل تقليص 

حافزه��م عىل التعاون الجاد، وتصبح األنش��طة املقررة بذلك إمالءات خارجية، بدالً من أن 

تكون تطلعات داخلية.  

اإلقبال عىل املساعدة:  وهو يؤثر يف شعور العمالء بالكفاءة، وكذلك يف النوايا اإليجابية 

م��ن جانب موظفي الجهة املعنية. ويؤدي ذلك إىل زيادة رغبة العمالء يف اس��تثامر الوقت 

والجهد يف خدمة هذه الجهة، إذا ما ش��عروا ب��أن املوظفني يعرفون ما يفعلون ومييلون إىل 

تقديم املساعدة. 
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التخصيص:  وهو يش��ري إىل تصميم املوظفني لألنش��طة يك تتوافق مع الحاجات الخاصة 

بالعم��الء املعنيني، بدالً من تقديم خدمات »تالئ��م الجميع«.  وعادًة ما يؤدي تطبيق ذلك 

ع��ىل الخدمات املقدم��ة للعاطلني إىل تأثريات إيجابية عىل نوات��ج التوظيف)12(.  ويف حالة 

مرشوع��ات التدخل األرسي يف بريطاني��ا، كان تخصيص أخصايئ اجتامع��ي متفرغ لتقديم 

الخدم��ات جزءاً من األدوات املس��تخدمة للحد من الس��لوكيات املعادي��ة للمجتمع التي 

ترتكبها األرس )وايت وآخرون 2008أ، 2008ب(.  

ومع ذلك، فالحقيقة املؤس��فة هي أن املنظامت الحكومية تفتقر عىل مدار تاريخها إىل 

الرتكي��ز عىل العمالء واحتياجاتهم.  وبالطبع من األس��باب الدامئة لذلك نقص املوارد، برغم 

أن هذا السبب حقيقي، ولكنه يكون أحياًنا مجرد عذر، يف حني يقرتح أوزبورن وجيبلر سبًبا 

آخر: 

ال تعن��ى معظم الحكومات األمريكية بالعمالء، يف حني تعمل رشكتا ماكدونالدز وفريتو-

الي عىل تلبية متطلبات العمالء... فلامذا الحال هكذا؟  واإلجابة بسيطة:  ال تحصل معظم 

الجه��ات العامة ع��ىل أموالها من عمالئها، عىل عكس الرشكات؛ فكلام ارتفع مس��توى رضا 

العمالء، زادت مبيعات الرشكة، ولكن إذا ش��عر العمالء بالرضا عن رشكة أخرى، س��ترتاجع 

املبيع��ات.  ولذلك، تتعلم الرشكات يف البيئات التنافس��ية أن ت��ويل اهتامًما فائًقا بعمالئها.

)1992: 166-7، التأكيد يف النص األصل(.

وم��ع ذلك، يوضح هذا الفصل أن هناك س��بًبا يف غاية اإللح��اح يدفع املديرين بالقطاع 

العام لالهتامم بالعمالء، وهو اإلسهام املحتمل � والرضوري جًدا � من جانب العمالء بالوقت 

والجهد يف سبيل تحقيق أهداف املنظمة.  وألن املشاركة يف اإلنتاج رضورية؛ فقد يكون فهم 

احتياجات العمالء من العنارص األساسية لتحسني أداء املنظمة.  

وهناك سبب محتمل ثالث لضعف الرتكيز عىل العمالء يف الجهات العامة، وهو حقيقة 

أن تل��ك الجهات تخدم رشائح متع��ددة من العمالء باختالف حاجاتهم.  وإضافًة إىل خدمة 

العمالء من األفراد، بحس��ب التعريف الذي ذكرناه فيام س��بق، ستحتاج املنظمة الحكومية 

دامئًا إىل إعطاء أهمية، بل أهمية قصوى، إلرادة املواطنني كافة.  وكام ناقش��نا يف الس��ابق 

يف ه��ذا الكتاب، فقد ال تتفق نظرة املواطن��ني إىل جودة وكم الخدمة التي ينبغي أن تقدم 
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إىل املجرمني أو العاطلني عن العمل أو الالجئني السياس��يني، مع آراء العمالء أنفسهم.  وألن 

املطالبة األساس��ية بتمثيل إرادة املواطنني جميًعا تصدر عن السياسيني، وألنهم انتخبوا من 

خالل العملية السياسية الدميوقراطية؛ فمن املتوقع أن تتخطى مطالبات العمالء فيام يخص 

القرارات واجبة االتخاذ بشأن السياسة والقواعد ومستويات الخدمة واملوارد.  

ومع ذلك، فاألمر ليس مجرد لعبة يتس��اوى فيها الربح أو الخس��ارة، مبعنى أن العمالء 

البد أن يتكبدوا بعض الخسارة لقاء حصولهم عىل خدمة جيدة، أو العكس بالعكس.  ولكن 

عوًض��ا عن ذلك، ميك��ن للمدير البارع أن يجد طرًقا من أج��ل تعزيز جودة الخدمة لصالح 

ط��رف واحد عىل األقل، دون الحد من القيمة التي يحصل عليها الطرف اآلخر )أي ما ميكن 

أن نطلق عليه نتيجة »املكس��ب املحايد«( - أو حتى يف بعض األحيان الحلول »التي تريض 

الجميع«، والتي تتضمن تعزيز الخدمة التي يحصل عليها العمالء من خالل تبسيط القواعد 

مبا يؤدي إىل انخفاض التكاليف عند إدارتها، عىل سبيل املثال.  

الخالصة:

لق��د طرح هذا التحليل نوًعا من أنواع العالقات التبادلية ما بني منظامت القطاع العام 

وعمالئها، كام اقرتح كيف من املمكن تحس��ني هذه العالقات.  وللوهلة األوىل، ونظرًا لعدم 

اتزان القوى ما بني املنظمة والعمالء، فقد تبدو تلك الفكرة غري واقعية، ورمبا ساذجة، ومع 

ذل��ك، فه��ذا الخلل ليس أكرب من الخلل بني رشكات القط��اع الخاص وعمالئها.  ويف كل من 

القطاعني العام والخاص، ومع متتع العمالء من األفراد بسلطة أقل، لكنهم يشكلون مًعا قوة 

مؤثرة؛ وذلك ألن املنظمة تحتاج إليهم يف بعض األمور.  وعىل النقيض مام اقرتحه أوزبورن 

وجيبلر )1992(، غالًبا ما »تجني« الجهات العامة ش��يًئا قياًم من عمالئها، وهو إسهامهم يف 

تحقيق مخرجات املنظمة ونتائجها.  ونظرًا الرتفاع قيمة هذا اإلسهام؛ ال ميكن للمنظمة أن 

تعمل دونه، كام توضح أمثلتنا التي تش��ري إىل أن الحصول عىل ذلك اإلس��هام سينطوي عىل 

تقديم بعض املنافع امللموس��ة أو غري امللموس��ة للعمالء.  وهكذا، ميتد تأثري عملية تقديم 

الخدمة الخاصة للعمالء إىل خلق القيمة العامة للمواطنني.
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الفصل التاسع

اإلدارة في مجال شبكات األطراف المتعددة من مزودي الخدمات

رغ��م أن الوالي��ات املتحدة هي الق��وة العظمى الحاكمة يف العامل، لكن املثري للدهش��ة 

تواضع مستواها فيام يتعلق بصحة األطفال الرضع، فمعدل وفيات الرضع هناك يحتل املرتبة 

الثالثني عىل مس��توى العامل، كام يتوىف 28 ألف طفل أمرييك س��نوًيا قبل بلوغه السنة األوىل 

)بورنس��تاين 2011أ(.  ومن بني األس��باب الهامة لذلك أن بع��ض األمهات � خاصًة صاحبات 

الدخ��ل املتدين أو املنتميات لألقليات واللوايت ال يتمتع��ن بخدمة التأمني الصحي � ال تتوفر 

لديهن إمكانية الوصول إىل األطباء واملصادر األخرى للمعلومات بشأن الوالدة وصحة الرضع، 

مام يعني جهلهن باملخاطر التي يتعرض لها أطفالهن قبل الوالدة، ومنها س��وء التغذية، أو 

التدخ��ني، أو اإلفراط يف الرشب، أو ارتفاع ضغط الدم، أو مرض الس��كري.  أما بعد الوالدة، 

فه��ن ال يحصلن عىل التوعية الس��ليمة بش��أن الرضاعة، والتطعيم، وأوض��اع النوم اآلمنة، 

والحاج��ة إىل الرتدد عىل األطباء بصفة منتظمة.  أض��ف إىل ذلك أنهن يفتقرن إىل إمكانية 

الوص��ول إىل اإلنرتنت الذي قد يصلن من خالل��ه إىل املعلومات، يف حني أن أكرث من )٪90( 

من األمريكيني لديهم هواتف جوالة.  

وتقدم مبادرة )نص للطفل( خدمة مجانية بإرس��ال رس��ائل نصية تحتوي عىل إرشادات 

صحية لألمهات الحوامل أو األمهات الجديدات.  وتوفر الخدمة التي يديرها االئتالف الوطني 

لألمهات الصحيح��ات واألطفال األصحاء )HMHB( أرقاًما تب��دأ برقم )800( ميكن للمرأة 

االتص��ال بها للتعرف عىل كيفية الوصول إىل األطباء املحليني، أو التعرف عىل معلومات عن 

الرضاع��ة الطبيعية، أو كيفية رشاء رسير للطفل، أو اإلقالع عن التدخني.  وتش��رتك األمهات 

يف تلك الخدمة عرب رس��الة نصية بسيطة، ويحصلن عىل التشجيع من أجل تسجيل التاريخ 

الصحيح مليالد الطفل، لتتلقى األم بعدها ثالث رس��ائل أس��بوعًيا تتضمن معلومات عملية 

تتعلق مبراحل الحمل أو مبراحل منو الطفل.  وعادًة ما تكون الرسائل موجزة وودية، وتصل 

مبارشًة إىل صندوق الرسائل الواردة عىل الهاتف الجوال.  
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م من خالل رشاكة  وم��ا يثري االهتامم حول هذا االبتكار عىل وجه الخصوص هو أنه يقدَّ

ضخمة من مئات مزودي الخدمات، منها:  املنظامت الحكومية، ومزودي الخدمات الصحية 

من القطاع الخاص، والجامعات املجتمعية غري الهادفة للربح، ومشغيل الشبكات الالسلكية، 

وغريه��م الكث��ري، ولكل منهم دوٌر خاص.  وباختصار، تعمل هذه املبادرة من خالل ش��بكة 

عالقات، مام يثري بعض املش��كالت بالنس��بة للمنظامت الحكومية املشاركة، وقد أرشنا إليها 

مسبًقا يف هذا الكتاب. 

أوالً، تخضع الشبكات لقدر أقل بكثري من رقابة الحكومة أو نفوذها.  وكام ذكر كليجن 

وكوبنجان:  »الحكومة ليس��ت غرفة القيادة التي تدير املجتمع« )2000: 136(.  وعادًة ما 

تنش��أ تلك الشبكات عن التفاعل والبحث املتبادل بني مختلف األطراف، وقد يتأخر انضامم 

الجهات العامة إليها.  وقد تخضع املهمة، ومجال العمل، واإلمداد باملوارد، وحتى العضوية 

يف تلك الش��بكات للتفاوض أو القرار املش��رتك؛ ومن ثم من املس��تحيل، أو عىل األقل من 

الخطر، تجاهل وجود الش��بكات.  ويؤدي سياق الش��بكات ملرشوعات السياسات إىل عدم 

كفاية إس��رتاتيجية اإلدارة من أعىل إىل أس��فل.  ولكن تتطلب ش��بكات السياس��ات طريقة 

مختلفة لإلدارة )كليجن وآخرون 1995: 438-9(، وقد يش��كل ذلك معضلة أمام الحكومة.  

ومن ناحية، تتمتع الش��بكات »بوضع خاص، ال ميكن يف معظم الحاالت أن تحل أي حلول 

أخرى محله«، من بينها األصول، مثل املوازنات واألفراد، والصالحيات الخاصة، والوصول إىل 

وس��ائل اإلعالم، والسلطة القانونية، والرشعية الدميقراطية )كليجن وكوبنجان 2000: 151(.  

ومن الناحي��ة األخرى، تؤدي العوامل الحكومية بطبيعتها إىل تحجيم مدى االس��تفادة من 

تفردها.  

ثانًيا، تطرقت الفصول الخمس��ة الس��ابقة، ألغ��راض تحليلية يف األس��اس، إىل العالقات 

الثنائي��ة، أي العالق��ة ما بني أي جهة حكومية وأي طرف خارجي � س��واء كان رشكة خاصة، 

أم جه��ة غري هادفة للربح / جهة تطوعي��ة، أو إدارة حكومية أخرى، أو متطوعاً، أو خاضعاً 

للتنظي��م، أو عمياًل.  ومع ذلك، فحقيق��ة األمر هي أن العديد من حاالت التعاقد الخارجي 

تتضم��ن العديد من القطاعات، وقد تتخذ صورة ش��بكات داخل القطاع نفس��ه، إذ تعمل 

املنظمة الحكومية مع اثنني أو أكرث من الجهات التابعة للقطاع الخاص، أو ميكنها أن ترشك 
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مزودي خدمات من القطاعات األخرى.  ومبزيد من التفصيل، تتضمن تلك العالقات اشرتاك 

العدي��د من األطراف م��ن مختلف القطاعات.  )ضع يف اعتب��ارك أن الرتكيز يف هذه الحالة 

ينصب عىل ش��بكات تقديم الخدمات، وليس الشبكات التشاورية(، والجدول )9-1( يوضح 

أبعاد تلك الشبكات. 

ويس��تعرض هذا الفصل تلك األنواع من الرتتيبات، إضاف��ًة إىل التحديات والفرص التي 

تنتج عنها.  ويحدد الجزء التايل االختالفات بني الش��بكات والنوعيات األخرى من الرتتيبات، 

والتحدي��ات التي ق��د تواجهها اإلدارة نتيجة ل��كل منها.  يف ضوء تل��ك التحديات، تتطرق 

األجزاء الالحقة إىل متى يفيد االنضامم إىل الشبكات، وأفضل طرق التشجيع عىل اإلسهامات 

املثمرة، مع الكشف عن بعض الفرص الناتجة عن اشرتاك أطراف متعددة.  

الجدول )9-1( األبعاد الرئيسية للشبكات املتعددة األطراف

العمل في شبكات متعددة األطرافتوزيع األدوار

منظم��ة حكومية أو ش��ركات خاصة متع��ددة أو جهات غير هادف��ة للربح / جهات الجهة المسئولة عن القرار

تطوعية متعددة أو منظمات حكومية أخرى متعددة

منظم��ة حكومية أو ش��ركات خاصة متع��ددة أو جهات غير هادف��ة للربح / جهات الجهة المسئولة عن اإلنتاج

تطوعية متعددة أو منظمات حكومية أخرى متعددة

التعاون في األساس، إضافة إلى طرق التعاون أخرى، مثل التعاقد الكالسيكي، إلخ طرق التنسيق

كيفية اختالف الشبكات عن العالقات الثنائية:

تعد أبرز س��مة للشبكات أنها تشتمل عىل أطراف أكرث من العالقات الثنائية، ويف أبسط 

أش��كال هذا الن��وع من الرتتيبات، قد تدخ��ل املنظمة الحكومية يف عالقة ثنائية مس��تقلة 

م��ع كل مزود خدمات خارجي.  وهناك تأثري تدريجي الش��رتاك كل م��زود خدمات إضايف 

للخدم��ات يتمثل يف وجود عالقة إضافية جديدة يجب إدارتها.  ولكن عندما تكون العالقة 

أش��د تعقيًدا )وهذه هي الصورة املعتادة(، ال ترتبط املنظمة الحكومية بعالقة مستقلة مع 

كل مزود للخدمة فحس��ب، وإمنا يرتبط كذلك بع��ض املزودين، أو جميعهم، بعالقات فيام 

بينه��م، وميثل ذل��ك زيادة إضافية، بل مضاعفة، يف مدى تعقي��د العالقة.  وللتوضيح، فكل 
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طرف��ني تجمع بينهام عالقة واحدة، كل ثالثة أطراف تجمع بينهم ثالث عالقات، وكل أربعة 

األطراف تجمع بينهم ست عالقات، وكل خمسة أطراف تجمع بينهم عرش عالقات، وهكذا.  

وبطبيعة الحال، تكون العالقات داخل الش��بكات الفعلي��ة أكرث تلوًنا يف الواقع العميل، 

ويعني ذلك أن بعض األطراف الخارجية س��رتتبط فقط باملنظمة الحكومية املوكلة، يف حني 

س��ريتبط الغري باألطراف الخارجي��ة األخرى، وكذلك باملنظمة الحكومية.  وس��تلعب بعض 

األطراف دور الوسطاء )أو »املنظامت مرحلية«، انظر براون 1991( بني الحكومة واملنظامت 

األخ��رى، يف الحاالت األخ��رى التي تتضمن سالس��ل التفاعالت التي تتك��ون منها الروابط 

املتعددة، التي س��يتخذ بعضها ص��ورة مجموعات أكرث كثافة من التفاعالت داخل ش��بكة 

أوسع، وبعضها اآلخر سينتمي إىل شبكات مختلفة ومتداخلة، ولكن مهام كانت االختالفات، 

فكلام زادت األطراف املرتابطة يف إحدى الش��بكات، زاد تعقيد التفاعالت القامئة بينهم، مام 

يسفر عن مشكالت، مقارنًة بالعالقات الثنائية.  

أواًل، م��ن املحتم��ل أن تكون هناك مصال��ح مختلفة ما بني األطراف.  ولقد اس��تعرضنا 

يف الفص��ل الخامس كيف يثري ذل��ك تحديات أمام املنظامت الحكومي��ة، ويكمن التحدي، 

بالطبع، يف أن تلك االختالفات قد تصل إىل وجود خالفات بني جهات القطاع العام والطرف 

الخارجي، وقد يحتاج حل النزاع إىل التفاوض.  وتتضخم تلك العوامل يف الشبكات املتعددة 

األطراف، حيث تزيد احتاملية وجود مصالح مختلفة، مام يزيد من إمكانية نش��وب الرصاع 

في��ام بينهم.  )ورغم ذلك، هذه الحالة قد ينتج عنها مزيد من الفرص، وهذا ما سنناقش��ه 

الحًقا(.  وقد ورد يف دراس��ة بوس��نية أحد األمثلة عن بعثة حفظ السالم، وصفها رامارجان 

وآخ��رون )2011( بأنها من��وذج معقد متعدد املنظامت، وقد وصف أحد جنود قوات حفظ 

السالم االهتاممات املتضاربة بني مختلف األطراف املشرتكة يف الشبكة عىل النحو التايل:

كان عميل يف بلدة صغرية يف البوسنة؛ وقد كانت هناك شائعات عن معاملة 

الس��جناء بصورة س��يئة يف مرك��ز الرشطة املحلية.  وقد كان��ت قوات الرشطة 

الدولي��ة التابع��ة لألمم املتحدة تس��عى من جانبها إىل تكوين عالقة أساس��ها 

الثق��ة واالتفاق مع مأم��ور مركز الرشطة ذاك، ومن جانبه��ا، تدخلت منظمة 

غري حكومية معنية بحقوق اإلنس��ان وطالبت الق��وة التي أنتمي إليها بإجراء 
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تحقيق حول تلك الش��ائعات فوًرا، متجاهلة القائد املحيل.  وألن ذلك كان من 

ش��أنه اإلرضار بعالقتنا، فقد رفضنا، ومقابل ذلك تلقيناً تهديًدا من املنظمة غري 

الحكومية بإبالغ وسائل اإلعالم بذلك. )رامارجان وآخرون 2011:  982(

وم��ن النقاط الواضحة، وإن كان��ت ذات صلة، أنه من املحتم��ل أن تكون هناك أنواع 

مختلف��ة من املحفزات ما ب��ني األطراف، مبا مينح مقابل لقاء املش��اورات واملفاوضات عىل 

املس��توى الجامعي، بدالً من تقديم املحفزات لألطراف الخارجية من املنظامت الحكومية.  

عىل سبيل املثال، قد يؤدي تقديم الحوافز املالية بهدف تشجيع بعض األطراف عىل اإلسهام 

يف القضاء عىل الدوافع االجتامعية أو املعيارية التي يتبناها اآلخرون ممن يتمتعون باألهمية.  

ثالًث��ا، تعد عمليات االتصال يف الش��بكات املتعددة األطراف أش��د تعقي��ًدا؛ ويرجع ذلك 

إىل زي��ادة عدد العالقات ما ب��ني األطراف املتعددة، مام يعني زي��ادة قنوات االتصال.  ومع 

ذل��ك، فالتنوع يف العالقات أيًض��ا له أهمية؛ إذ يؤدي إىل تن��وع يف االتصال.  ومن ثم، يكون 

بع��ض األطراف مزيًدا من املعرفة »الداخلية«، يف حني يش��عر آخرون أنهم »خارج الحلقة«، 

مام يقلص من ش��عورهم باالنتامء إىل الش��بكة، ومن ثم من اس��تعدادهم لإلسهام بأي جهد 

مثمر.  وقد قدمت أحداث مختلفة يف حرب العراق أمثلة صارخة عىل تحديات التواصل، من 

بينه��ا أحداث أطلق فيها متعاق��دو القطاع الخاص النريان عىل الرشطة العراقية وقوات األمن 

العراقي��ة والق��وات األمريكية واملتعاقدين اآلخرين � وجميعهم أعضاء يف ش��بكة معقدة من 

مقدمي الخدمات الذين شنوا »الحرب عىل اإلرهاب« عىل أرض الواقع )جالنز وليهرن 2010(.  

رابًعا، يعزز تعددية األطراف من تعقيد أي س��مة من سامت العالقات الثنائية، وهو ما 

يعرف باس��م عدم املساواة يف الس��لطة.  وقد أرشنا يف الفصل الخامس إىل أن عدم املساواة 

يف السلطة بني املنظامت الحكومية واألطراف الخارجية يعقد من العالقات التعاونية؛ حيث 

يح��د م��ن القدرات التي يرى األطراف األقل قوة أنهم يتمتع��ون بها عىل التأثري يف العالقة، 

ومن ثم من شعورهم بفعالية نتيجة املشاركة بالوقت والجهد، ويزيد ذلك من صعوبة بناء 

الثقة، كام تضع��ف احتاملية أن تثق األطراف األقل قوة يف األطراف األقوى )كوريب 1974(.  

ورغ��م أن األطراف األقوى قد تترصف ع��ىل نحو جدير بالثقة، لكن فكرة أنهم قادرون عىل 

التأثري سلًبا يف مصالح اآلخرين تسفر عن بعض القلق من جانب الطرف األقل قوة.  ويرتتب 
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عىل ذلك أن الطرف األقوى عليه أن يبذل جهًدا إضافًيا يف سبيل طأمنة اآلخرين إىل جدارته 

بالثق��ة، ويؤدي تعدد األطراف إىل تفاقم تلك املش��كالت من ناحيت��ني، األوىل هي أن هذا 

التعدد س��يزيد من احتاملية تنوع املس��تويات املختلفة للس��لطة بني األطراف املعنية، مام 

يعزز عدم املس��اواة يف مس��تويات الكفاءة الذاتية، كام يزيد فرصة وجود العائق أمام بناء 

الثق��ة؛ أما الناحية األخرى، فهي أن االس��تجابة املتوقعة م��ن الطرف األقل قوة هي تكوين 

تحالفات مع األطراف األخرى التي ترتبط معه مبصالح مشابهة، أو عىل األقل متوافقة.  وقد 

يؤدي ذلك إىل تعزيز الشقاق فيام بينهم، مام قد يصعب األمور عىل الشبكة.  

وأخ��ريًا، من املحتمل أن يظهر تعدد األطراف مس��تويات مختلف��ة من املعرفة والقدرة 

فيام بينهم.  ورمبا يؤدي ذلك إىل تضارب النتائج املثمرة للش��بكة، واألس��وأ أنه قد يؤدي إىل 

اخت��الف التقيي��امت املتبادلة ما بني األطراف فيام يتعلق مبدى إس��هام كل منهم عىل نحو 

كاٍف يف تحقي��ق تلك النتائج، ورمبا يثري أيًضا أحكاًما س��لبية، أو حتى تبادل االتهامات، بني 

أعضاء الشبكة.  

وتضاع��ف تلك االختالفات م��ن التحديات التي تواجه حوكمة الش��بكات، وهذا يعني 

د ذلك من  التوجه الخاطئ من جانب املنظمة الحكومية فيام يتعلق بإدارة الش��بكة.  ويعقِّ

القدرة عىل التنس��يق ما بني إسهامات مزودي الخدمات الخارجيني يف اإلنتاج.  ولقد الحظنا 

كيف يس��تدعي التعاقد الخارجي اإلدارة غري املبارشة للعالقات الثنائية، ولكن يف الشبكات 

يعد التنس��يق جزءاً ال يتجزأ من العالقات املوسعة أو املكونة من طبقات، واألهم من ذلك 

أنها تطغى عليها سمة تعدد مواضع السلطة بني املشاركني، ولكن الطبيعة املتعددة األطراف 

للشبكات يف الوقت ذاته، تتيح فرًصا أقل توفرًا يف العالقات الثنائية.  وسنتناول ذلك يف الجزء 

املقبل. 

متى تفيد الشبكات في تقديم الخدمة:

ك��ام هو الحال م��ع جميع الرتتيبات األخرى لتقديم الخدمات، يجب أن تحدد مس��ألة 

احتاملية املش��اركة يف الش��بكات متعددة األطراف م��ن خالل تقييم املناف��ع والتكاليف � 

ليس للخدمة نفس��ها فحس��ب، وإمنا أيًضا للمشاركني يف تلك العالقة، وللمؤثرين يف املوقف 

اإلسرتاتيجي للمنظمة الحكومية عىل نطاق أوسع.  
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وتنبع املنفعة األساسية للخدمة من العامل نفسه الذي عددناه معضلة يف الجزء السابق، 

أال وه��و االختالفات ما بني األطراف، ويأيت يف املقام األول اختالف املعارف والقدرات ما بني 

أعضاء الشبكة الذي بدوره ميثل معضلة، هذا رغم أن االختالفات يف أنواعها تقدم فرًصا ينتج 

عنها قيمة ألعضاء الشبكة.  وتنشأ تلك الفرص عن عاميل التخصص والتكامل.  فمن ناحية، 

يوفر تعدد األطراف مجموعة أوس��ع من القدرات املختلفة التي تس��خر من أجل الحصول 

عىل ناتج معني، لكن من الناحية األخرى، فحقيقة عملهم يف الشبكة نفسها يعرقل إمكانية 

اتفاق األطراف عىل ترتيبها بحيث تتكامل إسهاماتهم.  ومن ثم يصبح الكل أكرب من مجموع 

أجزاء الشبكة.  

وتعد خدمة )نص للطفل( مثااًل جيًدا عىل ذلك )بورنستاين 2011أ(.  فقد قدم كل نوع 

من أنواع الرشكاء املختلفة إس��هاًما متميزًا يف إعداد املبادرة وتش��غيلها.  وقد أنشأت رشكة 

تدعى فوكس��يفا Voxiva منصة لتقنية املعلومات من أجل التعامل مع الرسائل النصية، يف 

 CTIA-The حني نجحت مجموعة غري هادفة للربح )اتحاد صناعات االتصاالت الالس��لكية

Wireless Association( يف إقناع مشغيل الشبكات الالسلكية بإرسال الرسائل باملجان، عىل 

أن تضم��ن مراكز مكافحة األمراض جودة تلك الرس��ائل، وتتوىل مجموعة مختصة يف مجال 

الرعاي��ة الصحية التس��ويق للخدمة.  كام يأيت معظم التمويل يف ذلك من رشكة جونس��ون 

وجونس��ون متعددة الجنس��يات التابعة للقطاع الخاص، يف حني بينام حشد البيت األبيض 

الدع��م من وزارة الصحة والخدمات اإلنس��انية ووزارة الزراعة لترشف عىل برنامج لتقديم 

املس��اعدة الغذائية للحوامل.  وقد أضافت تلك اإلس��هامات، وإس��هامات كثرية أخرى، إىل 

الخدمة بأكملها، حيث يستند كل منها إىل القدرات املتخصصة التي يتمتع بها مزود الخدمة 

املعني، مبا مينح القيمة لألمهات وأطفالهن. 

ويتض��ح مثال آخر يف مبادرة أمريكا الوس��طى لغس��ل اليدين، الت��ي بدأت يف 1996م، 

وطبقت يف جواتيامال وكوس��تاريكا والس��لفادور وهندوراس ونيكاراج��وا، وهي تهدف إىل 

خفض معدالت انتش��ار األمراض ووفي��ات األطفال الذين يبلغون أقل من خمس س��نوات 

من العمر، من خالل تطوير حملة منس��قة لتشجيع غس��ل اليدين باملاء والصابون للوقاية 

من اإلس��هال )س��عادة وآخرون 2001(.  وقد ش��ارك باملبادرة منظامت غ��ري هادفة للربح 
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)م��ن بينها منظم��ة BASICS( ورشكات خاصة مصنعة للصابون )عىل س��بيل املثال، رشكة 

كولجيت-باملوليف، رشكة يونيسوال/يونليفر( مع منظامت القطاع العام )عىل رأسها وزارات 

الصح��ة( وأطراًفا أخرى )مث��ل محطات التلفاز، البنك الدويل، ومنظمة اليونيس��يف(، وقد 

مكنت املباردة هؤالء األطراف جميًعا من الس��عي وراء تحقيق أهدافهم، وكذلك األهداف 

االجتامعية األوس��ع نطاًقا من خالل الرشاكة.  فعىل س��بيل املثال، عظمت الرشكات املنتجة 

للصاب��ون مبيعاتها، ومتكنت وزارات الصحة من الحد م��ن وفيات األطفال، يف حني متكنت 

منظمة BASICS من تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.  

وقد تأسست شبكات مشابهة يف مجاالت، مثل برامج الرعاية االجتامعية للعمل، وحامية 

البيئة، واملحافظة ع��ىل األرايض، والتنوع البيولوجي، ومكافحة العنف املنزيل، وغريها الكثري 

)انظ��ر كالرك وآخرين )1996( بش��أن العنف املنزيل؛ جاهيل )1998( أو بتس��يل وبولكييل 

)2004( بش��أن شبكات حامية البيئة؛ مكاريث )2000( بش��أن املحافظة والتنوع البيولوجي؛ 

وستون )2000( بشأن برامج الرعاية االجتامعية للعمل(.  ويف كل تلك الحاالت، فمن املتوقع 

أن تعمل األطراف املعنية مًعا من أجل تحقيق املزيد من أهداف الربنامج أو املرشوع مقارنة 

مبا ميكنهم تحقيقه عند االنفراد يف العمل أو العمل يف ش��بكات أصغر، وسيس��عى هؤالء إىل 

االس��تفادة من اندم��اج التخصصات املرتابط��ة.  ومن حيث الخدمة، فه��م يقيمون املنفعة 

املتصورة لإلس��هامات املتحدة لألطراف األخرى مقارنًة بالتكاليف املوجهة لإلس��هام بالجهد � 

مثل املال، الوقت، واالعتبارات األخرى.  وبالطبع، ال تحقق تلك التطلعات دامئًا. 

من بني املزايا الخدمية املحتملة األخرى الناتجة من التعاون املتعدد األطراف مش��اركة 

املخاطر، مع تعدد األطراف التي تتحمل العبء إذا ما س��اءت األمور.  بيد أنه يجدر القول 

بأن مش��اركة املخاطر قد تكون أصعب عندما تس��عى الشبكة إىل االس��تفادة من التكامل 

بني التخصصات املختلفة.  والس��بب وراء ذلك هو أن كل طرف من األطراف، عندما يسهم 

بتخصص مختلف، يكون عىل دراية بجانب محدد من الشبكة، وبناًء عليه يضطلع عىل األقل 

مبسئولية ضمنية إن أمكن تعقب املشكلة أو الخلل فيام يخص ذلك الجانب.  وهكذا، فإنه 

بدالً من مش��اركة املخاطر، فإنها توزع عىل عضو أو أكرث من أعضاء الش��بكة، مام قد ينجم 

عنه تفتيت التعاون. 
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وق��د تنجم ميزة خدمية محتملة إضافية من اس��تخدام ش��بكات متعددة األطراف، أال 

وهي فرصة التعلم أو تطوير أفكار جديدة بش��أن حلول مش��كالت الخدمة أو تحس��ينها.  

وم��رة أخ��رى، ينبثق هذا عن العامل نفس��ه ال��ذي إذا وجد يف جوانب أخ��رى يجعل من 

الشبكات أمرًا محفوًفا باملشكالت، وهي الخالفات بني املشاركني.  يف مثل هذه الحالة، ميكن 

االس��تعانة بالقدرات واألس��س املعرفية املختلفة لدى جميع األط��راف مًعا؛ وذلك من أجل 

تقديم رؤى جديدة عن كيفية التصدي للمشكالت. 

ويش��ري كل من هاكسهام وفانجني )2005( إىل سبب آخر لالنضامم إىل شبكة العالقات: 

وهو عدم وجود وس��يلة أخرى للتصدي ألي مشكلة مجتمعية أو أخالقية كربى، مثل الفقر، 

أو الجرمية، أو تغري املناخ، أو تعاطي املخدرات، أو حرمان الس��كان األصليني، وهي القضايا 

التي تحظى باهتامم متزايد ويطلق عليها اسم »املشكالت املستعصية«، هي قضايا عويصة 

ال ميك��ن غض الطرف عنه��ا، ولكنها تعم بال��رورة املنظامت وتعم القطاع��ات املختلفة 

بطبيعتها )روبرتس 2000؛ APSC 2007؛ هيد وألفورد 2008(. 

وللنط��اق الذي تعمل معه هذه األنواع من الش��بكات بالفعل ع��ىل تنفيذ حلول لهذه 

املش��كالت، فإنها تضمن االهتامم بالتحليل الذي نقدمه.  ولكن غالًبا ما توجه هذه األنواع 

من الرتتيبات متعددة األطراف بدالً من ذلك إىل التش��اور أو حل املش��كالت، مبعنى صنع 

القرار بش��أن اإلجراءات واجبة االتخاذ حيالها.  وجدير بالذكر أن هذه املش��اورات ليس��ت 

تافهة، ولكنها، عىل النحو الوارد الحًقا، لها دور داعم، بدالً من كونه دورًا محورًيا لش��بكات 

تقديم الخدمات التي نسلط عليها الضوء هنا. 

