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هايكــو فانديرفورت )Haiko van der Voort(:  أســتاذ مشــارك يف قســم السياســة 
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الفصل األول

الربط بين االبتكار والقطاع العام:  السياقات، المفاهيم والتحديات

فيكتور بيكرز، جوريان إديلينبوس، وبرام ستيجن    

)Victor Bekkers, Jurian Edelenbos and Bram Steijn(    

التحدي لالبتكار في القطاع العام:

يف اجتامع املجلس األورويب يف لشــبونة يف مارس 2000م تمَّ تحديد إســراتيجية لشبونة 

املعروفة أيضاً باسم »جدول أعامل لشبونة«، وهذه اإلسراتيجية عبارة عن خطة عمل لتنمية 

االتحاد األورويب تهدف إىل جعل االتحاد األورويب »أكرث اقتصادات العامل املعرفية ديناميكيًة 

وتنافســيًة وقدرًة عىل تحقيق تنمية اقتصادية مســتدامة تخلق عــدداً أكرب من الوظائف 

ذات جــودة أفضل، وزيادة الرابط االجتامعي، واحرام البيئة بحلول عام 2010م« )االتحاد 

األورويب European Union، 2000(.  هــذه اإلســراتيجية مبنيــة عىل فرضية بأن االبتكار 

هو املحرك الرئييس للتغيري االقتصادي.  االعتقاد الســائد هو أن املزيد من االبتكار مطلوب 

عنــد انخفاض اإلنتاجية وبطء النمــو االقتصادي يف االتحاد األورويب، وال ســيام عند إجراء 

مقارنــات بني األداء االقتصادي يف االتحاد األورويب ودول أخرى مثل الصني والهند.  والفكرة 

هــي أن االبتكار رشٌط رضوري إلنشــاء اقتصاد منافس يكون له تأثــري إيجايب عىل التجديد 

البيئي واالجتامعي.  ومع ذلك فإن االبتكار يف حد ذاته يفرض وجود بيئة مؤسساتية متكِّن 

الرشكات واملنظامت الحكومية وغري الحكومية من التعلُّم والتطوير وتباُدل معرفة متقدمة 

وتكــون متاحًة للجميع.  إن أســاس النجاح هو االقتصاد املعريف، حيــث يؤدي االبتكار إىل 

اقتصاد يسمح بتطوير علوم ومنتجات وخدمات جديدة،  ويف الوقت نفسه فإن ظهور هذا 

االقتصاد املعريف مطلٌب أسايس إليجاد اقتصاد ابتكاري.

إنَّ التحدي يف االبتكار يف اإلدارة العامة له جانبان:  أوالً، الحكومات تلعب دوراً مهامً يف 

خلق الظروف التي متكِّن االقتصاد القائم عىل املعرفة واالبتكار من االزدهار.
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ومن أجل تحقيق جدول أعامل لشــبونة، متت صياغة وتنفيذ برامج السياسات لتحقيق 

هــذا الغرض.  ومن األمثلة عىل ذلك:  إزالة جميع أنواع األعباء اإلدارية لتشــجيع الباحثني 

والعلامء الشــباب واملوهوبني من خــارج أوروبا لإلقبال عىل مؤسســات املعرفة والبحوث 

والتطوير األوروبية كأماكن جاذبة للتوظيف، وكذلك دعم مشــاريع بحوث وتطوير معينة 

يف املؤسســات الصغرية واملتوســطة، وتحرير األســواق )التي تســيطر عليها الدولة(، مثل:  

االتصاالت، وخدمات املياه والطاقة، وكذلك أنظمة النقل العام.  ومن خالل زيادة املنافسة 

يف هذه األســواق ودخول منافســني ُجدد، يتوقع صنَّاع السياسات ظهور منتجات وخدمات 

جديدة.  وعىل وجه الخصوص، كانت سياسات االبتكار يف االتحاد األورويب املتعلقة باستكامل 

السوق الداخيل ترتكز عىل الفوائد الناتجة عن تحرير السوق والخصخصة.

ثانيــاً، ال تنجح االقتصــادات املبتِكرة إال إذا كان القطاع العام قادراً عىل تطوير ذاته ليك 

يصبــح مبتكراً وقادراً عىل التعامل مع عــدد من التحديات االجتامعية املهمة، مثل:  جودة 

نظام التعليم، ومكافحة الجرمية، وتجديد املدن واملناطق التي تنقصها املقومات االجتامعية 

واالقتصادية، وتطوير اقتصاد مســتدام وبنية تحتية للنقل تخلو من االزدحام.  ويف مواجهة 

هــذه التحديات تضطــر الحكومات إىل التفكري يف إســراتيجية الحوكمة التــي تتبعها.  ما 

التدخــالت الالزمة للتعامل مع هذه التحديات؟  ما أدوات السياســات التي ميكن توظيفها 

بشــكل فعال؟  ما الجهات التي ينبغي أن تتعاون معها املؤسســات الحكومية؟  مع العلم 

أن املــوارد الالزمة للتعامل مع هذه القضايا )مثــل، املعلومات واملعرفة والجدارات واملال( 

نــادرة ومحدودة.  يف مواجهة هذه التحديات تضطر الحكومات إىل مراجعة تنظيم وإدارة 

البنية الداخلية الخاصة بها.  وعىل سبيل املثال:  قد يكون من املفيد النظر يف بنية الحكومة 

املبعــرثة ومتعــددة الطبقات، والثقافــة البريوقراطية يف العديد من املنظــامت الحكومية، 

وجودة املوارد البرشية؛ ولذلك فإن وجود قطاع اقتصادي أورويب تنافيس يتطلب أيضاً وجود 

قطاع عام مبتِكر للرابط بني القطاعني.

ومن الواضح أن العديد من املؤسســات الحكومية الغربية يف حالة رصاع لتحديد دورها 

ومكانتها يف املجتمع.  وهذه العملية متصلة بعدم اليقني بشــأن كيفية اســتجابة املنظامت 

الحكوميــة للتحديات املجتمعية التي غالباً ما يكون لها طابع “مســتعٍص”، مثل:  مكافحة 

الجرمية، واالزدحام املروري، وإدارة املياه، وتلوث الهواء، والتدهور االقتصادي واالجتامعي، 
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وعــزل بعض الفئات املجتمعية.  إن أســاليب تعامل الحكومات مع هذه املشــاكل ال تؤثر 

عىل فاعليتها فحســب ولكن عىل مصداقية الحكومــات ذاتها.  وهكذا يبدو أن الحكومات 

واملؤسســات الحكومية تواجه أزمًة كبريًة يف الســلطة، ولهذه األزمة عالقة برشعية موقف 

الحكومات يف املجتمع املعارص، وكذلك عملية اكتساب الرشعية )بيتهام Beetham، 1991؛ 

.)1998 ،Morris موريس

 وتعتمد هذه العمليــة عىل تحديد الهوية من خالل التفاعالت الفعلية بني الحكومات 

واملواطنــني والــرشكات واملجموعات املجتمعيــة واملنظامت املجتمعية.  هــذه التفاعالت 

متعددة األشــكال، فهي تشــمل تقديم الخدمات العامة، ووضع سياســة محددة، وتقييم 

الرضائــب واالنتخابــات، وإعادة بناء األحيــاء )أدريانســينس Adriaansens، 1985(.  إن 

التحوُّل الذي يشــهده املجتمع نتيجة لعدد من التطورات االقتصادية واالجتامعية والتقنية 

)عىل ســبيل املثال:  الركيــز عىل املصالح الفرديــة، العوملة، زيادة االعتــامد بني األطراف، 

وتغلغــل تقنية الشــبكات، انظر كاســتلز Castells، 1996(، وكذلك سياســات الحكومات 

نفســها )مثــل التحرر االقتصــادي(- مل يؤثر إىل حــد كبري عىل دور ومكانــة الحكومات يف 

املجتمع فحسب، ولكن أيضاً عىل املواطنني )أو مجموعات املواطنني( والرشكات واملنظامت 

املجتمعيــة يف نظرتهــم ألدوار ومواقف ووظائف الحكومة املتعــددة يف املجتمع املعارص، 

والتي قد تكون متناقضة ومبهمة يف الكثري من األحيان.  تواجه الحكومات يف الوقت نفسه 

توقعات متزايدة من املواطنــني ومجموعات املواطنني والرشكات لتلبية مطالبهم ورغباتهم 

ومصالحهــم.  وقد أصبحت هناك صعوبــة متزايدة لدى املواطنني يف تحديد طبيعة وهوية 

حكوماتهم، وأدى ذلك إىل عدد من الشــكوك والتساؤالت، مثل:  ما املنطق وراء التدخالت 

الحكومية؟  ملاذا يستوجب النظر إىل هذه التدخالت عىل أنها ذات أهمية؟  ما دور السياسة 

يف التعامــل مع التحديات االجتامعية املختلفــة، مثل:  تحقيق منو اقتصادي كاٍف، أو أحياٍء 

دون  آمنة، أو بيئة مســتدامة )ســتون Stone، 2003(؟  كيف نتعامل مع األفراد الذين يحدِّ

دورهم بأنفســهم لتنظيم العمل الجامعي؟  وعليــه ميكن القول إن العالقة بني الحكومات 

ومجتمعاتهــا تتصــف بنوع من االنعزال بني الطرفني.  وال شــك أن ذلــك يقيد من فاعلية 

ورشعية الحكومات، األمر الذي يفرض عىل املنظامت الحكومية الرشوع يف »رحلة االبتكار« 

.)1999 ،van de Ven et aI. قارن مع فانديفني وآخرين(
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الهدف من هذا الفصل:  

يتناول هذا الفصل عدداً من الخلفيات واملفاهيم والقضايا ذات العالقة بطبيعة »رحالت 

االبتكار« التي رشعت فيها بعض املؤسســات العامة.  وإن الحاجة إىل االبتكار )كام ســوف 

نُبــني الحقاً( ال تعكس الرغبة يف إنشــاء حكومة أكرث كفاءًة وفاعليــًة فقط، إذ إن ذلك هو 

الرأي الســائد إىل حد كبري يف أدبيات اإلدارة العامــة التنفيذية الجديدة، التي غالباً ما تركز 

عىل تحديث عمليات الخدمات العامة )أوســبورن وبراون Osborne and Brown، 2005؛ 

.)2008 ،Windrum and Koch 2007؛ فيندروم وكوخ ،Bekkers et al. بيكرز وآخرون

إننــا نرى أن إيجاد قطاع عام مبتِكر مطلٌب أســايس لبناء قطاع عــام يتصف بالرشعية 

وقــادٍر عىل مواجهة عدد من التحديات املجتمعية »املســتعصية« بطرق مناســبة وجديرة 

بالثقة )تحديات تتطلب تطوير وتنفيذ أساليب مبتكرة قادرة عىل الجمع والتوفيق بني قيم 

مختلفــة ومتناقضة يف الكثري من األحيان، وال تعد الكفاءة والفاعلية إال جزءاً منها( )مارتش 

 ،Korteland and Bekkers وبيكــرز Korteland 1989؛ ،March and Olsen وأولســن

2008(، ولذلــك أيضاً تبعات فيام يتعلق بتقييم االبتــكارات يف القطاع العام.  وعالوة عىل 

ذلــك، ســوف نبني أنه من أجل تهيئة قطاع عام مبتِكر، فــإن أحد التحديات التي يجب أن 

تتعامل معها املؤسســات الحكومية هي االســتثامر يف الربط بني قدراتها.  إن تطوير الربط 

بني القدرات هذه ميكن اعتباره رشطاً أساسياً لالبتكار يف القطاع العام، وميكن ربط الحاجة 

لالبتكار بالحاجة الســتعادة الروابط املفقودة بــني الحكومات ومجتمعاتها.  إذاً، ما اآلليات 

ذات الصلة التي تلعب دوراً مهامً يف إنشــاء روابط جديدة؟  هل طبيعة القطاع العام ذاته 

)عىل ســبيل املثال:  غياب املنافســة، والطبيعة البريوقراطية( تُشكِّل عائقاً أمام إنشاء هذه 

الروابط؟  هل لدى القطاع العام حوافز خاصة به )بخالف تلك املوجودة يف القطاع الخاص( 

ــط حركَة االبتكار؟  وباإلضافة إىل ذلك، إذا ُجِعَل االبتكاُر يف القطاع العام رشطاً رضورياً  تُنشِّ

إليجاد تفاعالت ذات أهمية بــني الحكومة واملجتمع )من حيث الروابط املفقودة والقدرة 

عــىل الربــط(، ما القضايا ذات العالقــة التي ميكن أن ترشح العمليــات والنامذج الناجحة 

لالبتكار يف القطاع العام؟  األجزاء التالية تتصدى لهذه القضايا.
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الروابط المفقودة والقدرة على الربط:  

ميكــن تعريف االبتكار يف القطــاع العام بأنه البحث عن األفــكار واملفاهيم والتقنيات 

واألســاليب وطرق التنفيذ واألشــكال والنُّظم واإلجراءات الجديدة، إليجاد تفاعالت مثمرة 

بــني الحكومة واملجتمع من أجــل التعامل مع عدد من التحديات االجتامعية.  وعند النظر 

يف إمكانيات القطاع العام عىل االبتكار، من املثري لالهتامم تشــخيص أنواع التطويرات التي 

أســهمت يف تصور البعض بأن هذه التفاعالت أصبحت عدميَة املعنى وأســهمت يف تفكيك 

الروابط بني الحكومة واملجتمع.  وحيث إن املؤلفني أنفســهم شــهدوا عىل عدة محاوالت 

إلعادة الروابط بني الحكومة واملجتمع، والتي تدل عىل اســتعداد الحكومات لالبتكار؛ فإنه 

من املفيد إلقاء نظرة فاحصة عىل عدد من برامج التحديث واالبتكار يف هذا السياق.

الروابط المفقودة:  انفصال الحكومة:

العديد من التطوُّرات عىل مدى العقود القليلة املاضية )بعضها مجهولة وبعضها نشأت 

بشكل مقصود أو غري مقصود نتيجة قرارات سياسية( كان لها دور يف اتساع الفجوة املتزايدة 

بــني الحكومــة واملجتمع.  وقد أثار اتســاع هذه الفجوة تســاؤالت حــول فاعلية ورشعية 

واستجابة الحكومات بأسلوب يشري إىل أن هناك روابط مفقودة بينها وبني املجتمع.  وفيام 

ييل سوف نذكر بعَض هذه التطورات، عىل سبيل املثال ال الحرص.

التفكك المجتمعي والتنظيمي:

لقد أســهمت عمليــة التخصص االجتامعــي والتنظيمــي، والتاميز والتفكك يف نشــأة 

»املجتمع املتناثر« )فريســن Frissen، 1999(، ونتج عن ذلك قطاٌع عام متناثر.  وقد أدَّى 

هــذا التطــور إىل نهٍج جزيئ، ضيق التعريــف، وذايت املرجعية، وأحــادي البُعد واملنطق يف 

التعامل مع املشــاكل االجتامعية املعقدة واحتياجات املواطنني.  وهذا النهج الضيق يفشل 

يف تقدير املشاكل واالحتياجات التي تتسمُّ بنواٍح وعوامل مختلفة ومرابطة، وكذلك أهمية 

اختــالف املنطق الذي يحكمهــا )لوهــامن Luhmann، 1984؛ ماينتــز Mayntz، 1987؛ 

فيلــيك Willke، 1991(.  ولذلــك ميكن فهــم حالة االغراب بني الحكومــات واملجتمعات 
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وفقــاً لهابرماس Habermas )1987( ومانهايــم Mannheim )1980( من خالل الوظيفة 

املجتمعية الرشــيدة املتزايدة للمجتمع، حيث تشــغل أنظمة اإلدارة العامة حيزاً كبرياً من 

الحياة اليومية للمواطنني.

األزمة المزعومة للتمثيل الديمقراطي:

وعــالوة عىل ذلــك، هناك أزمة مزعومــة للتمثيل الدميقراطي ومؤسســاته )مثالً، باربر 

Barber، 1984(.  تقوم هذه املؤسسات بدور ترسيخ وإلزام املجتمع بأرسه بالقيم السياسية 

)قارن مع إيســتون Easton، 1965(.  وميكن وصف هذه األزمة بأنها حالة أخرى للروابط 

املفقودة.  بعض العلامء )مثل، باربر Barber، 1984( يقول:  إنَّ هناك انقساماً بني املواطنني 

والسياسة، حيث إن املسؤولني املنتََخبني ال ميثلون إرادة الشعب، وإنهم منحازون للنخبوية.