ولك��ن املزايا والتكالي��ف الخدمية ال تطلعنا إال عىل جزء من القصة.  فهناك جانب آخر 

جوهري من الش��بكات، أال وهو تكاليف العالقة، وهي تكاليف تحديد الخدمات التي يلزم 

تقدميه��ا ومبعرفة َمْن وكيف، إضافًة إىل املس��ئولني عن ضامن تقدميه��ا بالفعل.  ال تخضع 

الش��بكات عادًة للتسلس��ل الهرمي لألوامر، وال متيل أيًضا للجوء ألسلوب الحوافز »القوية« 

)فرانت 1996( مثل املكافآت النقدية املرتبطة باألداء.  ومن ثم، متيل الش��بكات إىل تحديد 

ما يستوجب فعله، وتحديد ما يشكل األداء الجيد من خالل آليات تشاورية تتمثل يف لجان 

التوجي��ه أو االجتامعات.  بصفة عامة، كلام تعقدت الخدمة، تزايد عدد األطراف املش��اركة 

وتزايد تنوع العالقات املتداخلة، واستغرقت التشاورات وقًتا أطول. 
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وألول وهل��ة، قد تبدو مبادرة )نص للطفل( أنها قد تكب��دت تكاليف مرتفعة للعالقة، 
هذا بالنظر إىل اتس��اع وتنوع نطاق األطراف املش��اركة يف الشبكة.  ولكن تبني وجود ثالثة 
عوام��ل قد أس��همت يف الح��د من هذه املش��كلة.  أواًل، كان وراءها جه��ات دعم قوية يف 
البيت األبيض، والتي كان بإمكانها أن متارس »صالحيات مجتمعة« من أجل تيسري املرشوع.  
ثانًيا، االلتزام واسع النطاق بالفكرة.  ويستشهد بورنستاين )2011ب( بتعليق عىل اإلنرتنت 
يقول: »تعد مبادرة Text4baby نقطة بداية ممتازة إلقامة تحالفات جديدة؛ فمن ال يحب 
األطف��ال؟«.  ثالًث��ا، كان نطاق االعتامدي��ة املتبادلة بني األطراف فضفاًضا نس��بًيا يف أن كل 
إس��هام إضايف من كل طرف ُيعد إضافة، وليست منافسة عىل ساحة مزدحمة بالفعل.  عىل 
سبيل املثال، تعلن بعض الواليات عن الربنامج من خالل خدمة Medicaid أو عىل شهادات 
امليالد، فيام شاركت املكتبات والكنائس ومقدمو الرعاية الصحية والجمعيات املهنية يف نرش 

املعلومات عن هذه الخدمة وتوزيعها. 

ولك��ن يف الش��بكات األخرى قد ترتفع تكاليف العالقة ارتفاًع��ا رهيًبا؛ وذلك نظرًا لعدد 
األطراف املش��اركة وتنوعها، وهو األمر الذي ينبغي مقارنته باملزايا الخدمية املتوقعة.  وقد 
تفاقمت جميع تكاليف العالقات تلك بصورة مبالغ فيها بس��بب تعدد األطراف املشاركة يف 

العالقة، ومنها ما يأيت:

• عملية بناء الثقة بني مزودي الخدمة. 	

• الجهد املب��ذول يف وضع جداول العم��ل وترتيب االجتامع��ات، عندما تكون هناك 	
صعوبة يف تحديد أوقات مالمئة لكل األطراف. 

• الوقت املستغرق يف االجتامعات نفسها. 	

• طول فرتة املفاوضات بشأن العوامل املتعددة. 	

• الوقت املستغرق يف ضم املمثلني الجدد للمنظامت املشاركة »بالرشعة املناسبة«. 	

• مهمة اإلبالغ باالجتامعات الخارجية، إما شفهًيا، إلكرتونًيا، أو كتابًيا. 	

لق��د ُعرفت هذه التكاليف وغريها من التكاليف األخرى بأنها تس��هم فيام يش��ري إليه 
هكس��هام وفانجني )2005: 69( باس��م »اإلرهاق م��ن الرشاكة«.  وأس��همت النتائج التي 

توصلت إليها الدراسة امليدانية التفصيلية الثنتي عرشة شبكة تعاونية يف تفكري جاد:
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»النتيج��ة الس��احقة من بحوثنا ه��ي أن البحث عن مي��زة تعاونية هو 

عبارة عن نش��اط مس��تهلك للموارد لدرجة هائلة، ل��ذا ال يوضع يف االعتبار 

إال عندما تصبح املخاطر تس��تحق هذا الس��عي.  والرس��الة التي نوجهها إىل 

املامرس��ني وصانعي السياسة هنا عىل حٍد س��واء هي »ال تقدم عليها إال إذا 

كنت أن��ت مضطرًا لذلك« )2005: 13، التأكيد يف النص األصيل(.  وعىل قمة 

املزايا والتكاليف التي تكتنف الخدمة والعالقة تأيت التداعيات اإلس��رتاتيجية 

التي يلزم وضعها يف االعتبار أيًضا.  ومن ناحية املزايا، قد تكتس��ب الحكومة 

رشعيته��ا من املش��اركة يف ش��بكة العالقات، أو رمبا بص��ورة أقرب إىل صلب 

املوض��وع، تعمل عىل الحد من رشعيتها برفض املش��اركة.  وبكل تأكيد، فإن 

مش��اركتها يف مبادرة )نص للطفل( مل ينجم عنها أي أرضار سياسية عىل إدارة 

أوباما )ومل تطلب منهم محاولة الحصول عىل بعض التمويالت التي يخصصها 

الكونج��رس للربنامج(.  ومن جانب التكلفة، قد يس��اور أي منظمة حكومية 

القلق حيال تويل أي شبكة املسئولية عن الكفاءات األساسية التي يتعني عىل 

الحكومة االحتفاظ بها عىل املدى الطويل.  مل تكن هذه هي املشكلة يف حالة 

مبادرة )نص للطفل(، ألنها متثل مفهوًما جديًدا متاًما مل يكن يتحمل مسئوليته 

أحد من قبل.  ومثل الكثري من الش��بكات، فإنها انطوت عىل توسع، بدالً من 

التخيل عن الكفاءة األساسية الحالية. 

وهكذا، فإن تعدد األطراف يف الش��بكات يشكل سالًحا ذا حدين: فهو يعقد مهمة إدارة 

تقديم الخدمات، ولكنه يتيح كذلك فرًصا لالستفادة من ذلك التعقيد. 

إدارة الشبكات:

وك��ام تؤدي املنظ��امت الحكومية أعامله��ا يف العالقات الثنائية، فهي أيًضا تس��عى إىل 

انض��امم مزودي الخدمة الخارجيني يف الش��بكات للعمل مبا يتس��ق م��ع األغراض التي من 

أجلها انضمت الحكومة للش��بكة، وبسبب »وضعها الخاص« )املالحظ أعاله(؛ فإنها متيل إىل 

االس��تعانة باملزيد من املوارد الفريدة املتاحة لهم.  كام أن تعدد مزودي الخدمة يزيد من 

صعوبة الحصول عىل اإلس��هامات من وقت أطراف الشبكات وجهدهم.  وقد يصبح تقديم 
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الحوافز الخارجية ذا فاعلية مع بعض األطراف، ولكنها قد تتعارض مع غريهم، وتعمل عىل 

تقويض دوافعهم الداخلية أو االجتامعية أو املعيارية.  ويف هذا السياق، فإن تقديم مكافأة 

إىل م��زودي الخدمة نظري أداء األعامل التي ما كانوا ليؤدوها قد ال يكون أفضل نهج تتبعه، 

وإمنا الس��عي إىل التأكيد عىل الهدف، أو إيجاد املواءمة معه، أي مناقش��ة غرض ما يوافق 

عليه جميع األطراف واتباعه. 

وأحد أوجه التعامل مع ذلك هو املطالبة بوضع »رؤية مش��رتكة« أو »غرض مش��رتك«.  

ويف بع��ض األحي��ان يعني هذا أن »يتعني عىل كل فرد أن يوافق عىل الغرض الذي اقرتحه«، 

ولك��ن يكون هذا دون دراية كامل��ة بحقيقة أن األطراف لديها فعلًي��ا اهتاممات متباعدة 

متاًما، ولكن هذا ليس الحال دامئًا.  لقد كان من أهم العوامل الرئيسية التي تحرك املشاركة 

الفاعل��ة والديناميكي��ة ملختلف مزودي الخدمة يف مبادرة )ن��ص للطفل( هو العامل الذي 

أي��دوه يف العموم، كام هو مذكور يف التعليق اآلنف الذك��ر: »من ال يحب األطفال؟« وبناًء 

عليه، هناك دور لقادة الشبكة يف صياغة غرض يعمل تجميع الرشوط دعم مختلف أطراف 

املنشأة وعرضها. 

ولكن رغم أن هذا يؤكد رسالة عامة، فإنه ال ينفي الخالفات التي قد تنشب بينهم بشأن 

مس��ائل، مثل: املوارد واألساليب الفنية واإلجراءات املستخدمة.  عالوًة عىل ذلك، فإن تعدد 

األط��راف يعمل عىل زيادة نطاق اختالف املصالح فيام بينهم.  بيد أن هذا التباين الواس��ع 

يف املصالح يعد فرصة، إضافًة إىل كونه مشكلة.  وحقيقة اختالف املصالح ال يعني بالرورة 

أنهم يف رصاع، وإمنا قد يكونون بكل بس��اطة مختلفني.  ويثري هذا إمكانية أن الخالفات قد 

تتعايش، حتى إن كل طرف قد يتنازل عن يشء ذي قيمة أقل مقابل يشء قيمته أعىل يف أي 

ترتيبات يجري التفاوض بشأنها، بحيث يكسب كل فرد أكرث مام يخرس، وهو ما ُيعرف باسم 

تحقيق مصالح الجميع.  ومن املثري للدهش��ة إزاء هذه الرتتيبات أنه كلام زاد عدد املصالح 

املختلف��ة عىل طاولة املفاوضات، زاد ع��دد املتغريات موضع التفاوض، ومن ثم زادت طرق 

التوص��ل للحلول املفيدة للجميع.  ويف ش��بكات العالقات املتع��ددة األطراف يعمل وجود 

الكث��ري من األطراف عىل زيادة احتاملية اختالف املصالح ع��ىل طاولة املفاوضات، ومن ثم 

احتاملية تعايش هذه االختالفات بعضها مع بعض )الكس وسيبينيوس 1986؛ براون 1991(. 



اإلدارة يف مجال شبكات األطراف املتعددة من مزودي الخدمات

249إعادة التفكري يف تقديم الخدمات الحكومية

عادًة ما تتطلب صياغة غرض مش��رتك وتعايش االختالفات إجراءات تشاورية، ومن أكرث 

أش��كالها شيوًعا املنتديات املشرتكة أو اللجان املشرتكة، التي متثل فيها األطراف املعنية.  وال 

ي��ؤدي املنتدى املش��رتك يف حد ذاته أع��امل التنفيذ أو تقديم الخدم��ة التي يؤديها أعضاء 

الشبكة، ولكن يقترص دورها عىل املصالحة وتعظيم االستفادة من أهداف كل من األطراف 

املش��اركة ومصالحه��م.  ويثري هذا دافًعا آخر قد يدفع أعضاء الش��بكة أيًضا إىل املش��اركة 

بوقتهم وجهدهم، وهو حس االمتالك، وهذا إذا رأى الجميع أن اإلجراءات التشاورية عادلة.  

ورأينا يف الفصلني الس��ابع والثامن أن عدالة اإلجراءات ُتعد محفزًا هاًما ملشاركة العمالء أو 

الخاضع��ني للتنظيم يف اإلنتاج.  وك��ام أوضح تايلر )1990(، يزداد إقبال األفراد عىل االمتثال 

للقانون إذا شعروا بعدالة إجراءاته، وإن ترتب عىل ذلك حرمانهم شخصًيا من أي مزايا جراء 

تطبيقه عليهم.  بنفس الطريقة، فإنه من املنطقي افرتاض أن األفراد س��وف يقبلون إجامع 

آراء املجموعة التي كانوا يتشاورون معها، حتى وإن مل يلَق موقفهم تأييًدا كاماًل، فإذا شعروا 

بالعدل عند االستامع إليهم وأن الحجج التي قدمها اآلخرون كانت قوية مبا يكفي، قد ينبع 

املحفز القوي من طرق عمل املجموعة نفسها.  

غري أن، التأكد من ش��عور كل فرد بأن اآلخرين اس��تمعوا إليه بصورة عادلة عىل النحو 

ال��ذي ناقش��ناه أعاله، من املرجح أن يؤدي إىل زيادة تكالي��ف العالقة، فهذا عادًة ما يعني 

قض��اء املزي��د من الوقت يف اإلجراءات التش��اورية.  ولكن عىل األق��ل يكمن جزء من حل 

هذه املش��كلة يف إقرار نهج للطوارئ من أجل تطبيقه عىل املشاورات.  ويستعرض توماس 

)1995( إطار عمل للتفكري بش��أن مش��اركة الجمهور يف القرارات العامة التي تس��عى إىل 

تجنب تطبيق إجراءات تشاورية كاملة األركان كل مرة.  ويقرتح قامئة من الخيارات املتعلقة 

باملش��اركة، عىل س��بيل املثال ال الحرص:  اتخاذ القرارات اإلدارية املس��تقلة، واملش��اورات 

العامة، والقرارات العامة، وهي ال تختلف عن املفهوم الذي وضعه أرنستاين »سلم مشاركة 

املواطنني« )1969(.  وتتمثل مش��اركة توماس املميزة يف افرتاض أن كاًل منها تكون مناس��بة 

يف ظل ظروف معينة دون غريها.  من مزايا هذا األسلوب، واليشء باليشء يذكر هنا، أن يف 

بعض املواقف قد تكون النُهج التش��اورية محدودة املوارد، أو التي تستغرق زمًنا أطول، قد 

تكون أكرث مالءمة ومن ش��أنها الحد من تكاليف العالقة، بيد أن طبيعة العالقة ذاتها تعني 
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أنه من املس��تبعد أن يوافق أعضاؤها عىل آلية مح��ددة، وما من طرف واحد، أو مجموعة 

من األطراف، يكون قادرًا عىل فرض آلية واحدة. 

وتتطلب جميع هذه األنش��طة من الناحية اإلدارية للش��بكات - من صياغة املقرتحات، 

والحلول مرضية لجميع األطراف، والهيكلة، وقيادة اإلجراءات التشاورية - االستعانة بقدرات 

إداري��ة معينة يقدمها أولئك الذين يترصفون نيابًة عن أعضاء الش��بكة.  وبدالً من االعتامد 

عىل الرقابة اإلدارية التي تس��تند إىل الس��لطة النابعة من الهرم التنظيمي، فإنهم يطالبون 

مبامرس��ة التأثري غري املبارش، مثل اإلقناع أو التف��اوض أو صياغة املعنى، وهذا يعني تطبيق 

فنون القيادة، واملعرّفة يف إطار موسع، بدالً من اإلدارة.

لم توضع خالصة في نهاية هذا الفصل على غرار الفصول السابقة من قبل المؤلفين، لذا 

لزم التنويه للقاري الكريم.  )المترجم( 
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لق��د تطرق هذا الكت��اب إىل مجموعة متنوعة م��ن أنواع م��زودي الخدمة الخارجيني 

املتاح��ني للمنظامت الحكومية، عىل مس��توى املنظامت، مثل:  ال��ركات الخاصة، وجهات 

القط��اع التطوعي، واملنظامت الحكومية األخرى؛ وعىل مس��توى األف��راد مثل:  املتطوعني 

والعمالء والخاضعني للتنظيم، ولقد اس��تعرضنا أيًضا شتى األش��كال التي يتخذونها، وأنواع 

الظروف املالمئة لتحقيق أقىص اس��تفادة منه، وكيف ميكن الحصول عىل إس��هاماتهم منهم 

بصورة أفضل.  ويس��عى هذا الفصل إىل التقريب بينهم، بوضع إطار عمل التخاذ القرارات 

في��ام بينهم.  كام أنه يؤكد أن االس��تفادة من مزود الخدم��ات الخارجي من عدمه ونوعها، 

هو أمر استثنايئ طارئ، إذ يعتمد عىل الظروف املحيطة.  ويتطلب هذا إصدار أحكام بشأن 

األغراض، وتحديد املشاركني، وتحليل األنواع املختلفة للمنافع والتكاليف. 

فهم األهداف:

ينبغي أن تكون نقطة البداية لتحليل اللجوء إىل التعاقد الخارجي بش��أن أي نش��اط يف 

القطاع العام من عدمه، وكيفية ذلك عىل النحو التايل: ما القيمة التي نس��عى إلنتاجها؟ ما 

املنافع التي من املتوقع أن يحققها الجمهور من أداء هذه الوظيفة؟ مبعنى آخر، ملاذا؟

والنتيج��ة هنا هي أن هناك، أو عىل األقل ينبغي أن يكون هناك، هدف للعمل الجاري 

حالًي��ا.  فالنش��اط ليس هدًفا يف حد ذاته، وإمنا وس��يلة لتحقيق هدف م��ا بعيد عن ذلك 

النش��اط.  ويتفق األفراد الذين يتسمون بالعقالنية عىل أنه ال ينبغي أبًدا تأدية وظيفة من 

وظائ��ف القطاع العام باعتبارها هدًفا يف حد ذاتها، وإمنا ألنها تخدم هدًفا هاًما للمواطنني.  

والواض��ح، وما قد يبدو تافًها، ولكنه عىل قدر من األهمية، هو احتاملية وجود طرق بديلة 

لتحقيق الهدف نفس��ه.  وبالفع��ل، كلام ابتعد الهدف قلياًل عن الط��رق الحالية )أي، كلام 

زادت الخطوات الوسيطة بني السبب والنتيجة(، زادت احتاملية ظهور طرق بديلة للوصول 

لنفس الهدف.  وال يعني هذا بالرضورة أننا ينبغي أن نؤيد النهج الذي يقول:  »الغاية تربر 
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الوس��يلة«.  وس��وف تكون هناك عادًة قيم أخرى قد نخاطر بها، عىل النحو املبني أدناه؛ لذا 

ينبغي تقييد أو تحديد الطرق املستخدمة من أجل الوصول إىل الهدف املعني، غري أنه من 

املفيد يف املقام األول أن نتخيل أكرب عدد ممكن من الطرق.  

ولك��م يف هذا مثال األعامل الرطية.  فمن الطرق التي ميكننا بها أن نفهم هدف عمل 

ق��وات الرطة ه��و الخروج يف دوريات ملراقبة الش��وارع واألماكن العام��ة األخرى، والتي 

بدورها تتيح وجوًدا ملحوًظا.  وال يؤدي رجال الرطة هذه األعامل ألنهم يستمتعون بعمل 

استعراض يف الزي املوحد لهم؛ وال يعني ذلك أيًضا أنهم معنيون فقط بعدد املجرمني الذين 

تالحقه��م الرطة للقبض عليه��م مبارشًة، برغم أهمية ذلك.  فمن الرضوري أيًضا مس��ألة 

التأث��ري ال��رادع لوجود الرطة بوضوح، حيث يس��همون يف الحد م��ن الجرمية.  لكن حتى 

هذه املنافع ال تستنفد القيمة املحتملة املتوقعة التي تقدمها دوريات الرطة يف الشوارع.  

ويس��هم رج��ال الرطة يف الحد من الجرمي��ة بالقدر املتوقع نتيج��ة مالحقتهم، وهي كام 

يس��همون أيًضا يف مهمة أخرى ذات قيمة للجامهري، أال وهي الحد من الخوف من الجرمية 

حتى يستطيع املواطنون أن يحيوا حياة أكرث أمًنا وسعادًة، مع ثبات العوامل األخرى.  

يالحظ هن��ا أن لدينا ثالث طرق مختلفة لصياغة هدف قوات الرطة:  الطريقة األوىل 

هي تعميم الوجود الرطي الواضح يف الشوارع، الذي ميكن أن يظهر باعتباره من املخرجات.  

والطريقة الثانية هي الحد من الجرمية التي ميكن رؤيتها بوضوح يف هذا السياق باعتبارها 

ناتًجا متوس��ًطا، يف حني أن الطريقة الثالثة ه��ي الحد من الخوف من الجرمية، والتي ميكن 

تحقيقه��ا باعتبارها الناتج النهايئ.  وكلام تحركنا عرب سلس��لة منطق الربنامج من املخرجات 

إىل النواتج النهائية، فإننا نس��تدعي كذلك نطاًقا أوس��ع من الطرق من أجل تحقيق الهدف 

املنشود. 

إذا كان اله��دف ه��و نر املزيد من »ق��وات الرطة املوزعني ع��ىل دوريات«، عندئٍذ 

ل��ن يكون هناك س��وى بضع ط��رق بديلة للقيام بذل��ك.  وقد تتمثل إح��دى هذه الطرق 

يف إرشاك املتطوع��ني باعتباره��م ضباط رشطة محليني بزي موحد، ع��ىل أن يكونوا قادرين 

عىل التعاطي مع املش��كالت الصغرية واالستعانة بالضباط النظاميني، كلام دعت الحاجة إىل 

ذلك.  وبنفس الروح، تستطيع قوات الرطة الدخول يف رشاكات مع أجهزة حكومية أخرى، 
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مثل املجالس املحلية، حيث ميكن توظيف ضباط أمن الش��وارع من بينهم لتنفيذ األنشطة 

الرطية األخرى.  وباملثل، تس��تطيع قوات الرطة أن تقدم شيًئا تؤديه بالفعل، وأن تسند 

بع��ض أعامله��ا اإلضافية ملتعاقدين خارجيني م��ن القطاع الخاص، مث��ل:  األعامل املكتبية 

اإلدارية، ليتفرغ املوظفون النظاميون لألعامل الهامة.  وعىل نحو متطرف متاًما، قد تلجأ إىل 

التعاقد الخارجي ع��ىل بعض أدوار الرطة، التي لها صلة مبارشة مع الجمهور، مع رشكات 

أم��ن خاصة.  )وبالطب��ع فإن هذه األنواع من الخيارات تبدأ يف إثارة مخاوف حقيقية حيال 

إسناد الس��لطة الس��يادية الخاصة بالدولة للغري، ولتجنب هذه املخاوف ينبغي عىل األقل 

تحديد هذه الخيارات، عىل النحو الذي سوف نتطرق إليه أدناه(. 

ولكن إذا كان الغرض هو الحد من الجرمية، عندئٍذ قد يتم اتخاذ سبل أخرى إىل جانب 

زي��ادة ع��دد رجال الرطة املوزعني ع��ىل الدوريات.  كام قد يتم تدريب الرطة نفس��ها 

بفاعلي��ة أكرب العرتاض املجرم��ني؛ وهذا يعني تزايد احتاملية الحد من الجرمية باالس��تعانة 

بنف��س العدد من قوات الرطة، أو تحقيق النتيجة نفس��ها بإمداد ضباط الرطة مبعدات 

أفضل تعمل عىل زيادة فعاليتهم.  وبصفة عامة، قد تجند قوات الرطة أفراًدا من املجتمع 

للتعامل مع الس��ياق االجتامعي املحيط الذي قد يش��جع عىل ارتكاب الجرمية.  ورمبا يبدأ 

ذلك بتكوين مجموعات »حراسة الحي« أو )»حراسة الشوارع«( عىل نطاق أصغر يحرسون 

عق��ارات اآلخرين، ومن ثم إبالغ الرطة بأي س��لوكيات مش��كوك فيها من الغرباء.  وعىل 

نطاق أوسع، ميكن تخصيص برامج، عىل سبيل املثال، لتزويد الشباب الذين يشعرون بامللل 

والتهميش باألنش��طة التي تجذب اهتامماتهم، بدالً من االنت��امء إىل العصابات أو تعاطي 

املخدرات. 

ولكن إن كانت الرس��الة هي الحد من الخوف من الجرمية، ميكن االستعانة بسبل أوسع 

إىل جانب تلك املذكورة آنًفا.  وميكن اس��تهداف بعض منها عند تأمني البيئة املحيطة، مثل، 

زيادة إضاءة الش��وارع أو توفري كامريات مراقبة؛ إلضفاء أجواء آمنة عىل املواقع املظلمة، أو 

البعيدة، بحيث يقل الخوف من االقرتاب منها. 

نع��رف يف الواقع أن يف العديد م��ن واليات االختصاص الرطية، قد يصاحب االنخفاض 

امللحوظ يف معدل الجرمية الفعيل من الناحية اإلحصائية، وبش��كل س��لبي إىل حٍد ما، تزايد 
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يف خ��وف الجامه��ري من الجرمية.  والس��بب يف ذلك هو أن وس��ائل اإلعالم، الت��ي غالًبا ما 

يدفعه��ا لذلك ساس��ة املعارضة، متيل إىل الرتكيز عىل جرائم العن��ف؛ يك تعطي انطباًعا عن 

وجود موجة من الجرائم.  وهذا يش��ري إىل طريقة أخرى يس��تطيع بها رجال الرطة الحد 

م��ن الخوف من الجرمية، وذلك بإجراء دعاية إعالمية موس��عة، لتوصيل رس��الة بانخفاض 

معدالت/خطورة الجرمية. 

وتؤك��د جميع ه��ذه الخيارات حقيقة أنه كل��ام زاد تركيز املنظم��ة أو الربنامج عىل 

الغايات النهائية، بدالً من الوس��ائل الوسيطة، زادت إمكانية اختيار طرق بديلة لتحقيق 

الغرض. 

وهن��اك مثال آخر ع��ىل هذا، وهو جراحة القلب باملستش��فيات.  فاله��دف منها هام 

للغاية وهو تجنب الوفيات، ويف هذه الحالة ُيقصد بالطبع أولئك املعرضون ملخاطر اإلصابة 

بأم��راض القلب، مثل:  أمراض القلب الخلقية، أو ضعف الرتوية بالدم، أو أمراض صاممات 

القل��ب.  وتخ��دم جراحة القل��ب أو الرايني التاجية هذا الغ��رض، وغالًبا ما يكون هذا يف 

عمليات الطوارئ، وذلك بإصالح أو استبدال األجزاء التي تعاين خلاًل من القلب.  ويطلق إىل 

هذه العملية اسم العالج الثاليث. 

بي��د أن الغرض من تجنب الوفيات الناجمة عن أمراض القلب قد يتحقق أيًضا بالرعاية 

الثانوي��ة أو األولية.  يف العالج الثانوي، قد تعمل األدوية التي يصفها الطبيب االستش��اري، 

ع��ىل التخفيف من أمراض القلب، وهو األمر الذي يعم��ل مثاًل عىل تنظيم معدل رضبات 

القل��ب، ويك��ون هذا بنية الحد من، احتاملية أن يفيض م��رض القلب إىل خلل، مثل األزمة 

القلبي��ة، أو تأخ��ريه.  وتتم الرعاية األولية بهدف الحيلول��ة دون اإلصابة بأمراض القلب يف 

املق��ام األول.  ومن ثم يركز الطبيب، ع��ادة املامرس العام، عىل أهمية بعض العوامل، مثل 

النظام الغ��ذايئ والتامرين الرياضية للمريض، للحد من اإلصابة بالس��منة واإلجهاد الناجم 

عنه��ا فيام بعد وتأثريه��ا يف القلب.  وتجدر املالحظة هنا مجدًدا ب��أن كل نوع من العالج 

ال يعتمد عىل اختالف أنواع طاقم العاملني يف املجال الطبي فحس��ب، بل يعتمد أيًضا عىل 

اختالف مس��تويات مش��اركة املتخصصني اآلخرين وعىل املرىض أنفس��هم لتاليف الوقوع يف 

الوفيات املرتبطة بالقلب. 
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وبصورة موجزة، فإن فهم الهدف النهايئ من أي نش��اط يتواله القطاع العام يفتح الباب 

أمام احتاملية تحديد نطاق أوسع من الطرق أبعد من ذلك النشاط؛ حيث إنه يتيح الكشف 

عن إجراءات خارجية مأمولة قد تسهم يف تحقيق النواتج املطلوبة. 

ولك��ن يجدر هن��ا تأكيد أن الرتكيز عىل النواتج ال يعني أن��ه ينبغي اتخاذ مبدأ »الغاية 

تربر الوس��يلة« للحصول عىل هذه النواتج.  فرمبا تتعارض بعض طرق تحقيق األغراض مع 

القيم الهامة األخرى التي ينبغي بالرضورة أن تحدد الهدف الرئييس.  عىل س��بيل املثال، قد 

يتحقق هدف الحد من الجرمية عىل النحو املتوقع، وبصورة فاعلة، بعد منح رجال الرطة 

املزيد من الصالحيات لتفتيش املواقع واس��تجواب األفراد.  ولكن هذه الصالحيات قد تبيح 

ما يتعارض مع مفهوم سيادة القانون، مثل:  التالعب باالعرتافات أو تلفيق األدلة.  ويف عامل 

القطاع العام الذي يتميز باالتصال بني املنظامت، ليس من املستبعد عادًة أن يكون السعي 

وراء تحقي��ق اله��دف النهايئ، الذي يص��اغ يف صورة مخرجات مح��ددة يف نطاق االعرتاف 

بالقي��م األخرى التي صيغت عادًة يف صورة اإلجراءات، كام تخضع املخرجات لهذا االعرتاف 

بالقيم األخرى.  وس��وف نتطرق إىل مزيد من التفاصيل يف هذا الش��أن عند مناقشة املنافع 

والتكاليف اإلسرتاتيجية أدناه. 

إذا كان فه��م األه��داف النهائي��ة مفيًدا، فمن ث��م كيف ميكن تحديده��ا؟  إن اإلجابة 

بس��يطة شكاًل، رغم صعوبتها يف حيز التطبيق:  أن تس��أل وال تفتأ أن تسأل »ملاذا؟«، حتى 

تص��ل إىل نقطة يتبني عندها عدم وجود املزيد من األجوبة املفيدة.  عىل س��بيل املثال، يف 

أس��رتاليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا تدف��ع إدارات املحاربني القدامى مبالغ لقاء الخدمات 

الصحي��ة والخدمات األخرى، إضافًة إىل مزايا أخ��رى ينتفع بها املحاربون القدامى يف بعض 

الح��االت.  كام أنها أيًضا تص��در مبالغ مالية ألرس املحاربني القدام��ى، وخصوصاً يف حاالت 

مقتل العس��كريني وإصابته��م.  والهدف األدىن من هذا هو تقدي��م دخل كاٍف أو خدمات 

طبي��ة للمحاربني القدامى وأرسهم.  وهذه ميزة خاصة للمحاربني القدامى بش��كل فردي، 

ولكنها رمبا تخلق أيضاً  قيمة ملجموعة معينة من املواطنني.  والسؤال هنا هو:  »ملاذا يتعني 

من��ح املزيد من أموال الرضائب التي ندفعها للمحارب��ني القدامى أو أرسهم«؟ وقد تتمثل 

اإلجاب��ة املتوقع��ة يف:  »رمبا ألنه��ا تتطابق مع تصورنا عن العدال��ة«.  ويف هذا اإلطار، فإن 
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املواطنني يدينون ألولئك الذين قد خدموا بالدهم يف الحرب، وذادوا بأنفس��هم للدفاع عن 

بالدهم ضد التهديد العس��كري.  ولكننا إذا كان الس��ؤال:  »ما س��بب عدالة املزايا املقدمة 

للمحاربني القدامى؟«، فإننا بذلك نكشف عن غرض آخر أبعد من ذلك، أال وهو أننا نريد أن 

نرسل إشارة واضحة إىل أولئك الذين قد يجنَّدون يف املستقبل لخدمة البالد يف الجيش بأنهم 

س��وف يتلقون املعاملة الطيبة نفس��ها، مبجرد عودتهم من الخدمة يف الحرب، وأن أرسهم 

سوف تحظى بالرعاية إن مل يعودوا، أو إن أُصيبوا إصابة بالغة.  مبعنى آخر، إن رغبة األفراد 

وميلهم لالنضامم للجيش يف املستقبل سوف تتأثر بكيفية معرفتهم ملا قد ناله أفراد الخدمة 

السابقون من معاملة يف املايض. 

إن طرح مثل هذه األنواع من األس��ئلة يتطلب خيااًل واس��ًعا وقدرة عىل إصادر األحكام 

أك��رث م��ن العلوم.  فقد يكون من الصعب التيقن، عند س��ؤالهم، من مدى توصل الفرد إىل 

الناتج النهايئ ألي نش��اط.  ولكن حتى عند طرح س��ؤال:  »ما الس��بب؟« قد تعمل خطوة 

واحدة أو خطوتان فقط عىل تحقيق ما هو أكرث من الناتج األدىن، واملس��اعدة يف اكتش��اف 

بعض الوس��ائل اإلضافية املحتمل��ة لتحقيق األغراض التي تثري اهت��امم املواطنني.  وتطرح 

الفقرة التالية منهجية تحديد هذه الوسائل البديلة. 

من ينبغي أن يشارك؟

بمجرد تحديد النواتج المعنية، ُيطرح سؤاالن هامان:

ما األنشطة املحددة التي تؤدي، أو قد تؤدي إىل، تحقيق النواتج؟ . 1

من سوف يشارك، أو قد يشارك، يف تلك األنشطة؟. 2

تؤدي اإلجابة عن هذه األسئلة إىل تصميم »سلسلة القيمة العامة«.  وهذه الفكرة جزء 

من مجموعة كبرية من األفكار – مثل سلس��لة التوريد وسلس��لة القيم��ة ومنطق الربنامج 

ووضع الخريطة العكس��ية، والخريطة السببية – التي قد تس��تخدم لفهم الروابط املسببة 

يف الحص��ول ع��ىل النواتج )انظر إيلم��ور 1980؛ بورتر 1985؛ هاندفيل��د ونيكولس 1999؛ 

فريديندال وهيل 2001؛ برايسون وآخرون 2004()1(.
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وبرب��ط هذه األفكار بفكرة التعاقد الخارجي، تضم »سلس��لة القيمة العامة« مجموعة 

من املشاركني املرتقبني يف تحقيق األغراض العامة عىل نطاق أوسع من املنظامت الحكومية 

وحدها، فهي تسعى إىل تحديد الجهات الفاعلة الخارجية التي تلعب دورًا يف تحقيق هدف 

املنظمة، وتحديد نوعني من التفاعالت:

• تفاعالت بني املنظمة الحكومية واألطراف الخارجية. 	

• تفاعالت بني األطراف الخارجية. 	

وميك��ن متيي��ز تفاعالت النوع األول م��ن منظورين:  املنظور األول ه��و البدء باملنظمة 

الحكومية، وتخطيط عملياته��ا الداخلية الحالية من أجل الوصول إىل املخرجات أو النواتج 

التي تتحمل املنظمة مس��ئوليتها، ومن ثم تحدي��د الروابط مع العمليات والجهات الفاعلة 

األخرى يف البيئة الخارجية، مثل املقاولني، أو الركاء، أو العمالء، أو املتطوعني، أو الخاضعني 

للتنظيم.  ويثبت هذا فعاليته بش��دة عندما يتب��ني بالفعل أن املخرجات تقع إىل حٍد بعيد 

ضمن مسئولية املنظمة الحكومية. 

أما املنظور اآلخر فهو البدء بتخطيط األنش��طة الت��ي تؤديها الجهات الفاعلة الخارجية 

الرئيسية، مثل:  أي رشكة خاصة أو منظمة تطوعية، ثم متابعة نقاط تأثري املنظمة الحكومية 

)أو الجهات الفاعلة األخرى( يف تلك العمليات.  وتتبني فعالية ذلك عندما يركز دور الحكومة 

بصفة أساسية عىل التأثري يف الجهات الفاعلة الخارجية يك تترصف باتساق مع أهدافها، بدالً 

من تويل دور اإلنتاج الذي يؤديه الطرف الخارجي، ولعل التنظيم هو أبرز مثال عىل هذا. 

لنب��دأ باألول من بني هذين النهجني )أي، البدء باملنظمة الحكومية(، وذلك باس��تخدام 

مثال مبسط عن منظمة حكومية تقدم برامج للعاطلني عن العمل، ألن الناتج الذي تسعى 

إليه هو أن تؤمن فرًصا وظيفية مس��تدامة أو تحافظ عليها ألكرب عدد ممكن من العاطلني.  

)وألغراض هذا املثال، يفرتض أن الذي يتوىل تقييم اإلعانات ودفعها للعاطلني جهة حكومية 

مس��تقلة، مث��ل إدارة الضامن االجتامعي، عىل الرغم من أنه يف بع��ض البلدان ُتجمع هذه 

الوظائف واملهام يف جهة واحدة؛ وذلك ألس��باب س��وف نوضحها الحًقا(.  ويوضح الش��كل 

)10-1أ( األنش��طة املعنية.  ولنفرتض، ألغراض توضيحية، أن تلك األنش��طة املظللة باللون 

الرمادي هي تلك األنشطة التي تضطلع بها جهة التوظيف الحكومية بصورة كلية أو جزئية، 



الفصل العارش

إعادة التفكري يف تقديم الخدمات الحكومية 258

يف حني أن األنشطة األخرى تؤديها أطراف خارجية، مثل مزودي الخدمة املتعاقد معهم، أو 

العمالء، أو أي منظامت أخرى تابعة للقطاع العام.