وعىل مســتوى أعمق، ميكن فهــم أزمة التمثيل الدميقراطي عــىل أنها نتيجة لعدد من 

التطورات األخرى، مثل:  عملية النزعة الفردية، وانهيار »األيديولوجيات العظيمة« يف القرن 

التاســع عرش، والتحرر والتمكني املتنامي للمواطنني )خاصة كمســتهلكني للخدمات العامة 

وكمواطنني متفاعلني لديهم توقعات متزايدة(، وظهور الحركات ذات القضية الواحدة.  أدت 

هذه التطورات إىل تعرية رشعية االدعاءات والحجج التي قدمتها الحكومات والسياســيون 

نيابــًة عن املواطن.  ولقد انتقلت مصالــح املواطن ذاته واحتياجاته ومعتقداته الفردية إىل 

مركز النظام السيايس واإلداري، وحتى اآلن مل يكن رد فعل الحكومات مناسباً يف هذا الصدد 

.)2006 ،Bekkers et al. بيكرز وآخرون(

العولمة:

من التطورات األخرى ذات العالقة التي تسهم يف انفصال الحكومات عن مواطنيها هي 

عوملــة الحياة االقتصادية واالجتامعيــة والثقافية.  فقد تحوَّل املجتمع الصناعي إىل مجتمع 

شــبكات، حيث برز نظام اقتصادي وســيايس جديد مبني عىل تقنية املعلومات واالتصاالت 

الحديثة املنترشة يف حياتنا االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف هذا النظام.  وقد أصبح دور 

الدولــة أو الحكومة مضطرباً إىل حد كبري )كاســتلز Castells، 1996(.  لقد كانت عمليات 
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التحــوُّل هذه موجودة من قبُل ولكــن مع ازدياد رسعتها وأثرها أصبــح لها أبعاد جديدة، 

فقد أُجربت الحكومات عىل الخضوع لتغيريات كبرية، مثل:  إنشــاء الدول التنافسية للرعاية 

االجتامعية، واقتصاد معريف مدعوم وقوي قائم عىل الخدمات، وإدارة جميع النتائج املرتبة 

عىل تدفقات الهجرة.

األوربة )التوجه األوروبي(:

وبســبب التطورات التي متَّت مناقشــتها ســابقاً، فقد أســهم التوحد األورويب )جزئياً( 

ع يف أوربة صناعة السياسات وتنفيذها يف التحوُّل من الدولة القومية إىل املؤسسات  والتوسُّ

األوروبية من أجل تنســيق القضايا االقتصادية واالجتامعيــة، وكذلك ما يخصُّ قضايا األمن 

ال مل يعد من املمكن حلها عىل املستوى  والســالمة التي تواجه الدول األوروبية بشــكل فعَّ

الوطني.  وإىل جانب هذا التحوُّل تجاه املؤسســات األوروبيــة فقد كان هناك تحوٌُّل تجاه 

منظامت أخرى عاملية وعابرة للحدود.  وقد أسهم هذا التغيري يف »تهميش« الدور التقليدي 

للدولة، والذي كان مبنياً عىل حدود وســلطات قانونيــة جغرافية واضحة؛ وهو ما أدى إىل 

 van Kersbergen and van االغراب الذي ســبقت اإلشارة إليه )فانكريسبريجن وفانفاردن

.)2004 ،Waarden

ويف الوقت نفسه، يبدو أن مستوى الدميقراطية لعدد من هذه املؤسسات العاملية متدٍن 

إىل حد كبري.  إن االنخفاض النســبي يف نسبة املشــاركة يف االنتخابات األوروبية عام 2009 

ميكن أن يُنظر إليه باعتباره مؤرشاً لتدين مستوى الثقة باملؤسسات السياسية األوروبية لدى 

الكثري من الناس يف أوروبا يف الوقت الراهن.

ثورة اإلدارة العامة القائمة على السوق:

التطور األخري الذي رمبا يكون قد أســهم يف االنفصال بني الحكومة واملجتمع هو انتقال 

الوظائــف التقليدية للدولة والقطاع العام يف تقديم الســلع والخدمات )شــبه( العامة إىل 

القطاع الخاص، والتوجه بشــكل أقوى نحو الســوق، )مثل:  تحريــر قطاع الرعاية الصحية 

وســوق الطاقة(.  إن االفــراض وراء هذا التطوُّر هو أنه ينبغي عــىل املواطنني أن يترصفوا 
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كمستهلكني عقالنيني.  ومع ذلك هناك بعٌض من الشك حول رضورة هذا التحوُّل يف اإلطار 

املرجعي، وأدوار املواطنني والدولة.  وعىل سبيل املثال، هل يريد املواطنون بالفعل الترصف 

بوصفهم مستهلكني عقالنيني؟  ما مدى شفافية األسواق املتحررة؟  

لقد ظهرت مخاوف عامة وسياسية نتيجة لهذا التحوُّل فيام يتعلق بوسائل حامية املصالح 

العامة يف هذه القطاعات املتحررة الجديدة )WRR, 2001(.  وعالوة عىل ذلك، فإنَّ تطبيق 

ع عىل استخدام أساليب اإلدارة القامئة  اإلطار املرجعي للقطاع الخاص عىل القطاع العام شجَّ

عىل الســوق، وكذلــك مفاهيم وأدوات جديــدة يف الحوكمة والتنظيم، مثــل:  إدارة األداء، 

واالســتعانة بالقطاع الخاص لتقديم بعض الخدمات، والخصخصة، وتشكيل الوكاالت، وإدارة 

.)2000 ،Pollitt and Bouckaert الجودة والحكومة اإللكرونية )بوليت وبوكارت

ربط القدرات:  إعادة ربط الحكومة مع المجتمع:

هناك ســعي دائم يف املامرسة الحالية لإلدارة العامة الستعادة هذه »الروابط املفقودة« 

وإقامــة صالت وتفاعالت جديــدة وهادفة بني الحكومة واملجتمــع، ويؤثر ذلك أيضاً عىل 

محتــوى العديــد من برامــج وعمليات االبتــكار يف القطــاع العام )مثل:  بيكــرز وآخرين 

.Bekkers et al، 2007(.  وسيشــري هذا الســعي إىل أهمية قدرة الربط يف اإلدارة العامة؛ 

ولذلك فإن أحد التحديات الرئيســية لإلدارة العامة هو تطوير قدرات الربط الخاصة بها أو 

قدرات املجتمع والجامعات املجتمعية نفســها.  وميكن أيضاً تفسري شعبية عدد من األفكار 

واملفاهيــم واألدوات املؤقتــة يف اإلدارة العامة كتعبري عن الرغبة يف إنشــاء روابط جديدة 

وضبــط الروابــط الحالية، أو إعادة تأســيس روابط قدمية بني املجتمــع والحكومة.  وعىل 

سبيل املثال: الدعوة للتكامل يف رسم السياسات وتقديم الخدمات، ووضع الرؤى املستقبلية 

والقيادة الفاعلة، والنقاش حول املعايري والقيم، وظهور التوجيه الشــبيك ولكن أيضاً العودة 

إىل املركزيــة، والنقاش حول الحكومة اإللكرونية واملواطنة، وأهمية املســاءلة والركيز عىل 

الحكومة اإللكرونية؛ كل هذه األمور ميكن اعتبارها وســائل لربط الحكومة مع املجتمع أو 

لخلق تفاعالت ذات أهمية بني الطرفني.

خالل العقدين املاضيني ُوِضعت ثالثة برامج إصالحية كربى تبنتها العديد من الحكومات 

من أجل التصدي لعدد من التحديات الداخلية والخارجية.
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اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة:

أدَّت املناقشة الدامئة عن العيوب الجوهرية يف وظائف اإلدارة العامة إىل حركة مضادة 

ذات طموحات إصالحية.  ويف أواخر الثامنينيات نشأت »اإلدارة التنفيذية العامة الجديدة« 

New Public Management )NPM( كتسمية ذات شعبية واسعة أُطلقت عىل مجموعة 

 Pollitt د بوليت متنوعــة من اإلصالحات يف القطاع العام )هــود Hood، 1995(.  وقد حدَّ

)2003، ص 27-28( مثانية عنارص رئيسة »لإلدارة التنفيذية العامة الجديدة«:

- التحوُّل يف القيم واألولويات من التحويلية واملســاواة واألمن واملرونة إىل تحقيق الكفاءة 

والفردية، وتحديد دور املواطن بأنه »كائن اقتصادي«.

- التحوُّل يف نظم اإلدارة من الركيز عىل املدخالت والعمليات إىل النتائج واملخرجات.

- التحوُّل نحو القياس والتقدير الكمي، من خالل وضع مؤرشات األداء والنُّظم املرجعية.

- تفضيل الهياكل التنظيمية األكرث تخصصاً و»املسطحة«.  

- اســتبدال العالقات الهرمية الرسمية بني املنظامت أو داخلها بالعالقات التعاقدية أو شبه 

التعاقدية.

- انتشار أوسع لألسواق أو آليات السوق إليصال الخدمات العامة.

- التأكيد عىل جودة الخدمة ورغبات املستهلك.

ى بالقطاع الثالث أو  - توســيع وتسهيل الحدود بني القطاع العام وقطاع الســوق وما يُسمَّ

غري الهادف للربح.

ونتيجــة لتبنــي اإلدارة التنفيذيــة العامة الجديدة مــن ِقبل السياســيني وُصنَّاع القرار 

ى بالقطاع  والباحثــني يف اإلدارة العامة عىل مدى الســنوات العرش املاضية، أصبح ما يُســمَّ

العام مشــابهاً لقطاع األعامل التجارية بعد إدخال املنافســة، وقياس املخرجات وأســاليب 

إدارة الــرشكات )لوتون Lawton، 2005، ص 231(.  وقد أثَّر ذلك أيضاً عىل أجندة االبتكار 

يف اإلدارة العامة، واســتخدام تقنية االتصال واملعلومات لتحقيق هذه األهداف التحديثية.  

لقد أصبح االبتكار يف القطاع العام من وجهة نظر اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة محاكاًة 

لقطاع األعامل )لوتون، 2005(.  
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الحوكمة:  

ومــن التغيريات املفاهيمية املهمة يف اإلدارة العامة التحوُّل من »الحكومة إىل الحوكمة« 

 van Kersbergen 1997؛ فانكريسبريجن وفانفاردن ،Rhodes كيكرت وآخرون، 1997؛ رودس(

and van Waarden، 2004؛ فريدريكســون Frederickson، 2005(.  إن الحوكمة مفهوم 

ذو شعبية، فهو مبثابة حاوية للكثري من الربامج اإلصالحية، وميكن القول إن جميع تطبيقات 

 van Kersbergen مفهوم الحوكمة تجمعها ثالثة عنارص مشركة )فانكريسبريجن وفانفاردن

and van Waarden، 2004(:  أوالً، مفهوم الحوكمة يشري إىل أنظمة متعددة املراكز وليس 

أنظمــة أحاديــة املراكز.  يفرض نهــج الحوكمة أن أفعال طائفة واســعة يف الجهات العامة 

والخاصة وشــبه الحكومية تؤثر عىل املشــكالت االجتامعية، مثــل الجرمية املنظمة واألحياء 

الفقــرية يف املدن الكبرية، ويتطلب التدخل الناجح لحل هذه املشــكالت إجراءات منســقة 

ـب عىل تحديات العمل الجامعي املتوقعــة.  يفرض ذلك أن يكون  بــني جميع هؤالء للتغلُـّ

 ،Rhodes لــدى األفراد القــدرة والرغبة يف تحديد الرابط واالعتامد املتبــادل بينهم )رودس

1997؛ كوبنجان وكليجن Koppenjan and Klijn، 2004(.  ثانياً، تلعب الشــبكات ســواء 

داخل املنظمة أو خارجها دورا مهامً.  تنظِّم هذه الشــبكات العالقات بني األفراد املســتقلني 

واملرابطني نسبياً.  ويف هذه الشبكات يكون التسلسل الهرمي أو القيادة األحادية أقل أهمية 

أو حتــى غائبة.  وقد يكون للحكومة الرســمية دوٌر ولكن هذا ليس بالرضورة، وإذا كان لها 

دور فهــي مجــرد جهة العب من بــني الكثري من األطراف، وإن كانت مــن األطراف املهمة.  

ثالثــاً، الركيز عــىل العمليات الحكومية بداًل من الهياكل الحكومــة.  تتعلق هذه العمليات 

بالتفاوض والركيز والتعاون بداًل من العمليات التقليدية، مثل: اإلجبار، واألوامر، والســيطرة 

)فانكريسبريجن وفانفاردن van Kersbergen and van Waarden، 2004، ص 152(.

د املتطلبات التي يتمُّ  إنَّ أجنــدة االبتكار القامئة عــىل مفهوم الحوكمة تحاول أن تُحــدِّ

مبوجبهــا التعاون بــني مختلف القطاعــات العامة وشــبه العامة والخاصة بشــكل ناجح، 

وكذلك تطوير جميع أنواع الرتيبات والعالقات الشــبكية املطلوبة للكشف عن شتى أنواع 

»املشكالت املستعصية« يف وضع السياسات.
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الحكومة اإللكترونية:

منذ ظهور وتغلغل تقنية املعلومات واالتصاالت مع بداية التسعينيات عىل نطاق واسع 

ــب باإلمكانات االبتكارية لشــبكة اإلنرنت عىل وجه  يف حياتنــا اليومية، والحكومات تُرحِّ

الخصوص إلعادة ترتيب عالقاتها مع مجتمعاتها.  وقد ُوصف هذا النوع من الربامج االبتكارية 

 )OECD,2003( بـــ »الحكومة اإللكرونية«.  وتعرِّف منظمــة التعاون االقتصادي والتنمية

الحكومة اإللكرونية واســتخدام تقنية املعلومات واالتصــاالت وخاصة اإلنرنت، باعتبارها 

أداًة لتحقيق حكومة أكرث فاعلية.  والفكرة الرئيســية هي أن تقنية املعلومات واالتصاالت 

ســوف ينتج عنها حكومــة أفضل، وأكرث انفتاحاً، وســهلة االتصال، وأكرث اســتجابة وتعاوناً 

وتوجهاً نحو تحقيق الطلبات من الحكومات السابقة يف عرص ما قبل اإلنرنت.  تتيح تقنية 

املعلومــات واالتصاالت إمكانية التغلب عىل جميع أنواع العوائق التي تواجه العمالء.  فإذا 

ما تم استخدامها بشكل صحيح، تصبح الحكومة متكاملًة وتعمل ككيان واحد.

 وتعريف الحكومة اإللكرونية هنا هو اســتخدام تقنية املعلومات واالتصاالت الحديثة، 

خصوصاً تقنية اإلنرنت والشبكات من ِقبل املنظامت العامة لدعم أو إعادة تعريف العالقات 

)املعلومــات واالتصال واملعامالت( القامئة أو املســتقبلية مع »أصحــاب املصالح« خارجياً 

 Bekkers and 2002؛ بيكرز وهومبورغ ،Moon وداخليــاً؛ بهدف خلق قيمة مضافة )مون

Homburg، 2005(.  ويشــمل أصحاب املصلحة املواطنني والرشكات واملنظامت املجتمعية 

واملنظــامت الحكومية األخرى وموظفي الخدمة املدنية.  وباإلمكان تحقيق القيمة املضافة 

مــن خالل األهداف التاليــة:  زيادة إمكانية الوصول إىل الحكومة، وتســهيل جودة تقديم 

الخدمة، وتحفيز الكفاءة الداخلية، ودعم املســاءلة العامة والسياســية، وزيادة املشــاركة 

السياسية للمواطنني، وتحسني التعاون والعالقات بني املنظامت.

إعادة اختراع الدولة:

ويف الوقت نفســه، فإن حركات اإلصالح الرئيســية الثالث وبرامج االبتكار ذات الصلة مل 

تكــن جميع نتائجها إيجابيــة، إذ ينبغي أخذ بعض اآلثار الجانبية الســلبية لهذه الحركات 

بعني االعتبار؛ ألنه ميكن أن يُنظر إليها عىل أنها تُسهم يف »الروابط املفقودة« املذكورة آنفاً.  
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وعىل ســبيل املثال:  عىل الرغم من أن اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة أدَّت إىل تحديثات 

 ،)2005 ،OECD كبــرية يف اإلدارة العامة املعــارصة )منظمة التعاون االقتصــادي والتنمية

فقد أشــار بعض الباحثني إىل حقيقة أن القيم االقتصادية والوسائل، مثل الكفاءة والفاعلية، 

أصبحــت أكرث أهميــًة مقارنًة بالقيم السياســية، مثل الحرية واملســاواة واألمن.  ويف هذا 

 Clark and الســياق، فقد أشار بعض الباحثني إىل ظهور »الدولة اإلدارية« )كالرك ونيومان

Newman، 1997(، حيث تســهم اآلثار املرتبة عىل النهج اإلداري يف املشــاكل االجتامعية، 

وعمليــة االغراب املزعومة يتم خاللها إقصاء القيم واملشــكالت التي ال عالقة لها بالكفاءة 

والفاعليــة )رينجلينــج Ringeling، 1993(.  وباإلضافــة إىل ذلك، فــإن النقلة النوعية من 

»الحكومة إىل الحوكمة« تثري أســئلًة جديدة.  ومن أجل خلق تفاعالت جديدة وهادفة بني 

أفراد الحكومة وغريهم، ال بد من ظهور هياكل سلطة وترتيبات جديدة تتجاوز الصالحيات 

النظامية التقليدية للدولة، عىل ســبيل املثال التعــاون الدويل وفوق الوطني.  وفيام يخصُّ 

شــؤون الدولة الداخلية، باإلمــكان تطوير ترتيبــات تعاونية جديدة تتجــاوز الصالحيات 

النظاميــة التقليدية للمؤسســات العامة داخل الدول )عىل ســبيل املثــال:  الرشاكات بني 

القطاعــني العام والخاص، وهيــاكل التعاون اإلقليمي بني البلديــات( يف الكثري من األحيان 

من أجل تحسني فعالية الجهود الجامعية، مثل الرغبة يف تحسني السالمة العامة أو التنمية 

املستدامة للمناطق املدنية والريفية.  ويف الوقت نفسه ويف إطار ترتيبات الحوكمة الناشئة 

هذه، يتم اتخاذ قرارات جامعية ملزمة ومامرسة السلطة.  النتيجة هي أن ترتيبات الحوكمة 

ميكــن أن يُنظر إليها عىل أنها نظام ســيايس، ولكن ما رشعية هذا النظام الســيايس الجديد 

الذي يتجاوز النظام الســيايس التقليدي الذي متثله مؤسســات الدولة الكالســيكية )بيكرز 

وآخرون .Bekkers et aI، 2007(؟

األزمــة املالية يف عامي 2008 و2009، التي انهــار فيها النظام املرصيف املعومل واضطرت 

الحكومات إىل التدخل عىل نطاق واسع، أظهرت القيمة املضافة للحكومات لضامن االستقرار 

املــايل واالقتصــادي واالجتامعي.  ويف الوقت نفســه، أجربت األزمــة الحكومات عىل فرض 

إجراءات تقشفية مثرية لإلعجاب عىل املجتمع وعىل نفسها، من أجل متويل النفقات الهائلة 

التــي تهدف إىل تخفيــف هذه األزمة املالية؛ وبالتايل ميكن القول:  إن السياســة واملجتمع 

  .)1985 ،Evans et aI. يقومــان »بإعادة دور الدولــة مرة أخرى« )قارن مع إيفانز وآخرين
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وهــذا يعنــي أنه يف نهاية العقــد األول من القرن الحادي والعرشين، ســوف يظهر جدول 

أعامل جديد لربنامج االبتكار يف القطاع العام، وسوف يتبنى بشكل أكرب األهداف التي متت 

صياغتها يف جدول أعامل لشبونة )انظر الفقرة األوىل من هذا الفصل(.

وحتى اآلن متت مناقشــة عدد مــن التطورات واألفكار اإلصالحيــة التي توضح طبيعة 

أجنــدات ابتكار القطاع العام يف املايض والحارض.  ومع ذلك، فإن مفهوم االبتكار، واالبتكار 

يف القطاع العام عىل وجه الخصوص، بات أمراً مفروغاً منه؛ لذا من الرضورة مبكان مناقشة 

طبيعة االبتكار يف هذا املجال.

مفهوم االبتكار في القطاع العام:

يناقش هذا القسم مفهوم االبتكار من خالل النظر يف طبيعته ومناقشة عدد من األمثلة 

االبتكارية.

االبتكار بوصفه تغييراً وتعلُّماً:

ميكــن تعريف االبتــكار باعتباره رشطاً رضوريــاً لتحديث الحكومة مــن أجل مواجهة 

التحديــات االجتامعيــة الجديــدة.  أحــد مؤســيس نظريــة االبتــكار الحديثــة جوزيف 

شــومبير)Schumpeter, 1942(، وقد عــرَّف االبتكار بأنه عملية تدمــري إبداعي يتم فيها 

إيجــاد »تركيبات جديدة من املــوارد املوجودة«، يف رأيه ال ميكن فصل االبتكار عن الريادة، 

فهــام وجهان لعملــة واحدة، ويُعرِّف الريــادة باإلرادة والقدرة عىل إيجــاد مناذج جديدة 

منافسة للنامذج املعمول بها.  ويف الغالب يتمُّ تعريف االبتكار ذاته بأنه »فكرة أو مامرسة 

أو يشء يُنظر إليه عىل أنه جديد من ِقبل الفرد أو الوحدة التي تتبنى هذه الفكرة« )روجرز 

.)2005 ،Fagerberg et al. 2003؛ فاجربريج وآخرون ،Rogers

ويتطلــب االبتــكار التغيري والرغبة يف التعلُّم، ولكن ليس بالــرضورة أن يكون كلُّ تغيري 

ـم ال تؤدي دامئاً إىل أفكار ومامرســات جديدة )روجرز  ابتــكاراً، فضــالً عن أن عملية التعلُـّ

 ،Veenswijk 2005؛ فينزفيك ،Osbron and Brown 2003؛ أوســبورن وبــراون ،Rogers

2006(.  ويعــدُّ العامــل املهم يف هذا الصــدد هو مدى الجرأة عىل االبتــكار؛ ما »حداثة« 
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التغيــري الذي طرأ؟  وما هــي طبيعة عملية التعلُّم التي أدَّت إىل الرغبة يف التغيري؟  وميكن 

التمييــز بني ثالثة أنواع من االبتــكار:  )أ( االبتكارات التدريجية التــي ميكن تعريفها بأنها 

تغيــريات طفيفة يف الخدمات والعمليات القامئــة، )ب( االبتكارات الجذرية التي تؤدي إىل 

الطرق القامئــة لتنظيم أو تقديم الخدمات وكذلك إنتــاج منتجات وخدمات جديدة، )ج( 

االبتكارات النظامية أو التحويلية التي تُعرّف بأنها تحوُّالت كربى تحدث - عىل سبيل املثال- 

بســبب إدخال تقنيات جديدة )مثل:  محرك البخار، أو شــبكة اإلنرنت( )مولجان وألبريي 

Mulgan وAlbery، 2003(.  ووفقــاً ملكدانيــل )McDaniel, 2002(، مــن املهم أيضاً أن 

منيِّــز بني االبتكارات التدريجية والشــاملة.  فاالبتكارات التدريجيــة تحدث ضمن املنظمة 

بشــكل تدريجي؛ وهو ما يسمح للمنظمة بالتكيُّف مع تغيريات طفيفة يف بيئاتها الداخلية 

والخارجية.  أما االبتكارات الشــاملة فليست جزءاً من عمليات التكيف والتغيري الطبيعية، 

ماً كبرياً ومفاجئاً  حيث تخلق اضطرابات كربى ضمن القطاع الصناعي أو السيايس، ومتثِّل تقدُّ

يف املعرفــة، وتُحدث تغيرياٍت كربى.  ومن املتطلبات األساســية أن تُحدث االبتكارات تغيرياً 

واضحــاً، إذ إن األطراف املعنية تنظر إىل االبتكارات عىل أنها اإلقالع عن مامرســات املايض 

.)2005 ،Osborn and Brown أوسبورن وبراون(

ومــع ذلك، فإن الحاجة إىل ترك املايض واالســتعداد للتغيري يفــرض وجود عملية تعلُّم 

داخــل الحكومــات.  ما طبيعة عمليــة التعلم هذه؟  وهل تُركِّز هــذه العملية عىل صقل 

إنتاج ونتائج برامج سياســات محددة باإلضافة إىل األدوات واملوارد التي تُستخدم للحصول 

عىل نتائج سياســات معينــة؟  أو هل تركز عملية التعلُّم )الضمنــي أو الرصيح( هذه عىل 

االفراضات )املفاهيمية( التي تكمن وراء إدارة وتنظيم برامج سياســات محددة )أرجرييس 

وشون Argyris and Schön، 1975؛ هول Hall، 1993(؟  كيف يتم تنظيم التغذية الراجعة 

بحيث يتم استخدام املعرفة واملعلومات والخربات لتحسني الربامج القامئة أو لتطوير برامج 

جديــدة، مع أخذ تغريات الظروف االجتامعية والسياســية يف االعتبــار )باومغارترن وجونز

Baumgartner and Jones، 2002(؟  يف الحالة األوىل، تشبه طبيعة عملية التعلم والتغيري 

التــي تحدث فكرة االبتكارات التدريجية والتطورية.  يف الحالة الثانية، ميكن تعريف نتائج 

عملية التعلُّم والتغيري بأنها ابتكارات جذرية، تحويلية أو ثورية.  وبالتايل فمن من الرضوري 

دراسة ليس فقط طبيعة هذه العمليات ولكن أيضاً الظروف التي تسمح بحدوثها.  والسؤال 



الربط بني االبتكار والقطاع العام:  السياقات، املفاهيم والتحديات

29االبتكار يف القطاع العام:  الربط بني القدرة والقيادة

ذو الصلــة هو ما إذا كان الســياق املؤســيس يف القطاع العام تحديداً ســياقاً مبتِكراً يدعم 

التجديد والتحديث؟

تصنيف االبتكارات: 

هناك محاوالت عديدة يف األدبيات لتصنيف االبتكارات، حيث تختلف هذه التصنيفات 

يف بعض الجوانب وتتشــابه يف جوانــب أخرى )شــومبير Schumpeter، 1942، مكدانيل 

McDaniel، 2002؛ مولجــان والبــوري Mulgan and Albury، 2003؛ فاجربريج وآخرون 

وينــدروم  2008؛   ،Moore and Hartley وهارتــيل  مــور  2005؛   ،Fagerberg et al.

Windrum، 2008(.  واســتناداً إىل هــذه التصنيفات املختلفة ووضعها يف ســياق القطاع 

العام، نقرح التصنيفات التالية لالبتكار يف القطاع العام:

- ابتــكارات املنتج أو الخدمــة:  تركز عىل إيجاد خدمات أو منتجــات عامة جديدة، ومن 

أمثلة ذلك يف هولندا الرخصة البيئية املتكاملة.  هذه الرخصة عبارة عن تجميع للتصاريح 

البيئية املختلفة التي تتعامل مع االلتزامات القانونية املختلفة، يجب أن تؤخذ يف االعتبار 

إذا كانــت الرشكة تريد بناء موقع جديد )متجر، مصنــع، أو مزرعة( أو أن املواطن يريد 

تغيري املنزل، فيتم دمج جميع هذه التصاريح تحت مظلة ترصيح واحد. 

- االبتكارات التقنية:  تظهر من خالل اخراع واســتخدام التقنيات الجديدة، مثل اســتخدام 

أجهزة الرسائل النصية والبث الخلوي لتحذير املواطنني يف حاالت الطوارئ.

- ابتــكارات العمليــات:  تركز عىل تحســني نوعية وكفــاءة العمليات التجاريــة الداخلية 

والخارجية، مثل إعادة تصميم عمليات تقديم الخدمات )مثل، التقييم الرقمي للرضائب(.

- االبتــكارات التنظيميــة واإلدارية:  تركز عىل َخلْق أشــكال تنظيمية جديدة، إدخال طرق 

وأساليب إدارية جديدة وأساليب عمل جديدة.  وأحد األمثلة عىل ذلك هو إنشاء أنظمة 

إدارة األداء لرصد نتائج الربامج السياســية أو الربامج التي تهدف إىل زيادة قدرة موظفي 

القطاع العام عىل االنتقال بني الجهات.  مثال آخر لالبتكار التنظيمي هو محالت الخدمة 

املوحدة التي توفِّر عىل املواطنني والرشكات مجهود مراجعة العديد من الدوائر الحكومية 

عند التقديم عىل إعانة اجتامعية أو ترصيح أو غري ذلك من أشكال املساندة الحكومية.
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- االبتــكارات املفاهيميــة:  تحدث هذه االبتــكارات فيام يتعلق بإدخــال مفاهيم أو أطُر 

مرجعيــة أو حتى مناذج جديدة تســاعد عــىل إعادة صياغة طبيعة مشــكالت محددة، 

وكذلك الحلول املحتملة لها.  وعىل سبيل املثال، من األفكار املبتكرة يف إدارة املياه العدول 

عن الرغبة يف الســيطرة عىل تدفق املياه من خالل الســدود أو تعميق األنهار والقنوات، 

والعمل عىل إنشاء الخزانات التي تساعد عىل تخزين مياه وفرية.

- االبتكارات يف الحوكمة:  موجهة إىل تطوير أشكال وعمليات جديدة يف الحوكمة من أجل 

معالجة مشــكالت اجتامعية محددة، مثل مامرسات الحوكمة التي تحاول تعزيز قدرات 

الرقابة الذاتية والتنظيم الذايت يف شبكات السياسة.

- االبتكارات املؤسسية:  هي تحوُّالت أساسية يف العالقات املؤسسية بني املنظامت واملؤسسات 

وغريها من الجهات الفاعلة يف القطاع العام، وعىل وجه الخصوص يف اإلدارة العامة.  ومن 

األمثلة عىل ذلك إدخال عنارص من الدميقراطية املبارشة من خالل االســتفتاءات وانتخاب 

 ،2006 ،Bekkers et al. مســؤويل القطاع العام كام هو الحال يف هولندا )بيكرز وآخرون

ص 12-11(.

ولكن من املهم أن نالحظ أن هذه األنواع من االبتكار ليست حرصية، فاألنواع املختلفة 

منها ترتبط مع بعضها البعض عىل أرض الوقع.  وعىل ســبيل املثال، إدخال اإلنرنت كشكل 

من أشــكال ابتكار التقنية متكِّن الحكومات من إعــادة تصميم عالقات عمليات املعلومات 

مع املواطنني والرشكات من أجل تحســني مامرسات العمل ومعالجة املعلومات )من حيث 

ابتكار العمليات(.

المنِطَقان وسياق اإلبداع في القطاع العام:

االبتــكارات يف القطاع العام تختلف عن االبتكارات يف القطــاع الخاص يف أمرين:  أوالً، 

أن الهــدف النهــايئ من االبتكار يف القطاع العام هو تحقيــق الرشعية، وهذا يتجاوز تطوير 

منتجات وخدمات جديدة، واستغالل األسواق الجديدة واخراع طرق جديدة يف اإلنتاج من 

أجل تلبية االحتياجات املتغرية للمســتهلكني، ويتجاوز أيضاً تلبية االحتياجات بسعر مقبول 

يتــم تحديــده من خالل موازنة العــرض والطلب عىل هذه املنتجــات والخدمات املبتكرة 

والجديــدة.  ثانيــاً، االبتكارات يف القطاع العام تختلف عن ابتــكارات القطاع الخاص إذا ما 
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أُِخذ يف االعتبار السياق املؤسيس الذي تنشآن فيه.  فهل يلعب هذا السياق دوراً كبرياً، عىل 

الرغم من أن املنافســة التي يُنظر إليها عىل أنها رشط رضوري لالبتكار وفقاً لبعض العلامء 

تؤدي إىل قطاع عام ال يكاد يبتكر؟  نرى هنا أن القطاع العام ميكن أن يُنظر إليه أيضاً عىل 

أنه قطاع مبتكر.