شكل )10-1أ(: سلسلة القيمة العامة املبدئية لجهة التوظيف

العميل المحال 

من جهة 

التوظيف

تقييم احتياجات 

العميل

دعم البحث 

عن وظيفة

عثور العميل 

على وظيفة

احتفاظ العميل 

بالوظيفة

التدريب على 

البحث عن وظيفة

خبرة العمل

ض
ت

ت

ت/ع

ت/ع
ت/ع

ع

المفتاح: ت = نشاط تؤديه جهة التوظيف، ض = نشاط تؤديه إدارة التضامن االجتماعي، ع = نشاط يؤديه العميل 

وبن��اًء عليه، تبدأ اإلج��راءات عندما يكون ل��دى جهة التوظيف ش��خص جديد عاطل 
ع��ن العمل ومحول إليها من طرف إدارة الض��امن االجتامعي، ثم تجري تقيياًم الحتياجات 
العمي��ل.  م��ن ذلك املنطلق، فإنها تعم��ل عىل تحديد ما إذا كان العميل »جاهزًا الس��تالم 
الوظيفة«، وميكن أن يرتكوه ليبحث عن عمل بنفسه بدعم من جهة توظيف يف شكل تيسري 
االطالع عىل إعالنات الوظائف يف وس��ائل اإلعالم وخدمات الحاس��ب اآليل، أو حتى تزكيته 
يف الوظائف الش��اغرة املالمئة )أي توفيق وظيفة له( من قاعدة بيانات جهة التوظيف.  إن 
مل يقّيم العميل عىل أنه »جاهز الستالم الوظيفة«، فقد يلزمه أوالً دعم آخر، مثل التدريب 
ع��ىل البحث عن وظيفة، أو التدريب عىل بع��ض املهارات، أو الخربة العملية.  وفور إنهائه 
للدورة التدريبية بنجاح أو اكتس��اب خربة عملية، يتم تزوي��د العميل مرة ثانية بالدعم يف 
البحث عن وظيفة.  وإذا ما س��ار كل يشء ع��ىل ما يرام، يضمن العميل الوظيفة، ويحتفظ 

بها لفرتة زمنية طويلة. 

وهن��ا تجدر اإلش��ارة إىل أن الناتج النهايئ - حصول العاطلني عىل وظائف مس��تدامة - 
يعتمد عىل اإلس��هام املثمر من جانٍب ما ال يقل ع��ن طرف خارجي واحد:  العمالء.  وعىل 
النحو املبني بالفصل الثامن، فإن الربامج املوجهة للعاطلني ال ميكن أن تحقق الهدف املرجو 
منها، ما مل يتفاعل عمالؤها مع برامج س��وق العمل ويبحث بكل همة ونش��اط عن عمل.  

ع��الوًة عىل ذلك، فإن رغبتهم يف املش��اركة يف هذه الجهود تك��ون يف بعض الحاالت نتيجًة 
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لنشاط طرف آخر خارج جهة التوظيف: وليكن عىل سبيل املثال، إدارة الضامن االجتامعي.  

ومبوجب نظم »االلتزام املتبادل« لربامج الرفاهية يف العمل يف معظم بلدان منظمة التعاون 

االقتص��ادي والتنمية، فإن اس��تمرارية الحص��ول عىل إعانات البطال��ة تعتمد عىل مواصلة 

البحث الجاد عن عمل، أو املش��اركة يف الربامج.  ولهذا الس��بب أقدمت بعض البلدان عىل 

دمج جهات التوظيف مع جهات الضامن االجتامعي.

شكل )10-1ب(: سلسلة القيمة العامة املبدئية لجهة الوظيف بعد التعديل

العميل المحال 

من جهة 

التوظيف

تقييم احتياجات 

العميل

يتقدم العميل بطلب 

الحصول على إعانة بطالة
تقييم مدى استحقاق العميل 

للحصول على إعانة بطالة

دفع 

إعانة بطالة
مواصلة التحقق 

مدى االستحقاق
وقف 

اإلعانة

دعم البحث 

عن وظيفة

عثور العميل 

على وظيفة

احتفاظ العميل 

بالوظيفة

التدريب على 

البحث عن وظيفة

خبرة العمل مساعدة 
مكثفة

ض

ضضضض

ت

م

م/ع

م/ع

م/ع

ع

ع

املفتاح: ت = نش��اط تؤديه جهة التوظيف، ض = نش��اط تؤديه إدارة التضامن االجتامعي، ع = نشاط يؤديه العميل، م= 

نشاط يؤديه مزود الخدمة املتعاقد

وإىل هذا الحد، قد أوضحنا الحالة الراهنة من حيث توزيع اإلسهامات املثمرة والفاعلة 

ب��ني املنظمة الحكومي��ة املعنية ومزودي الخدمة الخارجيني.  ولكنن��ا نتوصل هنا إىل اثنني 

من الجوانب املفيدة للغاية من سلس��لة القيمة العامة:  فالجانب األول هو أنه ميكننا من 

تحديد فرص إعادة توزيع املسئوليات بني األطراف املنتجة كافة.  عىل سبيل املثال، قد تكون 

جهة التوظيف هي املس��ئولة عن تش��غيل برامج س��وق العمل - دعم البحث عن وظائف 

والتدري��ب والخربة العملية، وقد تك��ون أطراف أخرى هي املس��ئولة، مثل رشكات املوارد 

البري��ة العاملة يف القطاع الخاص، أو الجهات املجتمعي��ة غري الهادفة للربح، ورمبا يكون 

ذلك مبوجب ترتيبات تعاقدية أو تعاونية، عىل النحو املوضح يف الشكل )10-1ب(. 
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الجانب الثاين املفيد هنا هو أن سلس��لة القيمة العامة تدعونا إىل إعادة النظر فيام إذا 

كانت مجموعة األنشطة القامئة - برصف النظر عمن يقوم بها - هي تلك األنشطة املناسبة 

لتحقيق الهدف النهايئ املنش��ود.  ورمبا تعمل الخطوات اإلضافية بني األنش��طة القامئة عىل 

زيادة فعالية اإلجراءات، أو قد تكون بعض األنشطة غري رضورية، أو قد تحل بعض األنشطة 

محل أنش��طة أخرى.  عىل سبيل املثال، ميكن وضع اإلجراءات للتعاطي مع ظروف محددة 

للعمالء املحرومني العاطلني لفرتة زمنية طويلة.  فبالنس��بة لهؤالء األفراد، فإن اس��تعدادهم 

لشغل الوظيفة، إضافًة إىل فقدانهم العميق للدافع، وبصفة عامة عدم قدرتهم عىل التأقلم 

مع التفاعالت االجتامعية، يشكل عوائق هائلة تعرتض سبيل حصولهم عىل العمل؛ نظرًا ألن 

خربتهم عرب فرتات طويلة مثبطة بسبب تكرار رفض أصحاب العمل املحتملني.

شكل )10-2أ(: عمليات اإلنتاج الرئيسية للشحن الربي

شرطة 

المرور
سلطات تنظيم 

الطرق

السائقون

االستالمقيادة المركبةالتحميلالتعبئةإيداع البضاعة

وفيات 

وإصابات حوادث 

الطرق

كفاءة 
التسليم في 

الموعد المحدد

يف هذا املوقف من املستبعد أن يصبح التدريب عىل الوظائف التقليدية أو دعم البحث 

عن وظائف فاعاًل.  لذا، من املرجح، إضافًة إىل الربامج التقليدية، أن يحتاجوا إىل مس��اعدة 

مكثف��ة عىل اتخ��اذ الخطوات املبدئية نحو بن��اء الثقة والكف��اءة االجتامعية، مثل الفرص 

املتاحة للمتطوعني، أو منتديات دعم األقران، أو فصول محو األمية األساس��ية.  ويف املقابل، 

فإن هذه املجموعة املعدلة من األنش��طة ق��د تفرض بدورها التغريات يف مجموعة مزودي 

الخدمة عىل النحو املبني بالشكل )10-1ب(. 

ويبدأ النهج البديل بأنش��طة الطرف الخارجي، ومن أمثلة هذا تنظيم بالش��حن الربي، 

وع��ىل وجه التحديد الحد من عدد الوفيات واإلصاب��ات الناجمة عن الحوادث – ليس بني 
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قائدي الش��احنات والعاملني فحس��ب، ولك��ن أيًضا من بني الس��ائقني اآلخرين.  وال يعقل 

م��ن الناحية االقتصادية بالنس��بة للمنظم��ني، يف هذا املثال:  رشطة املرور وس��لطة تنظيم 

الطرق، أن يش��اركوا يف مجال نقل الشحنة من مكان إىل آخر، ولكن ما يشغل املنظمني هو 

الحد من العوامل الخارجية الس��لبية لهذا النش��اط الرئييس.  لذا، فإنه من املفيد أن توضع 

خريطة بالعمليات املتضمنة يف ذلك النشاط الرئييس من أجل تقديم نقاط مرجعية للتدخل 

التنظيمي. 

ويبني الش��كل )10-2أ( إجراءات اإلنتاج الرئيس��ية يف مجال نقل الش��حنات، من إيداع 

البضائع عند بداية الرحلة وحتى استالمها عند نهايتها. 

وم��ن الناحية التاريخية، أثناء بذل الس��لطات الجهود الالزمة لتخفيض رس��وم الطرق، 

وجهت تلك الس��لطات اهتاممها بصفة أساس��ية لوظيفة القيادة، فقد س��عت إىل تشجيع 

السائقني، أو إلزامهم، عىل عدم القيادة برسعة أو تحت تأثري الخمور أو املخدرات، والحفاظ 

عىل س��المة مركباتهم.  لقد أدى هذا إىل إطالق الحمالت اإلعالمية وتطبيق الغرامات عىل 

املخالفات.

شكل )10-2ب(:  عمليات اإلنتاج الرئيسية التفصيلية للشحن الربي

سلطات الصحة 

والسالمة المهنية
شركات النقل 

بالشاحنات

سلطات تنظيم 

الطرق

شرطة 

المرور

السائقون

االستالمقيادة المركبةالتحميلالتعبئةإيداع البضاعة

وفيات 

وإصابات حوادث 

الطرق

كفاءة 
التسليم في 

الموعد المحدد
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لقد س��عت سلطات تنظيم الطرق أيًضا، يف إطار املوارد املتاحة، إىل تأمني سالمة الطرق 
نفس��ها، وذلك عىل س��بيل املثال، بالحد من حوادث »النقاط الس��وداء« أو بنصب حواجز 

األمان عىل طول جانب الطريق. 

بيد أن هناك عوامل أخرى محتملة تس��هم يف ارتفاع رس��وم الطرق إىل جانب سلوكيات 
سائقي الشاحنات وحالة الطرق.  يف البداية ال يتمتع السائقون باالستقاللية يف أداء أدوارهم، 
إذ يتعرضون لضغوط هائلة من جانب أصحاب العمل )أو من جانب وكالء الشحن يف حالة 
س��ائقي الشاحنات التابعني للاملك(، ويس��اعد عىل تفاقم األوضاع ارتفاع املطالب السوقية 
التنافس��ية متمثلة، يف الوفاء باملواعيد النهائية املحددة م��ام يدفعهم إىل القيادة برسعات 
عالي��ة، كام يضط��رون للقيادة لفرتات زمنية طويلة جًدا ومبال��غ فيها، األمر الذي يعرضهم 
ملخاط��ر النوم أثن��اء القيادة، أو قد يدفعه��م إىل تعاطي املخدرات يك يبق��وا يقظني.  كام 
يتعرض الس��ائقون أيًضا إىل ضغوط األحامل الزائدة ع��ىل مركباتهم، األمر الذي يعمل عىل 
تلف املكابح، مام يجعل الحوادث أشد فتًكا.  ويتعلق هذا األمر بالسالمة املهنية إضافًة إىل 
سالمة الطرق.  وبناًء عليه، فإن وضع خريطة بعمليات اإلنتاج الرئيسية يكشف عام ال يقل 
ع��ن اثنني م��ن األطراف الخارجية األخرى:  وهام:  رشكات النقل بالش��احنات )إما أصحاب 
العمل وإما وكالء الش��حن(، وس��لطات الصحة والس��المة املهنية، عىل النحو املبني بالشكل 
)10-2ب(.  فينبغي لركات الش��حن عىل وجه الخصوص، أو حتى إلزامها، أن تدرج مسألة 
تشجيع التحميل اآلمن ومامرسات القيادة اآلمنة ضمن التوقعات التي تفرضها عىل سائقيها. 

يف واق��ع األمر، لقد طبق منظم واحد عىل األقل هذا النوع من التحليل بصورة رصيحة.  
وركزت اللجنة الوطنية للنقل بأس��رتاليا، واملكلفة بإدخال معايري الس��المة املحلية املوحدة 
لجميع واليات االختصاص، مبا يتفق مع الواليات، عىل ما أس��متها »سلس��لة املس��ئولية« يف 
مجال النقل ال��ربي مع الرتكيز عىل كافة أنواع التدخالت القانونية وغريها من التدخالت يف 

نقاط متعددة من السلسلة، عىل النحو املوضح بالشكل )10-2ب( )بادوال 2008(. 

يوضح هذان املثاالن كيف ميكن لسلس��لة القيمة العامة أن تس��اعد يف تحديد البدائل 
املختلفة التي تسهم يف عمليات العملية اإلنتاجية، مبعزل عن املجموعة املفهومة حالًيا.  ويف 
كل حالة تكون الخطوات التي ُتتخذ يف التحليل بسيطة من حيث الشكل، ولكن تحتاج إىل 

مامرسة إصدار األحكام:
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• أواًل، تحدد عمليات اإلنتاج الرئيسية الحالية، إما داخل املنظمة الحكومية، أو للطرف 	

الخارجي الذي تسعى املنظمة الحكومية إىل التأثري فيه. 

• ثانًيا، بالنس��بة ل��كل خطوة يف عملية اإلنتاج، يلزم التحق��ق مام إذا كانت هناك أي 	

عمليات أخرى مل تظهر بعد تعتمد عليها تلك الخطوة، إما داخل املنظمة أو خارجها. 

• ثالًثا )ومن األرجح اتخاذ هذه الخطوة بالتوازي مع الخطوة الس��ابقة(، بالنسبة لكل 	

عملي��ة من العمليات املحددة، يلزم التحقق م��ن الجهات الفاعلة التي لها تأثري، أو 

كيفي��ة حدوث التأثري.  وقد يفيد يف هذه املرحلة الرجوع إىل جميع األنواع املختلفة 

من األطراف املبينة يف هذا الكتاب )انظر الجدول 1-1 للتلخيص(: الجهات الحكومية 

األخرى، والركات الخاصة، والجهات التطوعية، واملتطوعون، والخاضعون للتنظيم، 

والعمالء. 

• رابع��اً، توضيح صورة الحال��ة الراهنة للوضع، وينبغي فهم ما إذا كان ينبغي توضيح 	

أي من الخطوات بالتفصيل، بإلغائها، أو تعديلها. 

• خامًس��ا )م��رة ثانية رمبا بالتوازي م��ع الخطوة الرابعة(، ينبغي إج��راء التحقق من 	

خطوة للتأكد من وجود أطراف بديلة قد تؤدي تلك الخطوة عىل النحو املتوقع. 

ومن هذا التحليل، ينبغي تحديد بعض املرشحني املحتملني للقيام بدور مزودي الخدمة 

الخارجي��ني، ولك��ن هذا ال يعن��ي بالرضورة أنه ينبغ��ي للمنظمة إرشاك ه��ؤالء املزودين.  

وسواء تم هذا أم ال، فإنها مسألة إجراء تحليل حذر، مبقارنة املنافع والتكاليف املرتتبة عىل 

االس��تعانة مبزودي الخدمة املحتملني، بدالً من مزودي الخدمة الحاليني.  وسوف يتم تناول 

هذه املسائل يف األقسام التالية. 

مقارنة التكاليف والمنافع:

كام رشحنا يف الفصل الثاين، توجد ثالثة أنواع من التكاليف واملنافع املرتتبة عىل التعاقد 

الخارج��ي:  الن��وع األول واألهم هو التكاليف واملنافع املرتتبة عىل الخدمة نفس��ها، والتي 

تشمل من جانب، منافع مثل الفعالية، أو الكفاءة، أو جودة الخدمة مقارنة بتأديتها داخل 
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املنظمة، أو باالستعانة بنوع مختلف من التعاقد الخارجي، ويف املقابل يحصل مزود الخدمة 

الخارج��ي ع��ىل مثن أداء الخدمة.  ثانًيا، هناك تكاليف ومناف��ع مصاحبة إلدارة العالقة مع 

الط��رف الخارجي.  ثالًثا، هناك أثر - إيجايب أو س��لبي - للتعاقد الخارجي يف تحديد الوضع 

اإلس��رتاتيجي للمنظمة الحكومية نفس��ها أو قوتها أو قدراتها.  وقد يعترب العامل الثالث - 

التكاليف واملنافع اإلس��رتاتيجية - إىل حد ما مس��ألة ذات أولوية أعىل من النوعني اآلخرين 

م��ن التكالي��ف واملناف��ع.  وإن تبني أنه من املرج��ح إىل حٍد ما أن يظه��ر تهديد للقدرات 

الرئيس��ية للمنظمة أو قوتها، يتعني عندئٍذ إنهاء التعاقد الخارجي، وتكون مسألة تحديد ما 

إذا كانت املنافع تفوق التكاليف األخرى أم ال أمرًا يف غري محله. 

ويستعني التحليل مبثال حي، وهو التعاقد الخارجي بشأن بعض خدمات حامية الطفل لجهة 

تابعة إلحدى الجهات املجتمعية العرقية يف والية ماساتشوستس )اعتامًدا عىل فاريل 1994(. 

ففي عام 1989، قدمت إدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوس��تس عرًضا ملنظمة 

الخدم��ة املجتمعي��ة الالتينية ال إليانزا هس��بانيا، وأبرمت منظمة ال إليانزا هس��بانيا عقًدا 

لتقديم خدمات حامية الطفل لألطفال واألرس الالتينية يف مدينة بوس��طن، وهو دور تتواله 

حتى اآلن إدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوستس، يف األغلب.  ويندرج هذا النوع 

من الرتتيبات تحت مظلة برنامج خدمات وكاالت الراكة التابع إلدارة الخدمات االجتامعية 

بوالية ماساتشوستس، وهي منظومة جديدة الهدف منها استقطاب جهات القطاع التطوعي 

إلضفاء النظام واالتس��اق عىل جميع تعامالت اإلدارة.  بالنسبة إلدارة الخدمات االجتامعية 

بوالية ماساتشوستس، كان من أهم االعتبارات التي شغلتها هي قدرتها عىل تقديم خدمات 

أكرث حساس��ية من الناحي��ة الثقافية يف مج��ال املجتمعات العرقية، وه��و عامل هام جًدا 

يف حامي��ة األطف��ال.  ومتثل الع��رض يف أن تتوىل منظم��ة ال إليانزا هس��بانيا إدارة العمالء 

الالتيني��ني، والتي انطوت عىل م��ا ييل:  تحديد الخدمات التي يحت��اج إليها الطفل وأرسته 

)عىل س��بيل املثال: االستشارات، وتدريب اآلباء، ومتويل الكثري منهم مبعرفة إدارة الخدمات 

االجتامعية بوالية ماساتشوستس( والرتتيب لتقديم هذه الخدمات، متابعة اآلباء يف طريقة 

معالج��ة مش��كالتهم، مثل تعاطي املخ��درات أو العنف األرسي، والتعام��ل مع الحالة من 

خالل املنظومة القانونية، واالحتفاظ بس��جالت للحالة، مراقب��ة صحة الطفل.  وإىل جانب 
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ه��ذه الوظائف واملهام، تجري منظمة ال إليانزا هس��بانيا تحقيًقا عن األرسة إذا صدرت أي 

ش��كوى عن إهامل طفل أو اإلس��اءة إليه، وترفع دعوى، متى استوجب األمر، للحصول عىل 

حضان��ة الطف��ل من منزله وإس��كانه يف إحدى دور الرعاية أو التبن��ي.  ويف املقابل، تتلقى 

منظمة ال إليانزا هس��بانيا املبلغ نفس��ه )أي، 63,000 دوالر أمرييك( لكل عدد معياري من 

القضايا )15-20 حالة لكل أخصايئ اجتامعي(، حيث تنفق إدارة الخدمات االجتامعية بوالية 

ماساتشوس��تس عىل عدد الحاالت الت��ي يتوالها األخصائيون التابع��ون لها.  وتحت مظلة 

برنام��ج خدمات وكاالت الراكة التابع إلدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوس��تس، 

تقدم إدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوستس أيًضا الخدمات التدريبية واملعلومات 

لألخصائيني االجتامعيني العاملني وخدمات الحاس��ب اآليل املتوافقة مع تلك املستخدمة يف 

اإلدارة لحفظ السجالت ومتابعتها. 

لقد قدمت منظمة ال إليانزا هس��بانيا حتى ذلك الوقت سلسلة من الخدمات املختلفة 

يف الجالي��ة الالتيني��ة، والحكومة متول الكثري منها يف مجاالت مث��ل التعليم والصحة، ولكن 

مل يك��ن لديه��ا الخربة املبارشة يف حامية الطف��ل، رغم أنها قد قدمت خدمات »أساس��ية« 

مصممة خصيًصا ملناهضة التفكك األرسي التي متولها أيًضا إدارة الخدمات االجتامعية بوالية 

ماساتشوس��تس، وهذا رغم التوجس��ات التي لدى مجلس وإدارة منظمة ال إليانزا هسبانيا 

بش��أن العمل يف مج��ال حامية الطفل.  وبعي��ًدا عن التخوفات الخاصة مبس��توى التمويل 

وتعق��د العمل يف العموم - األمر الذي ميثل تحدًيا أم��ام إدارة الخدمات االجتامعية بوالية 

ماساتشوس��تس - فقد س��اورها القلق عىل وجه الخصوص حيال مدى إمكانية تويل القيام 

بال��دور »الرطي«، والتدخل يف ش��ئون األرس الالتينية من خالل تداب��ري، مثل التحقيق يف 

الش��كاوى املقدمة، وإن لزم األمر، تقديم توصيات بشأن إبعاد األطفال املعرضني للمخاطر، 

ولعل هذا كان يف مقدوره أن يقلل من الوضع املتميز الذي تحتله منظمة ال إليانزا هسبانيا 

يف الجالي��ات الالتيني��ة.  وع��ىل الجانب اآلخر، أقروا بأنه س��يكون من املفي��د جًدا تقديم 

الخدم��ات بطريقة مالمئة م��ن الناحية الثقافية أكرث مام قام ب��ه األخصائيون االجتامعيون 

التابعون إلدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوستس يف بعض األحيان. 

بعد إجراء بعض املفاوضات، توصلت إدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوس��تس 

ومنظم��ة ال إليانزا هس��بانيا إىل اتفاق.  حي��ث قدمت إدارة الخدم��ات االجتامعية بوالية 
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ماساتشوستس تنازالت من شأنها إقناع األعضاء املتشككني مبجلس منظمة ال إليانزا هسبانيا.  

واأله��م هن��ا أنهام قد اتفقا عىل أن منظمة ال إليانزا هس��بانيا ل��ن تضطر إىل التحقيق مع 

األرس أو إبعاد األطفال عن منازلهم؛ فإدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوستس هي 

املسئولة عن هذه املهام.  كام تعهدت اإلدارة أيًضا بتزويد منظمة ال إليانزا هسبانيا بجميع 

املساعدات التدريبية والتقنية التي قد تحتاج إليها.  وبدأت منظمة ال إليانزا هسبانيا العمل 

مبوج��ب ه��ذا العقد يف مطلع ع��ام 1989.  بيد أن رشوط العالقة قد تغريت يف الس��نوات 

الالحقة بطرق كانت لها آثار هائلة يف كلٍّ من املنافع والتكاليف بالنس��بة إلدارة الخدمات 

االجتامعية بوالية ماساتشوستس.  

وألول وهل��ة، ب��دا ذل��ك ترتيًبا جي��ًدا بالنس��بة إلدارة الخدم��ات االجتامعي��ة بوالية 

ماساتشوس��تس، ومن ثم بالنس��بة للمواطنني الذين يتلقون الخدم��ة.  وكانت اإلدارة تأمل 

يف االس��تفادة من س��معة منظمة ال إليانزا هس��بانيا وعالقاتها ومعارفها املجتمعية لتقديم 

خدم��ات حامية الطفل التي كانت أكرث مالءمة م��ن الناحية الثقافية لألرس الالتينية.  وبناًء 

عىل ذلك، فإن التعاقد مع جهة تتوىل ش��ئون الجالية الالتينية أتاح إمكانية االس��تفادة من 

قدراتها املتخصصة التي ترتبت عىل وضعها الهيكيل.  يف واقع األمر، تبني أن منظمة ال إليانزا 

هس��بانيا كانت ق��ادرة عىل االضطالع بهذه الخدمة أفضل م��ن إدارة الخدمات االجتامعية 

بوالية ماساتشوستس.  عالوًة عىل ذلك، فإن هذا العمل لن يكلف إدارة الخدمات االجتامعية 

بوالية ماساتشوس��تس أكرث من التكلف��ة التي قد تتكبدها إذا ما تولت هي العمل نفس��ه 

باالس��تعانة باملوظفني التابعني لها.  ش��كلت جميع هذه العنارص منافع وتكاليف الخدمة، 

وأضافت قيمة للمعامالت:  حيث تحصل إدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوس��تس 

عىل خدمة أفضل مقابل السعر نفسه. 

ولك��ن مل تكن هذه هي فق��ط املنافع والتكاليف املرتتبة عىل التعاقد الخارجي بش��أن 

خدم��ات حامي��ة الطفل، فكام أوضحن��ا يف الفصل الث��اين أن هناك أيًض��ا منافع وتكاليف 

إس��رتاتيجية ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار.  ويف هذه الحالة ميثل العائد اإلس��رتاتيجي األسايس 

إلدارة الخدم��ات االجتامعية بوالية ماساتشوس��تس يف احتاملي��ة أن بعضاً من الربيق الذي 

حظيت به منظمة ال إليانزا هس��بانيا يف أعني الجالية الالتينية س��ينتقل إىل إدارة الخدمات 
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االجتامعية بوالية ماساتشوستس بشأن الربامج األخرى.  عىل الجانب اآلخر، كان من املمكن 

أن تكون هناك تكلفة إسرتاتيجية محتملة تكتنف التخيل عن أعامل حامية الطفل يف الجالية 

الالتينية )والسيام الجانب املتعلق »باألعامل الرطية«( إىل منظمة ال إليانزا هسبانيا، الذي 

من ش��أنه أن يس��لب أو ينزع من إدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوس��تس أحد 

اختصاصاتها األساس��ية وهو تطبيق س��لطة القانون.  ولكن ساعد عامالن عىل تجنب هذه 

املخاطرة:  أولهام أن إدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوستس استمرت يف أداء بعض 

هذا العمل داخلًيا، مام جعلها تحتفظ بقاعدة معارف، وثانيهام االتفاق الذي جرى التفاوض 

عليه، يف نهاية األمر وفر عىل منظمة ال إليانزا هس��بانيا مسئولية أداء الدور الرطي.  ومن 

ثم، يتبني بصفة عامة أن املنافع اإلس��رتاتيجية للتعاقد الخارجي بش��أن هذا العمل مل متثل 

منافع إيجابية خالصة، ولكنها كانت متواضعة. 

بي��د أن، الفئ��ة الثالثة من املنافع والتكاليف - التي تكتنف العالقة نفس��ها - ش��كلت 

بع��د أخذ كل يشء يف االعتبار معضلة رهيبة بالنس��بة إلدارة الخدم��ات االجتامعية بوالية 

ماساتشوس��تس؛ فق��د اتضح أن األش��ياء رمبا تكون ق��د أفضت إىل أس��باب تدعو إىل عدم 

اس��تمرار التعاقد؛ فقد نش��أت معظم تكاليف العالقة - س��واء الفعلي��ة أو املحتملة - من 

الطبيعة املعقدة للخدمة نفسها. 

أواًل، كانت هناك تحديات لها عالقة باختيار مزود الخدمة.  ولقد اعرتفت إدارة الخدمات 

االجتامعية بوالية ماساتشوستس ببساطة مبنظمة ال إليانزا هسبانيا باعتبارها منظمة خدمة 

اجتامعية رئيسية موجهة نحو الالتينيني، ولجأت إليها لتتوىل خدمة جديدة، لكنها مل تدرس 

يف الحقيقة قدرة منظمة ال إليانزا هس��بانيا عىل تقديم هذا النوع من الخدمات عىل وجه 

التحدي��د.  ومل يك��ن كافًيا بالنس��بة إلدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوس��تس أن 

تعتم��د ع��ىل ما قالته منظم��ة ال إليانزا هس��بانيا عام كانت ترغب يف عمل��ه، بل كان من 

الرضوري فهم ما كانت قادرة عىل القيام به.  وبدا أنه قد كان لدى منظمة ال إليانزا هسبانيا 

الخ��ربة يف تقدي��م الخدمات لألرس، ولكن إىل ه��ذا الحد، فإن ه��ذه الخدمات كانت ذات 

طبيعة وقائية فحسب، كام أنها مل تقدم أنواع الخدمات األكرث تدخاًل التي سعت إليها إدارة 

الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوس��تس، حتى إنها س��محت يف بادئ األمر بعدم القيام 
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بالدور الرطي.  وكان ينبغي إلدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوس��تس أن تدرس 

بقوة الس��جل التاريخي للمنظمة إضافًة إىل قدراتها الحالية، وكان هذا يس��تلزم بذل بعض 

الجهود يف إجراء البحوث، مثل املقابالت الش��خصية مع أصحاب املصالح الرئيسيني وتحليل 

املس��تندات، األمر الذي كان مكلًفا من حيث الوقت واملال.  غري أن هذه التكلفة ما كانت 

لُتعد يف حد ذاتها تكلفة كربى بالنسبة لحجم التعاقد، أي أن يعمل شخصان ألسبوعني بحد 

أقىص، ومن ثم كانت لُتعد بكل بس��اطة عاماًل يجدر أن يوضع يف االعتبار بدالً من أن يعد 

مس��ألة تتعلق بالنجاح أو الفشل.  بالطبع إذا كشفت هذه التحقيقات عن وجود تساؤالت 

بش��أن قدرة منظمة ال إليانزا هس��بانيا عىل تقديم الخدمة، الستلزم هذا عىل األرجح ظهور 

تكاليف أخرى أكرب، السيام تلك املتعلقة مبتابعة أداء املنظمة. 

ثانًي��ا، كانت هناك تكاليف محتملة لتحديد الخدمة.  ومن املثري للدهش��ة، بالنظر إىل 

طبيع��ة الخدمة، أن هذه التكاليف اتضح أنها متواضعة نس��بًيا مقارنًة مبا تم إنجازه فعلًيا.  

ويرجع الس��بب يف أن الرتتيب كان جزءاً من ضمن برنام��ج خدمات وكاالت الراكة التابع 

إلدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوس��تس الذي عم��ل عىل وضع املعايري للحاالت 

العملية يف نظام حامية الطفل بأكمله؛ لذا ظهرت يف الواقع العميل مجموعة من مواصفات 

الخدمة بالفعل.  ويعمل هذا عىل إثارة س��ؤال بش��أن ما إذا كانت املامرس��ات القامئة عىل 

مب��دأ »حجم واحد يالئم الجميع« متثل بصورة كافية ما هو مطلوب من أي خدمة محددة 

بعينه��ا، مثل حامية الطفل بالنس��بة لألرس الالتينية.  بيد أنه يتب��ني أنه كان من املرجح أن 

تتمكن منظمة ال إليانزا هسبانيا من تعزيز أدائها لهذه الوظائف املقننة مبعرفتها املتخصصة 

والضمنية يف أغلب األحوال.  كانت إدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوستس تعتمد 

عىل منظمة ال إليانزا هسبانيا يف تطبيق قواعدها ومعايرها عىل هذا الدور.  

ولكن س��واء أدى هذا إىل هذه النتائج الطيبة أم ال، فإنه تأثر بالنوع الثالث واألهم من 

تكاليف العالقة: كان يجب التأكد من تقديم الخدمة بالفعل أو ال.  كان هناك تباين هائل 

يف املعلوم��ات، ع��ىل بضعة أصعدة، األمر الذي س��اعد عىل تفاقم املش��كلة، وذلك بزيادة 

املس��افة بني إدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوس��تس واألرس املترضرة.  وقد كان 

الصعي��د األول م��ا بني منظمة ال إليانزا هس��بانيا وعمالئها.  واالعتامد ع��ىل اآلباء - وغالًبا 
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األمه��ات غري املتزوج��ات - لتقديم الرعاية املالمئة ألطفاله��م، كان جزءاً من نواتج خدمتها 

خ��ارج نطاق س��يطرتها.  ومن ثم، فإنها احتاجت إىل االط��الع الدائم عىل ما كان يحدث يف 

نطاق األرس التي كانت مس��ئولة عنها، والس��يام تلك األرس التي كانت تظهر دالئل واضحة 

أنها تتعرض ملخاطر تعرض األطفال للرضر أو اإلساءة.  هذا إضافًة إىل ظهور تحديات متثلت 

يف النقص النس��بي يف املوارد، وارتفاع عدد الحاالت وارتفاع معدل دوران العاملة الناتج عن 

اإلره��اق.  وكان الصعي��د الثاين فيام بني إدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوس��تس 

ومنظمة ال إليانزا هس��بانيا.  وللمرة الثانية، فإنه نظ��رًا للموارد املحدودة كان من الصعب 

عىل اإلدارة أن تتابع حامية املنظمة لألطفال؛ وذلك نظرًا لعدة أس��باب، من أهمها الطبيعة 

املشتتة للعمل، كام أن زيارة األرس تتطلب وقًتا طوياًل، بحيث يتعامل كل أخصايئ اجتامعي 

مع عدد من الحاالت يصل إىل 20 حالة، ليتأكد من العمل الفعيل لعدد يزيد بقليل عن هذا 

يتطلب توفر املوارد الالزمة.  وقد تحتاج إدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوس��تس 

إىل التحقق من نس��بة الحاالت التي ينبغي مراجعتها من أجل تطبيق عقاب رادع ألي أداء 

م��رتاٍخ من جانب منظمة ال إليانزا هس��بانيا.  حتى عندما يتيرس التحقق من نس��بة كبرية 

من الحاالت، قد يكون من الصعب متييز الفرق بني العمل الجيد والعمل الس��يئ.  ويجب 

التحقق مام يعنيه، عىل سبيل املثال، إذا ما أعطى األطفال ردود إيجابية عىل مضض عندما 

ُيس��ألون عام إذا كان��وا يتلقون معاملة طيبة أم ال؟  أو إذا م��ا كانوا يحصلون عىل درجات 

ضعيفة يف املدرسة أم ال؟ قد يستغرق هذا وقًتا للخوض فيام يحدث يف هذه األرس يف واقع 

األمر. 

رمبا مل ميثل هذا التباين يف املعلومات أي مشكلة، لو كان هناك قدر من الثقة املستدامة 

بني املنظمتني.  ولكن، كام س��وف نرى، فإن مس��توى الثقة، الذي كان ضعيًفا منذ البداية، 

تدهور تدريجًيا حتى انعدم تقريًبا كلام شهدت العالقة تقدًما ملحوًظا.  وبداًل من هذا، فإن 

هذه الظروف دعت إدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوستس إىل تطبيق نظام صارم 

يف الرقابة عىل منظمة ال إليانزا هسبانيا. 

وبنفس القدر، عولت إدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوستس يف مستهل األمر 

عىل الثقة يف الس��معة الطيبة التي تتمتع بها منظمة ال إليانزا هس��بانيا، وبدا أن منظمة ال 
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إليانزا هسبانيا تتفاعل مع هذه النقطة.  وأثناء هذه الراكة، برزت مجموعة من املشكالت 
الخطرية يف العالقة، والتي نجمت يف جزء منها عن رشوط االتفاق املبديئ، ويف جزء آخر من 

التغريات الالحقة التي أجريت عىل سياسة إدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوستس 

ومواردها.  وألول عام أو عامني من برنامج خدمات وكاالت الراكة )1989-1990( واظبت 

إدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوستس عىل التواصل مع منظمة ال إليانزا هسبانيا، 

وزودت موظفيها بالتدريب واملساعدة الفنية واملشورة غري الرسمية، ولكن منظمة ال إليانزا 

هس��بانيا واجهت )مثل الجهات األخرى التابعة لربنامج خدمات وكاالت الراكة( مش��كلة 

يف الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.  ومع عدم كفاية موازنة الرواتب اس��تعانت لحامية األطفال 

بعاملة من الش��باب الذين افتقروا للخربة الالزمة، والذين أرهقوا بنس��بة أعىل من املعدل 

الطبيعي من عدد الحاالت إضافًة إىل املتطلبات األخرى لربنامج خدمات وكاالت الراكة من 

أعامل كتابية.  وقد بدأت إدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوستس يف تلقي عدد من 

الشكاوى بخصوص منظمة ال إليانزا هسبانيا من اآلباء، املحاكم، وجهات أخرى. 

ويف ه��ذه املرحلة فإن الخطوة الصائبة التي ينبغ��ي إلدارة الخدمات االجتامعية بوالية 

ماساتشوستس أن تتخذها هي تحسني مواردها؛ وذلك من أجل تقليل عدد الحاالت وتحسني 

روات��ب األخصائي��ني االجتامعيني، ولكن تخفيض املوازنة حال دون ذلك.  واألس��وأ من هذا 

أن اإلدارة اضطرت إىل تقليص العاملة التابعة لها وترش��يد أنش��طة مكاتبها اإلقليمية.  وكان 

يعني هذا بالطبع أن إدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوستس كانت أقل قدرة عىل 

مساعدة الجهات التابعة لربنامج خدمات وكاالت الراكة.  ثم يف عام 1991، قلصت الوالية 

معظم أنشطة برنامج خدمات وكاالت الراكة، ومل تبِق إال عىل تلك الجهات املعنية بخدمة 

األقلي��ات وبضع الفئات الخاصة األخرى، كام أنها قلصت ع��دد مكاتبها اإلقليمية بالكامل، 

ويجري العمل عىل الحد من جميع أعامل متابعة برنامج خدمات وكاالت الراكة.  ونتيجًة 

لذلك، عانت بعض الجهات مثل منظمة ال إليانزا هسبانيا تخبًطا عىل مدار العامني التاليني، 

حت��ى إنه يف عام 1993 أعيدت املكاتب اإلقليمية إىل جانب املوارد اإلضافية للمس��اعدة يف 

إعادة تقديم بعض الدعم للجهات املعنية.  ولكن، بحلول ذلك الوقت كان األوان قد فات؛ 

نظرًا ملا أصاب عمل حامية الطفل لدى منظمة ال إليانزا هس��بانيا من وهن وما س��اده من 

ف��وىض.  ويف الوقت نفس��ه، أعلن��ت إدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوس��تس أن 
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منظمة ال إليانزا هسبانيا من اآلن فصاعًدا سوف تكون مطالبة بأداء الدور الرطي املتمثل 

يف إبعاد األطفال عن أرسهم باعتبار ذلك جزءاً من إجراءات العمل، رغم أن هذا يعد انتهاًكا 

للتفاهم املبديئ األس��ايس الذي تأسس��ت العالقة بناًء عليه.  حيث تبخ��رت كل الثقة التي 

كانت قامئة بني املنظامت. 

ورمبا مل يكن هذا عقبة ال ميكن التغلب عليها - برغم أنها مل تكد أن تكون بتلك املثالية 
املتوقعة - إذا كانت إدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوس��تس، بدالً من ذلك قادرة 
وبصورة منتظمة عىل متابعة أعامل منظمة ال إليانزا هس��بانيا.  ولكن حس��بام أوردنا سلًفا، 
فإنه��ا مل تكن قادرة عىل تحمل املتابعة بعد حل جمي��ع املكاتب اإلقليمية.  ولعل النتيجة 
الحتمية جاءت يف ش��هر فرباير 1994م عندما استجابت الرطة إىل إحدى اإلخباريات التي 
تسلمتها وداهمت منزاًل يف بوسطن وعرثت عىل ستة أطفال صغار ألم من أصل التيني تبلغ 
م��ن العمر 26 عاًما مدمن��ة للمخدرات وتعيش يف حالة مروع��ة، إذ تعاين الجوع يف غرفة 
مليئة بالرباز، ويعاين طفل منهم حروًقا من الدرجة الثالثة مل تخضع للعالج، والتي تس��بب 
فيه��ا صدي��ق والدته.  لقد كانت ه��ذه األرسة من الحاالت التي تعامل��ت معها منظمة ال 
إليانزا هسبانيا، ولكن املنظمة مل تقدم عىل زيارتهم ملدة خمسة شهور.  ويف أعقاب الحملة 
اإلعالمية املس��تعرة، مل يكن لدى إدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوستس أي خيار 

إال أن تلغي العقد الذي أبرمته مع منظمة ال إليانزا هسبانيا. 

وبالنظر إىل تزايد معدل املخاطر، فإن ارتفاع مستوى تباين املعلومات استلزم بأن تستثمر 
إدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوستس موارد هائلة يف العمل املنتظم عىل متابعة 
أدائها.  ونظرًا لعدم قيامها بذلك، فش��ل التعاقد، وأعقب هذا الفشل نتائج وخيمة.  تجسد 
هذه الحالة بقوة كيف ميكن التيقن مام إذا كانت الخدمة التي ُقدمت مكلفة من عدمه يف 

مجال الخدمات املعقدة التي تتسم بارتفاع مستويات تباين املعلومات. 

ك��ام أنها تلقي الض��وء عىل الفئة النهائية من تكاليف العالق��ة، وهي الحث عىل األداء 
الجيد من جانب مزود الخدمة.  مل يؤِد تخفيض املوازنة وإعادة تنظيم اإلدارات إىل الحد من 
قدرة إدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوستس عىل متابعة األداء فحسب، بل أسهم 
يف الح��د من قدرتها عىل تقديم الدعم اإليجايب لتش��جيع األداء الجيد.  فمن جانب، كانت 
أقل قدرة عىل تعزيز زيادة رغبة منظمة ال إليانزا هس��بانيا يف األداء الجيد من خالل رعاية 
العالقة وتحسينها.  وعىل الجانب اآلخر، كانت أقل قدرة عىل تحسني قدرة منظمة ال إليانزا 
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هس��بانيا عىل تقديم خدمات جيدة من خالل التدريب واملعلومات واملش��ورة واالستفادة 
م��ن الدعم الفني.  إن تنفيذ مثل هذه األمور كان م��ن املمكن أن يصحبه بعض التكاليف 
التي ال تستطيع إدارة الخدمات االجتامعية بوالية ماساتشوستس أن تتحملها؛ نظرًا لتقليص 

النفقات.  مرة أخرى، فتجدر اإلشارة إىل أن إدارة هذه العالقة يصاحبها بعض التكاليف. 

جميع هذه الفئات من املنافع والتكاليف واردة بإيجاز يف الجدول )10-1(.  ففيام كانت 
هناك مزايا خدمية هائلة مصحوبة مبيزة إس��رتاتيجية متواضعة تتمثل يف اللجوء إىل إس��ناد 
التعاقد الخارجي بش��أن خدم��ات حامية الطفل املقدمة ل��ألرس الالتينية، ترتب عىل هذه 
العالق��ة تكاليف باهظة، وذلك ع��ىل نطاق مل يكن يحظى بأي دعم مبوازنة إدارة الخدمات 
االجتامعية بوالية ماساتشوس��تس.  بالنس��بة لكل عائد أو تكلفة محددة، فإن هذا الجدول 
املوجز ميثل، أواًل، تقدير املكاس��ب أو الخس��ائر، وثانًيا، احتاملية وقوعها بالفعل.  لقد أعد 
ه��ذا الجدول اس��تناًدا إىل التقدير، وليس تصنيف األرقام.  ميك��ن التدخل فيه باللجوء إىل 
البيانات الكمية، مثل:  أس��عار الراء أو التكاليف التي ميكن تجنبها الختيار مزود الخدمة 
)عىل س��بيل املثال، تكريس ش��خص لعدة أس��ابيع للبحث عن م��زود الخدمة أو إجراءات 

املناقصات بوجه عام(. 

الجدول )10-1(: منافع وتكاليف التعاقد الخارجي مع منظمة ال إليانزا هسبانيا بشأن خدمات حامية 

األطفال ذوي األصول الالتينية

التكاليفالمنافعالنوع

تحس��ن الفاعلي��ة والعدالة وج��ودة الخدمة الخدمة
نتيج��ة تزايد الحساس��ية الثقافي��ة في مجال 
الهائل��ة  خدم��ات حماي��ة الطف��ل )اآلث��ار 
المحتملة، وعدم التأكد من التحقيق الفعلي(. 

س��عر الش��راء ال يزيد عن تكلف��ة تقديم 
الخدمة داخل المنظمة. 

إستراتيجي/
تنظيمي 

التحس��ن المحتمل في مكانة إدارة الخدمات 
االجتماعية بوالية ماساتشوستس في الجالية 

الالتينية )أثر متواضع(. 

-

تكاليف اختيار مزود الخدمة )متواضعة(. العالقة
تكاليف تحديد الخدمة )متواضعة(. 

تكاليف التأكد من تقديم الخدمة بالفعل 
)جوهري(. 

تكاليف تش��جيع مزود الخدمة على أداء 
خدمة جيدة )جوهري(. 
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إطار عمل للطوارئ:

لق��د أخذنا اآلن يف االعتبار العنارص املختلفة التي تس��هم يف بن��اء إطار عمل للطوارئ.  

وتتلخ��ص الفرضية األساس��ية لهذا اإلطار يف أن��ه ال يوجد »طريق واح��د صحيح« لتقديم 

الخدمات العامة.  ويعتمد تقديم هذه الخدمات داخل املنظمة أو من قبل طرف خارجي، 

ونوع ذلك الطرف الخارجي، عىل الظروف املحيطة.  

الشكل )10-3(:  إطار عمل الطوارئ عند اتخاذ قرارات التعاقد الخارجي
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ويظهر إطار العمل يف الش��كل )10-3(، حيث يش��ري إىل مجموعة القواعد التي البد أن 

ُتراعى عند اتخاذ القرار، ومنطق سري العمل عند تطبيق تلك القواعد يف شكل شجرة القرارات، 

وتقريب فهم األهداف وسلس��لة القيمة العامة واألن��واع املختلفة للمنافع والتكاليف التي 

ناقشناها يف هذا الفصل. 

والس��ند املرجعي هنا هو وضوح الهدف، ويفض��ل صياغته يف صورة الناتج النهايئ.  مع 

وض��وح ذلك الهدف، فإن الس��ؤال األول ال��ذي يتعني طرحه يتعلق بن��وع واحد من أنواع 

املنافع والتكاليف، والتي يطلق عليها اس��م املنافع والتكاليف اإلسرتاتيجية.  وميكن صياغة 

الس��ؤال ليتناول قرار بدء العمل عىل النحو التايل:  هل يوجد أي س��بب إس��رتاتيجي قهري 
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لتبن��ي هذا النش��اط داخل املنظمة؟ وعىل وجه التحديد، هل ي��ؤدي التعاقد الخارجي إىل 

خس��ارة الكفاءات األساسية التي يصعب فيام بعد استعادتها مبجرد خسارتها؟  أم يؤدي إىل 

التقويض النهايئ لس��معة املنظمة الحكومية أو سلطاتها؟  هذه هي املسائل التي قد تكون 

أس��باًبا حاس��مة متنع التعاقد الخارجي، حتى وإن كان مضموًنا م��ن حيث أنواع التكاليف 

واملناف��ع األخرى.  وأخريًا، قد يطالبون عىل األقل بإعادة النظر يف نطاق النش��اط الذي من 

املأمول التعاقد الخارجي عليه. 

م��ن هذا املنطلق، ف��إن التحليل يصل بنا من »ماذا« إىل »من«، ليطرح الس��ؤال التايل: 

هل توجد أي أطراف خارجية قد تس��هم يف تحقيق هذا الهدف؟  وينكشف هذا باستخدام 

سلسلة القيمة العامة؛ وذلك للكشف عن أي جهات فاعلة تكون قد شاركت بأي طريقة يف 

الوصول إىل النواتج املعنية.  إن مل تتوفر أي جهات فاعلة، وتبني حتى هذه اللحظة أن تعبئة 

األطراف غري املش��اركة قد يكون صعًبا صعوبة بالغة، عندئٍذ من املرجح أن مييل أفضل نهج 

للعمل نحو االحتفاظ بتقديم الخدمات داخل املنظمة.  ولكن عىل الجانب اآلخر إذا كانت 

هن��اك بعض األطراف الخارجي��ة التي قد تلعب دورًا يف تقديم الخدم��ة، عندئٍذ فإنهم قد 

يخضعون لتقييم إذا كان األمر يس��تحق إرشاك هذه األنواع من مزودي الخدمات.  ويؤدي 

هذا إىل وضع النوعني اآلخرين من املنافع والتكاليف يف االعتبار. 

ومن ثم، فإن الس��ؤال التايل الذي يطرح نفس��ه هو: هل يقدم مزود الخدمة الخارجي 

مزايا خدمية صافية، أو من املرجح أن يكون قادرًا عىل تقدميها؟  مبعنى، هل ستفوق منافع 

الخدمة س��عر الراء؟  هذه مسألة ال تتعلق بالقيمة النسبية فحسب، وإمنا أيًضا باحتاملية 

تقدميه��ا.  فإذا م��ا تراءى أن مزود الخدمة الخارجي لن يق��دم مزايا خدمية صافية، عندئٍذ 

يتعني دراس��ة التعاقد مع أط��راف خارجية بديلة، أو تقديم الخدم��ة داخل املنظمة إن مل 

يتوف��ر مزودو الخدمة الخارجيون.  ومتى كانت هناك احتاملية وجود مزايا خدمية صافية، 

يواجه مزود الخدم��ة الخارجي عقبة أخرى يتعني عليه تجاوزها قبل أن ُيتخذ قرار التعاقد 

الخارجي:  هل تفوق تكاليف إدارة العالقة املنافع األخرى الصافية؟  ومرة ثانية، متى كانت 

تكالي��ف العالقة هائلة، ينبغي عندئ��ٍذ أن يخضع أي من مزودي الخدم��ة البدالء لتحليل 

مامثل، أو تقديم الخدمة مبعرفة مزودي خدمة داخليني. 
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وال ينبغي التعاقد الخارجي ألداء الخدمة إال عند تجاوز أربعة عوائق – املنافع والتكاليف 

اإلس��رتاتيجية، ومدى توفر مزود الخدمة خارجي، واملزايا الخدمية الصافية، وصايف تكاليف 

العالقة.  وعند كل عائق، فإن القرار ُيعد مس��ألة تقدير أكرث من مجرد علم دقيق، رغم أن 

التقدير تدعمه دقة التحليل قدر اإلمكان. 

وب��دالً م��ن افرتاض رضورة التعاق��د الخارجي أو أداء الخدمة داخ��ل املنظمة بناًء عىل 

األيديولوجيات، أو الطريقة، أو املالءمة السياس��ية، أو ظروف املوازنة االنتقالية، يهدف نهج 

الطوارئ إىل اختيار أكرث الخيار مواءمًة للظروف.  والعربة ومن ثم هي االهتامم مبا هو من 

املرجح أن يعظم القيمة املقدمة للجمهور.

ل��م يضع مؤلف الكتاب خالصة لهذا الفصل على غرار الفصول الس��ابقة »لذا لزم التنويه 

للقاريء الكريم« )المترجم(. 
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الفصل الحادي عشر
القدرات التنظيمية إلدارة التوريد الخارجي 

برغللم أن تركيز هذا الكتاب عللى العمل الذي تؤديه األطراف الخارجية لصالح املنظمة 

الحكومية، فمن الواضح أن هذا الجانب يعمل بصورة جوهرية عى تغيري العمل الذي يؤديه 

املوظفللون الحكوميون داخل تلك املنظمة.  وإضافًة إىل تقديم الخدمات بأنفسللهم، أو يف 

بعض األحيان حتى بدالً من ذلك، يشرتك املوظفون الحكوميون أيًضا يف االستعانة باألطراف 

الخارجية لتقديم الخدمة.  وبدالً من مامرسللة الرقابة اإلدارية املبارشة عى األفراد واملوارد 

األخللرى الالزمة لتقديم الخدمات، فإنه عليهم أن ميارسللوا التأثللري غري املبارش عى مزودي 

الخدمللة الخارجيني.  ونتيجًة لذلك، عليهم أداء مهام جديدة، واكتسللاب مهارات ومعارف 

جديدة.  يف الوقت نفسلله، إذا ما قدر لهم النجاح، فإن املنظمة التي يعملون بها ينبغي أن 

تغللري نظمها وهيكلها وثقافتها؛ وذلك من أجل تيسللري االضطالع باألدوار الجديدة التي من 

املقللرر أن يؤديها املوظفون، وعليها أيًضا أن ترتبط ببيئتها بطرق جديدة.  عالوًة عى ذلك، 

ينبغي إدارة هذه العالقات الخارجية يف سللياق عراقيل الهيكل واإلجراءات الحكومية التي 

تعرتض طريقهم. 

يتطرق هذا الفصل إىل هذه القدرات، ويعمل يف البداية عى تحديد املهام املسللتخدمة 

يف التعاقد الخارجي، إضافًة إىل الحواجز الحكومية التي تواجه أداء هذه املهام.  وبناًء عى 

ذلللك، فإنه يحلل:  الكفاءات التي يحتاجها األفراد العاملون يف القطاع العام ممن يتعاملون 

مللع مزودي الخدمات الخارجيني، وكيف تحتاج املنظللامت الحكومية التي يعملون بها إىل 

تجهيز نفسها السللتغالل التعاقد الخارجي أفضل استغالل، وكيف تحتاج بيئة القطاع العام 

إىل التشجيع عى التغيري من أجل تيسري هذه االتجاهات الجديدة. 

مهام إدارة إسناد التعاقدات الخارجية:

ُتسللتخلص املهللام املطلوبة من أجل التعاقللدات الخارجية من املناقشللة التي متت يف 

الفصول السابقة، وميكن تصنيفها إىل فئتني عريضتني:  األوىل تتمثل يف تلك املهام املستخدمة 

يف االنتقال إىل التعاقدات الخارجية أو منها، وهي تشمل ما ييل:
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• اتخللاذ قرار التعاقللد الخارجي )أو أداء الخدمات داخللل املنظمة(، والخدمات التي 	

يجللري التعاقد عليها.  ويشللمل ذلك إما تحديد عروض التعاقللد الخارجي مبارشة، 

أو تلقيهللا بصورة غري مبللارشة، والعمل بصورة أقل أو أكرث رصامة عى مقارنة منافع 

وتكاليف القيام بذلك.  وعى املسللتوى األكرث إسرتاتيجية، فقد ينطوي ذلك إما عى 

إعادة التفكري يف محفظة األنشطة الحالية، أو التأكيد عليها. 

• تقرير الجهة املشللرتكة )أو الجهة التي سلليجري عزلها(.  فعند مستوى معني، يشمل 	

هللذا تحديد نوع مللزود الخدمة الخارجي الللذي يلزم إرشاكه )عى سللبيل املثال، 

املنظامت غري الحكومية، أو العمالء، أو املتطوعني؟(.  وعى مسللتًوى آخر، والسلليام 

إذا مللا كان مزود الخدمة الخارجي رشكة خاصللة أو منظمة غري هادفة للربح، فإنه 

يشمل اختيار مزود خدمات بعينه من تلك الفئة، أو مفاتحته، أو اكتشافه. 

تشللمل الفئة األخرى تلك املهام املسللتخدمة يف إدارة العالقات الحالية مع مزودي 

الخدمات الخارجيني، وهي كثرية ومعقدة، ولكنها تشمل عى األقل ما ييل:

• تحديد التوقعات بالنسبة للخدمة املقدمة.  وقد يكون هذا بدًءا من وضع مجموعة 	

من مواصفات الخدمة أو التفاوض بشأنها من خالل املناقشة واالتفاق عى مجموعة 

مشللرتكة من النواتج املرغوب فيها، وحتللى التوصل لتفاهم بقيام كل طرف »اليشء 

الصحيح« كلام تطلبت الظروف. 

• التيقن/التحقللق مللن تقديم الخدمات.  وقد يكون هذا بدًءا من املتابعة املشللددة 	

لللأداء وحتى االتفاق غري الرسللمي بأن كل طرف سللوف يناقش أية مشللكالت قد 

تواجهه من آٍن إىل آخر. 

• تحفيز/متكللني مللزود الخدمات الخارجي من تقدميها عى النحللو املتوقع.  وينطوي 	

هذا بالطبع عى االسللتفادة من املحفزات وامليللرات املالمئة للموقف ونوع مزود 

الخدمة الخارجي. 

• الحفاظ عى قنوات اتصال وآليات التأثري التي تساعد عى تحديد التوقعات والتيقن/	

التأكللد والتحفيز/التمكني.  وينطوي هذا عى التأكد من وجود عالقة يسللتطيع من 

خاللها األطراف أن يأملوا استمرار قدرتهم عى التواصل وبصورة معقولة. 
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ويختلللف الوزن النسللبي لهذه املهام وفًقللا لبضعة عوامل:  أولها هللو مرحلة العالقة بني 
املنظمللة الحكومية ومزود الخدمة الخارجي.  )انظللر أيًضا رينج وفان دي فني 1994؛ بارداش 
1998: الفصل الثامن؛ سبيكامن وآخرين 1998؛ ونوبل وجونز 2006(.  ونظرًا ألن هذه العالقة 
سللوف تتطور مع الوقت، فإنها تستلزم تنويع املهام والقدرات.  والطريقة الوحيدة للتفكري يف 
هذا األمر هو »منوذج دورة الحياة« الذي يوضح تطور التعاون يف صورة سلسلللة من املراحل، 
والتللي عادة ما تكون كالتايل:  مرحلة وضع التصور املبللديئ، مرحلة بدء العمل، مرحلة إضفاء 
الصفة الرسمية، مرحلة التشغيل، مرحلة اإلنهاء)1(.  وطبًقا لهذا املخطط، فإن أول فئة من املهام 
)االنتقال إىل التعاقدات الخارجية أو منها( تكون أكرث صلة باملرحلة األوىل أو الثانية، وآخر هذه 

املراحل، يف حني تكون إدارة العالقة معنية أكرث مبرحلتي التشغيل أو التسليم. 

ويختلللف وزن املهللام أيًضا وفًقا ملن سللوف يتوالها.  ويدخل عدد مللن األدوار داخل 
املنظمللة يف عمليللة التعاقللدات الخارجيللة.   قد نجد، عى سللبيل املثللال، كيفية اختالف 
مسئوليات املوظفني الحكوميني عند املستويات املختلفة، بدًءا من الرئيس التنفيذي، وصواًل 
إىل أقل موظف يف الهرم الوظيفي )جولدسللميث وإيجللريس 2004: 159-71(.  ونحن منيز 

بكل بساطة بالتمييز بني دورين واسعي النطاق هام:

• أولئك الذين تتمثل مسللئوليتهم الرئيسية يف إدارة العالقة مع الطرف الخارجي نيابًة 	
عن املنظمة الحكومية، وذلك يف التعامالت املبارشة معهم.  ويتعني أن تصف الرشوط 
هذا الدور، مبا يف ذلك: دور املدير املسللئول عن العالقة، ومسئول االتصال والتنسيق، 
ومسئول شبكة العالقات، والسمسار، واملفوض، واألدوار الجديدة »ملسئول استكشاف 
فرص التعاون« و»مسللئول الرعاية االجتامعية« )ويليامز 2002: 107(.  ولكننا سوف 
نستعمل بصفة عامة مصطلح »املندوب« لهذا الدور، وهو قد يرتبط مبناصب، مثل: 
مسللئويل التعاقد، ومديري الرشاكة، ومنسللقي املتطوعني، ومسئويل خدمة العمالء، 

ومفتيش التنظيم، ومسئويل املعلومات. 

• اإلدارة العليللا للمنظمللة الحكومية، مبا يف ذلك الرئيللس التنفيذي للمنظمة وأعضاء 	
فريق اإلدارة العليا الذين يقدم لهم املندوب التقارير يف نهاية املطاف. 

ولكن ينبغي أن نضع نصب أعيننا أن هذه أدوار، وليسللت مناصب وظيفية.  ورمبا يتم 

املزج بينهام يف بعض املواقف ليمثال الفرد نفسه، مثلام هو الحال يف أي منظمة صغرى.  أو 
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قد يقترص دور املندوب عى جانب فرعي واحد من الوظائف األساسية للموظفني اآلخرين، 

مثللل محليل السياسللات أو مديري الربامج.  ولكن يسللتحق األمر توضيللح الفرق بني هذه 

األدوار، حيث تختلف املهام املصاحبة املسللندة لها.  وبصفة عامة، فإن املهام املستخدمة يف 

االنتقال من التعاقدات الخارجية أو إليه من املرجح أن تكون متضمنة يف نطاق عمل اإلدارة 

العليللا، يف حني أن أولئك املضطلعللني بإدارة العالقات الجارية مع مزودي الخدمة الخارجيني 

يقعللون داخل نطاق عمل املندوب.  إن انفصال هذه األدوار من حيث املناصب الوظيفية - 

وهللو كذلللك يف العادة، إن مل يكن ذلك بصفة دامئة - يكون له تداعيات عى عمل كل فرد.  

بالنسللبة لإلدارة العليا، هنللاك حاجة لرؤية أن مدير العالقة يعمللل بالطريقة التي تضمن 

أن العالقة تفي بالتوقعات املنصوص عليها يف القرار الصادر بالتعاقد الخارجي.  وبالنسللبة 

ملديللر العالقة، فإن هذا يعنللي موازنة الحاجة؛ وذلك لبناء عالقللة طيبة مع مزود الخدمة 

الخارجي والحفاظ عليها من ناحية، والحفاظ عى الثقة والدعم من جانب منظمته األم من 

ناحية أخرى.  ومع ذلك، وكام سللوف يتضح من القسللم التايل، فإن بعض السامت املرتبطة 

بالحكومة تعني أن هذه املتطلبات ال ميكن تسللويتها دامئًا بسهولة.  سوف نركز هنا بصفة 

أساسية عى مدير العالقة، مع إبداء مالحظاتنا بشأن اإلدارة العليا عندما تربز أهميتها. 

العراقيل الحكومية التي تواجه التعاقدات الخارجية:

حتى اآلن يف هذا الكتاب، استعرضنا التعقيدات الخاصة باألطراف الخارجية من رشكات 

وجهللات غري هادفة للربح ومتطوعللني وجهات خاضعة للتنظيم وعمالء.  ولكن هناك أيًضا 

تعقيللدات صاحبت الجانب الحكومي من العالقات؛ فاملنظامت الحكومية، بطبيعتها، لديها 

أهداف تختلف عن تلك الخاصة باألطراف األخرى، حيث يتمثل هدفها األسللايس يف خدمة 

املصلحة العامة، يف حني تهدف املؤسسات األخرى إىل أن تعكس مصالح منظامتها وأقسامها.  

ويف بعللض األحيان تتامىش هللذه األغراض مًعا، وتتعارض يف أحيللان أخرى، وقد تختلف يف 

أحيان أخرى.  وحتى عندما تتامىش هذه املصالح، قد تكون مثة اتفاق بشللأن الغايات، مع 

اختالف الوسائل.  وهذا التشعب يفرض الحاجة إىل وجود آليات للتنسيق، مثل:  العقود أو 

التعاون عى أساس الثقة أو املواءمة مع الرسالة أو العقوبات أو راحة العمالء. 
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ولكن تخضع منظامت القطاع العام لعدد من املقتضيات الهيكلية والتشللغيلية املتأصلة 
يف العمل مع الحكومة.  ولطاملا وثِّقت هذه العوامل، التي تشللكل االختالفات الجذرية بني 
إدارة القطاع العام وإدارة القطاع الخاص، يف املؤلفات ذائعة الصيت عن السياسللة واإلدارة 
العامة.  )انظر، عى سللبيل املثال، رايني وآخرين 1976؛ أليسون 1980؛ بريي وكرمير 1983؛ 
بريي ورايني 1988؛ موور 1995؛ ألفورد 2001(، حيث يطرح كل منها تحديات تحول دون 
االسللتفادة الفاعلة من واحدة أو أكرث من آليات التنسيق الخاضعة للدراسة يف هذا الكتاب 

عى النحو املبني بالجدول )2-11(. 

المساءلة:

تتخلل سلسلللة آليات املسللاءلة اإلجللراءات الحكومية، مبا يف ذلللك االلتزامات املتعلقة 
بالتقاريللر املالية، وبروتوكوالت التعيللني يف الوظيفة الحكومية، وقوانللني حرية املعلومات، 
وتفويللض النفقللات، وقواعد وإجراءات الرشاء الحكومي )راينللي وآخرون 1976: 236؛ داي 
وكالين 1987: 6-9؛ ويلسللون 1989: 113-29؛ أوفايرشلليالياه وآخرون 1999: الفصل الثالث 
عللرش(.  وجميع هذه اآلليللات بالطبع ما هي إال »اإلجراءات الروتينية« التي تسللد رشايني 
العمل البريوقراطي وتشللجع عى االسللتهزاء بالخدمة العامة.  ولقد نشأت الكثري منها رغم 
ذلك؛ نتيجًة ألسباب كانت معقولة عندما وضعت.  وببساطة، فإن البيئة املحيطة التي تتيح 
ذلك متنح كاًل من السلطة القانونية واملوارد املالية للمنظامت الحكومية من أجل السعي إىل 
تحقيق األهداف العامة املنوط بها تحقيقها )موور 1995: 71(، ولكن يف املقابل، من املتوقع 
استغالل تلك املوارد بطرق تتسق مع الرشوط التي تستند إليها.  وعى وجه التحديد، وفصاًل 
للسلللطات والصالحيات، فللإن الهيئات الترشيعية تتحمل مسللئولية التأكد من أن الحكومة 
التنفيذيللة تخضع للمسللاءلة عن مامرسللتها للقانون وإنفاق املال العللام.  ومن آٍن إىل آخر 
تجللرى مراجعة إلجراءات مسللاءلة املوظفني الحكوميني، ويف حالة وجللود أي فضائٍح أو أي 
مشللكالٍت أخرى تتعلق باملساءلة فإنها تصبح أكرث مشللقة وإنهاًكا.  ومع مرور الوقت، فإنها 
تتحجللم يف صورة نظم متعنتة ومليئة بالتفاصيل غري الرضورية، هذا يف ظل وجود تراكامت 
فوق تراكامت أخرى من االلتزامات املتعلقة باملساءلة )بارزيالي وأرماجاين 1990: 8-307(. 

وما يعزز عنرص املسللاءلة هو الطبيعة السللائدة يف الحكومة بأكملها، فيام يتعلق بنظم 

اإلدخال واملعالجة، فعندما متنللح البيئة املحيطة التي تتيح املوارد للقطاع العام، فإنها متيل 



الفصل الحادي عرش

إعادة التفكري يف تقديم الخدمات الحكومية 282

إىل القيام بذلك لصالح الحكومة بصفتها شخصية اعتبارية، بدالً من املنظامت الفردية داخل 

القطاع.  وبصفة خاصة فإن الرضائب تدفع فيام ُيعرف يف بعض البلدان باإليرادات املوحدة 

والتللي ترعاها الخزانللة أو مكتب املوازنة.  وتتعامللل اإلدارات الفردية مع هذه االلتزامات 

اإلجرائيللة عى أنهللا لوائح حكومية »مناسللبة للجميع«، والتي ال تأخللذ يف االعتبار بصورة 

كافية الظروف املحددة الخاصة بالجهة بأكملها، ولكنها يف الوقت نفسه تكون غري رضورية 

لتحقيق روح القانون )بارداش 1998: 122(. 

تتفاعل هذه اآلليات بطرق معقدة مع طرق التنسلليق الرئيسللية:  أواًل، قد تعمل عى 

إحباط املامرسللات الجيدة للتعاقد، ونحن نعرف، عى سللبيل املثال، أنه بدالً من التشجيع 

عللى وضع مواصفات للمخرجات، عى النحو الذي ناقشللناه يف الفصل الرابع، فإن الهيئات 

الرقابية التابعة للحكومة غالًبا ما تبالغ يف التشللديد عى املواصفات الخاصة بالتشللغيل يف 

القواعد التي تضعها للجهات الحكومية املشاركة يف رشاء الخدمات، ويؤدي هذا إىل حرمان 

املوردين من مرونة البحث عن طرق أفضل لتحقيق النتائج )بني 1999(. 

ثانًيللا، ميكن للجهات الحكومية أيًضا زعزعللة الثقة يف الرشاكات التعاونية، وذلك بتقييد 

نطللاق متثيل املوظفللني الحكوميني للمنظامت الحكومية؛ وذلللك للتكيف مع الظروف غري 

املتوقعللة حللني ظهورها.  وقللد يكون هذا معقوالً مللن حيث القيمة العامللة التي تخلقها 

الللرشاكات، عندما يسللمح املوظف الحكومي ببعض الحرية للمنظمللة غري الحكومية التي 

تعاين مشكلًة ما تعرتض سبيل تحقيق متطلبات األداء املتفق عليها أو املوعد النهايئ املتفق 

عليه.  ولكن قد تكللون يد املوظف البريوقراطي مغلولة مبوجب متطلبات إجراءات اإلدارة 

املاليللة أو قواعد الرشاء.  وعى الجانب اآلخر، قد يقرر املوظف الحكومي أن يغض الطرف 

عللن بعض املخالفات البسلليطة لربوتوكوالت املسللاءلة، واملنطق من وراء ذلك هو تيسللري 

الحصول عى نواتج أكرث قيمة بالنسللبة للجمهور.  ولكن يف سللياق النظم الدميقراطية التي 

تشللهد معارضة سياسية شديدة الحذر ووسائل اإلعالم التي ال ترتك صغرية أو كبرية دون أن 

تتحقق منها، فإن أي تجاوز بسيط قد يتحول إىل فضيحة تهدد عالقة الرشاكة. 

وكام تفرض آليات املسللاءلة وإجراءات املتابعة املحكمة التي ُتعد سمة أساسية للتعاقد 

الكالسللييك، فإنها قد تعمل بالفعل عى هدم الثقة.  لذا، فإن املتابعة الصارمة للرشيك غري 
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الحكومي تعمل عى توصيل رسللالة تنم عن عدم الثقة، مام يحض عى اإلفصاح املشللوب 

بالحللذر عند الرد، مع احتاملية نشللوب دوامة من نقص الثقة، وميكننا قول اليشء نفسلله 

بالنسبة للمتطوعني.  