االبتكار بين العواقب والمالءمة:

كيف ينبغــي أن تُعطى االبتكارات والقدرات االبتكاريــة يف القطاع العام قيمتها؟  يتم 

تنظيم أنشــطة القطاع العام حول منطَقنِي، ويُســتمد من كل منطــق قيم وقواعد ومعايري 

 ،March and Olsen معينة يف الحكم عىل طبيعة االبتكار لإلدارة العامة )مارتش وأولسن

1989(.  األول هــو منطــق العواقب.  فباإلمكان الحكم عــىل االبتكارات من وجهة نظر ما 

يرتب عليها من عواقب وما يســبقها من تفضيــالت وتوقعات.  والكفاءة والفاعلية تلعبان 

دوراً مهــامً يف منطق العواقب.  هل يعمل االبتكار بشــكل صحيح؟  ما التكاليف والفوائد، 

وكيف يتم موازنتها؟  عىل ســبيل املثال، ميكن استخدام تخزين البيانات الحيوية الشخصية 

يف مكافحــة الجرميــة واإلرهاب.  عنــد تقييم هذا االبتكار من منطــق العواقب، يتم طرح 

األســئلة التالية:  ما مــدى إمكانية االعتامد عىل التقنيات املســتخدمة؟  ما تكاليف قاعدة 

البيانــات املركزيــة، وما مدى إمكانية الوصول إىل قاعــدة البيانات هذه؟  عالوة عىل ذلك، 

فإن حركة اإلصالح املذكورة آنفاً، التي فضلت أســاليب »اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة« 

وكذلك الحكومة اإللكرونية، أعطت الرشعية للتغيريات التي تنادت بها اســتناداً للمكاسب 

املرجوة من الكفاءة والفاعلية.

ومع ذلك، يتم الحكم عىل االبتكارات يف القطاع العام أيضاً بناًء عىل مالءمتها؛ وهذا يعني 

وفقاً ملارتش وأولســن )March and Olsen، 1989(، مراعاة السياقني السيايس واملجتمعي 

املحدديــني اللذين يتعــني عىل الحكومــات أن تعمل فيهام.  كام يشــري إىل هوية محددة 

لإلدارة العامة )مارتش وأولسن and March Olsen، 1989، ص 160(.  ويتم تشكيل هذه 

الهويــة من خالل البعد الســيايس، والتي ميكن تعريفها بأنها القيــم امللزِمة للمجتمع ككل 

)إيستون Easton، 1965(.  ويف هذا التحديد امللزِم يجب أن تكون القيم املحددة واملعايري 

متوازنًة وفق كل موقف وســياق معني.  يف مثال تخزيــن البيانات الحيوية يجب أال تؤخذ 
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التكاليف والفوائد يف االعتبار فحســب، ولكن أيضاً آثــار هذا االبتكار عىل قيم أخرى، مثل 

الخصوصيــة.  وعــالوة عىل ذلك، يف تحديــد مدى مالءمة مثل هذا االبتــكار، من املهم أن 

يؤخــذ املوقف املحدد يف االعتبار، أي الظروف املحددة التي يُقبل فيها تخزين واســتخدام 

البيانــات الحيوية.  وهذا يشــري إىل رضورة املوازنة بني القيــم االقتصادية وغريها من القيم 

التي تكمن وراء االبتكارات، ويف الوقت نفسه محاولة تلبية احتياجات وتحديات مجموعات 

معينة أو املجتمع ككل )من حيث االستجابة(.  وتعترب قدرة الحكومة عىل تحقيق املالءمة 

من خالل ســن »قوانني« محــددة رشطاً رضورياً لتحقيق حكومــة ذات مصداقية ورشعية.  

ويقصد مارتش وأولسن )March and Olsen 1989، ص 22( بالقوانني:  »األعامل املتكررة، 

واإلجراءات، واألساليب السائدة، واألدوار، واإلســراتيجيات، والنامذج والتقنيات التنظيمية 

التي يتم من خاللها بناء النشاط السيايس«.

قطاع عام مبتكر، مصطلحات متناقضة:

الخاصية السياســية للقطــاع العام تؤثِّر أيضــاً يف قدرته عىل االبتكار.  وكــام ذُكر آنًفا، 

الحكــم عىل االبتكارات يف القطــاع العام ال ينبغي أن يكون مبنياً عىل العواقب فحســب، 

ولكن أيضاً عىل مدى مالءمتها.  ومن أجل تحقيق املســتوى املناســب من املالءمة، قامت 

الحكومات بســنِّ أنواع مختلفة من القوانني للحامية القانونية للصواب، والعدالة لعمليات 

ُصنــع القرارات )موريس Morris، 1998(.  بعض العلامء يــرون أن هذه القواعد والوضع 

م علامء آخرون  ب االبتكار،  يف حني قدَّ السيايس لإلدارة العامة تحديداً يؤديان إىل وضع يصعِّ

حجًجــا تدعم حدوث االبتكار يف القطاع العام، وفيام ييل اســتطالع لهــذه الحجج )بيكرز 

وآخرون .Bekkers .et aI، 2006، ص 13-12(.

الحجج المعارضة لالبتكار في القطاع العام:

ذكــر البعض أن االبتــكار يف القطاع العام هــو تناقض يف املصطلحــات.  وباملقارنة مع 

القطــاع الخاص قد يصعب النظــر إىل القطاع العام أن يكون مبتكراً،  وقد تم وضع العديد 

من الحجج لدعم هذا الرأي، والحجة األكرث أهمية هي أن القطاع العام يفتقر إىل املنافسة 

باعتبارها رشطاً رضورياً لالبتكار.  ووفقاً لشــومبير )Schumpeter(، فإن االبتكار )كعملية 
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تدمــري إبداعــي( هو حجــر الزاوية يف أي نظام رأســاميل، فال ميكن للــرشكات أن تبقى إال 

إذا كانــت قادرًة عــىل إيجاد تركيبات لنامذج جديدة:  منتجات جديدة، وأســواق جديدة، 

  .)1942 ،Schumpeter وأساليب جديدة لإلنتاج، ومنظامت جديدة، وما إىل ذلك )شومبير

القطاع العام هو القطاع الذي ليس فيه منافسة، فالحكومات تحتكر إنتاج السلع والخدمات 

العامة وشــبه العامة، ويف بعض الحاالت يكون هناك سبٌب وجيٌه لذلك؛ ألن السوق يفشل 

يف توفري السلع العامة.

أضــف إىل ذلك أن القطاع العام تهيمن عليه ثقافة بريوقراطية تعترب املعايري والرســمية 

قيامً مهمة، وكذلك القيم التي تشــري إىل سيادة القانون وتوفري الحامية القانونية واملساواة 

أمام القانون من الركائز املهمة.  واملعايري والرسمية يشجعان هذه القيم؛ ألنها تُعزِّز االستقرار 

ع املبادرة الفردية واملخاطرة )شومبير والقدرة عىل التنبؤ.  ومن ناحية أخرى، فإنها ال تُشجِّ

Schumpeter، 1942، ص 207(.  مــن الصعب إذاً وصف املعايري والرســمية بأنها عمليات 

داعمة لالبتكار، ولكن بإمكانها أن تكون خصائص مهمة للمنظامت امليكانيكية.  يف دراســة 

معروفــة، قارن برينز وســتوكر )Burns and Stalker,1961( خصائــص الهياكل التنظيمية 

امليكانيكية بخصائص الهياكل العضوية، وخلصا إىل أن هناك عالقة إيجابية قوية بني الطبيعة 

العضويــة للمنظامت والقدرة عىل التكيُّف واالبتكار.  وخصائص الهياكل العضوية هي بيئة 

تنظيمية مرنة ومعقدة تنظيميًّا، حيث آليات تنسيق وتواصل أفقية، ونسبة أقل من املعايري 

ع واملنافسة بني األفكار.  كام تم اعتبار التنوع رشطاً  والرسمية، وبالتايل خلق املزيد من التنوُّ

ع يصبح البحث عن »تركيبــات جديدة« ممكناً.  حتى  رضوريــاً لالبتــكار،  فمن خالل التنوُّ

ع،  أن )ســكوت Scott، 1998( يقول إن الدولة ومؤسسات الدولة بشكل عام ال تحب التنوُّ

ع يف الحلول التي يتم تطويرها  وتعتربه تهديًدا لســيطرتها، فتقوم بالقضاء عمداً عــىل التنوُّ

محليًّا للتصدي للمشــاكل املستعصية، باإلضافة إىل تدمري الذكاء والحكمة املحلية والكامنة 

التي استُخدمت لتطوير هذه الحلول.

وعــالوة عىل ذلك، فــإن الطبيعة السياســية لــإلدارة العامــة، واملتجــذرة يف التمثيل 

الدميوقراطي، قد يُنظر إليها عىل أنها عائٌق لالبتكار.  وقد طُرحت ثالثة أسباب لذلك:  أوالً، 

الطبيعة الدميقراطية والسياسية لإلدارة العامة تعكس يف الكثري من الحاالت ثقافة التنازالت، 

حيث يتم التوفيق بني قيم سياسية وأطروحات وعقالنيات مختلفة.  ومن الصعب تعريف 
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 Lindblom,( هذه التنازالت بأنها ابتكارية؛ ألنها تتســم بطابع تدريجي أشار إليه لندبلوم

1959( يف وصفه لُصنع السياسات باعتبار »علم املواءمة أثناء التنفيذ«.  والسبب الثاين هو 

النظرة السلبية والتقييم السلبي للمخاطرة.  يُنظر إىل الثقافات البريوقراطية والسياسية عىل 

أنهــا ثقافات محافظة وتتجنب املخاطر )فانجونســترين Van Gunstern، 1976(، وإضافة 

إىل ذلك، فإن بيئة الثقافة البريوقراطية والسياسية أصبحت فيها املساءلة السياسية والعامة 

ا ومحفوفة باملخاطر )ال سيام يف ظل وسائل اإلعالم املتابعة بشدة ألعامل  قضيًة حساسة جدًّ

السياسيني ومديري القطاع العام(؛ وهو ما أضعف الحوافز الطبيعية للمخاطرة والبحث عن 

»تركيبات لنامذج جديدة«.  والسبب الثالث هو بناء التوجهات السياسية عىل املدى القصري 

)فانجونســترين Van Gunstern، 1976(.  وقد أكد دراكر )Drucker, 1985( عىل أهمية 

»االبتكار والريادة املمنهجة«؛ وهو ما يعني أن املنظامت يجب أن تطوِّر منظوًرا عىل املدى 

الطويــل نحو هدف محدد، وبشــكل منهجي لكيفية تحريك املــوارد الداخلية والخارجية، 

مثل املعرفة واألشــخاص واألموال، مــن أجل البحث عن »تركيبات لنــامذج جديدة«؛ مام 

يُهيِّئ الظروف املناســبة لالبتكار.  االســتثامر يف األبحاث والتطوير وإنشاء إدارات للبحوث 

والتطوير تعدُّ أمثلًة عىل االبتكار املمنهج، ولكن هذا التوجه عىل املدى الطويل غري موجود 

يف اإلدارة العامة.  فالسياسة تتسم بتوجهات قصرية املدى، وتركز عىل كسب قلوب الناخبني 

)املحتملني( وجامعات املصالح من خالل »املكاســب الرسيعة«.  وقد كان هذا هو السبب 

يف شك شومبير )Schumpeter، 1942، ص 93( حول طبيعة االبتكار يف القطاع العام ودور 

الدميقراطية يف ذلك.

الحجج المؤيدة لالبتكار في القطاع العام:

ومع ذلك، َمن يراقب مامرسات اإلدارة العامة سوف يالحظ أن هناك يف الواقع عدداً كبرياً 

من االبتكارات.  ومن خالل رصد وجهات نظر مختلفة وجديدة عن دور وموقف الحكومة 

فيام يتعلق بتوجيه التطوير املجتمعي )من حيث أساليب الحوكمة(، واألساليب التي قامت 

بها الحكومة لتنظيم نفسها خالل العقود الخمسة املاضية، واألساليب التي قامت بها اإلدارة 

العامة بعرض جميع أنواع أنظمة الجودة وامليزانيات وإدارة األداء، والطريقة التي يشــارك 

فيها املواطنون يف عملية ُصنع السياســات، والطريقة التي تحاول من خاللها اإلدارة العامة 
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تحســني عملية تقديم الخدمات، والطريقة التي يتــمُّ من خاللها توظيف تقنية املعلومات 

واالتصــاالت؛ إن كلَّ ذلك يدل عىل عملية »تدمــري إبداعي« ملحوظ.  ولكن من أجل رؤية 

هــذه التغيريات، يجب اســتخدام منظور آخر عن االبتكار.  من املهــم التحوُّل من املنظور 

املهيمن الثوري عن االبتكار إىل منظور أكرث تدرُّجاً، يتكون من سلسلة طويلة من الخطوات 

 ،Zouridis and Termeer الصغــرية تؤدي يف النهاية إىل تغيريات جذرية )زوريدس وترمري

2006(.  هذه التغيريات الجوهرية ال ميكن مالحظتها إال بعد مرور بعض الوقت.

هنــاك حجــٌج أخرى تدعم فكرة أنه مــن طبيعة القطاع العام أن يكــون قطاعاً مبتكراً 

)زوريدس وترمري Zouridis and Termeer، 2006(.  التطورات التي تشهدها بيئة اإلدارة 

العامة، مثل:  العوملة، والفردية، والتجزئة، والحوســبة )انظر- عىل ســبيل املثال - أوزبورن 

وبراون Osborne and Brown، 2005(، فضالً عن املشــكالت السياسية والعامة التي تنبع 

منها، ال ميكن وصُفها بأنها مســتقرة وبســيطة، إذ إنها تولِّد ما يكفي من التعقيد والنشاط؛ 

وهــو مــا يجرب الحكومة عــىل البحث عن إجابات وأســاليب جديدة.  املشــكالت البيئية، 

واملشــكالت املتعلقة بالعدالة االجتامعية يف املدن، ومكافحــة الجرمية واإلرهاب، والتنمية 

االقتصادية يف املناطق، وارتفاع نســبة السكان املسنني فيام يخصُّ توفري الفوائد االجتامعية، 

واالندماج االجتامعي واالقتصادي لألقليات العرقية؛ كلها أمثلة عىل »مشكالت مستعصية«.  

والطريقة املتبعة لرجمة هذه املشــكالت االجتامعية إىل مشكالت سياسية وعامة، باإلضافة 

إىل الطريقــة املتبعة لطرح الحلــول واتخاذ اإلجراءات؛ كلُّ ذلــك يخلق ضغوطاً دامئة عىل 

املؤسسات الحكومية.  إن االضطرابات الناشئة عن هذه الضغوط هي يف الكثري من الحاالت 

حافــٌز مهمٌّ للبحث عن تركيبات لنامذج جديدة هدفها االبتــكار؛ ألنها قد تؤدي يف النهاية 

إىل تغيريات يف التصويت االنتخايب وتغيريات يف التحالفات السياســية.  االنتخابات، واهتامم 

وســائل اإلعالم، والتمكــني املتزايد للمواطنني لرفع أصواتهم واتخــاذ إجراءات عندما تكون 

مصالحهم عىل املحك؛ كلُّ هذه األمور تضع الحكومة تحت الضغط لالبتكار.

ضغــوط االبتــكار والبحث عن تركيبات لنــامذج جديدة هو أيضاً نتيجــة للتعددية يف 

املنطق يف اإلدارة العامة.  وميكن فهم مشــكالت َوْضع السياســات من حيث الرصاع الدائم 

بــني طروحات عقالنية مختلفة )ســنيلني Snellen، 1987(.  وميكــن التمييز بني العقالنية 

السياســية )الركيز عىل األســئلة »من يحصل عىل مــاذا؟  وكيف؟  ومتــى؟«(، والعقالنية 
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القانونية )التأكيد عىل أهمية »ســيادة القانون«(، والعقالنيــة االقتصادية )أهمية الكفاءة 

يف تحديــد التكاليف والفوائــد(، والعقالنية املهنية/العلمية/التقنيــة )وضع القيم املتعلقة 

باملعرفة املكتســبة مهنياً وعلمياً، وبناًء عــىل املعايري املهنية والنظريات املهنية للعمل، عىل 

سبيل املثال(.  إنَّ االضطرابات الناتجة عن املواجهات بني هذه القيم بإمكانها أن تخلق نوعاً 

من العملية الجدلية يتمُّ من خاللها التوصل إىل حل وسط بني هذه القيم يف مستوى أعىل؛ 

ومن ثَمَّ إيجاد تركيبات لنامذج جديدة لتعريف املشكلة وإسراتيجيات حلها.