ثالًثا، قد تحد املسللاءلة املتعنتة من نطاق عمل اللوائح الريعة االسللتجابة التي ُتعد، 

كام هو موضح يف الفصل السللابع، أكرث الُنُهج فاعلية لحث الخاضعني للتنظيم عى االمتثال 

اإليجللايب.  أمللا إذا انحرت قدرتهم عى مامرسللة حريللة الترصف، عندئللٍذ تجد الجهات 

التنظيمية صعوبة يف تطبيق املزيج املالئم من اإلقناع والجزاءات.  يف الوقت نفسلله تصبح 

املساءلة هامة للغاية بالنسبة للجهات التنظيمية؛ ملا لديهم من السلطة ملامرسة الصالحيات 

الحكومية. 

وبنفس السللياق، فإن املسللاءلة الصارمة قد تقيد فرض اسللتنهاض التعاون من جانب 

العميللل يف العملية اإلنتاجية، وهو األمر الذي يحتاج عادًة إىل رسعة االسللتجابة من طرف 

الجهللة الحكومية.  كللام يعمل التوحيد القيايس، املتضمن يف قواعد املسللاءلة، عى تقليص 

إضفاء الطابع الشللخيص عى الخدمللات املقدمة، وقد يؤدي إىل خدمللات ونواتج أقل من 

املستوى األمثل املطلوب. 

التعقيد داخل الحكومات:

يشلليع أمر التعقيد داخل نطاق املنظامت الحكومية وفيام بينها؛ وينشللأ هذا التعقيد 

نظرًا لوجود عدد من الروابط الداخلية بني األنشللطة الحكومية أو املدخالت أو اإلجراءات 

أو النواتج.  وتشلليع هذه الروابط الداخلية يف املنظامت العامة أكرث من املنظامت الخاصة؛ 

وذلك لسببني:  أولهام أن الحكومة »تقدم« قيمة عامة تتكون من عنارص، مثل: توفري النظام 

االجتامعي ورشوط تشللغيل السوق، وعالجات ملختلف أشللكال فشل السوق، مثل: السلع 

العامة التأثريات الخارجية، )وتشجيع عدالة التوزيع أو اإلجراءات )موور 1995: 10؛ بوزمان 

2002(.  ومللن األرجللح أن تؤدي هذه القيم، بطبيعتها، إىل وجللود روابط داخلية فيام بني 

الربامج املسللتخدمة يف تقديم هذه الخدمات؛ وذلك ألنها، عى سللبيل املثال، تتعاطى مع 

مجموعات العمالء أو االحتياجات املتداخلة.  
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أما السللبب اآلخر لوجود الروابط الداخلية هللو أن الحكومات الدميقراطية تصبح رغاًم 

عنها مسللؤولة عن مجموعة واسللعة التنوع من األهداف التي تتعارض أو تتشعب.  وينشأ 

هللذا، من بني أموٍر أخرى، عن الجهود املؤثرة بفعل املصالح املتناحرة، وانعدام التطابق بني 

األهداف العامة للحكومة واألهداف الخاصة باملنظمة، واملشللكالت الشائعة، واالنحرافات 

بني عدالة اإلجراءات والتوزيع املستخدمة وبني األنواع املختلفة لكل منها، وتعارض املصالح 

بني األجيال الحالية واألجيال املستقبلية، والتناقضات بني األهداف القصرية األجل واألهداف 

الطويلللة األجل.  وتتمثل وظيفة الحكومة يف التنسلليق أو بني هذه األغراض املتنافسللة أو 

املوازنة أو التوسط بينها.  

إن كال العاملللني يعمالن عى توليد ترتيبات هيكلية وتشللغيلية متداخلة أو متعارضة، 

إمللا بني املنظامت الحكومية أو بداخلها.  وتؤثر هذه الرتتيبات يف التعاقدات وذلك بتعقيد 

متابعة الخدمات املسللندة للغري، وهذا من خالل زيادة نطاق تأثري العوامل الخارجية عى 

مقدرة مزودي الخدمات عى األداء، مام يزيد من صعوبة نسب النجاح أو إلقاء اللوم عند 

متابعللة األداء، وباملثل فإن هذين العاملني يعقللدان أيًضا الرشاكات من آٍن آلخر بتعريضها 

ملطالب تتعارض مع أهدافهم األصلية. 

كللام تفرض أيًضللا الرتتيبات الهيكليللة املتعارضة تحديات أمام الللرشاكات، وكذلك أمام 

التعامالت مع الخاضعني للتنظيم والعمالء، وذلك بتعقيد الرسللائل النابعة من جانب واحد 

أو الجانللب اآلخر، فعى سللبيل املثال:  قد ُتللربم أي إدارة مللن إدارات الرعاية االجتامعية 

الحكومية، التي تعمل بصورة منظمة يف شكل مصفوفة برامج وأقاليم، عقد رشاكة مع جهة 

تطوعيللة لتقديم مجموعة من الخدمات ملجموعة مللن العمالء ذوي االحتياجات املعقدة، 

مثللل من يعانون إعاقة ذهنيللة وعقلية طفيفة وليس لديهم منللزل ويتعاطون املخدرات.  

فالجهللة غللري الهادفة للربللح يف عالقتها بهللذه اإلدارة، قد تجد اختالفات فيللام تركز عليه 

السياسللات التي تتبعها، وليكن، الشللعبة املعنية باإلعاقة العقلية والشللعبة املعنية بربامج 

عللالج تعاطي املخدرات، وهذه االختالفات ممثلة يف فريق عى مسللتوى اإلدارات تتعامل 

معه الجهة من خالل مكتب إقليمي محدد.  يف هذه الحالة، يكتنف الجهة عدم اليقني إزاء 
الرسالة التي تصدرها الجهة والتي يجدر بها اعتامدها، ومن ثم مدى الثقة يف كل ما تقوله 
الجهللة.  وباملثل، فإن أي رشكة تتعامل مع فروع مختلفة من السلللطة التنظيمية قد تعاين 
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االرتباك عى أقىص تقدير، أو عى أسللوأ تقدير قد تنتهز الفرصة السللتغالل املوقف إذا ما 
أبدت الفروع توقعات غري متسللقة.  يف نهاية األمر، قد تنخفض قدرة العمالء عى املشاركة 
يف اإلنتاج مع الجهة إذا وجدوا أنهم مضطرون للتعامل مع »منافذ« تنظيمية مختلفة تقدم 

مختلف الخدمات. 

االضطراب:

بكل بسللاطة، يعني عامل االضطراب أن السياسات واإلسرتاتيجيات وااللتزامات باملوارد 
تتغللري عادًة بصللورة متكررة يف املنظامت الحكومية؛ وذلك ألسللباب تكمللن يف اإلجراءات 
الحكومية املتبعة.  فالبيئة التي تعمل فيها املنظامت الحكومية ومديروها تعد بيئة سياسية، 
عى عكس بيئة السوق التي يشللغلها املسؤولون التنفيذيون لدى منظامت القطاع الخاص 
)راينللي وآخرون 1976: 236-7؛ أليسللون 1980: 294-6(.  لعللل أبرز مثال عى االضطراب 
هللو أن يف املجتمع الدميقراطي يتم إحالل الحكومات بصورة دورية بحكم االنتخابات التي 
تنعقللد، ومن ثم يصاحب ذلللك أيًضا إحالل أولويات السياسللة، ومعلامت التمويل، وحتى 
هياكل اإلدارة العامة وعملياتها تتعرض أيًضا للتغيري )أليسون 1980: 287-8(.  ومع ذلك، ويف 
العموم، تتحول األولويات الحكومية، استجابًة إىل مجريات وتيارات السياسات الدميقراطية 
بني االنتخابات، فتظهر مشكالت من نوع جديد، وتزيد وتقل مستويات سلطة املجموعات 
ذات املصالللح، ومن ثم يتغري املزاج العام.  وذكر ذات مرة رئيس الوزراء الربيطاين السللابق 

هارولد ويلسون أن األسبوع يف عامل السياسة يعد وقتاً طوياًل جًدا. 

إن هللذه االضطرابات البيئية تزيد مدى صعوبة املواصفات التعاقدية بزيادة مسللتوى 
عدم اليقني، األمر الذي يجعل من الصعوبة، حسللب ما ناقشناه يف الفصل الرابع، أن تعرف 
سلللًفا الخدمات املفيدة التي سللوف تكللون رضورية عند نقاط زمنيللة محددة خالل مدة 
التعاقد.  يف الوقت نفسلله، ينبغي االعرتاف بأن حساسللية املتعاقديللن الذين يركزون عى 
خدمات محددة قد تزداد اسللتجابًة إىل التغيري أكرث من أي منظمة مسللئولة عن مجموعة 

واسعة من الخدمات املعقدة. 

رمبللا يعمل االضطراب بصورة أوضح عى تقييد، بل وتدمري، بناء الثقة، ليس مع الرشكاء 

فحسللب، ولكن أيًضا مع الخاضعني للتنظيم.  وتعمل الدورة االنتخابية الدميقراطية بصورة 

رسللمية عللى الحد من األفق الزمني لتعهدات الرشكاء غللري حكوميني، وهو األمر الذي من 



الفصل الحادي عرش

إعادة التفكري يف تقديم الخدمات الحكومية 286

شأنه تقييد درجة االلتزام التي تتولد معه منح »الهدايا«.  يف الوقت نفسه، فإن أي تغريات 

يف األولويللات الحكوميللة قد تدفع املوظفني الحكوميني إىل النكللوص يف التزاماتهم، لرياهم 

الرشيك عى أنهم ينتهكون الثقة.  عى سللبيل املثال، قد يلجأ وزير جديد إىل تغيري أهداف 

املنظمة أو الربنامج ألهداف تتعارض مع األهداف التي تعمل من أجلها الرشاكة، والتي كان 

مللن املمكللن أن تتطور من خالل حوار طويل بني الللرشكاء.  وقد تلجأ الحكومة إىل تقليص 

التمويل ملسللتوى أقل من املسللتوى املخصص يف األصل للربنامج، أو قللد يلجأ مدير اإلدارة 

إىل مبارشة عملية إعادة التنظيم السللتبعاد الهيئة املشللاركة للحكومللة من أي وظيفة من 

الوظائللف املهمللة للرشاكة، أو قد تصدر جهة مركزية هامة مثللل الخزانة تكليًفا بإجراءات 

جديدة إلعداد التقارير قد تتجاهل الرتتيبات املرنة التي قد طورها الرشكاء عند بناء العالقة، 

وهذا قد يتطلب استثامر أحد املوارد الرئيسية أو إعادة توزيعه ليك ميتثل مزودو الخدمات. 

إذا كانت هذه املخالفات صغرية أو نادرة الحدوث، أو أنها تحدث عى إثر الثقة املتبادلة 

والعميقة، ميكن تجاوزها من خالل التعديالت املتفق عليها بني الطرفني والتي تسهلها الثقة.  

عللالوًة عى ذلك، فإنه قد يتمكن املوظفون الحكوميللون الذين ميثلون املنظمة من التخيل 

عن املسئولية، وأن يعربوا عن أسفهم حيال القرار الذي تم اتخاذه عى مستوى أعى.  ولكن 

إذا كانت املخالفة جسلليمة، أو حدثت بصورة متكللررة، عندئٍذ ال يفقد الرشيك الكثري من 

ثقته يف النوايا الحسنة ملوظفي القطاع الحكومي بصورة فردية، ولكن يفقد الثقة يف قدرتهم 

عى التمسك بجانبهم من العالقة، وقد يؤدي هذا إىل اتخاذ إجراءات انتقامية ضد املنظمة 

الحكومية، مثل التمسك بحرفية ما ورد يف العقد.  

كام نجد أثرًا سلللبًيا لالضطرابات التي تحدث يف الرشاكات، وهو عمليات إعادة الهيكلة 

املتكررة املنظمة التي تأيت نتيجة وقوع هذه االضطرابات، إذ تستجيب الحكومات للتغري يف 

األولويات املجتمعية أو الضغوط التشللغيلية أو األجواء السياسية.  وغالًبا ما يفاجأ الرشكاء 

الخارجيللون بأن املؤسسللة التي ظنوا أنها تربطهم بها عالقة قد غريت اسللمها أو شللكلها.  

واألهم من هذا هو أن املوظفني الحكوميني الذين يتعاملون معهم يتنقلون باسللتمرار من 

وظيفللة إىل أخرى.  وتصبح النتيجة نللدرة التعامل مع املفوضني الحكوميني عى نحو فردي 

لفرتة طويلة كافية لبناء روابط شخصية هامة للغاية يف بناء الثقة. 
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االختالفات الثقافية:

العامللل الرابع هو االختالفات التي قد توجد بللني الثقافات التنظيمية للرشكاء املعنيني.  

وهللذا بالطبللع أمر هللام يف املواقف التي تحتللاج إىل تعاون جاد بني األفللراد يف املنظامت 

الرشيكللة.  هنللاك مؤلفات هامة توضح مدى صعوبة أن تحمل املنظمة عى السللعي وراء 

تحقيق أهدافها الخاصة بها أو أنشللطتها املوجهة نحو هللذه األغراض إذا كانت معتقدات 

موظفيهللا وقيمهللم تتعارض مع تلك األهللداف.  ومن املرجح، بصللورة معقولة )ولكن من 

املحتمللل وليس من املستحسللن( تطبيق مقاييس، مثللل:  إدارة األداء أو الحوافز أو إعادة 

هيكلة املنظامت أو حتى التهديد بالفصل باعتبارها وسللائل للتحفيز عى األداء مبا يتامىش 

مع أهداف املنظمة، ولكن إذا مل تتسق مع الثقافة التنظيمية، لن تعمل هذه الوسائل عى 

إحداث أكرث من مجرد التزام ظاهري، أو رمبا عى مضض.  وعى املستوى الخفي، قد تصبح 

الثقافة مبثابة »عائق« يف الجوانب الشللديدة الرسمية والرصيحة لأعامل التنظيمية )شاين 

 .)2004

ومللن املرجح أن تشللتد وطأة هذه املشللكلة يف حللال وجود عالقة رشاكللة بني منظمة 

حكومية وأخرى غري حكومية، وذلك لسببني كالهام يتعلق بالقطاع العام )سينكلري 1991(.  

أول سللبب هللو أن القطاع العام يوظف الكثللري من املتخصصني املهنيللني، الذين توجههم 

تدريباتهللم وتخصصاتهم العملية بقوة للتمسللك بقيم ومعتقدات مهنيللة قد تبتعد كثريًا 

عللن تلك املتعلقة مبوقف الرشاكة )فرييل وجرياجتي 2005(.  وتسللتفيد الحكومة بالرضورة 

ا ألن الكثري من وظائفهم تتطلب خربة محددة وتحجم عن  من املوظفني املتخصصني؛ نظللرً

تقدميها رشكات القطاع الخاص؛ نظرًا ألنها سلللع عامة؛ أو نظرًا لوجود إخفاق سللوقي آخر 

يحول دون تزويدها من جانب القطاع الخاص أو يحد منه.  ومن بني أمثلة ذلك، متخصصو 

علم األرصاد الجوية، أو املسللعفون، أو العلللامء املتخصصون يف الحياة الربية والحفاظ عى 

املوائل، أو مهندسللو سالمة السكك الحديدية، أو املحامون يف الجهات التنظيمية، أو األطباء 

باملستشللفيات الحكومية، أو األخصائيون االجتامعيللون، وضباط الجيش، أو حتى العاملون 
يف الدفاع العام.  كل هؤالء وكثريون غريهم لديهم معايري ومعتقدات ثقافية راسللخة - عى 
سبيل املثال:  قسم أبقراط بالنسبة لأطباء، واإلجراءات القانونية بالنسبة للمحامني، والرعاية 
الواجبة بالنسبة لأخصايئ االجتامعي - وهي تنبع من تدريباتهم وتنشئتهم االجتامعية.  قد 
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تصطدم كل هذه القيم واملعتقدات بالسياسللات أو املامرسات باعتبارها جزءاً من الرشاكة.  
ويللري هللذا بالفعل، ال عى الرشاكات التللي تربم بني القطاعات املختلفة فحسللب، وإمنا 
أيًضللا عى الرشاكات التي تربم داخل القطاع العام نفسلله، ومثال عللى ذلك:  الرشاكة بني 
الرشطللة واألخصائيني االجتامعيني الذين يتعاملون مع التهللرب من الواجب.  ويتصل ذلك 
أيًضا باملنظامت التي تلجأ إىل املتطوعني الذين قد يواجهون املقاومة والسلللبية من جانب 
املوظفني املدفوعي األجر يف تلك املنظامت.  وهناك مثال عى هذا يتمثل يف قضية منظمة 
Brotherhood of St Laurence يف أسللرتاليا، وهي مللن أكرب الجهات التي تقدم خدمات 
اجتامعية دينيللة نيابًة عن الحكومة.  فقد أكدوا وجود الرصاعات الهائلة التي اندلعت بني 
القيم يف منوذج خدمات التوظيف بسبب تغريات يف السياسة، مام دعاهم إىل »انتهاك« ثقة 
العمالء؛ نظرًا لعدم االمتثال، وهم عى علم بأن ذلك سللوف يؤدي إىل تعليق مبالغ اإلعانة 

  .)2005 Brotherhood of St Laurence( املمنوحة لهم، مبا يتعارض مع معتقداتهم

والسبب الثاين هو، عى النحو املبني يف الفصل الثاين، ميل املوظفني الحكوميني، سواء كانوا 
متخصصني مهنيني أم ال، إىل أن يحملوا عى عاتقهم »أخالقيات الخدمة العامة« )دينجوول 
وسللرتانجلامن 2005( التي قد تحيد عن قيم ومعتقللدات املوظفني العاملني لدى الرشكات 
الخاصللة أو الجهات غري الهادفة للربح/التطوعية.  يؤدي »توجه املوظفني الحكوميني« هذا 
)كالرك وسللتيوارت 1986( إىل االلتللزام باألهداف العامة بقيم، مثل االسللتقامة واإلنصاف، 
التللي من أجلها قد يقدم املوظفللون العموميون عى »بذل قصللارى جهدهم«، إضافًة إىل 
فهم السلللوكيات الصحيحة يف وظائف مثل اإلنفاق العام واالستقدام واالختيار واملشرتيات.  
لقد تبني أن موظفي القطاع العام يولون أهمية كربى لأهداف املعيارية ملنظمة الخدمات 
العامة التي يعملون لديها أكرث من نظرائهم يف القطاع الخاص )انظر بريي ووايز 1990؛ بريي 
1996؛ كروسللون 1997؛ هيوسللن 2000؛ باركر وبراديل 2000؛ رايني 2003(.  وقد يتعرض 
)أو ال يتعرض( لهذا االتجاه الرشكاء غري الحكوميني، ويعدونه نوًعا من الروتني أو املعوقات، 

ولكنه رغم ذلك يكون راسًخا يف أبسط املعايري الثقافية التي يصعب رصف النظر عنها. 

معضلة المندوب:

تفرض كل هذه املسائل تحديات بالنسبة للمندوب يف معظم أنواع العالقة:  مع الرشكات 

واملنظامت غري الهادفة للربح واملنظامت الحكومية األخرى واملتطوعني والخاضعني للتنظيم 
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والعمالء، وقد تدارسللناها وأخذناها يف االعتبار.  وتشكل املسللاءلة والتعقيد واالضطرابات 

واالختالفات الثقافية جميعها طرًقا ليسللحب فيها القطاع العام مفويض الصفوف األمامية، 

بعيًدا عن أي عالقة مثمرة مع املورد الخارجي. 

إطار عمل القدرات إلدارة التعاقدات الخارجية:

تعمل املهام املحددة أعاله، والعراقيل الحكومية التي تواجه أداءها، عى تحديد معلامت 

وظائللف املوظفني الحكوميني الذين يتولون إدارة التعاقدات الخارجية، فعليهم أن يصدروا 

أحكاًما حصيفة بشأن األطراف الخارجية وعن موعد وكيفية تقديم الخدمات، ولكن عليهم 

أيًضللا فهللم وإدارة التعقيدات التي تظهر مللن جانب القطاع العام الللذي ينتمون إليه يف 

العالقة، ويف واقع األمر ينبغي عليهم تعظيم االستفادة داخل نطاق القيود املفروضة. 

ويتطلب هذا التحدي قدرات عى ثالثة مسللتويات)2(: ويعنى املسللتوى األول بكفاءات 

املوظللف الحكومللي بصفة فردية، وبصفة أساسللية تلك الكفاءات الخاصللة مبدير العالقة، 

وكذلللك إىل حٍد ما، تلك الكفاءات التللي يتمتع بها مديرو اإلدارة العليا عند اتخاذ القرارات 

حيال حاالت معينة من حاالت التعاقد الخارجي.  ويتعلق املسللتوى الثاين بقدرات املنظمة 

نفسللها كيف يرتب مديرو اإلدارة العليللا الهياكل والعمليات الالزمة لتيسللري مهام مديري 

العالقللة، ولتخفيف أثر املعوقات التنظيمية التي تواجه عملهم.  ويتعلق املسللتوى الثالث 

بالبيئة األوسللع التي يعمل بها األفراد واملنظامت، وكيفية تشللكيل الهياكل والعمليات عى 

مسللتوى الحكومة بأكملها ملساعدة املسللتويني اآلخرين عى فرض مزيد من السيطرة عى 

التعاقدات الخارجية.  ويوضح الشللكل )11-1( هذه املسللتويات.  كام أنها تتضح يف بقية 

هذا الفصل. 
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شكل )11-1(: إطار عمل القدرات إلدارة العالقات الخارجية

المصدر:  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )2011: 34(.

الكفاءات الفردية:

لطاملا كان هناك اهتامم متزايد باملهارات واملعارف املكتسبة املطلوبة من أولئك األفراد 

الذين يشللار إليهم باسم »مسؤويل االتصال والتنسلليق«.  وتوضح األمناط املختلفة التوافق 

الجوهري بشللأن الكفاءات الرضورية، مع وجود اختالفات هامشللية فحسللب )انظر أيًضا 

ألدريتش وهريكر 1977؛ توشللامن وسكانالن 1981؛ سوليفان وسكيلترش 2002؛ وراماراجان 

وآخريللن 2011(، ونؤيللد هنا هذه الكفاءات، ونعيد صياغتها يك تتسللق مع املهام املتضمة 

يف التعاقللدات الخارجية عى النحو الذي ناقشللناه أعاله )أي االنتقللال إىل/من التعاقدات 

الخارجية وإدارة العالقة(، عى النحو املبني يف الجدول )1-11(.
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الجدول )11-1(: الكفاءات الالزمة للتعاقدات الخارجية عىل النحو املبني باملؤلفات
الكف��اءات الالزمة لالنتقال إلى/من إس��ناد التعاقدات 

الخارجية
الكفاءات الالزمة إلدارة العالقة

أجرانوف 2004
تنسيق جدول األعمال

االبتكار

إقرار الخبرة

موازنة عمليات المساءلة

االبتكار

مشاركة األعباء اإلدارية

الصبر ومهارات التعامل األشخاص

الحساسية تجاه األدوار والمسئوليات

التحفيز على التعاون
جولدسميث وإيجيرس 2004

التفكير بصورة أشمل وأعم

التفاوض

تحليل المخاطر

القدرة على التصدي للمشكالت غير التقليدية

التفكير اإلستراتيجي

التفكير بصورة أشمل وأعم

التفاوض

الوساطة

القدرة على التصدي للمشكالت غير التقليدية

التفكير اإلستراتيجي

االتصاالت بين األشخاص

تشكيل فرق عمل

بينجهام وآخرون 2008
تصميم شبكات العالقات

تصميم أطر عمل التقييم 

هيكلة الحوكمة من أجل الجماعة المتعاونة

المفاوضات األخالقية

تيسير االجتماعات

إدارة الصراعات

إشراك الجمهور 
ويليامز 2010

الوساطة

خصائص رائد األعمال

اإلبداع واالبتكار

قبول المخاطر

شبكات العالقات

إدارة المساءلة 

تقدير الطرق المختلفة للحوكمة 

المهارات السياسية والدبلوماسية

العالقات بين األشخاص

التواصل واإلنصات وإظهار التعاطف

بناء الثقة

تقبل التنوع والثقافة
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يشللكل هذا النظام الحايل نقطة بدء مفيدة لتحديد الكفاءات املعنية، ولكنها محدودة 

بحيث ينصب الرتكيز يف األغلب عى الرشاكات التعاونية.  تحتاج القامئة إىل تعديل لتأخذ يف 

االعتبللار التعاقد والعالقات مع املتطوعني والخاضعني للتنظيم والعمالء، والذين من أجلهم 

تظل املهام الرئيسية كام هي دون تغيري، ولكن مع اختالف بعض الكفاءات.  ويبني الجدول 

)11-2( تلك املهام، وتخضع بعد ذلك ملزيد من املناقشة.  

وكام يوضح الجدول )11-2(، تتشللابه العديللد من الكفاءات يف كل أنواع املهام الخاصة 

بالتعاقللدات الخارجية.  وتتعلق مجموعة منها باالنتقال إىل أو التعاقدات الخارجية ومنها، 

وتشللمل الكفللاءات الالزمة التخاذ قرار اللجللوء إىل التعاقدات الخارجيللة من عدمه )فهم 

الصورة العامة ونظم التفكري واالبتكار( والجهة التي سيجري التعاقد الخارجي معها )الحكم 

عى األفراد(.  عند تطبيق هذه الكفاءات نسللتطيع أن نرى أن املندوبني املوهوبني عادًة ما 

يفكرون بطريقة أفقية، ويتميزون بالتفكري االبتكاري عند حل املشللكالت، كام ميكنهم أيًضا 

تحديد ما إذا كان شللخص ما أو مجموعة من األشخاص العاملني يف تزويد الخدمات لديهم 

قدرات جيدة. 

وتتعلللق املجموعة األخرى بإدارة العالقة، ومن جانب ينطوي هذا عى فهم احتياجات 

األطراف ودوافعهم ومواردهم ومصادر قوتهم، أو ما يشار إليها عى أنها كفاءات »املرتجم«: 

مهللارات التعامل مع األشللخاص، ومهارات اإلنصللات، وبناء الثقة، واسللتيعاب االختالفات 

)ويليامللز 2010: 11(.  هذا نظرًا ملا يتميز به املمثلون الفاعلون بأنهم محاورون موهوبون 

ميكنهم »التحدث برباعة« وتعلم اللغات الخاصة مبختلف املنظامت، كام أنهم قادرون عى 

قللراءة البيئة الخارجية وتبللادل األدوار تبًعا لذلك.  عى الجانب اآلخللر، فإن إدارة العالقة 

تنطوي بصورة فاعلة عى التأثري يف األطراف من خالل تحفيز األفراد واملهارات الدبلوماسية 

ومهارات التفاوض واالتصال، وهو ما يشللار إليه بأنه مهللارات »التداخل« )ويليامز 2010: 

11(.  وهكذا، ينبغي أن يتمتع املندوب مبهارات التفاوض وإدارة الرصاعات وحلها، ومامرسة 

التأثري دون أن يتمتع بصالحيات رسللمية، وفهللم العالقات وإدارتها بصورة فاعلة من خالل 

وضع األهداف املشللرتكة وبنللاء الثقة والتعاطف، كللام ينبغي أن يتمتللع باملعرفة الالزمة 

للتعامل مع البيئات املختلفة مبختلف أشكال السلطات والصالحيات، والتعامل مع الثقافات 

املختلفة، وهذه بالفعل قامئة طويلة باملهارات املطلوبة.  
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وتبدو معارف ومهارات إدارة العالقة ضخمة يف املؤلفات املتعلقة بإسللناد األعامل للغري 

والرشاكة، إضافًة إىل فهمنا الشائع.  ولكن الرتكيز عليها يغفل عن كفاءة هامة أخرى إلدارة 

العالقللة:  هي نفس نوع التفكري األشللمل واألعم، واالبتكار الالزم لالنتقللال إىل التعاقدات 

الخارجيللة أو منهللا.  وتحتل هذه الكفللاءات أهمية كربى؛ ألنها متكللن مديري العالقة من 

التعاطللي بصورة أفضل مع العوائق الحكومية التي تواجه التعاقدات الخارجية.  ومبواجهة 

الللرضورات املتضاربة، مثل تلللك التي بني حاجة مزود الخدمة لبعللض الحرية واملتطلبات 

الحكومية املتعلقة باملسللاءلة.  ويسللتطيع مدير العالقة الذي مييز الصورة األشللمل واألعم 

ويتميز بالتفكري االبتكاري أن يجد عى األرجح طرًقا للتوافق مع هذه املقتضيات، أو التنازل 

عن بعضها يف سللبيل تلبية البعض اآلخر، وذلللك يف إطار املقاييس املوضوعة.  وهناك مثال 

مثري للدهشللة، وهو وسللطاء الحلول - الذين يعملون يف مجال شؤون السكان األصليني يف 

أسرتاليا.  هؤالء أفراد يتمتعون بالصالحيات للتوسط يف أي تعامالت بني الجاليات واملنظامت 

الحكومية واملنظامت الخاصة وغري الهادفة للربح )بالكامن وآخرون 2010(.  

الجدول )11-2(: الكفاءات الالزمة مبختلف أنواع التعاقد الخارجي

أنواع التعاقدات الخارجية

المهام

التعاقد مع 

منظمات أخرى 

)خاصة وغير هادفة 

للربح ومنظمات 

حكومية أخرى(

التعاون مع 

منظمات أخرى 

)خاصة وغير هادفة 

للربح ومنظمات 

حكومية أخرى(

اللجوء إلى 

المتطوعين

إدراج الجهات 

الخاضعة 

للتنظيم 

باعتبارهم 

مشاركين

العمالء 

المشاركون في 

اإلنتاج

إلى/ االنتق��ال 

التعاقدات  من 

الخارجية

التفكير األشمل 

واألعم/ نظم 

التفكير 

االبتكار 

إصدار األحكام على 

األفراد

التفكير األشمل 

واألعم/ نظم 

التفكير 

االبتكار 

إصدار األحكام على 

األفراد

التفكير األشمل 

واألعم/ نظم 

التفكير 

االبتكار 

إصدار األحكام 

على األفراد

التفكير األشمل 

واألعم/ نظم 

التفكير 

االبتكار 

إصدار األحكام 

على األفراد

تقسيمهم إلى 

شرائح

التفكير األشمل 

واألعم/ نظم 

التفكير 

االبتكار 

إصدار األحكام 

على األفراد

تقسيمهم إلى 

شرائح
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وضوح المخرجاتإدارة العالقة

مهارات التفاوض

مهارات االتصال

القدرة على وضع 

هيكل للحوافز

فهم جوانب 

المساءلة

االبتكار 

نظم التفكير

القدرة على متابعة 

األداء

توجه تحقيق 

النواتج

مهارات التفاوض

مهارات االتصال

بناء الثقة

تقبل التنوع

القدرة على التحفيز

فهم جوانب 

المساءلة

االبتكار

التفكير األشمل 

واألعم

الدبلوماسية

توجه تحقيق 

النواتج

مهارات 

التفاوض

مهارات االتصال

بناء الثقة

تقبل التنوع

القدرة على 

التحفيز

فهم النواتج 

التنظيمية 

مهارات التفاوض

مهارات االتصال

بناء الثقة

تقبل التنوع

القدرة على 

التحفيز

فهم جوانب 

المساءلة

التركيز على 

العمالء

مهارات االتصال

بناء الثقة

تقبل التنوع

نظم التفكير

تعتمد القدرة عى التعامل مع العراقيل الحكومية بصورة خاصة عى القدرة عى قراءة 

البيئة الخاصة بها:

يكمن املجال الرئييس للخربة واملعرفة يف فهم السللياق الذي تعمالن فيه، 

مثل األدوار املسئوليات، الثقافات، نظم التشغيل، املساءلة، والدوافع بالنسبة 

لأفللراد والهيئات العاملللة يف أي نطاق فيام بني املنظامت.  وهذه صورة من 

صور التعقيد واالعتامدية املتبادلة، وتكمن قيمة مسللئويل االتصال والتنسيق 

يف قدرتهللم عى تقدير الروابط، االتصاالت، والعالقات املتبادلة واملتداخلة يف 

هذا النظام وتحليلها.  )ويليامز 2005؛ وردت يف ويليامز 2010: 22(

هنللاك أيًضا كفاءة أخرى تتعلق بعائق االختالف الثقايف، وهي القدرة عى تقبل التنوع، 

والتي ُتعد يف أقىص تقدير القدرة عى أن يضع الشخص نفسه محل اآلخرين. 
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إضافللًة إىل هذه الكفللاءات العامللة إلدارة التعاقدات خارجية، فإن هنللاك أيًضا بعض 

الكفللاءات األكرث تحديًدا رغم تشللابهها مع أنواع معينة مللن تزويد الخدمة مبعرفة أطراف 

خارجية.  ويتعلق أولها باالستعانة بالعمالء للمشاركة يف تقديم الخدمة، وبعد اتخاذ القرار 

بشللأن من يلللزم إرشاكه، ال توجد حاجة هائلة للحكم عللى دوافع بعض مزودي الخدمات 

وقدراتهم بالنسللبة إىل حاجللات مجموعة من األفراد، وهم العمللالء.  وينتقل هذا بالطبع 

إىل الحاجللة للرتكيز العمالء يف إدارة العالقللات معهم، بينام يركز العميل بدوره عى القدرة 

عى تقسلليم مجموعة العمالء إىل رشائح، حتى تقدم عللروض محددة لكل مجموعة، بدالً 

مللن تلك العبارة الفضفاضة »ما يالئم الجميع«، مام يزيد احتاملية الحصول عى رد إيجايب 

من حيث املشللاركة يف اإلنتاج.  وتعد القدرة عى التقسلليم لرشائح هامة للغاية الجتذاب 

الخاضعللني للتنظيللم باعتبارهم من املشللاركني؛ حيث إنهم يختلفللون يف »الترصفات التي 

تنطللوي عى االمتثال«.  وتختلف إحدى أهم الكفاءات الالزمة للتعاقد - القدرة عى وضع 

هيكل للحوافز - عن تلك الخاصة بالتعاون ولكنها تتشللابه معها وهي القدرة عى التحفيز.  

ويكمللن االختالف يف حقيقللة أن التعاون يتطلب محفزات غري ماديللة، إضافًة إىل الحوافز 

املادية، بيد أن كليهام يتطلب القدرة عى فهم ما يحفز مزودي الخدمة، مثلام ناقشنا ذلك 

باستفاضة يف الفصل الثالث. 

القدرات التنظيمية:

يف حالللة نرش املندوبني كفاءاتهللم يف إدارة التعاقدات الخارجية بفعالية، فإن املنظامت 

التي يعملون من أجلها من املحتمل أن تحتاج إىل التغيري.  من ثم، يتعني عى مديري اإلدارة 

العليا أن يعريوا انتباًها إىل اإلجراءات الروتينية باملنظمة وهياكلها وعملياتها )تيس وآخرون 

1997؛ أيزينهللاردت ومارتن 2000(.  وتعمل هذه القدرات عى تشللجيع تنمية الكفاءات 

الفردية وتسخريها يف السعي لتحقيق األهداف التنظيمية.  كام أننا نركز عى أربعة مجاالت 

رئيسللية هامة من أجللل التعاقد الخارجي بصللورة فاعلة:  إدارة املللوارد البرشية، الهياكل 

التنظيمية، الثقافة، وإدارة محفظة االستثامرات. 
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إدارة الموارد البشرية:

إذا كان املندوبون عى قدر كبري من األهمية بالنسبة لإلدارة الفاعلة للعالقات الخارجية، 

يصبح أيًضا اختيارهم، تصميم الوظائف، التدريب، املسار الوظيفي، والتقييم أمورًا يف غاية 

األهميللة، وتصبح هذه الوظائف كذلللك تابعة إلدارة املوارد البرشية.  ومع ذلك، غالًبا ما ال 

تعطيهللا املنظامت وزًنا عند إدارة املندوبني الذيللن يعملون لديهم.  وعادًة ما يجرى تعيني 

املندوبني ملا لديهم من املعرفة بالخدمة التي تغطيها العالقة، أو حتى ألنهم اعتادوا عى أن 

يشللاركوا يف إدارة تلك الخدمات.  وهذه املعرفللة باملحتوى واجبة والزمة، ولكن غري كافية: 

كام أنها ال تشمل الكفاءات يف إدارة العالقة التي ناقشناها.  

وبدالً من ذلك، تحتاج املنظمة إىل تبني نهج أكرث إسللرتاتيجية يف إدارة األفراد؛ يك يكون 

لديها طاقم عمل مناسللب للمتطلبات الجديللدة، وللتأكد من أنهم يتمتعون بالدافعية ألداء 

هللذه األدوار بصورة فاعلللة.  وخالل األعوام العديدة املاضية شللددت الكثري من املنظامت 

الحكومية والجهللات الدولية عى رضورة توفر الكثري من هذه الجوانب، ولكن يبدو التقدم 

بطيًئا جًدا عى عكس هذه السلسلللة من التوصيات )إنجالند وهرييرا 2005؛ األمم املتحدة 

2005(.  أوالً، تحتاج املنظامت الحكومية إىل أن تتوىل أعامل تخطيط للقوة العاملة يف ضوء 

التوجه الجديد:  تقييم املهارات والسامت املطلوبة التباع إسرتاتيجيات املنظمة ومنذجة القوة 

العاملة الحالية والتنبؤ مبقدار العرض املحتمل )داخلًيا وخارجًيا(، ووضع اإلسللرتاتيجيات، إما 

لالسللتقطاب، أو لالسللتثامر يف التعليم والتنمية للتعامل مع هذا األمر.  ولقد حصلت أهمية 

هذه القدرات عى قدر هائل من االهتامم لبعض الوقت )انظر كوتن 2007(. 

ويرتبط بهذا السللياق التأكد من امتالك األفراد ملجموعة املهارات والسامت التي متكن 

من االضطالع بنشللاط االتصال والتنسلليق بصللورة فاعلة، مبعنى آخر االسللتقدام واالختيار 

واالسللتثامر يف التدريب والتطوير والتأكد مللن توفري مزيج من املكافآت والفرص من خالل 

تصميللم الوظائف اإلسللرتاتيجية لجذب أولئك الذين يتمتعون مبثل هللذه املهارات القيمة 

واالحتفاظ بهم )توشامن وسكانالن 1981(. 

كام أنه من املهم يف هذا الشللأن وجود نظم إلدارة األداء للعمل عى الربط بني العديد 

مللن هذه العوامل مًعا، عى أن تصمم تصميللاًم جيًدا، حيث ينبغي أن توضح لأفراد كيف 
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يرتبللط عملهم باألهداف واألنشللطة التنظيمية بصفللة عامة، كام ينبغللي أن توضح أيًضا 

التوقعات الواضحة للسلللوك، ومللن ثم متنح املكافآت نظري تحقيق هللذه التوقعات.  عى 

سبيل املثال، إذا ما كان نشاط االتصال والتنسيق رضورًيا من أجل اإلدارة الفاعلة للعالقات 

الخارجية وتعطيه املنظامت قيمة، عندئٍذ يكون دورًا محورًيا ويلزم تقييم أداء الفرد وإثابة 

املندوبني طبًقا لذلك. 

يف النهايللة، يتعلق األمر كله باملواءمة - للتأكد من أن الكوادر املناسللبة تتوىل الوظائف 

املناسللبة يف الوقت املناسللب من أجل تحقيق أهداف املنظمة - كام يتعلق بتعزيز قدرات 

إدارة املوارد البرشية التي تستطيع أن تتيح تطوير كفاءات نشاط االتصال والتنسيق.  وبرغم 

الرتكيز عى هذه األفكار لعدة سللنوات، فإنه ال تزال هناك معتقدات شائعة بأن الحكومات 

فشلللت يف االسللتثامر يف تنمية هذه األنواع من املهارات والكفاءات من أجل إعادة معايرة 

النظم، والحوافز، واملكافآت، والثقافات التنظيمية من أجل تيسللري اسللتخدامها )انظر، عى 

سبيل املثال، بوليت )2003( حول الحكومات املشاركة، وأيًضا بارستون وتيمينز )1998((. 

الهياكل:

ُتعد الهياكل الرسللمية جزءاً هاًما للغاية مللن عملية تنظيم التعاقد الخارجي؛ ألنها تبني 

القواعد واإلجراءات التي تنظم السلوك وتحدد األدوار وتخطط العالقات بني األجزاء املختلفة 

للمنظمة )أوجاوا وبوسريت 1995: 227(.  ومن ثم فإن الهياكل هامة للغاية لنشاط االتصال 

والتنسلليق، والتعاون والرشاكة واألعامل الخاصللة التواصل داخل الحكومة)3(.  تتفاعل هذه 

الهياكل الرسمية مع الثقافات وتؤثر يف السلوكيات والعالقات، ومن ثم تلعب دورًا هاًما يف 

إدارة التعاقدات الخارجية.  ويشللري ذلللك إىل األهمية القصوى لعملية التصميم التنظيمي؛ 

ألنها تسللتطيع أن متكن اإلدارة الفاعلة للتعاقدات الخارجية أو تعوقها، وذلك يف ظل وجود 

اختالفات بني الهياكل والعالقة التي تؤدي إىل نواتج سلليئة.  إن العجز عن إعادة تشللكيل 

الهياكل سوف يعمل أيًضا عى تقويض املحاوالت الرامية إىل تنمية الكفاءات الفردية:

يبدو يف هذه الحالة أن ليس هناك سللوى منفعة محدودة ميكن الحصول 

عليهللا من تغيري الفرد إذا ظلت املؤسسللات دون تغيري.  إن أزمة القيادة يف 
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نهايللة القللرن مل تؤدِّ إىل تغري هيللكيل هائل؛ ألنها تتطلب جهللًدا هائاًل أكرب 
مام يسللتطيع معظم األفراد تقدميه من أجل إحداث تغري هائل يف املؤسسة.  

)هيويسون 2006: 16(. 

تللم االعرتاف بأهميللة التغيري الهيللكيل يف تقرير أسللرتايل مهم للغاية تنللاول التصدي 
للمشكالت املستعصية، والذي أفاد بأن »املؤسسات والهياكل القامئة بالقطاع العام مل تكن، 
بصفة عامة، مصممة بهدف رئييس وهو دعم العمل التعاوين بني املنظامت« )لجنة الخدمة 
العامة األسللرتالية 2007: 17(.  وأفاد تقرير بريطاين عن العمل بني املنظامت املختلفة بأن 
»مجللرد إزالة الحواجللز يف عالقة العمل املتداخلة ليس كافًيا؛ إمنللا ال تزال هناك الكثري من 
األعامل التي يلزم أداؤها إذا ما تقرر أن تظل املبادرات املتعلقة بالسياسة املشرتكة قامئة يف 
مواجهة أهداف اإلدارات البحتة« )مكتب رئاسة الوزراء 2000: 5(.  رغم تلك الدعوات التي 
تنادي بالعمل، ال تزال تلك األفكار التقليدية الخاصة باملسللاءلة هي املحرك لهياكل القطاع 
العام يف ظل الهياكل الوظيفية التي ال تزال مسيطرة، وهي تلك املعادية للُنهج التعاونية أو 

الشمولية )بريي 6 1997(. 

لقد أدى الرتكيز املتنامللي عى التعاقدات الخارجية إىل وجود ثالثة أنواع من التغيريات 
الهيكلية املتداخلة يف جزء منها واملتباعدة يف الجزء اآلخر، ولكن كاًل منها لديه مشكالته:

مواءمة الهيللاكل التنظيمية الداخلية مع األطراف الخارجية:  عى سللبيل املثال، عندما 
قررت دائرة اإليللرادات الداخلية للواليات املتحدة األمريكية يف منتصف التسللعينيات من 
القللرن املنللرصم أن تعيد توجيه نفسللها من نهج تنفيللذ »ما يالئم الجميع« إىل مسللاعدة 
املمولني عى الوفاء بالتزاماتهم، حيث عملت عى إعادة تنظيم هيكلها من هيكل يسللتند 
إىل الوظيفة )عى سللبيل املثال، التمويللل، واإلدارة، واالمتثال، وما إىل ذلك( إىل هيكل آخر 
يستند إىل املجموعات املختلفة من املمولني، مثل األفراد واملرشوعات الصغرية واملرشوعات 
الكللربى )ألفللورد 2009: 140(.  وعى النقيض، ظهرت مشللكلة رئيسللية يف إدارة ثالثة من 
مزودي الخدمات الذين تعاقدت معهم إدارة النقل يف والية فيكتوريا بأسللرتاليا عى شبكة 
النقللل العام باملدن الكربى، وكانت هي عدم االتسللاق بني هيكل إدارة النقل واملشللغلني.  
لذا، كان لزاًما عى كل مزود للخدمات أن يتعامل مع أربعة فروع تشللغيلية مختلفة إلنهاء 

املعاملة )واتس 2004(. 
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• شللبكات العالقات تركز عى النتائج أو املشللكلة:  تعمل هذه الهياكل عى تصنيف 	

األجزاء غري املتجانسللة من اإلدارة أو حتى القطاع العام عى أسللاس مشكلة معينة، 

وعللادًة ما تكون مشللكلة كللربى، أو نتيجة مطلوبللة عالية التصنيف.  عى سللبيل 

املثال، يف أواخر العقد األول من األلفية الثالثة، تصدى الهولنديون ملشللكالت تتعلق 

بالتكامل االجتامعي ناتجة عن الهجرة، وذلك بإنشللاء وزارة الربامج املعنية باإلسكان 

واملجتمعللات والتكامللل، وكان لديها طاقم عمل صغري، ومتثلت مهمتها يف تنسلليق 

الجهللات الحكومية املعنيللة األخرى والتأثري فيهللا )ريجكسللوفريهايد 2007(.  أما 

الحكومة اإلسللكتلندية فقد نظمت خدمتها العامة يف سللت مديريات مسئولة عن 

تحقيق خمسة أهداف إسرتاتيجية للحكومة بأكملها، ويرتبط بعضها ببعض يف إطار 

العمل الوطني لأداء)4(. 

• الهياكل التي تتخذ شللكل مصفوفة:  تحاول هللذه الرتتيبات التغلب عى الصعوبات 	

التي تنشللأ عن نوعني من التغريات الهيكلية املحددة أعاله.  تتداخل املقتضيات التي 

تركز عى العميل والتي تركز عى النتائج فيام بينها، كام تتداخل مع الهياكل الوظيفية، 

وعادًة ما تتجى هذه التوترات يف صورة منافسة عى املوارد.  وهناك طريقة طبقت 

للتعامل مع هذا األمر يف املايض، وهي وضع هيكل عى شكل مصفوفة.  بيد أن هذا 

ليس حاًل سللحرًيا؛ فإنه يتفاقم بصفة عامة من خللالل رضورة التعامل مع متطلبات 

إعللداد التقاريللر املتضاربة.  ولكن هناك اتجاًها أبسللط، وهو ما قد نسللميه منوذج 

»تنللاوب املرشوعات«، إذ يتم تجميع املوظفني مللن آٍن إىل آخر للعمل عى مرشوٍع 

ما، ثم يعاد تصنيفهللم بطريقة مختلفة عندما ينتهي املرشوع ويبدأ آخر.  وهذا هو 

اإلجراء أو الرتتيب الذي تسللتغله رشكات االستشللارات، وهو إجراء مقارب ملا أطلق 

عليلله باحث التنظيم واإلدارة هرني مينتزبللرج  »األدهقراطية« )5(، إال أن مثل هذه 

الُنهج عادًة ما تتطلب عدًدا كبريًا من موظفي الدعم وبنية تحتية هائلني. 

ويختلف النهج الهيكيل الذي نقرتحه هنا من حيث إعادة الهيكلة مفرطة النشاط التي 

متيز بعض نظم القطاع العام خالل تسعينيات القرن املايض والعقد األول من األلفية الثالثة، 

ويركز باألحرى عى التكيف والنشللاط باعتبارهام وسللائل لالسللتجابة لالضطرابات)6(.  لقد 
أجريت يف اململكة املتحدة عمليات إعادة تشللكيل هيكلية تتسم باإلبداع النسبي يف هيئة 
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الخدمللات الصحية الوطنية، مع اتجاه بعللض جهات الرشاء من الهياكل الوظيفية نحو ُنهج 
أكرث تشللابًكا تتخذ شللكل مصفوفات )فرييل وبيتيجريو 1996(.  لقد تضمن ذلك االستعانة 
بفللرق عمل من مختلف التخصصات، بحيث يتوىل املوظفون محفظة مهام مختلطة، وذلك 
مللع ظهور نشللاط »التنقل بني املصفوفات« حيللث ينخرط املوظفون يف سلللوكيات أقرب 
لالتصال والتنسلليق )فرييل وبيتيجرو s88  :1996(.  وتتنوع أشللكال الشللبكات التي ميكن 
استخدامها للتعامل مع شبكة العالقات متزايدة التعقيد:  بحيث تستطيع الحكومة الترصف 
باعتبارها جهة تكامل مركزية يف منوذج املحور والفروع، كام ميكن استخدام منوذج املتعاقد 
الرئييس، أو ميكن االسللتعانة بطرف آخر للعمل باعتباره جهة مسللئولة عن تكامل الشبكة 
)انظر جولدسللميث وإيجللريس 2004(.  وجميع هذه الصور بالطبع لهللا منافع وتكاليف، 

وعى الحكومة أن تستعد لخوض التجربة للعثور عى أفضل ما يالمئها. 

تخطيط ثقافات المنظمات ومواءمتها:

هنللاك تحٍد تنظيمي ثالث، وهللو االختالف بني ثقافات املنظللامت الحكومية ومزودي 
الخدمللة الخارجيني.  وميكن تعزيز بعللض درجات »املالءمة« مع ثقافات املنظامت األخرى 
التي متثل طرفاً يف الرشاكة من خالل آليتني:  األوىل هي اآللية املعنية »تخطيط الثقافة« يف 
كل منظمة؛ وذلك من أجل فهم أفضل للقيم واملعتقدات الرئيسللية التي تجسللد كل ثقافة 
)سللينكلري 1991: 327؛ شللاين 2004: الفصل الحادي عرش(.  ومن هنا يجدر تحديد القيم 
واملعتقدات التي: )1( يتشاركها األفراد العاملون لدى املنظامت الرشيكة، )2( تتعارض فيام 
بينهم، )3( تختلف دون تعارض.  ومن الواضح أن وجود بعض القيم واملعتقدات املشللرتكة 
يفللي يف النهاية إىل تعزيز الثقة املتبادلة، ولكن عادًة ما تتباعد هذه الثقافات إىل حٍد ما.  
وهللذا قد يكون مفيداً للغاية يف تحديد مدى التشللابك بني القيم واملعتقدات.  ومن خالل 
قياس االختالفات واالعرتاف بها، يسللتطيع األطراف املعنيللون الحصول عى »هدايا« نابعة 
من التقدير املتبادل دون إبراز التباين فيام بينهم.  أما اآللية األخرى التي ميكن االسللتعانة 
بها إلحداث »املالءمة«، ويسللتعان بها ألقللىص درجة إىل جانب آلية تخطيط الثقافات، هي 
تعزيز التكاشللف املتكرر الواسع النطاق بني أفراد املؤسسات الرشيكة.  وهناك آليات، مثل 
اإلعللارات والربامج التدريبية بللني املنظامت، أو االجتامعات املشللرتكة التي يفر فيها كل 
طرف ما يفعله وكيف أن عمله قد يساعد اآلخر عى تطوير رؤية أفضل ملا قد يثري حفيظة 

كل طرف، مع تقليل الدوافع السلبية للطرف اآلخر. 
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إدارة المحفظة:

ملحاولة التصدي للتحديات املزدوجة الخاصة باملسللاءلة والتعقيد داخل الحكومة ميكن 

اتباع نهج ُيعرف باسللم إدارة املحفظة )جولدسللميث وإيجللريس 2004: 21(.  إن التعقيد 

املتزايللد الذي يصاحللب تعدد أطراف العالقللة واملطالب املصاحبة بللرضورة تويل املنظمة 

الحكوميللة إدارة األعداد املتزايدة من العالقات، يف وقت واحد، يتطلب نهًجا جديًدا.  حتى 

وإن كانللت هنللاك الكثري من املؤلفات حللول أنواع محددة من العالقات، مل يتناول سللوى 

القليللل جداً منها كيفية بدء بناء هللذه العالقات عرب مجموعة معقدة من العالقات – عى 

سللبيل املثال، كيفية تحليل تأثللريات التفاعل بني مختلف طرق التشللغيل، وكيفية توضيح 

األهداف، وكيفية متابعللة كل املحافظ، كيفية املقارنة بني مختلف أنواع التكاليف واملنافع 

التللي تكتنف مختلف العالقات، وهذا يف رأينا واحد من بني أكرث التحديات األساسللية أمام 

قادة القطاع العام يف القرن الحادي والعرشين. 

وعادًة ما ينصب تركيز نهج املحفظة عى تعظيم االستفادة من الشبكات، وذلك بالتنسيق 

بني الرشكاء املتعددين، وإدارة التوتر الذي ينشللأ ما بني املنافسة والتعاون، وتحليل وترشيد 

محفظللة العالقات؛ من أجللل تقليل التكاليف والحد من االعتامديللة.  والهدف النهايئ هو 

متكني املنظمة من االطمئنان لعدم تعارض مجموعة العالقات التي يشاركون فيها أو تكرارها، 

مع التأكيد عى »معرفة أطر العمل اإلسللرتاتيجية التي تدفع أنشطة الجهة« )جولدسميث 

وإيجريس 2004: 151(.  وتشللمل املزايا املحددة التي تلتمسللها الجهة:  انسللجام عمليات 

تزويللد الخدمات التعاقديللة، واقتصاديات الحجللم الكبري وانخفللاض التكاليف املصاحبة، 

وقاعدة األدلة املستخدمة يف التفاوضات املستقبلية، وإدارة العالقات والتعاقدات مبزيد من 

الحصافة، مع متكن الحكومة من التفاوض بشأن محفظة مزودي الخدمات وزيادة املرونة.  

ويوضللح هللذا النهج حالة املكتب الفيدرايل ملسللاعدات الطالب التابع لللوزارة التعليم 

األمريكية )جولدسللميث وإيجريس 2004: 151(، حيث أنفق املكتب الفيدرايل ملسللاعدات 

الطالب ما يزيد عللى 450 مليون دوالر أمرييك يف العام عى العقود الخاصة بالتكنولوجيا، 

أي قرابللة )82%( من موازنتها، ولكن مع تنسلليق محدود مللع اإلدارات األخرى.  وتوصلت 

رئيسة تنفيذية جديدة إىل ما ييل:
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كان لدينا مللورد هنا، ومورد هناك، ومورد هاهنا، جميعهم متعاقدون معنا بأطر زمنية 

مختلفة وبللرشوط تعاقدية مختلفة، ولللدى جميعهم منصات تقنيللة مختلفة، وجميعهم 

أصحاب أعامل مختلفة )جولدسميث وإيجريس 2004: 151(.  

أجرت الرئيسة التنفيذية الجديدة تصنيًفا لجميع العقود يف طبقات، وقيمتها مدى اتساقها 

مع األهداف اإلسرتاتيجية للمنظمة.  يف نهاية املطاف، وجدت أن املكتب الفيدرايل ملساعدات 

الطالب مل يكن لديه أدىن فكرة حقيقية عن كيفية ترابط هذه العقود، فلم تكن هناك أهداف 

مشللرتكة، كام مل تكن هناك طريقة للتنسلليق بينها لتقديم القيمة التي تصبو إليها املنظمة.  

واعتامًدا عى هذه املعلومات، أصبحت الرئيسللة التنفيذية قادرة عى نقل مزودي الخدمات 

إىل نهج أكرث تكاماًل، ودعتهم إىل االندماج يف عقود متعددة األطراف مًعا.  وكانت النتيجة بأن 

انتقل املكتب الفيدرايل ملسللاعدات الطالب من وجود خمسة نظم تقنية معلومات منفصلة 

إىل نظام موحد، وتقلصت التكاليف بنحو 100 مليون دوالر أمرييك يف العام. 

تعتمد القدرات التنظيمية عى الكفاءات الفردية للعمل يك تتمكن اإلسللرتاتيجيات من 

مكافحللة أي عوائق تنظيمية رئيسللية جرى تحديدها.  وعندما تتحللد قدرات إدارة املوارد 

البرشيللة والقدرات الهيكليللة والقدرات الثقافية وقللدرات إدارة املحافللظ بصورة فاعلة، 

تسللتطيع املنظامت، وبصورة أفضل، مواجهة االضطرابات، حيث يكون لديها نشللاط أفضل 

وقدرة أفضل عى التأقلم.  ومن ثم تشللري ُنهج املساءلة األكرث مرونة - مثل إدارة املحافظ - 

إىل طرق للتخفيف من الجوانب السيئة للمساءلة التقليدية.  وميكن التعامل مع التعقيدات 

داخللل الحكومة من خللالل إعادة تصميم املكافللآت، والهياكل، والثقافللات والجمع بينها؛ 

لتشجيع العالقات املتداخلة سعًيا وراء القيمة. 

بيئة التمكين:

يشللري مصطلح بيئة التمكني إىل الهياكل والعمليات واملبادئ والقواعد واألطر السياسية 

عى مسللتوى الحكومة التي من شللأنها أن تحدد معايري الترصفات التي تتخذها املنظامت، 

وهللي تشللمل نظم إدارة املشللرتيات واملوازنات وأطللر عمل األفراد عى مسللتوى القطاع 

ومسللتويات النزاهة، ويتوىل مسللئوليتها رئيس الوزراء أو الوزيللر األول )أو رئيس الدولة( 
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أو الخزانللة أو لجنللة الخدمة العامة.  وأًيا كان املسللمى، فإن هذه الجهللات املركزية هي 

املسللئولة تجاه القطاعللات العامة األخرى باعتبارها جهات تنظيميللة.  وعندما تتوىل هذه 

الجهات هذا الدور التنظيمي عى النحو التقليدي، فهي تفرض القيود الصارمة عى اإلدارات 

التنفيذيللة.  وعى وجه الخصوص، تكون القواعللد واللوائح والنظم التي يضعونها يف صورة 

أوامر »تالئم الجميع«، واألسللوأ من ذلك أنها مصاغة بأسلللوب لتتجنب »أسوأ االحتامالت« 

بللدالً من تيسللري العمليللات اليومية.  وتكون النتيجللة الصافية لذلك وجللود قطاع داخيل 

يحمللل صفة »الالمعقولية التنظيمية« عى النحو الذي أوضحناه بالفصل السللابع )بارداش 

وكيجللان 1982(، وبذلللك تكون هذه اللوائللح والنظم مصدرًا للعراقيللل الحكومية التي ال 

تنتهللي يف مواجهة التعاقد الخارجي عى النحو الذي تناولناه فيام سللبق، كام أنها تتعارض 

مع اسللتقاللية الجهات املعنية وقيادات الربامج يف تبنللي النُّهج الالزمة يف حاالت الطوارئ.  

من أمثلة ذلك، اسللتعانت بعض البلدان مبدخالت شللاملة عند إعداد املوازنات، من ضمنها 

النظللم الدميوقراطية األنجلوأمريكية، مام يوضع حدوًدا عى قدرة الجهات عى االسللتفادة 

من الوظائف املتعددة لديها يف سبيل الوصول إىل نواتج أكرث شمولية. 

وبرغم ارتباطها بعمل القطاع العام، لكنها ليست محصنة بالكامل ضد التحسينات.  وقد 

أدى وجود مجال التنظيم يف العموم إىل التوصل إىل طرق لتيسري تحقيق النواتج التنظيمية 

املطلوبة مع تقليل اآلثار السلللبية غري املطلوبة عى الخاضعللني للتنظيم، وإضافًة إىل ذلك 

أدى وجود الخاضعني للتنظيم إىل تطوير ُنهج أكرث مثالية، وحتى نتعرض الثنني منهام.    

األول املرونللة يف مجايل إعداد املوازنللات وتطبيق القواعد.  ففي مجال إعداد املوازنات، 

متيزت العديد من البلدان بزيادة املرونة، وقد ظهرت تلك املرونة عرب الفرتات الزمنية، وهذا 

أدى إىل أن الجهات متكنت من الجمع بني املخصصات، لثالث سنوات مثاًل، وإنفاقها مبرونة 

خللالل هذه الفرتة.  كام ظهرت املرونة عرب الجهات املختلفة، حيث تجمع األموال من عدة 

إدارات وتسللتخدم يف مللرشوع أو برنامج معني، مثلام حللدث يف الربنامج الهولندي املذكور 

سابًقا الذي ركز عى االندماج االجتامعي. 

أحللد البدائل الذي مل يخترب بعد، ولكن ال ميكن اسللتبعاده، هو مرونة يف فئات املوازنة 

)عى سللبيل املثللال، املدخالت واملخرجللات والنواتج(.  فال يوجد أي سللبب منطقي، عى 
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سبيل املثال، وراء عدم صياغة اللوائح املعنية باملوازنة بحيث يعرب أي مخصص معني، معربًا 

عللن النواتج أو املخرجات أو حتى املدخالت - يف إطار املوازنة نفسللها.  بخالف هذا، ميكن 

القول إنه سلليكون من الصعب مقارنة »التفاح بالربتقال«، لكن هذا هو بالضبط ما ينبغي 

عى الساسللة املنتخبون أن يفعلوه اآلن، وهذا ما فعلوه دامئًا، وليس فيام يتعلق باملوازنات 

فحسللب، ولكن فيام يتعلق بوضع أولويات السياسللة، وسلليظل من األهمية فتح حسللاب 

لتسللجيل األموال املنفقة؛ للتأكد من أنه يتفق مع النية املعلنة للسلللطة الترشيعية، إال أن 

هذه الحاجة ال تتداخل مع جوهر النهج الطارئ. 

فتطبيق القواعد يف مجاالت مثل مامرسللات الرشاء ونظم إدارة شئون املوظفني وضامن 

النزاهللة، يدع املجال للقلق من أن املرونة قد ترتك الباب مفتوًحا لعدم الكفاءة والفسللاد.  

ولكللن مع التنبؤات، فقد ثبتت فاعليللة النهج املتبع عن وضع املجال التنظيمي يف تخفيف 

العبء التنظيمي مع زيادة األثر التنظيمي:  التنظيم املتجاوب، عى النحو الذي ناقشناه يف 

الفصل السللابع.  وال يوجد أي سللبب وراء عدم إمكانية تنفيذ الجهات التنفيذية للمحاسبة 

باستخدام نفس املزيج من املساعدات واإلقناع والعقوبات كام هو مطبق عى سبيل املثال، 

يف الرشكات الخاصة، من خالل الهرم التنظيمي املناسب )آيريس وبريثوايت 1992(. 

النهج اآلخر الذي ميكن دمجه بسللهولة مع التنظيم املتجاوب هو إدارة املخاطر.  فبدالً 

مللن إصدار قواعد للتعامل مع العديد من االحتامالت املتوقعة، برصف النظر عن احتاملية 

حدوثها، وهذا ال يسللتلزم صياغة األنظمة والعقوبات إال السللتباق تلك االحتامالت املرجح 

حدوثهللا وكذلك الرضر املحتمل وفًقا للمخاطر املصاحبة لها.  ويعني هذا رؤسللاء الجهات 

املركزية عليهم بناء نظم للمساءلة يف جميع أقسام القطاع، مبا يتيح املرونة الكافية للجهات 

والربامج لتعميم اآلليات اإلدارية األكرث مالءمًة ألغراضها، مع ضامن االلتزام النزاهة وغريها 

من االلتزامات. 

الخالصة:

لقللد انصللب اهتاممنا يف معظللم أجزاء هذا الكتللاب عى العمل مع مللزودي الخدمة 

الخارجيني لتقديم الخدمات العامة.  ويتضمن التعاقد الخارجي مهمتني رئيسيتني:  االنتقال 
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إىل التعاقدات الخارجية أو إليها، وإدارة العالقات املستمرة التي تنتج عن ذلك.  وقد ناقشنا 

بدقللة العقبات التللي تعرتض هذه العالقات من جانب املنظامت العامة، وهي:  املسللاءلة 

والتعقيللد داخل الحكومللات واالضطرابات واالختالفات الثقافية.  ومتثللل هذه التحديات، 

مجتمعة أو منفردة، التوترات واملعضالت التي تواجه الذين يتصدون إلدارة هذه العالقات. 

ومع ذلك نؤكد يف الختام رضورة تطوير قدرات منظامت القطاع العام عى إدارة شئون 

املزودين الخارجيني وشبكاتها املعقدة، لكن األمر ببساطة تحديد ما مييز املزودين املشاركني 

يف جزء ضيق من قصة تقديم الخدمات، ولكن بشكل أوسع الربط ما بني شبكات املزودين 

التي تركز عى إنتاج القيمة العامة.  وملساعدة املنظامت يف إجراء ذلك، فإننا نقدم إطاراً عام 

للقدرات يجمع ما بني العوامل الفردية والتنظيمية والبيئية، ونقر أن هذا ليس باألمر الهني، 

لكللن عدم القيام به يعود بنا إىل التكاليف واملنافللع العديدة املذكورة يف الفصل الثاين من 

هذا الكتاب.  فدون الرتكيز عى تطوير هذه القدرات، غالًبا ما سوف تطغى تكلفة التعاقد 

الخارجي عى أي منافع مرجوة أو متوقعة. 



306



307إعادة التفكري يف تقديم الخدمات الحكومية

الخامتة

الخاتمة:  المنظور المستقبلي لتقديم الخدمات الحكومية

عى مدار خمسني عاًما عى األقل، كان »األسلوب األفضل« هو الحل املناسب ملشكالت 

اإلدارة الحكومية.  ففي حقبة ما بعد الحرب، عندما كانت تقدم الخدمات مبعرفة موظفي 

الحكومللة، كان الهدف هللو زيادة كفاءة عملهللم؛ لذلك كانت اإلصالحللات اإلدارية، مثل 

التي تركز عى النتائج وموازنات الربامج والتفويض وقياس األداء، هي املحددات الرئيسللية 

لتحسني اإلدارة الحكومية.  وتغري ذلك الحل يف مثانينيات القرن العرشين، فقد أدت اإلدارة 

الحكومية األفضل واألقل تكلفًة الناتجة عن إحالة الخدمات العامة إىل املؤسسات الخاصة، 

إىل وجللود ما يعرف بحقبللة إدارة التعاقللدات الجديدة، إذ يفصل املشللرتون عن مزودي 

الخدمات، مع عمل مزودي الخدمات يف ظل التعاقدات التلقليدية واملناقصات التنافسللية.  

وبحلللول القرن الواحد والعرشون، تغري ذلك الحل مرة أخللرى، إذ صارت الخدمات العامة 

أكرث تكاماًل واسللتجابًة من خالل التعاون األشمل بني الجهات الحكومية والرشكات الخاصة 

واملنظامت غري الهادفة للربح، مام يعني أن حوكمة الشبكات هي األسلوب األمثل. 

ويف الحقيقة مل تلِغ أي من موجات اإلصالحات هذه سابقتها، فعى النقيض تراكمت كل 

مرحلة مع سللابقتها؛ لذلك يتعامل اليوم مديللرو القطاع العام مع مزيج متنوع من مزودي 

الخدمات الخارجيني، وذلك عرب سلسلة من العالقات.  ويشمل هذا الكتاب األنواع املختلفة 

من التعاقدات الخارجية، والتي أصبحت أمرًا شللائًعا بالنسللبة للموظفني الحكوميني، ولكنه 

يطرح سؤااًل مهاًم، وهو »ما التايل؟«

رمبا تكون هناك إصالحات شللاملة جديدة منتظرة للقطاع العام، ولكننا يف هذا الكتاب 

نقللدم إجابللة مختلفة، وهي أنه ال يوجد »أسلللوب أمثللل«، وبدالً من ذلللك فإن املنظور 

املسللتقبيل لتقديم الخدمات الحكومية هو وجود أساليب تختلف باختالف الظروف، وهو 

ما يتطلب منظورًا أشمل يتعدى املنظور الضيق للحلول مثل التعاقدات والتعاون ومشاركة 

اإلنتاج، كٌل عى حدة.  ويطرح هذا الكتاب هذا املنظور، من عدة نواٍح. 

أوالً، يناقللش هللذا الكتاب طريقة تفكرينا يف مختلف األهللداف.  فمن خصائص اإلدارة 

العامة التقليدية، حتى لو كانت أكرث مياًل للصورة النمطية مقارنًة بالواقع، أن الغايات متيل 

إىل أن تكللون أكرث تحديًدا، هللذا إن فكرنا فيها عى اإلطالق، مهللام كان ما تفعله املنظمة 



إعادة التفكري يف تقديم الخدمات الحكومية 308

الخامتة

بالفعل.  وهكذا كانت املهام الحالية بحسب التعريف هي ما تحدده املؤسسة من أهداف - 

أي أن الوسائل والغايات أدت إىل اليشء نفسه، ومن غري املثري للدهشة أن هذا يعني عادًة 

أن بدائل ترتيبات اإلنتاج الداخيل )الالحقة( الحالية مل تؤخذ يف االعتبار. 

وبللدًءا من الثامنينيات مللن القرن امليالدي املنرصم تحولللت اإلدارة العامة الحديثة، يف 

صورهللا املختلفللة، إىل الرتكيز عى النتائج، عى األقل يف لغتها.  لكن بدا تركيزها منصًبا عى 

تعريف ضيق للنتائج، أي ما يطلق عليه املخرجات، وهي »املنتجات« التي تنشأ من عملية 

اإلنتللاج الداخيل أو من املتعاقدين الذين أسللندت إليهم بعللض الخدمات.  وكام رأينا، فإن 

هذا النهج له بعض أوجه القصور، والتي أصبحت أكرث بروزًا نتيجًة لتزايد التعاقد الخارجي 

مللن جانب عى مهام أكرث تعقيًدا، مع وجود مشللكالت معقدة متعددة األوجه، إضافًة إىل 

مشللاركة عدد أكرب من األطراف واختالفهم يف التصدي لهذه املشللكالت، ومشاركة املواطنني 

يف التشللاور بشللأنها.  وبصفة خاصة، لقد ضيقت هذه املشللكالت نطاق تصور طرق بديلة 

لتحقيللق النواتج.  واآلن هناك توجه ناشللئ يف إدارة القطاع العام للتفكري بتوسللع بشللأن 

األهداف النهائية، والتفكري يف وسائل تحقيقها يف الوقت ذاته، والشاغل الرئييس لهذا التوجه 

الجديد هو تحقيق أفضل استخدام لكل ما له قيمة للجمهور. 

ثانًيللا، يعنى الكتاب بتوسلليع نطاق الجهللات الفاعلة التي ميكن أن تسللهم يف تحقيق 

األهللداف العامة املطلوبة، بدًءا من املنظامت الحكومية ومزودي الخدمات املتعاقد معهم 

وغريهللم.  وقد درسللنا يف هللذا الكتاب عى وجلله التحديد أنواعاً مختلفللة من املنظامت 

باعتبارهللم رشكاء، فضاًل عن املتطوعني والجهات التنظيميللة والعمالء، لكننا أرشنا أيًضا إىل 

أن شللبكة املشاركني املحتملني أوسع من ذلك، وميكن أن تشمل املعارف والجريان واألقارب 

وغريهم ممن لديهم أي صلة بأي مام سللبق، كام طرحنا آلية تشللخيصية ل سلسلللة القيمة 

العامة ل باعتبارها طريقة الكتشاف املشاركني املحتملني. 