ويشــري االبتكار أيضــاً إىل طرق جديدة يف »التأطري والتســمية«، وبالتايل خلق خطابات 

جديدة، وإدخــال مفاهيم توعوية جديدة، وفتح املجال للبحث عن حلول مبتكرة للتغلب 

عــىل الرصاعات بني هذه العقالنيــات.  ميكن اعتبار االبتكار يف اللغة والبالغة إســراتيجية 

ا يف اإلدارة  ابتكاريــة مهمــة يف اإلدارة العامــة؛ ألن اللغة والبالغة أدوات مهمــة وقوية جدًّ

 ،van Twist العامة إلنشــاء تحالفات جديدة تدعو إىل أُطر مرجعية جديدة )فان تويست

1994؛ ســتون Stone، 2003(.  وأحــد األمثلة عىل هذا النوع مــن االبتكار املفاهيمي هو 

مفهوم االستدامة، الذي يحاول الجمع بني القيم االقتصادية والبيئية.

ومثة عامل آخر يزيد من الطابع االبتكاري لإلدارة العامة هو التقارب بني القطاعني العام 

ز عىل التبنــي املتزايد ملفاهيم القطاع الخــاص يف النواحي اإلدارية  والخــاص؛ وهو ما يُحفِّ

والتنظيميــة والتقنية من ِقبــل منظامت القطاع العام.  وعالوة عىل ذلك، فإن مؤسســات 

القطاع العام أصبحت أكرث حرصاً عىل التعلُّم من بعضها البعض مع ازدياد شعبية الدراسات 

املقارنة والدراسات ألفضل املامرسات؛ لذلك فإن التعلم عن طريق التبني أو محاكاة أفضل 

املامرســات يف القطاع الخاص ويف مؤسسات القطاع العام األخرى، ميكن أيضاً أن يُنظر إليها 

.)2000 ،Pollitt and Bouckart عىل أنها مامرسات ابتكارية فاعلة )بوليت وبوكارت

االبتكار في القطاع العام كقدرة على الربط:  بعض القضايا ذات العالقة:

متت مناقشة العديد من العوامل يف السابق التي يتأثر فيها االبتكار يف القطاع العام.

وللحصــول عىل نظرة عامة تركز بشــكل أكرب عىل النواحــي اإلدارية التي تناقش - عىل 

ســبيل املثال - تأثري البيئة وهيــاكل وثقافات املنظامت، يرجى مراجعة أوســبورن وبراون 

ــا هــذا القســم فيحيــل إىل عدد مــن القضايا التي  )Osborne and Brown, 2005(.  أمَّ
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نُوقشــت مؤخرًا، والتي تفيد يف توفري املعلومات األساسية والخلفية الالزمة عند قراءة بقية 

فصــول هذا الكتاب، مع أنه من الصعب توفري خلفية كاملة هنا.  وكذلك فإن القضايا التي 

ســوف يتم تناولها هنا تشــري بشكل آو بآخر إىل أن العديد من محاوالت االبتكار يف القطاع 

العام تتعامل مع مسألة إقامة روابط جديدة أو إعادة روابط مفقودة، والرغبة والقدرة عىل 

إقامة هذه االتصاالت.

بيئات االبتكار:

فكرة اســتنبات مشــاتل داخلية لالبتكار )التقني يف الغالب( مفهوم معروف يف القطاع 

ى »بيئات االبتكار« )كاستلز Castells، 1996، ص  الخاص متَّت اإلشــارة إليه كذلك بـــمسمَّ

36(.  وقــد بينت التجربة العلمية أن االبتكار التقني ال ينشــأ من خالل حدث معزول؛ بل 

يعكس حالًة معينًة من املعرفة، وبيئة مؤسسية صناعية محددة، وتوافر مهارات معينة من 

أجل تحديد املشــكالت وحلها، وعقلية اقتصادية تضمن فعالية التكلفة لتطبيقات محددة، 

وشــبكة من املنتجني واملســتخدمني الذين ميكنهم إيصال تجربتهم بشكل تراكمي، والتعلُّم 

عن طريق االســتخدام واملامرسة.  وقدرة واســتعداد األفراد املعنيني عىل التعاون والتواصل 

وتبادل األفكار واملعرفة والخربات واملعلومات عىل نحو يتجاوز الحدود التنظيمية التقليدية، 

وكذلك تبادل املوارد املهمة مثل املوظفني، أمٌر رضوريٌّ يف »بيئات االبتكار« هذه.

هذه الرؤية مهمة لربامج ابتكار الحكومات من ثالث نواٍح:  أوالها، عندما يدعم واضعو 

السياســات واملديرون داخل املنظامت الحكومية االبتكاَر باعتبــاره قيمًة اجتامعية مهمة، 

فعليهم أن يسألوا أنفسهم:  كيف ميكنهم تهيئة الظروف لظهور وتعزيز »بيئات االبتكار«؟  

يعــدُّ دورهم أقرب لبنــاء البنية التحتيــة، وبالتايل توفــري البنية االقتصاديــة واالجتامعية 

والثقافية والتعليمية واملادية والتقنية والبيئية لتأسيس هذه »البيئات« مبفردهم وبالتعاون 

مــع أصحاب املصلحــة اآلخرين.  ثانيتها، من أجــل تلبية عدد من التحديــات املجتمعية، 

فمن املهم أن نفهم أن هذه »البيئات« تظهر من خالل إنشــاء شــبكات السياســة.  وميكن 

وصف شــبكات السياسة بأنها أشكال مرنة من التعاون بني أصحاب مصالح مستقلني ولكن 

مرابطون يف القطاع العام والخاص وشــبه العام، وتهدف إىل إيجاد تعريف ونهج مشــرك 

  .)2004 ،Koppenjan and Klijn ومبتكر نحو مشــكالت سياسات محددة )كوبنيان وكلني
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ثالثتها، من املثري لالهتامم أن نرى كيف أن خصائص »بيئات االبتكار« تتطابق مع الخصائص 

والعوامل التي تمَّ وصفها يف القسم السابق حول ما إذا كان القطاع العام املبتكر هو تناقض 

يف املفاهيم أو إذا كان واقعاً مشــهوداً.  أيــن موقع هذه »البيئات« يف اإلدارة العامة؟  هل 

املوارد الالزمة متاحة، وهل يجري التشــارك فيها؟  هل هناك موقٌف منفتٌح تجاه »التجربة 

والخطأ«؟

ع:  االنفتاح والتنوُّ

فيــام يتعلق بـ »بيئات االبتكار«، من املهم أن ننظــر إىل عملية االبتكار التي تحدث يف 

هذه البيئات.  يف أدبيات القطاع الخاص، متت صياغة هذه العملية مؤخراً بوصفها »االبتكار 

املفتــوح«.  ومن األفكار النموذجية »لالبتكار املفتــوح« أن االبتكار ليس باألمر الذي ميكن 

أن يُنســب إىل شــخص )رائد األعامل( أو إىل منظمة بحث وتطوير أو قســم، ولكنه يُنسب 

إىل تبادالت حــرة وتفاعلية للمعرفة واملعلومات والخربات التــي تناقش األفكار واملفاهيم 

الجديدة وتضعها تحت االختبار إلثباتها يف الشبكات الداخلية والخارجية للمنظامت، والتي 

.)2003 ،Chesbrough 1988؛ تشيزبرو ،von Hippel غالباً ما تكون متشابكة )فون هيبل

يشري االنفتاح إىل عدم وجود حدود للتدفُّق الحر لألفكار واملعرفة واملعلومات والخربات.  

وعــالوة عــىل ذلك، فإنه يتضمن وجود ثقافة منفتحة وســياق آمن يســمح بـــ »التجارب 

واألخطــاء«، »والتأمل«، »والتعلُّم« دون مخافة العقــاب الرتكاب األخطاء أو لعدم تحقيق 

النتائج.  االنفتاح أيضاً يشري إىل توافر مجموعة متنوعة من وجهات النظر املختلفة، وهيئات 

مختلفة من املعرفة التي ميكن استخدامها واالختالف معها، وهو يشري إىل مساحة أو شبكة 

حرة وغري رسمية، ال يوجد فيها العديد من القيود املفروضة لتطوير أفكار ومفاهيم جديدة 

ومبتكرة.  واالبتكار غالباً ما يحدث يف »املساحة الرمادية« غري الرسمية الواقعة بني املنظامت 

الرســمية )نوتبوم Nootboom، 2006(.  ومع ذلك، فإن تنظيم وتضمني هذه املســاحات 

الحرة مهمٌّ لتحقيق واعتامد االبتكار يف املنظامت واملؤسسات الرسمية القامئة )إيديلينبوس 

Edelenbos، 2005(.  هذا االعتامد والنرش لالبتكار غالباً ما يشــمل ضامن أن يكون هناك 

توازٌن دقيق بني »االستكشــاف واالســتغالل« )مارتش March، 1999(.  »االستكشاف« هو 
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البحث واالكتشاف واإلبداع واالبتكار، كذلك يتضمن تباينات ومخاطرة وتجارب، فهو يؤدي 

يف بعض األحيان إىل اتجاهات واكتشــافات جديدة ومهمة.  أما »االســتغالل« فيشــري هنا 

إىل صقــل وتنميط وإنتاج وتنفيذ املعرفــة، ويتضمن خياراٍت وكفــاءًة واختياراً وموثوقيًة.  

وعــادة ما يؤدي إىل تحســينات ولكن يف كثري من األحيان ال يخضــع لتغيريات جوهرية يف 

ه.  االبتكار يعني إيجاد توازن جيد بني االستكشــاف واالســتغالل:  »هناك حاجة إىل  التوجُّ

كلٍّ ِمن االستكشاف واالستغالل ]...[، إذ ال ميكن تحقيق مكاسب االستكشاف العرضية دون 

اســتغالل االكتشافات.  واالستغالل يصبح زائفاً دون استكشاف اتجاهات جديدة« )مارتش 

March، 1999، ص 5(.

التنويــع مهــمٌّ أيضاً من منظــور آخر، فالتنويع يشــري أيضاً لتقارب أو انفتاح شــبكات 

السياســة عند النظر يف عدد وكثافة العالقات التي يتمُّ إقامتها داخل بيئات االبتكار، وهذا 

مبني عىل فكرة غرانوفير )Granovetter, 1973( عن »قوة الروابط الضعيفة«.  واملقصود 

هو أن األفكار االبتكارية الجديدة ال تأيت من األفراد الذين يوجدون داخل الشــبكة.  األفراد 

الغرباء نسبياً، الذين لديهم ارتباطات طفيفة مع الالعبني الرئيسيني يف الشبكة، هم يف الكثري 

مــن األحيان مصدر أكرب لالبتكار من األفراد الذين لديهم عالقات قريبة ووثيقة مع بعضهم 

البعــض.  فاألفراد الذيــن يعرف بعضهم بعضاً جيــداً قلام يتفاجؤون مــن األفكار والرؤى 

الخاصة بهم، فقد ســبق لهم مشــاركة ومعرفة هذه األفكار مع بعضهم البعض.  أما األفراد 

الذيــن ال يعرف بعضهم بعضاً جيداً؛ لكونهم يكادون أن ال يلتقوا مطلقاً، فيمثلون يف الكثري 

من األحيان املصدَر األمثل للرؤى واألفكار ووجهات النظر الجديدة.  ولكن اجتامع الناس يف 

محيط الشبكة ويف وسطها ال يحدث تلقائياً، يف الكثري من األحيان يتطلب األمر إدارة نشطة 

)األنشــطة التي تتجاوز الحدود، انظر املناقشــة التي تتبع( من أجل تنظيم نقاط التواصل 

.)2006 ،Edelenbos and Klijn إيديلينبوس وكلني(

الثقة ورأس المال االجتماعي:

نظراً ألهمية الطابع الشبيك لجميع أنواع »بيئات االبتكار« يف القطاع العام بني املنظامت 

أو داخــل املنظامت، فمن القضايا املهمة األخرى جــودة العالقات بني األفراد املعنيني.  فلن 

يحــدث تدفُّق حر لألفــكار واملعرفة والخربات إذا خيش األفراد مــن أن املعرفة واملعلومات 
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التي يقدمونها سوف تُســتخَدم ضدهم بطريقة ترضُّ مصالَحهم، وبالتايل يُوىَل اهتامٌم خاص 

ملصداقيــة العالقات بني األفــراد املعنيني ورأس املال االجتامعي الحارض يف هذه الشــبكات 

 ،Nooteboom 1995؛ نوتبــوم ،Fukuyama 1993، 2000؛ فوكويامــا ،Putnam بوتنــام(

2002(.  وقد عــرَّف فوكوياما )Fukuyama 1995، ص 26( الثقة بأنها »ما يتوقعه املجتمع 

من أعضاء املجتمع اآلخرين من سلوكيات تتصف بالصدق والتعاون املعتاد بناًء عىل األعراف 

املشــركة بينهم ]...[، وهذه املجتمعات ال تحتاج إىل تنظيم تعاقدي وقانوين كبري للعالقات 

التي بينها؛ ألن اإلجامع األخالقي املسبق يعطي أعضاء املجموعة ]...[ أساساً للثقة املتبادلة«.  

إن العديد من الدراســات وجدت أن عالقات التنســيق والتعاون القوية واملستقرة بني 

املنظامت هي رسُّ نجاح ابتكار املنتجات )ماســكل Maskell، 2000، ص 113(.  واالستنتاج 

الناِشئ من هذه الدراسات هو أن عملية االبتكار والتعلُّم تتمُّ من خالل تفاعالت بني هيئات 

املعرفة التابعة ملنظامت مســتقلة تهدف للتنافس، ولكن عندما تكون تحرُّكات السوق هي 

الدافع الوحيد لهذه التفاعالت فقد الحظت الدراســات ثبــوت عدم قدرة هذه التفاعالت 

عــىل نقل املعلومات النوعيــة املطلوبة لتطوير منتجات جديــدة يف التفاعل بني الرشكات 

بســبب التوزيع غري املتكافئ بني البائع واملشــري يف الخصائص الرئيسية للمنتج املعروض 

للبيع )ماســكل Maskell، 2000، ص 113(.  هذه اإلخفاقات وغريها من إخفاقات السوق، 

ال ميكن التغلب عليها إال إذا أعطيت ترتيبات التبادل املستقر املبني عىل الثقة األولوية عىل 

عالقات السوق املفتوحة )ماسكل Maskell، 2000، ص 113(.  وبالتايل فالثقة هي العنرص 

الذي مييِّز العالقات بني املنظامت عندما يكون كلٌّ منهم واثقاً من أن قيمة جميع التفاعالت 

 ،Maskell املتوقعــة مع اآلخر تفوق الفوائَد املحتملة إلنهاء العالقة بني الطرفني )ماســكل

2000، ص 113(.

ويف هــذه األيام يجــري تقديم املزيد واملزيــد من األدلة العلمية عــىل أن الثقة تؤدي 

 Edelenbos and إىل نتائــج أفضــل يف عمليات صنع القــرار املعقدة )إيديلينبوس وكلــني

Klijn، 2007(.  فالكثري من معلومات اليوم متخصصة ويصعب مشاركة اآلخرين فيها، فهي 

معلومات ضمنية تأيت من خربات األشخاص أو املنظامت )أجزاء(، ولكن التعلُّم وإيجاد حلول 

جديدة ملشكالت معقدة يتطلب أن تتبادل املنظامت هذه املعلومات املتخصصة والقدرات.  

ـق املعلومات،  ويف الحــاالت التــي تتوفر فيها الثقة، ســيكون هناك مســتويات أعىل لتدفُـّ
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كام أن االســتعداد لتبادل املعلومات ســوف يكون أكرب أيضاً،  والنتيجة سوف تكون ازدياداً 

يف القدرة عىل حل املشكالت )انظر زاند Zand، 1972؛ دويتش Deutsch، 1973؛ لوندفال 

Lundvall، 1993(، وباإلمــكان تطبيق املنطق نفســه عىل تحفيز االبتكار.  من وجهة نظر 

  .)1993 ،Lundvall اقتصادية، فإن املشــاركة يف االبتكار نشاٌط محفوٌف باملخاطر )لوندفال

ال أحــَد يعرف ما هي النتيجة املحتملة، وهل الجهــود املبذولة إليجاد منتجات مبتكرة أو 

حلول مبتكرة للمشــكالت ســوف تكون ناجحة.  كام أنه من شبه املســتحيل إنشاء آليات 

رقابية كافية ضد السلوك االنتهازي من ِقبل األفراد اآلخرين؛ ألنه ال أحَد يستطيع أن يعرف 

مســبقاً ما نوع السلوك االنتهازي الذي ســوف يُحتاج إىل الحامية منه.  وجود الثقة يُسهِّل 

االبتكار؛ ألنه يقلل من نســبة عدم اليقني بشأن الســلوك االنتهازي، ويزيد من الشعور بأن 

األفراد اآلخرين ســيتعاملون بُحسن نية يف البحث عن الحلول املبتكرة )زاند Zand، 1972؛ 

نوتبــوم Nooteboom، 2002(.  وتوفري الثقة املســتمرة ينتج عنه مناخ محيل يعزِّز تبادل 

املعلومات املهمة من أجل االبتكار )ماسكل Maskell، 2000، ص 115-114(.

القيادة وتخطي الحدود:  

يف تعريــف شــومبير )Schumpeter, 1942( لالبتكار باللغــة األملانية )تنفيذ تركيبات 

لنــامذج جديــدة(، يويل اهتامماً خاصاً للفكــرة التي تدلُّ عــىل اإلرادة والقدرة عىل إيجاد 

ــد هذه اإلرادة لتحقيق النجاح.   وتنفيذ االبتكارات.  يف منظور شــومبير كان الريادي يُجسِّ

وقد يُنظــر إىل القيادة باعتبارها إحدى الركائز األساســية لالبتكار؛ ألنهــا تلعب دوراً مهامً 

يف تغيــري الوضع الراهن والســري يف اتجاه جديــد؛ ومن ثَمَّ نرى أنَّ هنــاك عالقة قوية بني 

  .)1994 ،Bass and Avolio 1978؛ باس وأفوليو ،Burns االبتكار والقيادة التحويلية )برينز

خصائص هذا النوع من القيادة هي:  أنَّ القادة يجب أن يكونوا قادرين عىل إيجاد وإيصال 

، ومــن ثَمَّ تغيري تصوُّرات وقيــم اآلخرين؛ وأنهم يجب  د الصفَّ رؤيــة واضحــة تُلهم وتُوحِّ

أن يكونــوا قادرين عىل التعامل مع املقاومة والشــكوك، وبالتايل التغلُّب عىل جميع أنواع 

العقبات؛ وأنهم ينبغي أن يكونوا قادرين عىل خلق تحالف من الراغبني؛ وينبغي أن يكونوا 

قادرين عىل خلق السياق املناسب للتغيري.

ويف اآلونة األخرية، وأيضاً فيام يتعلق بأهمية الشبكات أو »بيئات االبتكار«، يُوىل املزيد 
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مــن االهتامم لنوع آخر من القيادة، والتي ميكن أن تُفهم يف إطار »التجســري بني الحدود« 

و»الوساطة«.  وقد قام اليفر وديلبك )Leifer and Delbecq 1978، ص 40-41( بتعريف 

املعنيني بتجسري الحدود بأنهم »الناس الذين يعملون يف محيط أو حدود املنظمة، ويؤدون 

مهــامَّ املنظمــة، ويربطون املنظمة مع عنارص خارجها«.  هــؤالء املديرون يقومون بتحفيز 

التفاعالت بني الناس عند تقاطعات منظامت مختلفة يف مساحات غري رسمية، حيث تُقابل 

وجهات نظــر وقيم ومعلومات )متباينة(؛ وهو ما يؤدي إىل االبتكار.  العنارص الواقعة عىل 

حــدود املنظــامت بإمكانها أن تكون مفيدًة يف إيجاد أرضية مشــركة، والعنارص الحدودية 

توفِّر لغة مشركة تسمح لتمثيل مجاالت محددة من املعرفة يف هيكل وشكل معروف لدى 

األطراف يف الجانب اآلخر من الحدود )كاراليل Carlile، 2002(.  إنها توفِّر وسيلة ملموسة 

للتعــرُّف عىل االختالفات والتبعيات عــرب الحدود للحصول عىل تصــوُّر أعمق لوجهة نظر 

الذات )كاراليل Carlile، 2002(.  هذه العنارص الحدودية تصبح »منتجات ملموســة ]...[، 

مثل وســائل اتصال متواجدة يف عدة عوامل اجتامعية متقاطعة تلبي املتطلبات املعلوماتية 

لكل منها« )ستار وجريزمري Star and Griesemer، 1989، ص 393(.  والعنارص الحدودية 

هذه، مثل الرؤية يف القيادة التحويلية، لها معاٍن مختلفة يف عوامل اجتامعية مختلفة، ولكن 

هياكلها متشــابهة مع الهياكل يف العوامل األخرى بشــكل يســمح مبعرفتها من ِقبل أكرث من 

طرف.  إنشــاء وإدارة العنارص الحدودية يعترب عمليًة أساســية يف تطوير وصيانة االختالف 

 ،1989 ،Star and Griesemer والتامسك يف تقاطعات العوامل االجتامعية )ستار وجريسمري

ص 393(.  وهذا الجمع بني وجهات نظر مختلفة وجديدة ميكن أيضاً أن يُطلق عليه »منطق 

الهيكل الشــامل« )بريت Burt، 1992(، والتي تشــري إىل َجلْــب معلومات جديدة ومعرفة 

جديدة، وبالتايل أفراد ُجدد ووضعهم بني شبكة موجودة من األفراد )أو حتى شبكات( سبق 

ع يف الشبكة، وهذا ما تمَّ  انفصالهم عن األنشــطة يف الشــبكة املحددة؛ ومن ثَمَّ تعزيز التنوُّ

.)2000 ،Schuller et al. تحديده فيام سبق كرشط مهم لالبتكار )شولر وآخرون

يف دراســة اإلدارة العامــة يتمُّ الكشــف عن هذه الــرؤى وخصوصــاً يف نظرية ترتيب 

األولويــات، حيث ميكــن تعريف االبتكار بأنه القدرة عىل فتح نافذة السياســات.  اإلطالق 

الناجــح لسياســة التغيري )أو من منطلق هذه الدراســة - االبتكار( هــو نتيجة لفتح نافذة 

عــىل التفاعل بني تيارات مختلفة، فيتم ربط الحلول املقرحة يف اآلونة األخرية مع مشــكلة 
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معينة، يف حني ينتهز رواد السياسات الفرصة لتغيري جدول أعامل ُصنع القرار يف ضوء تقبُّل 

  .)1995 ،Kingdon ســيايس متزايد ملناقشة تعريفات وحلول بديلة للمشــكلة )كينجدون

وقد وصف كينجدون )1995، ص 179( رواد السياســات كنشطاء داعمني لديهم االستعداد 

الســتثامر مواردهم )الوقت، والطاقة، والســمعة، واملال( يف ســبيل تعزيز موقف معني يف 

مقابل مكاســب مســتقبلية متوقعة، ســواء كانت منافع مادية أو هادفة أو تضامنية.  فام 

ث باسم اآلخرين، وهم  هي صفات هؤالء الرواد؟  لديهم الخربة، ولديهم القدرة عىل التحدُّ

معروفون بعالقاتهم ومهاراتهم التفاوضية؛ األمر الذي ميكِّنهم من الترصُّف كوسيط والوصول 

 ،1995 ،Kingdon إىل جهات اتصال وشبكات أخرى وجديدة، كام أنهم مثابرون )كينجدون

ص 180-181(.  ولكن الصفة الجوهرية ليست قدرتهم عىل الربط بني األفراد واالهتاممات 

فحسب، بل معرفة تحديد الوقت املناسب لذلك.

التباُعد والتقاُرب بين االبتكارات:

مثة مســألٌة أخرى ذات صلة هي انتشــار وتبني االبتكارات يف القطاع العام.  عىل الرغم 

من أن هناك قدراً كبرياً من األدبيات عن االنتشــار والتبني يف القطاع الخاص )لنظرة عامة، 

انظــر روجــرز Rogers، 2003(، مل يُــوَل إال القليُل من االهتامم مبوضوع انتشــار االبتكار 

يف القطــاع العــام )كورتالند وبيكــرز Korteland and Bekkers، 2008(، مع اســتثناء يف 

 ،Dolewitz and Marsh األدبيــات املتعلقة بنقل مفاهيم السياســات )دولويتز ومــارش

2000(.  بالتــايل من املهــم تحديد العوامل التي تؤدي إىل انتشــار االبتــكارات يف القطاع 

العام، وتحديد العوامل املتصلة بالســياق الســيايس لهذه االبتــكارات.  وقد أظهر كورتالند 

وبيكــرز )Korteland and Bekkers, 2007( أنه إىل جانــب الخصائص الوظيفية لالبتكار 

)من حيث، عىل ســبيل املثال، التميز النســبي، قابلية املعاينة، التوافــق، إمكانية التجربة، 

وإعادة االخراع(، فإن التوقيت )إشــارة إىل وجود فرص يف السياسات والركيز عىل األحداث 

التي تخلق فرصاً جديدة( وجوانب املحاكاة مهمة.

معرفة أمناط انتشــار االبتــكارات مثرٌي لالهتامم أيضــاً فيام يتعلــق بفرضيتني للتقارب.  

هــل هناك تقــارب يف طريقة اعتامد االبتكارات بني منظامت مختلفــة داخل اإلدارة العامة 
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 Pollit and الوطنيــة، وكذلك بني األنظمة اإلدارية الوطنية املختلفة )مثل، بوليت وبوكارت

Bouckaert، 2000(؟  أيضــاً هــل هناك تقارُب بني القطاعني العــام والخاص عند النظر يف 

تبنــي مفاهيم وأســاليب اإلدارة الخاصة يف القطاع العام؟  كيــف ميكن فهم عملية التقارب 

هــذه، إن ُوجدت؟  هل نزعة »التامثل« )isomorphism( التي أشــار إليها دمياجيو وباول 

)DiMaggio and Powell, 1991( موجــودة حقاً؟  ويشــري التامثــل إىل منط مقيد تعتمد 

مــن خالله املزيد واملزيد مــن املنظامت ابتــكاراً معيناً، إما عن طريــق اإلجبار أو ضغوط 

األقران واملجتمع أو التقليد؛ األمر الذي يؤدي إىل َوْضع يصبح فيه هذا االبتكار أداًة رســمية 

للعمليات.  ولكن من خالل استقراء أدبيات »سياسات االبتكار ونقلها«، تظهر كذلك إمكانية 

»التطبيق املتعدد«، التي تشري إىل تفسري سياسة االبتكار بشكل معني ليك تتناسب مع سياق 

.)2000 ،Mossberger معني؛ وهو ما يؤدي إىل أمناط مختلفة من االبتكار نفسه )موسبريجر

مبررات هذا الكتاب:  رؤية ونظرة عامة:  

لقــد حاول هذا الفصــل التمهيدي بيــان أن التحديات لالبتكار يف القطــاع العام فيام 

يتعلــق باحتياجات مؤسســات القطاع العام هي الدخول يف تفاعــالت هادفة مع مختلف 

أنــواع الجهات يف املجتمع، مبا يف ذلك املواطنون والــرشكات ومجموعات املصالح والقضايا 

واملنظامت غري الحكومية.  وهذه التفاعالت تحدث يف سياق عدد من التحديات االجتامعية 

التي لها طابع »مســتعٍص«، مثل:  مكافحة الجرمية، والجودة االجتامعية للمناطق املدنية، 

وزيادة نسبة السكان املسنني.  فمثل هذه التفاعالت الهادفة ال تأيت من نفسها ولكن يجب 

إنشــاؤها، ولكن املأســاة هي أن عدداً من التطورات املجتمعية )مثل:  العوملة، والفردية( 

والعديد من التطورات السياسية )مثل:  التحرُّر، واألوربة( أضعفت من إمكانية إنشاء هذه 

التفاعــالت.  وقد تمَّ وصف هذه الظاهــرة بالروابط املفقودة؛ ولذلك فإن التحدي لالبتكار 

يف القطاع العام هو اســتعادة الروابط املفقودة أو تأســيس روابط جديدة، وهذا يعني أن 

قدرات مؤسســات القطاع العام عىل الربط هي عنرص مهــم لتطوير وتنفيذ االبتكارات يف 

القطاع العام، ومن ثَمَّ فإن السؤال البحثي األول الذي سوف يتناوله هذا الكتاب، هو:

كيف ميكن فهم ابتكارات القطاع العام من حيث الحاجة لتعزيز قدرات الربط من أجل 

إنشاء تفاعالت هادفة بني الحكومة واألسواق واملجتمع؟
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وقد متَّت مناقشة عدد من القضايا التي تلعب دوراً مهامً يف إمكانية تطوير وتعزيز وتنفيذ 

قدرات الربط هذه، مثل:  أهمية بيئات االبتكار يف القطاع العام، ظهور شبكات التعاون يف 

ع املوارد )املعرفة، الخربات، األشخاص، املعلومات، وجهات  السياسات، انفتاح الشبكات وتنوُّ

االتصال(، األفراد يف هذه الشــبكات، رأس املال االجتامعي يف بيئات االبتكار، دور القيادات 

يف تخطي الحدود داخل وخارج هذه الشبكات، وكذلك نرش واعتامد مامرسات جديدة عرب 

الحدود التنظيمية.  عالوة عىل ذلك، عند تقييم إجراءات ونتائج ابتكارات القطاع العام من 

املهــمِّ إعادة تصوُّر العوامل التي عادة ما يتــمُّ طرُحها يف أدبيات االبتكار يف القطاع الخاص 

باعتبارهــا ذات صلة باالبتكار.  وقد ذُكر أن طبيعة االبتكار يف القطاع العام هي ذات طابع 

تطــوُّري أكرث مام هو طابع ثــوري،  وذُكر أيضاً أنه عىل الرغم مــن أن الطابع البريوقراطي 

للقطــاع العام يحبط االبتكارات، إال أنه قطاع ذو طابــع دينامييك ومعقد ويتطلب موازنة 

ز االبتكار؛ وبالتايل فإن السؤال البحثي الثاين هو: عقالنيات وقيم مختلفة مام يحفِّ

ما هو الدور الذي تلعبه »بيئات االبتكار« يف تطوير وتنفيذ االبتكارات يف القطاع العام؟  

وما هي اآلليات ذات الصلة؟  وكيف يؤثر الوضع املؤســيس للقطاع العام تحديداً عىل سري 

عمل هذه البيئات؟

عندمــا يتمُّ تقييــم نتائج قدرات الربط هــذه، من املهمِّ أن نأخــذ يف االعتبار الطبيعة 

 ،Easton الخاصــة للقطاع العام، وهي »تحديــد القيم امللزِمة للمجتمع ككل« )إيســتون

1965(.  ابتــكارات القطــاع العام من حيث املنتجــات والعمليات واملفاهيم واألســاليب 

الجديدة التي توحي باالنقطاع عن مامرسات املايض - هي دامئا عبارة عن محاولة للتوفيق 

بــني قيــم مختلفة تتجاوز القيم االقتصاديــة البحتة، مثل الكفــاءة والفعالية.  وبالتايل من 

الــرضورة مبكان يف تقييم ابتــكارات القطاع العام ليس فقط الركيــز عىل منطق العواقب 

)مشــدداً عىل عواقب كفــاءة وفاعلية هذه املنتجــات والخدمات والعمليــات واملفاهيم 

واألساليب الجديدة(، ولكن أيضاً النظر يف مدى مالءمة هذه االبتكارات للقطاع العام، ومن 

 March ثَمَّ املســاهمة يف تطوير قطاع عام جدير بالثقة ويتمتع بالرشعية )مارتش وأولسن

and Olsen، 1989(.  وبالتايل فإن السؤال البحثي الثالث هو:

كيف ميكــن قياس عمليات ونتائج االبتكار يف القطاع العــام؛ نظراً لحاجة الحكومة إىل 

العمل بكفاءة وبشكل مناسب؟
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ســوف يتم مراجعة عدد من القضايا التي نوقشــت أعاله يف الفصــول التالية من هذا 

الكتاب.  أوال، هناك عدد من املســاهامت التي سوف تتعامل مع سياق االبتكار تحديداً يف 

القطاع العام.  الخصائص املؤسســية يف القطاع العام نفســه ينبغي أن تُؤخذ بعني االعتبار 

كخصائــص ذات صلة ببيئات االبتكار التي تحــدث فيها ابتكارات القطاع العام، خاصة عند 

مقارنة هذه الخصائص مع نظريتها يف القطاع الخاص، وهذا هو الجزء الثاين من هذا الكتاب:  

»بيئــات االبتكار يف القطاع العام« )بعد تقديم وجهــة نظر محددة عن االبتكار يف القطاع 

العام يف الجزء األول من الكتاب(.