ثالًثا، يقدم هذا الكتاب مجموعة من العوامل األكرث تعقيًدا وذات االختالفات شللديدة 

الدقة ل كام نأمل ل لتؤخذ يف االعتبار عند اتخاذ القرار بالتعاقد الخارجي مع أي من األطراف 

املحددة يف سلسلة القيمة العامة.  وال يتضمن هذا فحسب أخذ منافع الخدمة وتكاليفها يف 

الحسللبان، ولكن أيًضا يتضمن املسئولني عن إدارة العالقة واملؤثرين يف املوقف اإلسرتاتيجي 

للمنظمة الحكومية والقيم التي تقدمها.  فبدالً من إعادة إحياء النقاش العقيم حول تقديم 
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الخدمللات مبعرفللة القطاع الخاص أو القطاع العام، فإننا نشللري إىل أن كل هذا يتوقف عى 

السياق وطبيعة الخدمة.  ففي بعض الحاالت، ال يكون التعاقد الخارجي مجرد فكرة لطيفة، 

ولكنه يف الحقيقة أمٌر ال مفر منه؛ وذلك بسللبب االعتامديللة املتبادلة بني الجهات الفاعلة 

الحكومية وغري الحكومية.  والسؤال املطروح يف هذه الحالة ليس بشأن اتخاذ قرار التعاقد 

الخارجي، لكنه بشللأن أفضل طرق القيام بذلك.  وللمساعدة يف تحديد هذه املواقف، لقد 

تناولنا مفهوم »سلسلة القيمة للعامة«. 

رابًعللا، يأخللذ الكتاب بعني االعتبار مجموعة أوسللع من العوامل التللي تحث األطراف 

الخارجية عى اإلسللهام يف تقديللم الخدمات العامة.  ومن ناحية أخرى، يتسللع الكتاب يف 

دراسللة نطاق املحفزات التللي تتعدى املصلحة الشللخصية االقتصادية )مثللل املكافآت أو 

العقوبللات املادية(، وذلك بتضمني املحفزات غري املادية، مثل املكافآت الداخلية والتضامن 

االجتامعي واملناشللدات املعيارية.  ومن جهة أخرى، يعرتف أيًضا بأهمية تسللهيل إسللهام 

األطراف الخارجية، إما بتبسيط مهامها املتوقعة أو بتعزيز قدرتها عى أدائها. 

وأخللريًا، يوضح الكتاب أن هذه الطرق الجديدة لتقديم الخدمات تتطلب أيًضا مفهوماً 

أوسللع لعمل املوظفني الحكوميني، ليس ألنهم يقدمون الخدمات بأنفسهم فحسب، ولكن 

ملشللاركتهم أيًضا يف أنشللطة تهدف إىل حث اآلخرين عى اإلسللهام يف تقدميها، مثل تطبيق 

العقوبللات أو الحوافز وإعادة تصميم مهللام تقديم الخدمات لتكون أكرث إثارًة لالهتامم أو 

مالءمًة لأطراف الخارجية، أو حشللد مجموعات األقران، أو تقديم أهداف تجتذب الدعم.  

وهذا عادًة ما يكون عماًل أكرث صعوبة، ولكنه أكرث قدرة عى االستيعاب ومجٍز. 

ومع املي قدًما يف القرن الواحد والعرشين، فإن التحديات التي تواجه املجتمعات تجرب 

الحكومات عى دراسة وسائل جديدة للتنظيم والعمل مع األطراف األخرى، إضافًة إىل إعادة 

النظر يف كيفية تقديم الخدمات العامة.  وهذا عى سللبيل إعادة رسللم الحدود التقليدية 

ملنظامت القطاع العام وإعادة تشكيل عملها؛ هذا ألن الحكومات ستواجه تحديات جديدة 

قللد حددناها وسللعينا إىل تبيانها يف هذا الكتاب، ولكن سللتكون هنللاك احتامالت جديدة 

لتقديم القيمة للجمهور. 
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هذا »املنظور املسللتقبيل لتقديم الخدمات الحكومية« ليس برؤية شللاملة للمستقبل، 

لكنلله التحدي اليومي الذي يواجلله مديري القطاع العام يف أنحاء كثرية من العامل، فلم يعد 

لديهم ترف اإلدارة بنامذج مبسللطة لتقديم الخدمات، ولكن ينبغي عليهم أن يتعاملوا مع 

مللزودي الخدمات املتعددين ومع مختلف الدوافع مًعا، وذلك باسللتخدام مجموعة كاملة 

من اآلليات إلدارتهمسلليكون هذا اإلجراء املؤسلليس محفوًفا باملخاطر، ولكنه مجٍز جًدا يف 

ذات الوقت. 
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المالحظات والمراجع:

1- تحديد مالمح المشهد المتغير في تقديم الخدمات العامة:

 لقللد حاولت الحكومة الربيطانية، من بني جهات أخرى، أن يضطلع عمالؤها بأدوار . 1

أقرب إىل دور عمالء القطاع الخاص، يف إطار جدول إضفاء الطابع الشخيص، بوصفهم 

أصحللاب املوازنة الذين ميكنهم اتخاذ القرارات يف األسللواق )انظللر كالرك وآخرين 

2007: 41-2(.  ومللع ذلك، وعللى قدر املال املمنوح من الحكومة، هذا من شللأنه 

مجرد إزالة مرحلة واحدة من املستفيدين. 

أو ما يطلق عليه شيفر ولوفريدج )2002( »العالقة بني القائد والتابع«. . 2

2- المنافع والتكاليف:

هللذا رشح مهم لكيفية توليللد القيمة من التخصص، وهو مفهللوم منحنى الخربة، . 1

»حيث تنخفللض التكاليف مع انخفاض اإلنتاج الرتاكمللي« )أبيل وهاموند 1979: 

106(.  وقللد وجللد أنها قابلللة للقياس وميكللن التنبؤ بها ملجموعللة من املنتجات 

والخدمللات، فاملنظامت التي تنتج يشء ما لفللرتة أطول، تتاح لها املزيد من الفرص 

لزيادة كفاءة العاملة وتحسني أساليب العمل، أو تطوير عمليات إنتاج جديدة، أو 

تغيري مزيج املوارد، أو التوحيد القيايس للمنتج )أبيل وهاموند 1979: 13-112(. 

عى سللبيل املثال، استعانت وزارة اإلسللكان والتنمية الحرضية األمريكية يف مدينة . 2

كنسللاس بأحد اتحادات املسللتأجرين للعمل مع رشكة خاصللة عى جوانب إعادة 

تطوير مرشوع سكني، وضامن أخذ املخاوف املحلية بعني االعتبار. 

رشاكات الرعايللة األولية )أو الخدمات الصحية األوليللة( غالًبا ما تؤدي هذا الدور، . 3

فتطلللب مجموعة متنوعة من مللزودي خدمات الرعاية الصحيللة »عند الحاجة«.  

عللى النقيض من ذلك، إذا ما اسللتثمرت الجهة أموالهللا يف مجموعة متكاملة من 

العمليات، فإنها تجد صعوبة يف التحكم يف هذه الظروف املتغرية.
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ففي برنامج عمل العناية باألرض والبيئة األسللرتايل الذي أطلق يف تسعينيات القرن . 4

امليالدي املايض، قدمت دائرة خدمات التوظيف إعانة أجور إىل العاطلني عن العمل 

من الشللباب، يف حني قدمت لهم الجهللات الحكومية املعنية باملحافظة عى البيئة 

واألرض التدريب، حيث عملوا عى مرشوعات املحافظة عى األرايض املحلية، ومن 

ثللم تحقق كلٌّ مللن أهداف التوظيف واملحافظة عى البيئللة )برنامج عمل العناية 

باألرض والبيئة 1993(. 

5 . Saline Wetlands عى سللبيل املثال، انظللر رشاكة حفظ األرايض الرطبة املالحللة

Conservation Partnership يف لينكولن بارك بوالية نرباسكا )ماملسرتوم 2009(. 

3- الدوافع واآلليات:

يف اململكللة املتحللدة، عى سللبيل املثللال، كانت إصالحللات حزب العللامل الجديد . 1

مستوحاة من فكرة أن »الجهات تتسم بالعقالنية ولها مصلحة شخصية ومن املرجح 

أن تستجيب للحوافز والقيود بطريقة ميكن التنبؤ بها« )ستوكر وموسيل 2010: 10(. 

للحصول عى نظرة شاملة عى خط اإلنتاج، راجع هامرب )1991(. . 2

مللن املثري لالهتللامم، أن الدوافع الذاتية تجتذب الهتامم علللامء النفس إضافًة إىل . 3

بعض االقتصاديني، مبا يف ذلك برونو فراي وزمالئهام الذين أجروا أبحاًثا واسعة حول 

التفاعل بني الدوافع واملحفزات.  انظر عى سبيل املثال، فراي وماير )2002(. 

يف الدوافللع الذاتيللة انظللر دييس )1975(؛ ليللرب وجريللن )1978(؛ دييس وآخرين . 4

)1999(.  ويف النمو والتنمية، تشمل الدراسات الكالسيكية:  ماسلو )1954(؛ ألدرفري 

)1969(؛ هاكامن ولولر )1971(. 

مثال عى هذا االتجاه، كريبس )1997(؛ بيسيل وجاتاك )2003(. . 5

يف علللم النفس، انظر سللاتو )1975(؛ بيليافني وتشللارج )1990(؛ بيليافني )2001(؛ . 6

باتسللون وباول )2003(؛ سافريلسللياه وآخريللن )2009(.  ويف علم االجتامع، انظر 

هييل )1994(؛ فهر وجينتيللس )2007(.  ويف األنرثوبولوجيا، انظر هرنيك )2006(.  
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ويف العلوم السياسية، انظر أوسرتوم ووكر )2003(؛ فاولر وكام )2007(.  وىف االقتصاد 

السلللويك، انظر فراي )1992(؛ جينتيسللوآخرين )2005(؛ فهر وفيش باكر )2005(؛ 

سلليجموند )2007(.  يف علللم األحياء، انظر كللريس وآخرين )2003(؛ وينسلللريس 

وراتنكس )2006(.  ويف طب األعصاب، انظر دي كورفان وآخرين )2004(. 

آيريس وبريثوايت )1992: 27-8( مثال لدار لرعاية املسللنني التي توفر الحد األدىن . 7

من الرعاية للعمالء يف دار الرعاية، ثم مبجرد تحقيق ذلك تسعى لتعظيم الربح. 

من األمثلة املثرية لالهتامم مثال شللاير، ميكاثرا بوالية أسرتاليا الغربية، حيث تعمل . 8

الرشطة والحكومة املحلية مًعا ليضعا بالتشللارو خطة ملنح املكافآت نظري السلللوك 

 ABC( الجيد من الشللباب متمثلة يف تذاكر مجانية لدخول حامم السللباحة املحيل

 .)2007 News

انظللر ويرن ومانللدر )1978(؛ دييس وريللان )1985(؛ كللون )1993(؛ إليوتوآخرين . 9

)2000(؛ انظر أيًضا ريسون وتيسديل )2008( بشأن النقطة األوىل. 

 يف الحاالت الخطرة، ميكن حتى اسللتخدام التشللهري، عى سللبيل املثال حيث يجرب . 10

مرتكبو الجرائم عللى »مواجهة« ضحاياهم ومجتمعهم من خالل إجراءات العدالة 

اإلصالحيللة والتي تهدف إىل أن يدرك الجناة تأثري ترصفاتهم.  وللتعرف عى العدالة 

اإلصالحية، انظر العمل الجليل الذي قدمه لجون بريثوايت.  للحصول عى مجموعة 

 ./www. restorativejustice. org// :كبرية من األمثلة انظر الرابط التايل

 عى جانب املكافآت، ارتبطت عالوات املعلمني بارتفاع درجات الطالب يف االختبار . 11

)دي وكيللز 2004(، يف حللني أظهرت برامج يف الربازيللل واململكة املتحدة والواليات 

املتحللدة األمريكيللة أنه عنللد مكافأة الطللالب أو أولياء األمور، تتحسللن معدالت 

االلتحللاق باملدارس )جوري 2001؛ برنامللج األمم املتحدة اإلمنايئ عام 2006؛ وانظر 

تروتونوآخرين 2005 للحصول عى ملخص( يف اململكة املتحدة، يقدم نادي الحضور 

بنسللبة )100%( مجموعة من املكافآت لتالميذ املدارس يف نيوكاسللل ذوي نسللبة 

حضور ممتازة باملدرسللة تللرتاوح بني تذاكر لحضور مباريات كللرة القدم إىل تذاكر 

عروض ديللزين عى الجليد.  ويف الواليات املتحدة، يشللجع مرشوع النجوم الطالب 
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للحصللول درجات ممتازة والحفللاظ علىها، من خالل الحوافللز النقدية التي ميكن 

اسللتخدامها لتمويل املرصوفات التعليمية )تروتون وآخرون 2005(.  عندما قدمت 

مكافللآت مالية ملتعاطي املخدرات انخفضت نسللب التعاطللي، وقد تولت جامعة 

فريمونت يف الواليات املتحدة األمريكية برنامج إدارة الطوارئ للتعامل مع متعاطي 

املخللدرات مللن املراهقني )تروتونوآخريللن 2005(، حيث يسللتخدم مجموعة من 

القسللائم لتشجيع السلوكيات املؤيدة للمجتمع بني الشباب، كام يكافئهم العاملون 

بالعيادة عندما تكون نتائج تحليل البول الخاصة باملشللاركني خالية من املخدرات.  

وتزيللد قيمة املكافللآت كلام زادت فرتة عدم تعاطي املشللارك للمخدرات، ويرتبط 

الربنامللج بأولياء األمور لضامن املشللاركة املسللتمرة وتقديم املكافللآت لهم عندما 

يشللاركون بفاعليللة يف تعزيز جوانللب الربنامج، وميكن أيًضا أن تسللتخدم الحوافز 

املالية لتعزيز مسللتويات جودة لخدمات الصحية )كونراد وبريي 2009(، وتحسللني 

معدالت الوقاية ضد العدوى يف البلدان النامية )فريبرازر وآخرون  2001، مذكور يف 

كونراد وبريي 2009(، وتشجيع املرىض عى االمتثال للمشورة الطبية وتناول األدوية 

املوصوفة )جيوفريدا وتورجينسون 1997، مذكور يف جوري 2001(، وزيادة معدالت 

حضور مرىض االكتئاب للمقابالت املحددة لهم )بوسللت وآخرون 2006، مذكور يف 

جوكيلسون 2007(.  وعى الجانب اآلخر، طبقت العقوبات أيًضا باستخدام سندات 

اإليللداع، ففي هذه الربامج يدفع املشللاركون سللنداً نقدياً يسللقط حقهم فيه عن 

مخالفة اتفاقهم.  ومن األمثلة املبتكرة برنامج من برامج اإلقالع عن التدخني حيث 

خضعت املجموعة للعقوبة عندما دخن األفراد، ويف برنامج آخر أعيدت السللندات 

عند انتهاء األفراد من دورة كاملة من العالج ملرض السل )جوكيلسون 2007(. 

 وللحصللول عى معلومات بشللأن ما هللو »تقليدي« يف هذا املوضللوع ، انظر كري . 12

 .)1975(

 هنللاك أدلللة متزايدة عى أن درجللات االختبارات ال تصيب الهللدف املرجو بهذه . 13

الطريقة قارن هوملسللتورم وميلجورم )1991(، هاريف-بيفيللس )2003(.  وأظهرت 

فضيحة حديثة يف أتالنتا يف الواليات املتحدة مخاطر تثبيت الحوافز رفيعة املستوى 
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بناًء عى درجات االختبار )مبا يف ذلك املكافآت الفردية واالمتيازات يف مكان العمل(، 

وكانت هناك مزاعم بأن املعلمللني قدموا للطالب اإلجابات الصحيحة، وأن بعضهم 

عقللدوا حفللالت بيتزا يف عطلة نهاية األسللبوع وذلك حتى يتمكنللوا من »تعديل« 

اختبللارات الطللالب للتأكد من تلبية توقعللات األداء التي وضعهللا مراقب التعليم 

ملدرستهم )انظر سيفرسون 2011أ، 2011ب(.  اعرتف العديد من املعلمني ومديري 

املللدارس بالغش، وقال املحققون أن املرشفني واإلدارة قد أعطوا أهمية كبرية لنتائج 

االختبار، وأهمية أقل للنزاهة واألخالق، ويف خضم الفضيحة، أشار أحد أولياء األمور 

)ومللدرس سللابق( قائاًل:  »ماذا يعني أن تكون متعلللاًم؟ . . .  هل يجب أن تحصل 

عللى أعى درجللة يف االختبار؟ أجابتي عى هذا السللؤال: »ال«.  ويعد هذا جزًءا ال 

يتجللزأ من خلل وظيفي عام وليس مقترًصا عى املدارس العامة يف أتالنتا عى وجه 

الخصللوص«، واألسللوأ من ذلك هو أحتامل أن يحرم الطالب مللن التعليم التقوميي 

الالزم لهم بسبب ارتفاع درجاتهم. 

 انظر الف وفرانك )1990( لالطالع عى مناقشللة آثللار نظام املدفوعات يف الرعاية . 14

الصحية، مبا يف ذلك الرعاية النفسية ومدة إقامة املرىض. 

 أكدت الدراسللة التقليدية لهاكامن ولولر )1971( والعديد من الدراسات عى هذه . 15

النقطللة وتناولتها بالتفصيل منذ ذلك الحني.  انظر عى سللبيل املثال، ويرن وماندر 

)1978(؛ أولدهام وكامينجز )1996(؛ الثام وبيندر )2005(. 

 انظر سللاتو )1975( ملعرفة العالقة بني القبول االجتامي والسلللوكيات املسللاعدة، . 16

وإيزومي وآخرين )2010: 629( لالطالع عى مثال يف علم األعصاب. 

 يقللدم املتطوعللون املسللاعدة يف األعامل اإلضافيللة باملستشللفيات يف العديد من . 17

البلللدان، مام يتبللح الوقت للطاقم الطبللي املهني املوظفني اإلداريللني ألداء املهام 

األساسللية الخاصة بهم )هاندي ورسينيفاسللان، 2004(، وتقدم مجموعة »أصدقاء 

املتنزهللات الوطنية« الدعللم للمتنزهات الوطنية يف بلدان، مثللل:  كندا والواليات 

املتحدة وبريطانيا وأسللرتاليا وإندونيسلليا، وليس بالتربعات النقدية فحسب ولكن 

أيًضا بالعمل عى أشللياء مثل تنظيف الطرق أو إصالح األكواخ.  انظر عى السللبيل 
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 www. fnpf. org/www. friendsofthesmokies. org/aboutus; www. :املثللال

 .pc. gc. ca/pn-np/ab/banff/edu; www. friendsofflindersranges. org. au

 ففي دول الحلفاء، نال الكفاح ضد الفاشية يف الحرب العاملية الثانية تأييًدا هائاًل، يف . 18

حني كانت الحرب يف فيتنام يف سبيعينيات القرن املايض مثرية للجدل بني الجمهور يف 

تلك البلدان، وانعكس ذلك يف عدم وجود حامس للتطوع للخدمة العسكرية مقارنًة 

بالحرب العاملية الثانية )سيجال وآخرون 1999(.  ويف اآلونة األخرية، يواجه القامئون 

عى التجنيد يف الجيش ازدياد يف صعوبة اسللتقطاب املتطوعني لالنضامم للجيش يف 

ظل تنامي االستياء من حرب العراق )كريبينفيتش 2005؛ كورب ودوجان 2007(. 

 شللنت حمالت مامثلة يف العديد من البلدان يف سللبيل الحد من اسللتهالك املياه . 19

وإهدارهللا والحد من انبعاثات الغازات املسللببة لالحتباس الحراري، مع تشللجيع 

األفراد عى اإلقالع عن التدخني وتشللجيع إعادة التدوير أو إقناع أصحاب العقارات 

عى جعل عقاراتهم أكرث مقاومة للحريق )لالطالع عى مناقشللة ممتازة بشأن هذا 

املوضوع انظر دوالن وآخرين 2010، وملناقشللة سللياق التسللويق االجتامعي انظر 

برينان وبيني 2010(.  ويف معظم الحاالت، يستتبع هذه الحمالت محاولة التوصل 

ألفضل طرق تحقيق املصلحة الشخصية للفرد عرب اتباع السلوك املطلوب. 

 يف إيرلندا أثارت زيادة كمية األكياس البالستيكية التي يستخدمها املتسوقون اهتامم . 20

واضعي السياسللات املعنيني والرأي العام لسللنوات عديدة )كولينز وآخرون 2003(.  

وتشللري التقديرات إىل اسللتهالك )1.28( مليار كيس )325 كيسللاً للشخص الواحد( 

سنوًيا، وهذا صاحبه تكلفة تبلغ 50 مليون دوالر عى عاتق تجار التجزئة، ومن هذه 

األكيللاس ال يوجد إال )0.5%( يجري إعادة تدويرها.  ومل تكن ألي محاوالت سللابقة 

لتشجيع إعادة تدوير األكياس أي تأثري ملحوظ؛ ويرجع ذلك إىل حد كبري لعدم مباالة 

املستهلكني.  يف عام 2001 فرضت الحكومة رساًم قدره )0.15%(يورو عى كل كيس 

من البالسللتيك، واملعروف عى نطاق واسع باسللم »رضيبة املنتجات البالستيكية«، 

وأطلقت معها حملة توعية عامة كربى.  وأوضحت الحملة سبب تطبيق هذا الرسم 

وكيف ميكن للمستهلكني تغيري سلوكياتهم لتجنب دفع هذا الرسم.  أدى الجمع بني 
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التعليم والحوافز املالية إىل وجود تغريات كبرية يف سلوكيات املستهلك كام أدى إىل 

الحصول عى الدعم لتبني الرسللوم.  وقللد خصصت األموال التي جمعت لصندوق 

البيئة، مام ساعد يف ربط الرسوم بأهداف بيئية أكرب.  وبإمكان الجمع بني املحفزات 

املادية واملعنوية، يف مثل هذه الحاالت، أن تؤدي إىل نتائج إيجابية. 

 هناك أيضاً ظاهرة ذات صلة معروفة باسم »اآلثار غري املبارشة«، مام يضاعف هذه . 21

املشللكلة.  ومن ثم، هذا يعني أن عى الطفل يف سن املدرسة أن يحصل عى املزيد 

مللن األموال، ليس يف كل مرة يطلب منه القيام مبهمة معينة من الواجبات املنزلية 

فحسب، لكن أيًضا عندما يطلب منه القيام مبهام أخرى، مثل جز العشب. 

 انظر أيًضا ريسللون وتيسللديل )2008(.  وقد أشللار ماكريس )2009( إىل النقطة . 22

نفسها بأن الدوافع الداخلية تقلل من قوة الحوافز املادية. 

 انظر فراي وجيجن )2001: 594( واآلراء التي طرحها ريسللون وتيسديل )2008(، . 23

وماكريس )2009(. 

 توصل مسللح لعدد 18 دراسللة معملية يف مجال االقتصاد تقدميللم دعم تجريبي . 24

قللوي لأطروحة )فراي وجيجن 2001(، كام توصللل التحليل التجميعي لعدد 128 

دراسة أجرها علامء النفس إىل تقديم النوع ذاته من الدعم )دييس وآخرون 1999(، 

تضفي إليها أيًضا الدراسات التجريبية يف مجاالت العاملة وحوافز العمل والخدمات 

ومشكالت املواقع وتجميع املوارد املشرتكة وصياغة الدساتري والتهرب من الرضائب 

وزًنا قوًيا )فراي وجيجن 2001(. 

 كانت هذه النتائج التي توصل إليها البحث يف مجال تنظيم الرشكات )جرابوسلليك . 25

وبريثوايت 1986؛ جاروبا 2000؛ إنجلني 2003؛ جنينهام وآخرون 2003(. 

 انظر فاندنبريج )2003( للطالع عى مناقشللة بشأن املعايري واالمتثال البيئي.  انظر . 26

أيًضا باترنوسرت وسيمبسون )1996( بشأن التشهري. 

 ومللع ذلك، توصلت دراسللة أجريت عللام 1973 إىل تقديم دعم تجريبللي قوي لذلك، . 27

والسيام أن نسبة التربع كانت أعى بني أولئك الذين مل يقدم لهم أي مبالغ )أبتون 1973(. 
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 تقرير مؤسسللة Mindspace )دوالن وآخرون 2010( الذي أعده معهد الدراسات . 28

الحكومية يف اململكة املتحدة والتقرير الذي أعده مركز التحليل اإلسرتاتيجي )أوليري 

وسونرون 2010( عن تحسني الصحة العامة يف فرنسا يقدمان مثالني ممتازين. 

 مللن أفضل األمثلللة التي قدمها ريتشللارد ثالر، وهو عامل االقتصللاد صاحب كتاب . 29

Nudge، ليُعللرف كيللف أن عماًل بسلليطاً كحفر صور ذباب عللى املكان املخصص 

للتبول يف مطار أمسللرتدام شجع الرجال عى التبول يف املكان املخصص لذلك، وهذا 

أدى إىل الحد من انسللكاب البول بنسللبة )80 %(.  هذا، وقد أشللار إىل أن األعامل 

الصغرية ميكنها تغيري السلللوكيات، ودون الحاجللة إىل أي جهد إضايف من األفراد يف 

الغالللب )انظر سللومر 2009(.  لالطالع عللى املزيد من األمثلة، قللم بزيارة موقع 

www. nudges. org، هذا املوقع مدونة قدمها ثالر وسانستاين. 

 انظر باتريك وينتور )2010( الطالع عى »وحدة الدفع« الربيطانية وسومر )2009( . 30

بشأن سانستاين »املسئول عن الدفعات« يف الواليات املتحدة األمريكية. 

 انظر رؤية فيليبس ورويل )2011( لالطالع عى القيود املفروضة عى إسرتاتيجيات . 31

الدفعللة والحاجللة إىل إجراء تغيريات كبرية.  لالطالع عى بعللض االنتقادات العامة 

املوجهة لهذا النهج انظر ستوكر وموسيل )2010(.  وجهت وسائل اإلعالم الرائجة يف 

اململكة املتحدة بعض االنتقادات أيًضا، عى سبيل املثال، روزن )2011(. 

 انظر فرينش وريفني )1959( لالطالع عى األسس املختلفة للسلطة ذات التأثري االجتامعي. . 32

4- إسناد األعمال للغير والتعاقد مع المنظمات األخرى:

انظر مكتب مفتيش خدمات االحتجاز )2004(؛ وزارة العدل )2005( حيث يشللار . 1

إىل العام التايل لالنطالق باسللم »االنتكاسة والتعايف والتجدد لعقد حراسة املحكمة 

وخدمات االحتجاز و. . . «)ص 3(. 

لالطالع عى مناقشللة كاملة بشللأن مجموعة من أشللكال التعاقدات، انظر ماكنيل . 2

)1978(؛ ويليامسون )1979(؛ ويليامسون )1985(. 



319إعادة التفكري يف تقديم الخدمات الحكومية

الخامتة

 انظر هودج وجريف )2008( بخصوص هذه النقطة، حيث وضعا خمس تصنيفات . 3

من الرتتيبات:  التعاون املؤسلليس لإلنتاج املشرتك ومشللاركة املخاطر، عقود البنية 

التحتية طويلة املدى، شللبكات السياسللة العامة، تنمية املجتمللع املدين واملجتمع 

املحيل، تجديد املناطق الحرضية، مرشوعات التنمية )ص. 94(. 

 قللدم دومربجر وفرنانديز )1999( تعريفات شللاملة إىل حد كبري؛ وأيًضا سللكيلرش . 4

 .)2005(

عى سللبيل املثال، يف اململكة املتحدة من الشللائع التمييز بني أنواع الرشاكات بني . 5

القطاعللني العام والخاص يف مجال البنية التحتية )البنية التحتية لرأس املال املادي( 

والللرشاكات بللني القطاعني العام والخللاص يف مجال تقديم الخدمات الشللخصية، 

وهي تعد شللكاًل من أشكال إسللناد األعامل للغري، رغم أن هذا الرتتيب أطول أجاًل.  

ويعللد دومربجر وفرنانديز )1999( كاًل من مرشوعات البنية التحتية الكبرية وعقود 

تقديللم الخدمات باعتبارها نوع من أنواع الرشاكات بللني القطاعني العام والخاص 

املسللتمرة.  ونحن هنا نعترب الرشاكات بني القطاعني العام والخاص وإسناد األعامل 

للغري ببسللاطة النامذج الشائعة للتعاقد.  وينسجم هذا مع كتاب تيسامن وكليجن 

)2002( اللذان أشارا عى وجه التحديد إىل أن برنامج مبادرة متويل القطاع الخاص 

يف اململكة املتحدة كان شكاًل من أشكال التعاقد وليس الرشاكة.  وينعكس جزء من 

هذا عى كيفية التعامل مع الرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف الواقع العميل 

يف صورة العديد من اإلعدادات عى اعتبار أنها »عالقة عمل، ترتكز عى عقد طويل 

األجل« )هودج وجريف 2008: 95(. 

املفوضيللة األوروبيللة )2004(.  حالة مرشوع نظام ميللاه الرصف الصحي يف مدينة . 6

دبلللن بجمهورية أيرلندا، الذي افتتح يف عام 2003، تعد مثااًل جيًدا لنظام التصميم 

والبناء والتشغيل يف الرشاكات بني القطاعني العام والخاص.  فقد أطلقت الحكومة 

برنامج واسع النطاق أطلق عليه اسم برنامج االستثامر يف خدمات املياه عام 2000 
الللذي كان يعتمد اعتامًدا كبريًا عى الرشاكة بني القطاعللني العام والخاص، وكانت 
محطللة معالجة املياه يف منطقة دبلن جزًءا من هذا املرشوع.  وبعد طرح مناقصة 
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دولية، جرى ترسللية عقدها عى اتحاد رشكات دويل لتصميم املنشللأة وبنائها، ومن 
ثم تشللغيلها ملدة 20 عاًما.  ومن املثري لالهتامم، يف هذه الحالة، أن التمويل الالزم 
للمللرشوع، الذي يبلغ نحو 265 مليون يورو، كان مزيًجللا من األموال املقدمة من 
االتحللاد األورويب والحكومللة الوطنية واملحلية، بداًل من اتحللاد الرشكات الخاصة.  
فيحل املقاول عى مقابل تشللغيل املحطة من حكومة البلدية التي تحصل بدورها 
الرسللوم من املسللتهلكني من خارج القطاع األرسي إضافة إىل رسوم تعكس، يف جزء 
منهللا، كميللة املخلفات غري املعالجة التللي خلفها هؤالء املسللتخدمون، إضافًة إىل 
مخصصات من الحكومة الوطنية.  وعى املقاولني صيانة املحطة وتغطية التكاليف 
التشللغيلية، يف حللني تظل األصول مملوكللة للحكومة.  وتقدم الحوافللز لقاء تركيز 
املشللغلني عى زيادة الكفاءة للحد من تكاليف التشغيل والصيانة، ومن ثم تعظيم 

الربح.  الحالة مذكورة بالتفصيل يف ص.  8-36. 

يف جميللع أنحللاء العامل، توجللد »قامئة« حقيقيللة للمرشوعات بدًءا مللن:  برنامج . 7
الطرق الوطنية يف الربتغال، ووصلة السللكك الحديدية الريعة لقطارات تاليس يف 
هولندا، وإعادة إنشاء الطرق وصيانتها يف األرجنتني، وبناء مراكز الرشطة والسجون 
واملحاكم يف فرنسللا، وبناء محطات الشللحن واملناطق الصناعية يف الفلبني، ومطار 
أثينللا يف اليونان، وصواًل إىل تطوير مرافق املياه يف رومانيا واملوانئ ومرافق التعليم 
يف جمهوريللة كوريا.  انظللر بلوندال )2005(؛ وويب وبللول )2002(، لالطالع عى 
مجموعللة كبرية من األمثلة.  الحللاالت موضحة بالتفصيللل يف املفوضية األوروبية 

)2004(؛ وكيم وآخرين )2011(. 

لالطالع عى حالة مستشفى ميلدورا Mildura انظر بلوندال )2005(، ولالطالع عى . 8
موضوع نظافة املستشللفيات التابعة ملبادرة متويل القطاع الخاص انظر جيمسللون 

)2010(، وبخصوص الطريق الريع الهندي انظر مدينة لندن )2008(. 

لالطالع عى مناقشات حول هذه النقطة انظر ويب وبول )2002(؛ وليامز )2003(؛ . 9
بيفري)2009(. 

لالطالع عللى مجموعة من النقاط حول هذا املوضللوع انظر ويب وبول )2002(؛ . 10
وليامللز )2003(؛ بلوندال )2005(.  ولالطللالع عى تحليل ممتاز لتكاليف مبادرات 

متويل القطاع الخاص يف إسكتلندا انظر هيلوويل وبولوك )2007(. 
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لالطالع عى األدلة املعنية، انظر بولوك وآخرين )2007(، بشأن فحص أدلة الخزانة . 11

باململكللة املتحدة، أو عللدم وجودها، فيام يتصل مبطالبات نجللاح مبادرات متويل 

القطللاع الخاص وذلك من حيللث التجاوز يف تقديرات التكاليللف والوقت.  وفيام 

يتعلق مبسللألة املخاطللر، انظر إدواردز وشللاؤول )2002(؛ وأيضللاً بولوك وآخرون 

 .)2011(

فيللام يتعلق مبسللألة التكلفة، يقللال أن املبالغ املدفوعة للمسللتثمرين يف مرشوع . 12

مستوصف أدنربة املليك التابع ملبادرة متويل القطاع الخاص يف إسكتلندا، طوال عمر 

الرتتيبات املقررة، تبلغ أكرث من ضعف تكلفة رأس املال األصيل للمستشفى.  وأدت 

مجموعللة من الفضائح ذات الصلة بالرشاكات بللني القطاع العام والخاص إىل إثارة 

الجللدل حول فاعليتها.  ففي املجر، بدأ مرشوع الطريق الريع Ml، املعروف بأنه 

»مرشوع التمويل لعام 1995«، ورسعان ما انهار بسللبب الرعاية املنخفضة وتهديد 

نادي السلليارات برفع دعوى نتيجة الرتفاع األسللعار، مللام أدى إىل تأميمه يف عام 

1999؛ وخر املساهمون )60( مليون يورو وتكبدت الحكومة تكاليف باهظة.  يف 

املكسيك، يف عام 1997 انهار املشغل الرئييس للطرق املدفوعة الرسوم، مام أدى إىل 

تدخل الحكومة وسللدادها )7.7( مليارات دوالر من الديون.  انظر بولوك وآخرين 

)2011(؛ لالطالع عى مناقشة وافية بشأن هذه الحاالت. 

انظر سللميث )2007(؛ لالطالع عى مناقشللة ممتازة بشللأن تنللوع املنظامت غري . 13

الهادفة للربح وكذلك تركيزهم عى الخدمات االجتامعية املعقدة. 

انظر فان سللاليك )2002( وسللميث )2007(؛ لالطالع عى مناقشللة شللاملة لهذه . 14

النقاط. 

بخصللوص الحكومللة املحليللة انظر أوفلللني وألفللورد )2008(، وبخصوص وكاالت . 15

الخطوات التالية )Next Steps( يف اململكة املتحدة اطلع عى تالبوت )2004(. 

وتتوفر أشللكال متعللددة من خصوصية األصول، فيشللري ويليامسللون )1991( إىل . 16

سللتة أنواع، وهي:  خصوصية املوقع، خصوصية األصول املادية وخصوصية األصول 

البرشية ورأس مال العالمة التجارية، واألصول املخصصة، والتحديد الزمني. 
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تلقللت رشكللة AIMS عقوبة 100.000 ألف دوالر )أو باألحللرى تخفيض مكافأة األداء . 17

املحتملللة( عند وفاة الرجل، تشللاريل رميون جامبل؛ ألن الطبيللب الرشعي أفاد بالوفاة 

أثناء االحتجاز.  وكان مقياس األداء يف العقد يتضمن عدم وجود أي حالة وفاة يف الحجز 

)وزارة العللدل 2005(.  وهكللذا ميكن القول إنها تحملت املسللئولية التعاقدية ألنها مل 

تلبِّ معايري األداء، ولكن رغم ذلك فإن التكاليف اإلسرتاتيجية األكرب تحملتها الحكومة. 