ما دور هذه التســاؤالت يف تخطيط الفصول يف هذا الكتاب؟  يتناول كريستوفر بوليت 

)Christopher Pollitt( مســألة نطاق االبتكار يف القطاع العام، وكذلك كيفية إيجاد قطاع 

عام يشارك يف معركة مستمرة من أجل االبتكار.  هل لدى القطاع العام بيئات ابتكار خاصة 

بــه، مع خصائص ومنطق خاص به؟  والنقاش حول االبتــكار يف القطاع العام دامئاً يتمُّ من 

خــالل مقارنته مع القطاع الخاص.  يف مقارنة بعض النتائج العلمية بشــأن طبيعة االبتكار 

يف القطــاع الخــاص مع القطاع العام يف الدمنارك، هل هناك تشــابه كبري أو أن هناك أمناطاً 

متيِّــز االبتكار يف كال القطاعني؟  وماذا يخربنا ذلك عن تأثري الســياق املؤســيس عىل طبيعة 

ودرجة االبتكار يف كال القطاعني؟  هذه األســئلة هي محل تركيز مشــاركة الرس فوجلسانج 

وجون ســتورم بيدرسن )Lars Fuglsang and John Storm Pedersen( يف هذا الكتاب.  

وقد يكون الســياق املؤســيس مثرياً لالهتامم من منظور آخر.  فالسياق املؤسيس يف الدولة 

يشــري أيضاً إىل توافر املوارد التي تؤثر عىل درجة وطبيعة االبتكار وكذلك صياغة سياســات 

ــح رايرن كاتيل، تينا راندما-ليف  االبتكار يف تلك الدولة.  يف مســاهمتهم لهذا الكتاب، يوضِّ

وتارمو كالفيت )Rainer Kattel, Tiina Randma-Liiv and Tarmo Kalvet( أن الدول 

الصغــرية لديهــا القدرة اإلدارية عىل تطوير سياســات االبتكار الفعالة التــي تُعزِّز مواقفها 

االقتصادية يف بيئة تنافســية تتزايــد فيها العوملة واالرتباطات.  ويركــز كاتيل، راندما-ليف 

وكالفيت يف الفصل الخاص بهم عىل العالقة بني املشريات العامة واالبتكار يف القطاع العام.  

فالفكرة وراء الكثري من برامج السياســات هي أنَّ املزيد من املنافســة لن يؤدي إىل خفض 

األســعار فحسب، بل أيضاً إىل تطوير خدمات جديدة ومبتكرة.  هل هذا هو الحال بالفعل 

عندما ننظر إىل تجارب عدد من مدن بحر شــامل أوروبا والبلطيق؟  هذا ســؤال مهم؛ ألنَّ 
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ُصنَّاع السياســات يف الغالب يعرِّفون املنافســة )بناء عىل توجهات اإلدارة العامة التنفيذية 

الجديدة( كرشط أسايس يف عملية إيجاد »بيئات االبتكار«.

الجزء الثالث من الكتاب يتناول العالقة بني الشبكات )كبيئات االبتكار( وإدارة االبتكار 

داخل هذه الشــبكات التي ميكــن أن تتواجد داخل الحكومة أو عــىل أطراف الحدود بني 

القطاعــني الخاص والعــام.  والقيادة أحــد الجوانب ذات الصلة يف إدارة هذه الشــبكات.  

 Jenny Lewis, Mark( هنــا يناقش جيني لويس، مارك كونســيدين ودامــون ألكســندر

Considine and Damon Alexander( كيف ميكن لطبيعة الشبكات أن تؤثر عىل إدارة 

عمليات االبتكار داخل الحكومة.  والفصل الســابع مــن تأليف هايكو فانديرفورت، جوب 

 Haiko van der Voort,( كوبنيــان، تني هويفلهوف، مارتــن اليتجني وفيجناند فينيــامن

  )Joop Koppenjan, Ten Heuvelhoff, Martijn Leijten and Wijnand Veeneman

ع( تعود إىل مجموعات  يوضح أن القيم والرؤى املنطقية العقالنية املتنافسة )كمصدر للتنوُّ

مختلفة من املعرفة والرُّشد يف إطار شبكة السياسات، فيام يتعلق ببناء مرشوع سكة حديد 

مبتكــرة، وكيف أن ذلك يؤثِّر عىل إدارة مثل هذه املشــاريع، كام أنه يؤثر أيضاً عىل تقييم 

 Joris Voets and Filip De( نتائج املشــاريع.  ويقــوم يوريس فويتس وفيليب ديرينــك

Rynck( باستكشــاف القدرات االبتكارية ملديري الشــبكات الحكومية الذين يعملون مع 

الحكومــة الفلمنكية عــىل أطراف حدود مختلفة مع املنظامت والشــبكات، وكذلك كيفية 

قيامهــم بالتوفيق بني القيم والرؤى العقالنية املختلفة التي يواجهونها.  ويف الفصل الخاص 

 Wilma van der Scheer, Mirko( بفيلام فانديرشــري، مريكو نورديجراف وباولني مــريس

Noordegraaf and Pauline Meurs( يركــزون عــىل القيــادة يف قطــاع الرعاية الصحية 

الهولندي، والتي شــهدت مبادرات يف الريادة والتنافسية.  كيف ينظر املديرون التنفيذيون 

يف الرعايــة الصحية إىل االبتكار كرضورة؟  وكيــف يحتفظون بالرشعية عند مواجهة تحدي 

املوازنة بني القيم االقتصادية واالجتامعية؟

 Bekkers,( يف الجــزء الرابــع األخري من الكتــاب، يقوم بيكــرز، إديلينبوس وســتيجن

Edelenbos and Steijn( مبناقشــة ومقارنة نتائج الفصول السابقة، ويتم وضع النتائج يف 

اإلطار النظري الذي تم استعراضه يف الفصل األول من الكتاب.
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وختاماً، يف الفصل الحادي عرش، نقوم برســم منظور لتطويــر االبتكار يف القطاع العام.  

ويف هذا املنظور، نحاول معالجة مســألة كيــف ميكن للحكومات، يف ظل األزمة يف امليزانية 

وعدد من التحديات االجتامعية الكربى، االســتفادة من قــدرات املجتمع عىل تنظيم ذاته 

إلحــداث تغيريات جذرية يف عملية تقديم الخدمات العامة.  وهنا يُنظر للمواطنني والِفرق 

املجتمعيــة عىل أنهم مبدعون مهمون ميكن االســتفادة من معرفتهم وخرباتهم يف عمليات 

االبتكار.



الجزء الثاني

السياقات والعمليات وجوانب االبتكار
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الفصل الثاني

االبتكار في القطاع العام:  نظرة تمهيدية عامة
كريستوفر بوليت        

)Christopher Pollitt(        

مقدمة:

يركِّز هذا الفصل التمهيدي القصري عىل هدفني:  الهدف األول هو تقديم بعض املالحظات 

العامة لتكوين منظور مفاهيمي وتاريخي عن االبتكار.  ويستعرض الهدف الثاين املالحظات 

ح أن تسفر  وبعض اإلرشــادات، أو عىل أقل تقدير املؤرشات، ألنواع البحوث التي من املرجَّ

م هذا الفصل متهيداً لطروحات  عن فهم أفضل لالبتكار يف القطاع العام.  وبشــكل عام، يقدِّ

ق فيام بعُد.  وســوف يتم كذلك طــرح بعض النقاط  ســوف يتم مناقشــتها بتفصيل وتعمُّ

األساسية التي سوف يتم تناولها مرة أخرى يف نهاية الكتاب.

وضع االبتكار في السياق:

يف البداية هناك ست مالحظات ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار:

أوالً:  االبتكار ليس شــيئاً ملموســاً؛ إنه مفهوم أو باألحرى كلمــة تصف املفهوم.  حتى 

األشــخاص املطلعون قد يختلفــون متاماً حول ما إذا كان هناك تطوير معني يســتحق هذا 

الوصــف، وبعبارة أخــرى:  ليس من الواضح دامئاً ما هو االبتكار وما ال ميكن اعتباره ابتكاراً 

)انظر- عىل ســبيل املثال - مور وهارتيل Moore and Hartley,، 2008؛ أوسبورن وآخرين 

.Osborne et aI، 2008(.  وقــد اكتشــف املكتب الوطني ملراجعة الحســابات يف اململكة 

املتحدة أنه ال يوجد تعريف مقبول عىل نطاق واســع أو مشرتك ملا ميكن اعتباره »ابتكاراً« 

)مكتــب التدقيق الوطني 2006b ،National Audit Office، ص 4(.  فعىل ســبيل املثال، 

هارتيل Hartley )2005( تعرتف أن هناك تعريفاٍت متنوعًة، ومييض إىل التمييز بني:

- االبتكار يف املنتجات.

- االبتكار يف الخدمات.
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- االبتكار يف املوقع.

- االبتكار اإلسرتاتيجي.

- االبتكار الحوكمي.

- االبتكار البالغي.

وتستثني هارتيل:

- التحسني املستمر.  

للمرء أن يتصور إذاً املشــكالت الكبرية املتعلقة بصياغة تعريف إجرايئ يف البحوث التي 

تحــاول مقارنة معــدالت االبتكار يف منظامت مختلفة أو خالل فــرتات زمنية مختلفة، عن 

طريق تعداد تلك االبتكارات.  وهناك أيضاً مشــكلة عامة تواجه الذين يرغبون يف مراجعة 

األدبيات إلجراء تحليالت تلوية؛ ألنه ليس من املســتبعد أن تكون املقارنة بني دراســات ال 

تستخدم وحدات التحليل نفسها.  

هذا األمر مثري للقلق بعض اليشء؛ ألنه يعني أن حقل اإلدارة العامة األكادميي قد تبنى 

مرة أخرى مفهوماً رئيســياً يصعب تعريفه وتفعيله إجرائياً وكذلك قياســه.  يف الســنوات 

الخمــس عرشة املاضية، عىل ســبيل املثال، تــم إنفاق الكثري من الحــر والورق يف محاولة 

لتثبيــت وتفعيل مفاهيم رئيســية أخــرى، مثل:  »الشــبكة«، و»القيــادة«، و»الحوكمة«، 

و»الثقــة«، وغريها.  وهكذا، انضــم مصطلح »االبتكار« اآلن إىل نــادي املفاهيم »الحيوية 

واملبهمــة«.  ورمبا يكون هذا مــؤرشاً غرَي صحي لهذا املجال العلمــي؛ نظراً لكرثة املفاهيم 

األساسية التي هي محل جدال وغموض.

ا،  ثانيــاً:  اإلبداع ليس مجرد مفهــوم، عىل الرغم من أنه يف الوقــت الراهن مألوٌف جدًّ

ويغلب عليه طابع معياري إيجايب للغاية، فهو يرد عىل لســان السياســيني ومدريب املهارات 

اإلدارية بشــكل مســتمر.  وقد شــهدت وحدات االبتكار مبختلف أنواعها ازدهاراً ملحوظاً 

يف القطاعــات الحكومية والصناعية واألوســاط األكادميية.  فمن بني أمور أخرى، يُفرتض أن 

االبتكار هو العصا الســحرية التي من شــأنها الحفاظ عىل القدرة التنافسية االقتصادية يف 

أوروبا الغربية وأمريكا الشــاملية ضد التحدي الناشئ يف آسيا.  وهو كذلك العصا السحرية 
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التي من شأنها السامح لنا ملواصلة تحسني الخدمات العامة رغم تخفيض التكاليف.  ويقدم 

باري )Barry( منظوراً تاريخياً مثرياً لالهتامم لهذا املفهوم:

يف القرن التاســع عرش، كان تعداد الســكان غالباً ما يُســتخدم بوصفــه مؤرشاً لالزدهار 

الوطني.  عىل النقيض من ذلك، تحوَّل اليوم مقياس أنشطة البحوث والتطوير واالبتكار ورأس 

املال الفكري إىل واحد من أوضح املؤرشات للصحة واإلنتاجية اإلبداعية يف االقتصاد.  وأصبح 

الفشل يف االبتكار، ومن ثَمَّ الفشل يف الحداثة، فشالً أخالقياً.  فقياس النشاط االبتكاري يعمل 

عىل كشف موقع الفشل ووضع األساس لحله )باري Barry، 2001، ص 104(.

إذاً بالتأكيــد ال ميكــن ألحــٍد أن يكون يف الواقــع ضد االبتكار.  ومــع ذلك، من واجب 

املجتمع األكادميي أن يكون دائَم التســاؤل عن مثل هذه املفاهيم التي تبدو »ســحريًة«، 

 Pollitt and خصوصــاً عندما تبدو صعبَة القياس والتعريف بشــكل دقيق )بوليت وهوب

Hupe، 2009(.  كانــت املقولة الشــائعة لدى الحرس األحمر للرئيــس )ماو( خالل الثورة 

ر القديَم واخلق الجديَد«، ومن املعروف أن نتائج قياس ذلك املرشوع  الثقافية يف الصني »دمِّ

بالــذات كانت غــري إيجابية عىل اإلطالق.  والواقع املحزن اليوم هو أن العديد من الندوات 

اإلداريــة عن االبتكار مليئة بالعبارات الرنانة واملفاهيم الالمعة رغم أنها خالية متاماً من أي 

تعريف دقيق أو إثبات علمي.

ثالثاً:  االبتكار ليس شــيئاً جديداً.  قد ال يُطلق عليه اسم »ابتكار« يف املايض، ولكن منذ 

اخــرتاع الراغــي املائية والكتابة والبارود - من ضمن العديد من االخرتاعات - والســلطات 

العامــة تُروِّج االبتكارات وتتكيف معها وتنظِّمها، وأحياناً تســتويل عليها.  وهكذا ال ينبغي 

أن يُتصور أن دراســة االبتكار يف القطاع العام من األمور التي مل تظهر إال يف اآلونة األخرية، 

فــإن أعامل )روجرز( املبكرة، التــي تظهر اآلن يف اإلصدار الخامس مــن كتابه املعروف بـ 

»انتشــار االبتكار« )Diffusion of Innovation(، مبنية عىل أبحاث قام بها قبل خمســني 

عاماً، وتضمنت حاالٍت يف القطاعني العام والخاص )روجرز Rogers، 2003(.  وهناك الكثري 

مام ميكن تعلُّمه إذا أدلينا بالشــباك عىل نطاق أوســع من ذلك يف التاريخ، وبشــكل أبعد 

مــام متكن بعض الكتاب املعارصيــن من القيام به حول هذا املوضــوع حتى اآلن )بوليت 

Pollitt، 2008(.  هــذا ال يعنــي أننا ال نواجه أمناطاً واتجاهاٍت جديدًة يف االبتكار.  إنَّ أحد 
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االتجاهات األخرية، والذي ينبغي أن يحظى باهتامم كبري لدى املهتمني باإلدارة العامة، هو 

أن طريقة التنظيم العام لالبتكار وامللكية الفكرية أصبحت تأخذ بُعداً دولياً بشكل متزايد، 

ويف الكثــري من األحيان بوســاطة من منظامت دولية مختلفة األنــواع.  »بالتأكيد أصبحت 

الرقابة عىل حقوق امللكية الفكرية مصدَر قلق كبري يف تطوير مؤسسات الحوكمة الدولية« 

)باري Barry، 2001، ص 105(.  بعض هذه املنظامت املؤثرة مجردة إىل حد ما من الرقابة 

الدميقراطية، وميكن أن تقع فريســًة للرشاكات ذات التنظيم املتقدم يف إدارة املصالح، كام 

 Brunsson and( أظهرت أبحاث برونسون وجاكبسون املثرية للجدل بشأن املعايري التقنية

.)Jacobson, 2002

رابعاً:  ال بد من التخلص من االفرتاض الشائع أن االبتكار يحدث بشكل رئييس أو حرصي 

يف القطــاع الخــاص، وأنه يجب علينا أن نلتفت للقطاع الخــاص ملعرفة كيفية القيام بذلك 

)مور وهارتيل Moore and Hartley، 2008، ص 6(.  تاريخيًّا، شــكَّل القطاع العام مصدراً 