وجد أن الرشكة نفسللها مهملة من الناحية القانونية، وأسللاءت استخدام الحبس . 18

االنفللرادي عند إدارة مراكز احتجللاز طالبي اللجللوء أو املهاجرين غري الرشعيني 

يف أسللرتاليا، وقد خضعت للتحقيق الجنايئ يف بريطانيللا عندما تويف رجل مختنًقا 

بعللد أن كبل الحراس يديه وقدميه عى من طائرة.  وخر مركز احتجاز سللابق 

)GEO Group( العقد الذي أبرمه مع الحكومة األسرتالية عام 2003 عندما توصل 

التحقيق إىل أن األطفال املحتجزين تعرضوا ملعاملة قاسية )برينستاين 2011(.  وقد 

اتسللع نطاق االسللتعانة باملتعاقدين من القطاع الخاص، والسلليام الرشكات الكربى 

متعددة الجنسلليات، يف مجال إدارة مراكز االحتجاز يف أسللرتاليا، رغم أنه أمٌر مثرٌي 

للجدل أيًضا.  ويقدم )برينستاين 2011( موجزاً جيداً عن هذه املسائل. 

لالطالع عى حالة رشكة Centrelink بأسللرتاليا انظر هاليجان )2007(، وبخصوص . 19

وكاالت الخطوات التالية يف اململكة املتحدة انظر جنكينز وآخرين )1988(. 

تللم الحصول عى كافة املعلومللات املتعلقة حول تقديم وجبللات الغذاء ملوظفي . 20

الخدمة املدنية الرتكية من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )1997(.

يشري مصطلح حراسللة املحاكم إىل التعريف التايل: »توفري خدمة الخفر يف املحاكم . 21

الدنيللا، وحللراس الللرواق يف املحاكم العليا وحراسللة املحيط الخارجي للمنشللآت 

الخارجية واملساحات العامة الداخلية للمحكمة، يف حني تشري غرفة حجز املحكمة 

إىل نللرش حللراس يف قفص االتهللام باملحاكم العليللا واملحاكم الدنيللا وإدارة مراكز 

االحتجاز التابعة للمحاكم وامللحقة بها« )وزارة العدل 2005: 10(. 

مللن املثري لالهتامم أن الطهللاة وغريهم من املوظفني أعيد توزيعهم يف الوزارة، مام . 22

يعنللي أن الوفورات الكلية يف تكلفة العاملة بالنسللبة للللوزارة كانت أقل وضوًحا.  
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ومع ذلك جرى تقليص عدد املوظفني املسللتخدمني يف خدمات تقديم الطعام عى 

وجه الخصوص بنسبة كبرية )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 1997(. 

جرت ترسية العطاء عى رشكة G4S مؤخرًا بعقد قيمته 70 مليون دوالر ملدة خمس . 23

سنوات لنقل املساجني يف والية فيكتوريا األسرتالية، ومل يكن هناك مقدمو عطاءات 

آخرون، فأصحبت مسللئولة عن إدارة أحد السجون، ومستشفيات املساجني، ومباين 

املحاكم يف أسرتاليا. 

وزارة العللدل )2003(.  طبق )19( مؤرًشا لأداء وكان لديهم دفعة سللداد مرتبطة . 24

بتحقيللق الهدف املتعلق باملخاطر والتأثري عى الخدمات، وآثار السللمعة املرتبطة 

بضعف األداء.  وتتعلق معايري األداء بأشللياء مثل عدد حاالت الوفاة يف الحجز )0(، 

عدد حاالت إيذاء النفس )0(، عدد حاالت االعتداءات عى أحد أفراد الجمهور )2(، 

مخالفة الترشيعات )4(، عدد حاالت »فقدان السيطرة« )1( سنوًيا. 

ملعرفللة املزيد عللن ديناميكيات التعاقللد، انظر هيفيتللز وورنللر )2004(، وانظر . 25

UNISON )2011( لالطالع عى مناقشللة بشللأن االتجاه نحو اإلسللناد الداخيل يف 

ظل القيود املالية. 

5- االستعانة بالمتطوعين:

1 . www. neighbourhoodwatch. لالطالع عى النسخة األسرتالية قم بزيارة املوقع

 .com. au

2 . ،http://www. ourwatch. org. uk :انظر عى سللبيل املثال: اململكللة املتحللدة

 http://www. :نيوزيلندا ، http://www. usaonwatch. org :الواليللات املتحللدة

 .http://www. blockwatch. com :كندا ،ns. org. nz

تعللد هذه القضايا جزء مهم من املؤلفات التي تتنللاول امتداد الحدود.  انظر عى . 3

سللبيل املثال، مركز دراسات اإلدارة والسياسللة العامة )2001(، هذه النقطة مشار 

إليها يف بوليت )2003: 39(؛ وستارز وجريسمر )1989(. 
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6- الشراكة والتعاون مع المنظمات األخرى:

تستعني الحكومة يف بعض مجاالت األعامل األخرى باملتطوعني، ومن هذه املجاالت: . 1

اإلرشللاد الزراعي ودعللم املتنزهات الوطنية وحامية البيئللة واملحافظة عى األرايض 

وتقديللم املشللورة الرضيبية لكبار السللن ومنع جرائم االغتصاب وتقديم املشللورة 

والتدريب للمرشوعللات التجارية الصغرية والغابات )مللوريل 1989؛ برودين 1990؛ 

أوزبورن جيبلر 1992؛ برودين وميجز 2009(. 

مللن األمثلللة األكرث إثارة للجدل اسللتعانة الرشطة للمتطوعللني يف الواليات املتحدة . 2

األمريكية.  يف فريسللنو بوالية كاليفورنيا تؤدي الرشطللة اآلن العديد من املهام عرب 

املتطوعني مثل التحقيق وجمع األدلة واسللتجواب الشهود والبحث عن املفقودين.  

ويف ميسللا بوالية أريزونا يتدرب املتطوعون عى أخذ مسللحة الحمض النووي ورفع 

بصامت األصابع )ماكينيل 2011(. 

عى سللبيل املثال، بدأ املتطوعون من كبار السن يف إحدى مدارس موركامب، بدأت . 3

إنجلرتا باالنسللحاب من املشاركة بعد أن اعتمدت عمليات توجيه صارمة ألنها، عى 

حسللب أقوالهم، تجعلهم، يشللعرون أن املعلمني هم الذين يقدمون املساعدة بدالً 

عن أولياء األمور أو األجداد )زمييك 2001(. 

4 . Volunteering يف أسللرتاليا، توصلت دراسللة اسللتقصائية وطنية أجرتها مؤسسللة

Australia، وهللي أعللى هيئة يف هذا القطللاع، إىل أن »معرفة أن األسللهام املقدم 

سوف يحدث فرًقا« و»وإميان الشخص بالقضية« كانا السببني األكرث أهمية بكثري من 

 .)Volunteering Australia 2009( »مقابل تأدية هذا الدور«

ومللن أمثلللة ذلك تزايد التوتر بللني املوظفني مدفوعي األجللر واملتطوعني يف إحدى . 5

املحطات التابعة لسلللطة إطفاء الحريق باملناطق الريفيللة يف مقاطعة إلثام، وهي 

ضاحية بوالية فيكتوريا يف أسرتاليا، األمر الذي انتهى منشورًا يف الصحافة.  وقد عمل 

باملحطللة )16( موظًفللا مدفوعي األجر و )50( متطوًعللا، وكانت املحطة يف منطقة 

معرضة عللى وجه الخصوص لحرائق الغابات.  أرسلللت مذكرة إىل جميع املوظفني 
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واملتطوعللني تتضمن قواعد جديدة السللتخدام صالة الطعام، مام يجعلها غري متاحة 

للمتطوعللني عندما يريد الضابط املناوب اسللتخدامها، وأصللدرت تعليامت تأمرهم 

بطرق الباب إذا أرادوا دخول.  ويف الواقع، عندما كان املوظفون املدفوعو األجر غري 

موجوديللن باملوقع، تكون قاعة الطعام مغلقة.  وقال أحد رجال اإلطفاء املتطوعني، 

»إنه مجرد يشء بسلليط ولكنه يدل عى وجود مشللكلة واسعة النطاق، ال أعتقد أن 

املتطوعني يحصلون عى معاملة جيدة، وهذا أمر مثري لالستياء«.  كام ظهرت املزيد 

من التوترات بشللأن من له الحق يف استخدام املعدات الجديدة )املوظفون مدفوعو 

األجر يف الغالب( ومن له الحق يف التدريب )جميع املوظفني مدفوعي األجر، وبعض 

املتطوعني( )دوفر 2010(. 

7- الخاضعون للتنظيم بوصفهم مشاركين في النواتج االجتماعية:

يف استطالع أجراه ماسيني وفان وايك، أخذا آراء عينة مكونة من ) 36( مفتشاً تابعاً . 1

بهيئة سللالمة الغللذاء بهولندا، ورأى )17( منهم أن رشكات سلليئة أكرث من الرشكات 

الجيللدة، كام رأى)8( منهم تسللاوي عدد الرشكات الجيدة مع السلليئة، يف حني رأى 

)11( منهم أن الرشكات الجيدة أكرث من السيئة )2009: 33(. 

يف بعللض األحيان قد يبدو هذا هزلًيا، ففي والية جورجيا األمريكية، تعرض منظمو . 2

الجنللازات للغرامة لعدم عرض العدد املقرر من النعوش )مثانية( )شللينني 2009(، 

ويف االتحللاد األوريب يجب أن تلبي الفئة األوىل من الخيار اللوائح من حيث الطول 

واالنحنللاء )قوس ال يزيد انحناؤه عن 10 مم لكل 10 سللم طللول(، واللون )جيجر 

2007(.  ولكللن يف حاالت أخرى، فإن هذه اإلجراءات )أو عدمها( يكون لها عواقب 

أكرث عمًقا، عى غرار الحاالت التي ميكن ملوظفي الهجرة طرد طالبي اللجوء السيايس 

أو احتجازهللم عى الفور دون اللجوء إىل »النظام القضايئ« الطبيعي )فيرب 2003(، 

أو حني ال تفهم الجهات التنظيمية أمناط التهديد التي تواجه األسواق املالية وتؤدي 

إىل االنهيللار املايل العاملي وال تسللتجب )أفجوليس 2009؛ كللرويت 2009؛ جودمان 

 .)2010
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 تعمل سلللطة خدمات املستأجرين  باعتبارها »العمود الفقري« للنظم واللوائح، يف . 3
حني تشللارك اللجان واملجالس التي تنظم التنفيذ الفعيل للوائح اإلسللكان، ويشارك 
املستأجرون يف كل من الحوكمة والتنفيذ.  للمزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع 

 ./http://www. tenantservicesauthority. org

  االمتثللال الطوعي ليس أقللل تكلفة يف مجال الحفاظ عى األمن فحسللب.  وتبني . 4
بحوث ال يسللتهان بهللا أن يف مجاالت متنوعة مثل الرضائللب وحامية البيئة، يكون 
االمتثللال الطوعي أقل تكلفة بالنسللبة للجهة التنظيميللة إذا كان بإمكانها أن تحفز 
الخاضعني للتنظيم عى االمتثال الطوعي )شللولتز 1984؛ باركر 2000(.  لالطالع عى 
حالللة مناقضة لهذا انظر تحليللل االمتثال الطوعي )أو عللدم االمتثال( يف ما يتعلق 
بأزمة ذرة سللتارلينك يف الواليات املتحدة براتسبيس )2003(، وهي قضية بشأن نوع 
مللن أنواع الذرة املعدلة وراثًيللا غري مرصح بها إال باعتبارها علفللاً للحيوانات، ومع 
ذلك اسللتخدمت يف مجال املنتجات الغذائية، مام أدى إىل سحب املنتجات الغذائية 
الشللائعة من األسللواق.  وقال فهر وبيزار )2007( إن التكاليف اإلدارية للمنظامت 
الحكوميللة ميكللن أن تزيد إىل حد كبللري يف ظل األنظمة األكرث طوعيللة، وخاصًة يف 

املجاالت املعقدة مثل لوائح ونظم املواد الكيميائية. 

 تأخذنا هذه النقاط إىل قضايا أشللمل خاصة بالعالقات بني املواطن والدولة، وهذه . 5
القضايا تبني أن اإلكراه ليس الطريقة الوحيدة التي ميكن أن تشجع عى االمتثال. 

 يوضح هذا النموذج الذي طرح يف األبحاث السللابقة عن الردع الجنايئ أن الدوافع . 6
البرشية تتمركز حول املصلحة الشللخصية املادية.  وكان عللامل االقتصاد جاري بيكر 
)1967( هو أول من وضح أن الناس تقارن بعقالنية املكاسللب املحتملة من ارتكاب 
جرمية يف مقابل يقينهم بالقبض عليهم وشللدة العقوبة املتوقعة، وكلام زاد احتامل 

توقيع العقوبة وزادت قسوتها، قلت مخالفة املجرم للقانون. 

 ويعكللس هذا التحليللل الذي أجريناه يف الفصل الثالللث، ولكن أيًضا يف ظل وجود . 7
وجهات نظر وانتقادات أوسللع ملفهوم املنفعة )انظر إتزيوين 1988؛ 2008(.  فعى 
سبيل املثال، هذا املفهوم ال يوضح شيًئا عن سبب التفضيالت، ولكن يرى إتزيوين أن 

لديهم أسسهم التي تتعلق باملتعة واألخالق. 
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 درس فيس وبريثوايت )1983( تأثري التشللهري بالرشكات املخالفة، ووجدا أن مديري . 8
األعامل يضعون أهمية كبرية للسللمعة الجيدة، ليس بسللبب مللا لها من األثر املايل 
فحسب، ولكن أيًضا لذاتها.  وبعبارة أخرى، فإنهم يقدرون السلوك االجتامعي فضاًل 
عللن املصلحة الشللخصية املادية )انظر أيضا هوكينز 1984؛ كيجان وشللولتز 1984؛ 

جنينهام 1991(. 

 انظر مايك )1974( كيجان وشللولتز )1984(.  دراسة بريثوايت بشأن تطبيق معايري . 9
السللالمة يف مناجم الفحم )1985(، عى سللبيل املثال:  وجدت الدراسللة عدًدا من 
الحللاالت التي تكون فيها رشكات التعدين، وباألخص مديري املناجم، ملتزمة بالوفاء 

بالتزاماتها إزاء سالمة، عى الرغم من التكلفة املالية املصاحبة. 

 قدم ماسيني وفان وايك )2009( مثااًل ممتازًا بخصوص ذلك عندما ناقشا االختالفات . 10
بني املطاعم املنشأة ومعارض الشارع حيث يعمل املتوطعون عى إعداد الطعام إىل 
حد كبري ملرة واحدة.  كان املفتشون يف بعض األجزاء من املعرض يفرضون الغرامات 
عى البائعني لعدم اتباعهم اإلجراءات املتوقع اتباعها يف املطاعم املنشللأة، وبعضهم 

اآلخر مل يعتقد أن هذه اللوائح التنظيمية مناسبة لحدث يقام ملرة واحدة. 

 انظر براتسللبيس )2003( بشأن أزمة ذرة ستارلينك يف الواليات املتحدة إذ كان عى . 11
الرشكة املعنية بالقضية، رشكة Aventis، وضع ملصقات عى أجولة بذور سللتارلينك 
تفيللد أن املنتج معد لالسللتخدام فقط باعتباره علفاً للحيوانات، وليس لالسللتخدام 
اآلدمللي.  كان القصد من هذا ضامن أن املزارعني مل يلوثوا السلسلللة الغذائية بذرة 
منللت من هذا املنتج، وذلك مبوجب اتفاق مللع الجهة التنظيمية.  ومع ذلك، كانت 
العديللد من امللصقات غري واضحة، وهذا يعنللي أنه الرشكة قد تكون امتثلت »نص 
القانون«، ولكن تركت التفسللري للمزارعني.  عى سللبيل املثال، تضمنت واحدة من 
دفعللات اإلنتاج ملصق ينص عى »مبوجب اتفاقية الرشاء هذه، ميكن للعميل أو أي 
مسللتخدم القيام مبا ييل:  اسللتخدام بذور الذرة املهجنة هللذه أو أي بذور ذرة غري 
هجينة موجللودة يف هذا الجوال، لغرض إنتاج الحبللوب للتغذية أو التصنيع« )صز 
621(.  مل تكن هناك بيانات أخرى عى أجولة البذور تشللري رصاحًة إىل وجود قيود 

عى استخدام البذور. 
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 يف الواقللع ميكن أن يكون األمر مربًحا بالنسللبة للبعللض، فاالمتثال الطوعي للوائح . 12

واملعايري ميكن أن يجعلها أكرث جاذبية يف سللوق األوراق املالية )برايس ووتر هاوس 

كوبرز 2006(. 

 يف والية نيو سللاوث ويلز األسللرتالية، تدرج املطاعم واملقاهللي التي تخالف قوانني . 13

سللالمة الغذاء عى موقع الهيئة سالمة الغذاء ملدة 12 شهرًا.  وقد تبنت العديد من 

الحكومات يف الواليات املتحدة وأوروبا هذا النهج لتشجيع االمتثال. 

 عى سللبيل املثال، الرشكات ذات األداء املتميز يف برنامج السللالمة التطوعي التابع . 14

إلدارة الصحة والسللالمة املهنية األمريكية تكون لها األولوية األوىل يف الحصول عى 

املسللاعدة وأولوية منخفضة للتفتيش عليها، يف حني تخفف العقوبات الواقعة عليها 

بنسللبة  تصللل إىل )100%(.  ملعرفة املزيللد عن الثقة يف العالقللات التنظيمية انظر 

سيكس )2011(. 

 يف قضية أخرى، أوضح أحد املفتشني، مبزيد من التفصيل، مشكالت تخزين البضائع . 15

الريعة التلف ملشللغل أحد األسواق الرتكية.  وبعد ذلك، اكتشف املفتش أن الرجل 

كان يهز رأسه طوال اللقاء ألنه ال يتكلم كلمة واحدة من اللغة الهولندية، والنتيجة 

هي أن أًيا من مامرسات تخزين املواد الغذائية مل يتغري بالفعل. 

 عالوة عى ذلك، غالًبا ما تتجه الجهات التنظيمية واملسئولون يف »الجانب التجاري« . 16

من التنظيامت نحو الخاضعني للتنظيم.  يف حالة التفتيش عى األغذية بهولندا، عى 

سللبيل املثال، وجد أن أحد فللرق التفتيش كان يرى أصحاب األعامل آالت حاسللبة 

ال تعتللد باألخالق، يف حللني كان للفريق اآلخر وجهة نظر أكللرث دقة عن الخاضعني 

للتنظيم )ماسلليني وفللان وايك 2009(.  وهذه االختالفللات تخلق عالقات تنظيمية 

معقدة أثناء أداء العمل. 

 وجهت انتقادات لنهج التنظيم املتجاوب تزعم بأن حرية الترصف املمنوحة ملوظفي . 17

الحكومللة أو الذين منحوا صالحية »االسللتجابة« أمر يحمللل الكثري من املعضالت، 

والسلليام يف مجاالت سياسللة الحكومة الحساسللة.  وقدم فيرب )2003( مثاالً يسلط 

الضوء فيه عى هذا، مع تحليل حرية الترصف بشأن احتجاز طالبي اللجوء السيايس 



329إعادة التفكري يف تقديم الخدمات الحكومية

الخامتة

عند وصولهم إىل اململكة املتحدة.  ويف هذه الحالة يجوز للضباط أن ميارسللوا حرية 

الترصف إىل حٍد ما بشللأن تطبيق إجراء االحتجاز، أو أي إجراء آخر، عى األشللخاص 

عنللد الحدود دون دليللل أو مربر، ولكن هللذا الدليل أو املربر سلليكون مطلوًبا يف 

حاالت العدالة الشللبيهة األخرى.  وأثارت هللذه الحاالت انتقادات حادة من جانب 

املنظللامت، مثل منظمة العفو الدولية، التي دعللت التباع ُنهج أكرث التزاًما بالقواعد 

الرسللمية؛ وذلك للحد من حرية الترصف.  وتسللتخلص حالة التفتيش عى األغذية 

بهولندا النتيجة نفسللها، فقد اسللتجاب مسللؤولو التفتيش للقضية نفسها والوقائع 

نفسللها بطرق مختلفة إىل حٍد كبري، مبا يللرتاوح بني تطبيق غرامة بقيمة 2000 يورو 

حتللى اإلنذار.  وقدم ماسلليني وفان وايللك )2009( أيًضا تقريللرًا عن مجموعة من 

الدراسات التي تثري بعض املخاوف بشأن تطبيق التنظيم املتجاوب أثناء العمل. 

 لالطالع عى بعض املحاذير بشللأن التنظيم املتجاوب، انظر فيرب )2003(؛ ماسلليني . 18

وفان وايك )2009(؛ فريربج )2010(. 

 واسللتناًدا إىل عمل بريثوايت، وآدمز وتشاندلر )2004( ميكن تفسري هذا من جانب . 19

التحللرك خالل طبقات من العدالة اإلصالحيللة والردع ثم التعطيل، وكل منها يعتمد 

عى افرتاضات محددة بشللأن املشاركني، أي أن نهج العدالة اإلصالحية يفرتض وجود 

عامل الفضيلة وعامل الردع العقالين، وعامل تعطيل ما هو غري كفء أو غري عقالين. 

 من أمثلة نجاح االمتثال الطوعي تجربة إدارة الصحة والسللالمة املهنية يف الواليات . 20

املتحدة األمريكية )باركر 2000(.  ففي إطار برنامج السالمة التطوعي اعرتفت إدارة 

الصحة والسللالمة املهنية باملشللاركني طوًعا يف دمج برامج الصحة والسالمة الشاملة 

يف نظللم إدارتهللم وقدمت لهم املكافللآت.  وأظهرت األرقام أن مللن بني 178 رشكة 

منضمللة إىل الربنامج يف عام 1991، مل تقع أي إصابات بتسللعة مواقع عى اإلطالق، 

يف حني كان إجاميل معدل اإلصابة أقل بنسللبة )55%( من املعدل املتوقع للصناعات 

املامثلللة، وكان عللدد أيام التعطل عن العمل بسللبب اإلصابات أقل بنسللبة )%51( 

من الصناعات املامثلة، مام سللاعد إدارة الصحة والسللالمة املهنية يف تحقيق النواتج 

األشمل لسياستها. 
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 يقدم براتسللبيس )2003( مناقشة مفصلة بشللأن إخفاق األنظمة واللوائح يف حالة . 21

رشكللة سللتارلينك يف الواليات املتحدة، حيث تتعمق املناقشةبشللأن هللذه القضايا 

بالتفصيل وتستكشللف اآلثار الواسعة النطاق، والتي شملت:  تكاليف مبئات ماليني 

الدوالرات لصالح الرشكات التي أدخلت عن غري قصد الذرة يف منتجاتها )عى سبيل 

املثال، خبز التاكو(، وخسارة املبيعات بالنسبة لتجار التجزئة، وفقدان ثقة العامة يف 

نظام اللوائح عى نطاق أوسع. 

8- العمالء بوصفهم مشاركين في اإلنتاج:

 اسللتندت مبللادرة Sure Start إىل برنامج مامثل يف الواليللات املتحدة أطلق عليه . 1

.Head Start

 يف الحاالت القصوى يتقرر االسللتبدال بسللبب إخفاق املنظمة الحكومية يف أداء ما . 2

عليها من مهام كام ينبغي )إن حدث ذلك عى أي حال(، وهي مسللألة وثيقة صلة 

بالبلللدان الناميللة عى وجه الخصللوص أو بالرتتيبات »الصعبللة« للبلد.  يف كراتيش 

بباكستان، أخفقت الرشطة والجيش يف مواجهة النشاط اإلجرامي املنترش عى نطاق 

واسللع واالضطرابللات املدنية والعنف السلليايس خالل عقد الثامنينيللات من القرن 

املنللرصم، وكان ذلك حجر األسللاس لنموذج مبتكر لإلنتاج املشللرتك )جويش وموور 

2004(، وهذا يختلف جوهرًيا عن نهج الحفاظ عى األمن يف املجتمعات أو حراسة 

األحيللاء التي ظهللرت يف البلدان الغنية.  يف الغالب يتعللرض رجال األعامل املحليني 

لالختطاف.  مجموعة واحدة هي التي دفعت مثًنا باهًظا لالضطراب السيايس، إضافًة 

إىل املحافظ، وطورت منوذج ينطوي عى إنشاء لجان االتصال بني املواطنني والرشطة 

)CPLC( - وهي مجموعة من رجللال األعامل البارزين واملحرتمني جًدا )»العمالء« 

الفعليللون واملحتملون لخدمة الرشطللة(.  أقامت اللجان العديللد من املرشوعات، 

متضمناً ذلك إنشللاء قواعد البيانات االستخباراتية وصيانتها، والتي تستخدمها رشطة 

مدينة كراتيش يومًيا ملسللاعدتها عى حل الجرائم وتعزيز أدائها.  وعالوة عى ذلك، 

تولت هذه اللجان تحليل الجرائم وسللاعدت يف حوادث االختطاف ووفرت خدمات 

الرشطة ذات الصلة لأفراد، فعى سللبيل املثال عملللت لجان االتصال بني املواطنني 
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والرشطة مع فريق اسللتخبارات الجيش فيام يقرب من 800 حالة اختطاف يف الفرتة 

مابني عامللي 1990-2010 باعتقال نحو 100 جامعللات للخطف وعدد 350 مجرم.  

هذا الجهد املشللرتك املثمللر يجعل الرشطة أكللرث فاعلية، ويعود مبزايللا عى أولئك 

»العمالء املحتملني« للرشطة وللمجتمع عى نطاق أوسع. 

 وقللد أقيم مرشوع مامثل يف مدينة ووسللرت األمريكية، بالنظللر إىل الظروف املادية . 3

لأحياء عى نطاق أوسع بداًل من املنتزهات فقط، أدخل )منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية 2011(.  ويف هذه الحالة مرة أخرى، يسللتخدم السكان تكنولوجيا الهواتف 

الجوالللة يف بعض املناطق التي تواجلله أكرب التحديات االقتصاديللة واالجتامعية يف 

مدينة ووسللرت، وهؤالء السكان مدربون عى مراقبة أوضاع الحي بانتظام - األرصفة 

والنفايات والسيارات املهجورة واملباين، وما إىل ذلك - تسجل كل هذ البيانات وتجمع 

وتقدم إلدارات البلدية املسئولة عن معالجة هذه املشكالت. 

4 . http://www. :ملزيد مللن املعلومات حول برنامللج املريض الخبري، يرجى بزيللارة 

 ./expertpatients. co. uk

 املعيللار املقبول هو أن أصحاء وغري مثقلني باملطالللب ينبغي أن ال يتلقوا اإلعانات . 5

االجتامعية، يف حني أن كبار السللن أولياء األمور ذوي اإلعاقة واملطلقني أو املنفصلني 

لأطفال الصغار »يستحقونها«.  ويف اآلونة األخرية، مع ذلك، يجري الطعن حتى عى 

مطالبات الفئتني األخريتني، وخاصًة يف الواليات املتحدة، أيًضا يف أسرتاليا. 

 يف اململكللة املتحللدة يف أواخر العقد األول من األلفية الثالثة، اسللتبدلت الحكومة . 6

االئتالفيللة يف عللام 2010 مبجموعللة من الربامج لسللوق العمل، مبللا يف ذلك مرونة 

الصفقللات الجديدة، برنامج عمل واحد، يقدمه من مزودي القطاعني العام والخاص 

والقطللاع غري الهللادف للربح مبوجب ترتيبللات تعاقدية )إدارة العمل واملعاشللات 

2010(.  ويف الوقت نفسلله يف الواليات املتحللدة، تعني الطبيعة الالمركزية لرتتيبات 

معونللة البطالة لحني التوظف رسيللان العديد من األنواع املختلفللة من الربامج يف 

جميع أنحاء الواليات واملقاطعات يف أواخر العقد األول من األلفية الجديدة. 
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 أظهرت األبحاث يف حالة استمرار البطالة ملدة طويلة، أن العقوبات متيل إىل إحداث . 7

آثار متوسللطة عى دوافع العاطلني عن العمل بداًل من تحقيق نواتج فعلية يف سوق 

العمل )ريشلليو وآخرون 1994؛ هاندلر وهسللنفيلد 1997؛ فني وآخرون 1998؛ ميلر 

2000(.  وبخصوص الشللأن األخري، فحتى القرار األكرث إيجابية بشللأن العقوبات، من 

جانب مؤسسة األبحاث اإليضاحية عن القوى العاملة )MDRC( )2002( يف الواليات 

املتحدة، تبني أنه مناسللب إىل حد ما، بحجة أن الربامج التي تسللتخدم خفض إعانة 

البطالة باعتبارها عقوبة أدت إىل زيادة معدالت املشاركة يف الربنامج مقارنًة بالربامج 

األخرى التي ال تفرض هذه األنواع من العقوبات، ولكن بعد مرحلة ما، مل تؤدِّ العقوبة 

إىل زيادة نسللبة مشللاركة أعى يف التوظيف.  وقد توصلت إحللدى األوراق البحثية 

التجميعية التي قدمتها مؤسسللة راند RAND أن أي من الدراسللات ال تكاد تعطي 

وزًنللا لهللذا النوع من النتائج التللي متيز أثر العقوبات عن السللامت األخرى للربامج 

املدروسة )جروجر وآخرون 2002: الجزء الحادي والعرشون(.  وعى وجه الخصوص، 

تتجه أيًضا الربامج التي تركز عى العقوبات نحو التأكيد عى نهج »العمل أواًل«، فيام 

يبللني بحث آخر أنه أكرث فاعلية بدرجة قليلة عن نهللج »التعليم أواًل« )انظر أدناه(.  

وتشللري الدراسات يف اململكة املتحدة وأسرتاليا إىل وجود عالقة غري واضحة باملثل بني 

العقوبات ونجاح التوظيف )كونسيدين 2001؛ هاندلر 2004(. 

 قد أظهرت العديد من الدراسللات أن فرض العقوبات يثري عادًة السلوك غري امللتزم . 8

)انظر هسنفيلد وويفر 1996؛ ويفر وهسنفيلد 1997(.  ومع ذلك، وجدت دراسات 

أخرى أن العقوبات ستشللجع عللى البحث عن الوظيفة بجديللة أكرث أو عى األقل 

االسللتبعاد من إعانة البطالللة )دالتون وأونيل 1996؛ أونيل وهيل 2001؛ سللوندرز 

وآخرون 2001(.  وقد يساعد اتباع النهج املدروسة جيًدا يف إعطاء معنى لهذه النتائج 

املتنازعللة، بحيث تقبل بعض التنوع يف اسللتجابات العاطلني عللن العمل، باختالف 

سللامتهم.  ويحللدث هذا عن طريق العديد من الدراسللات التي تظهر اسللتجابات 

متفاوتللة لفللرض العقوبات بني العاطلني عن العمل، حيث يتشللجع البعض للبحث 

الجاد عن وظيفة، يف حني يصبح اآلخرون مسللتائني أو تسللوء روحهم املعنوية، مام 

يدفعهم إىل التخيل عن البحث عن عمل )فنسنت 2008(. 
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 وضع ترشيع املسللاعدة املؤقتللة لأرس املحتاجة وفق قانللون مالءمة فرصة العمل . 9

واملسللؤولية الشللخصية لسللنة 1996، وهذا الترشيع جسللد وعد الرئيس كلينتون 

»بنهاية الرفاهية كام عهدناها« )هاندلر 2004(. 

 من بني األمثلة انظر، مؤسسة أصدقاء املتنزه الوطني بجبال سمويك العظمى، باعتبارها . 10

www. nps. gov/grsm/supportyourpark/ واحدة من العديد من األمثلة، عى

 .joinourfriends. htm

 توضح البحوث التي تتناول هذه املسألة أنه حينام يشعر العمالء أن عملية التفاوض . 11

عللى رشوط أي ترتيب مقللرر فيام هؤالء العمالء والجهة املعنية تتسللم باإلنصاف، 

تكللون لهم وجهللة نظر أكرث إيجابية عللن االلتزامات املقررة يف إطللار هذا الرتتيب 

)بحللوث ريرك 1992؛ ديت 1995؛ ويفر وهسللنفيلد 1997؛ هزلللوك 2000؛ بافتي 

وآخرون 2005(. 

 توصلت إحدى أهم الدراسات بشأن تنفيذ الربنامج عرب )59( مكتًبا معنًيا بالربنامج . 12

تشللمل )70000( عميللل يف الواليات املتحدة أن »اهتامم الشللخيص بالعميل« كان 

مللن أهم العوامل التللي لها آثار إيجابية كبرية عى نتائللج التوظيف )بلوم وآخرون 

2001: 40(.  ويف برنامللج الصفقة الجديللدة )New Deal( يف اململكة املتحدة وجد 

أن االجتامعات الثنائية بني مستشاري دائرة التوظيف وعمالئها خالل مرحلة البوابة 

املبدئيللة واحدة من أفضل العنارص يف الربنامللج من وجهة نظر العمالء، ويرون أنها 

قد ساعدت يف تحسني وترية نشاط البحث عن عمل ونوعيته، وأدت إىل زيادة الثقة 

والدافع )وينرت بوثام  وآخرون 2001(.  ومام يتصل بذلك، أن العمالء يكتسبون دافعاً 

أكللرب حني تتاح لهللم الفرصة لبناء عالقة جيدة مع موظللف الخطوط األمامية الذي 

بدوره سيكون أكرث قدرة عى فهم االحتياجات املحددة للعمالء والترصف طبًقا لذلك 

)هزلوك 2000: 47؛ انظر أيًضا وايت وآخرين 2008أ و2008ب(. 
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1. سللوليفان وسللكيلترش )2002: 119(.  ميكننللا أيًضا أن نصف بدقللة التعاون ما قبل 

الرشاكة وإنشاء الرشاكة 

2. وتوطيدها وإنجاز الربامج وإنهاؤها واملراحل التالية: 

لالطالع عى مناقشللة بشأن الربامج التكاملية انظر جولدسللميث وإيجرز )2004(؛ 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )2010(. 

3. انظللر رامراجللن وآخرين )2011( للتعرف عى النشللاط املمتد الحدود؛ هوكسللهام 

وفانجن )2000( للتعرف عللى التعاون والرشاكة؛ وأوفلني وآخرين )2011( للتعرف 

عى العمل املمتد الحدود داخل الحكومة. 

4. اعتبللارًا من سللبتمرب 2011، كانللت املديريات يتمثللل عملها يف التعليللم والعدالة، 

والتمويللل، واملؤسسللات والبيئللة، والرعايللة الصحيللة واالجتامعيللة؛ والحوكمللة 

http:// :واملجتمعات، والخدمللات والجامعات.  للمزيد من املعلومات يرجى زيارة

www. scotland. gov. uk/About/Directorates

5. انظر وايتيل )2006( للحصول عى معلومات بشللأن الرشكات االستشارية، ومنسبريج 

)1979: 432( للحصول عى معلومات بشأن األدهقراطية

6. انظللر بوليللت )2007( للحصول عى معلومات بشللأن اإلصالح املفللرط، وروبرتس 

)2000( للحصول عى معلومات عن مالمئة التجهيزات، وانظر جوب وينجر )2004( 

و AGRAGA )2010( للحصول عى معلومات بشأن سهولة التغري. 
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