رئيســياً لالبتــكارات يف التنظيم والتقنيــة واألفكار اإلبداعية.  لننظر فقــط إىل ثالثة أمثلة:  

األول هــو التخطيط والتقنية املبتكرة يف بناء وتجميع املوانئ االصطناعية العامئة يف غضون 

بضعة أيام، والتي تمَّ اســتخدامها يف عمليات اإلنزال يوم الهجوم عىل ســاحل نورماندي يف 

الحرب العاملية الثانية )فريون Ferrand، 1997؛ كومباجنون Compagnon، 2001(.  املثال 

الثاين عىل ذلك هو اخرتاع التطعيامت ومن ثَمَّ الصقل التدريجي ألساليب تطعيم الشعوب 

بأكملها، ومن ثَمَّ إنقاذ املاليني من األرواح وتجنُّب حاالت مرضية مختلفة ال تعدُّ وال تُحىص 

)وميكــن إضافــة أن ذلك أدى بدوره إىل مئات إن مل يكــن اآلالف من االبتكارات األخرى يف 

التعليــم العــام والرعاية الصحية، حيث ينظر املعلمون واألطبــاء واملمرضون إىل مثل هذه 

االبتكارات عىل أنها جزٌء من مهامهم لتحســني الخدمات التي يقدمونها(.  الثالث، أن هناك 

ابتكارين تمَّ اخرتاعهام يف منظمتني ينتميان للقطاع العام:  اإلنرتنت يف وكالة مشاريع الدفاع 

والبحوث املتقدمة )DARPA(، والشبكة العنكبوتية العاملية يف املنظمة األوروبية لألبحاث 

النوويــة )CERN( )مولجان Mulgan، 2007، ص 4(.  هذا ال يعني أن دراســة االبتكارات 

يف القطــاع الخاص غري مجدية، بــل عىل العكس من ذلك، ولكن من املهم تصحيح األولوية 

املطلقة التي تعطيها بعض الدراســات للســياقات التجارية، واالعتقاد الخاطئ بأن األسواق 

الخاضعة للمنافســة هي فقط التي ميكنها توفري الوقود الالزم لالبتكار.  وال يوجد أي سبب 
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ملوظفي القطاع العام أن يشعروا بالنقص عندما يُفتح سجل االبتكار يف القطاع العام.  وعىل 

صعيد أكرث إيجابية، فإنه من املنطقي أن ننظر إىل بعض االبتكارات الكرى يف القطاع العام 

عر التاريخ، ومعرفة ما إذا كان هناك أي عوامل مشــرتكة يف الظروف التي يبدو أنها تفيض 

إىل اإلبداعني التنظيمي والفردي.

خامســاً:  االبتكار هو نشــاط محفوف باملخاطر.  »االبتــكارات غالباً ما تتطلب إدارات 

 National Audit تتحمــل مخاطر يتم إدارتها بشــكل جيد« )مكتــب التدقيق الوطنــي

Office، 2006 )أ(، ص 4(.  فالعديد من االبتكارات ال تعمل بشكل جيد، وحتى التي تعمل 

بشكل جيد تجلب معها عواقب إضافية غري مرغوبة وغري متوقعة، مثل:  محرك السيارة الـ 

)همرغر(، األجور املرتبطة باألداء، ومثة موضوع ذو حساســية هو املشتقات املالية املبتكرة 

التــي تُجمع من ضمن أمــور أخرى، وكذلك القــروض املنزلية الهشــة.  »االبتكار ال يؤدي 

بالرضورة إىل التحسني« )مور وهارتيل Moore and Hartley، 2008، ص 9(.  ومن املنطقي 

التوقع بأنَّ نســبًة كبرية من االبتكارات ســوف تفشــل، عىل األقل إىل حد ما.  ولكن ينبغي 

دراسة ذلك يف سياق أن:

الناس يف الحكومة ال يخشــون شــيئاً أكرث من الفشــل يف األمور التي يهتم بها اإلعالم...  

عندما تفشــل مبادرات جديدة، وهذا حتامً ما يحدث يف نســبة كبرية مــن الحاالت، فإنها 

تصبح محلَّ اهتامم كبري لدى اإلعالم مع الرتكيز عىل َمن هو الشــخص املســؤول الذي يقع 

عليه اللوم.

 National 1997، ص 39؛ وانظر أيضاً مكتــب التدقيق الوطني ،Altshuler ألتشــولر(

Audit Office، 2006 )ب(، ص 6-5(.  

قــد يكون من املفيد للمســؤولني يف القطاع العام الذين يرغبون يف االبتكار أن يســألوا 

أنفســهم األســئلة التي طرحها )مولجان(:  »ما هي نســبة النجاح املعقولــة يف االبتكارات 

الجوهريــة:  واحــد يف كل اثنني، أو واحد يف كل عرشة؟  هل يعتمد موظفو الخدمة املدنية 

عىل السياســيني يف توليد األفكار الجديدة أو العكس؟« )مولجان Mulgan، 2007، ص 5(.  

مــا هــي إجابات خراء االبتكار عن هذه التســاؤالت؟  وإذا كان البعض يعتقد أنه ال ميكن 

اإلجابة عن مثل هذه األســئلة، ما هي أســباب هذا االعتقاد؟  وماذا يعني ذلك بالنســبة 
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للخراء بصفتهم مستشــارين لصنَّاع القرار السياســيني واإلداريني؟  وعالوة عىل ذلك، ورمبا 

الســؤال األصعــب من بني هذه التســاؤالت، كيف ميكن للسياســيني وغريهم من أصحاب 

املناصب يف القطاع العام إقناع وســائل اإلعالم والجمهور أنه من املقبول، يف سياقات معينة 

وتحت ظروف معينة، إنفاق املال العام عىل مبادرات يتضح الحقاً أنها فاشلة؟

الخطورة بالنســبة للمختصني هي أنهم سوف يتم توجيههم لالبتكار، وتهنئتهم عند أول 

ابتــكار ناجــح، ثم توبيخهم عند فشــل االبتكار الذي يليه.  بعد ذلك، ســيتم فرض أنظمة 

بريوقراطية جديدة ملنع تكرار مثل هذا النوع من الفشل.  مثل هذه الدورات أو التعاقبات 

بني الضوابط الصارمة والضوابط اللينة، ثم العودة مرة أخرى إىل الضوابط الصارمة هي ِمن 

.)2008 ،Pollitt الظواهر املعروفة يف اإلدارة العامة )بوليت

سادساً:  عملية إنشاء حقوق امللكية الفكرية لالبتكارات ال تتعلق فقط باخرتاع األجهزة 

واإلجراءات نفســها، ولكن كثــرياً ما تنطوي أيضاً عىل اخرتاع، أو عــىل األقل إعادة تعريف 

األدوار والفاعلني.  »مسألة َمن هو أو ما هو الفاعل االجتامعي )social subject( لالخرتاع 

قد تكون يف حد ذاتها قابلًة لتفسريات مختلفة« )باري، 2001، ص 106(.  عىل سبيل املثال، 

هــل ينبغي اعتبار كتابة برامج الحاســب اآليل املبتكرة بوصفها عمــالً من أعامل التأليف، 

حيث يتم َمْنح املؤلف حقوَق الترصُّف الفردية كشخص، أو أنها عمٌل من أعامل التصميم أو 

االخرتاع، حيث باإلمكان بيع ورشاء امللكية بني الرشكات؟  ومن جانب آخر، ما هي السياسة 

املناسبة تجاه االبتكارات ذات املكاسب املحتملة التي تصدر من املنظامت الحكومية )سواء 

كانــت وزارات أو هيئات أو مخترات...  إلخ(؟  مبــدأ »املصلحة العامة« غري مفيد يف هذا 

الســياق، فهل تقتيض املصلحة العامة َمْنح هذه االبتكارات لآلخرين مجاناً ليتمكن السوق 

واملجتمع املدين من االستفادة منها بشكل رسيع؟  أم هل تقتيض املصلحة العامة أن تحتفظ 

الســلطات العامة بحقوق امللكية واســتخدام أي مكاســب مالية لتعويض النفقات العامة 

والحــد من أعباء دافعــي الرضائب؟  هناك أمثلــة كثرية عىل هاتني السياســتني عىل أرض 

ل فيها تطبيق إحداهام عىل األخرى؟   الواقع، ولكن الســؤال هو:  ما هي الظروف التي يُفضَّ

ما هي أنــواع القوانني، عىل الصعيدين الوطني والدويل، التي نحتاجها لتوجيه وتأطري هذه 

القــرارات؟  هــذه بالتأكيد من املســائل التي يجــب أن يهتم بها مســؤولو اإلدارة العامة؛ 
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ألنهــا جزٌء ال يتجزأ من اهتامم علم اإلدارة العامة الكالســييك بالتفريق بني القطاعني العام 

والخاص، واالهتامم بتطبيق القانون لتحديد الخط الفاصل بني القطاعني، رغم صعوبة ذلك 

لكونه يتحرك باستمرار.

استدراكات في بحوث االبتكار:

مبــا أن العلوم االجتامعية بشــكل عــام والعلوم اإلدارية بشــكل خاص تتســم بوجود 

اختالفــات عميقة يف املــدارس املعرفية التي تتبناها، إذ ال ميكــن أن يكون هناك مجموعة 

موحــدة من التوصيات لبحــوث االبتكار يف املســتقبل.  وللتبســيط، وإن كان مبالغاً فيه، 

يستعري هذا الفصل من البحوث يف دراسات السياسة من خالل استخدام فكرة كاي لسلسلة 

متصلة بني قطبني أو مدرستني فكريتني:  املدرسة الـنوموثيتيكية )nomothetic(، واملدرسة 

اإليديوغرافية )ideographic(.  فاملنتمون إىل املدرســة الـــنوموثيتيكية يؤمنون بإمكانية 

النظريــة العامة، ويفضلون املناهج االفرتاضية االســتنتاجية وبنــاء النامذج والتجارب، وإن 

أمكن من خالل اســتخدام األساليب الكمية )كاي Kay، 2006، الفصل 2(.  أما املنتمون إىل 

املدرسة اإليديوغرافية فهم أقلُّ تفاؤالً بشأن احتاملية وجود قوانني عامة وشاملة، وبدالً من 

ذلــك مييلون إىل الرتكيز عىل األبعاد الخفية يف الســياقات املختلفة واالختالفات الناتجة عن 

الفروق يف التفسري.  واملنتمون للمدرسة املؤسساتية التاريخية يحبذون حالياً أسلوب الرسد 

كشكل من أشكال الفهم املصطنع والتفسري.  وهذا قد يسمح ببعض التعميم حول اآلليات 

والعمليات املحددة يف سياق معني، ولكنه ال يتسع للنظريات العامة التي يسعى إليها أنصار 

املدرســة الـــنوموثيتيكية )بوليت وبــوكارت Pollitt and Bouckaert، 2009، الفصل 9(.  

واملدرستان تختلفان حول العديد من القضايا األساسية، مبا يف ذلك طبيعة السببية والتفسري 

)انظر- عىل ســبيل املثال - كريك Kurki، 2008(.  وال شــك أن حقــل اإلدارة العامة، الذي 

اتسم منذ نشأته بتعدد التخصصات يف بحوثه، هو جزء من ساحة املعركة التي تتنافس فيها 

هاتان املدرســتان )فرييل وآخرون  .Ferlie et al، 2005؛ لوتون Luton، 2008؛ لني وآخرون 

.)2008 ،Lynn et al.

م )بورينز( Borins يف كتابه بعنوان »االبتكارات يف الحكومة« )2008( تصوراً جيداً  يقدِّ

عن جدول أعامل بحوث أنصار املدرسة الـنوموثيتيكية، فهم يهدفون يف املستقبل إىل الرتكيز 
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ه يف البحث  عــىل االبتكارات الجامعية أكرث من الحاالت الفردية.  ومتاشــياً مع هــذا التوجُّ

عــن التعميامت املامثلة، يريدون أخذ االبتكارات الفاشــلة يف االعتبــار فضالً عن الناجحة 

منهــا.  كل ذلك يعني أن هناك حاجة لقياس معنى االبتكار نفســه؛ ليتمكن الباحثون من 

التعــداد واملقارنــة.  وعالوة عىل ذلك، يرغب الـــنوموثيتيكيون يف معرفــة املزيد عن آثار 

املامرســات التنظيمية والقيادية املختلفة عىل األداء، واالبتكار يف حاالت مختلفة من املهام 

)كيلامن Kelman، 2008، ص49(.  إنهم يريدون صقل أســاليبهم الكمية، بتقليل االعتامد 

عىل االســتبانات املتعددة والبســيطة التي ال تســفر عن فهم حقيقي للتطورات مع مرور 

الوقت.  أيضاً هناك مبالغة يف استخدام استطالعات التقارير الذاتية يف األبحاث القامئة عىل 

االنحــدار اإلحصايئ يف مجال اإلدارة العامة لقياس بعــض جوانب األداء يف املنظمة كمتغري 

تابع، ويف الوقت نفســه جمع املعلومات حول املتغريات التنبؤية باستخدام التقارير الذاتية 

من نفس االستطالع؛ األمر الذي يؤدي إىل إشكالية التحيز نتيجة االعتامد عىل األداة البحثية 

نفســها...)كيلامن Kelman، 2008، ص50(؛  كل ذلــك يعتر منطقيــاً ضمن هذا النموذج 

البحثي ولكنه ليس النموذج الوحيد.

األســلوب املتبع من ِقبل الباحثني يف املدرســة اإليديوغرافية يختلف كثرياً.  بدايًة هناك 

شــك عميق يف منوذج “املتغريات” الذي ال يزال مســيطراً ليس فقط عىل مدرسة كينيدي يف 

هارفــارد ولكن أيضاً عىل معظم العلوم االجتامعيــة يف الواليات املتحدة األمريكية، والكثري 

من العلوم االجتامعية يف أوروبا.  

ففي وصف حاد ملدرسة علامء االجتامع يف جامعة شيكاغو يقول أندرو أبوت: املتغريات 

ال وجــود لهــا يف الواقع، بل هي ُمضلِّلة حتى كمفاهيم نظرية.  فإن فكرة املتغري هي فكرة 

وجود معيار له نفس الســببية مهام كان الســياق:  الفكرة هي أن »التعليم«، عىل ســبيل 

املثــال، ميكنه أن يكون له »تأثري« عــىل الوظيفة بغض النظر عن الصفــات األخرى للفرد، 

سواء كانت تلك الصفات تجارب سابقة أخرى، أو خصائص شخصية أخرى، أو األصدقاء، أو 

املعارف، أو العالقات...  وكان رأي مدرسة شيكاغو هو أن مفهوم »إجاميل العوامل املؤثرة« 

هو من أوهام العلم االجتامعي.  ال يشء يحدث يف العامل االجتامعي نتيجة »صايف املتغريات 

األخــرى«.  جميع الحقائق االجتامعية تقع يف ســياقات، فلــامذا يتظاهرون بأن األمر ليس 

كذلك؟  )أبوت Abbott، 1997، ص 1152(.
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وبشــكل مامثل، ميكن القول إن جميع االبتكارات يف القطاع العام تحدث يف ســياقات 

معينة، ومن ثَمَّ فإن البحث عن مناذج عامة خارجة عن ســياقها لكيفية زيادة االبتكارات - 

عىل سبيل املثال، عن طريق »تطوير القيادات« أو »فرق دامئة متعددة التخصصات« - من 

املرجح أنه ســوف يفشل أو يكون مضلالً.  فمن املستبعد أن تكون الظروف التي تؤدي إىل 

ارتفاع معدالت االبتكار يف مجال الرعاية االجتامعية اليابانية- مثالً- هي نفســها التي سوف 

تولِّد االبتكار يف مجال االتصاالت الهولندية.

مثــة مجاالت خصبة للبحــوث اإليديوغرافية:  أولها، هو مفهوم االبتكار نفســه.  كيف 

حقَّق االبتكار أهميته الحالية؟  ما األطراف التي عزَّزت شــعبية االبتكار املتنامية، وَمن منها 

يســتفيد من هذه الشــعبية؟  ما هي اإلســرتاتيجيات البالغية التي تمَّ استخدامها إلقناعنا 

بــأن االبتــكار مهم إىل هذا الحــد؟  كيف تحوَّل معنــى االبتكار من فــرتة إىل أخرى ومن 

مكان إىل آخر؟  كيف ميكن مقارنة مســرية مفهوم االبتكار مع مسرية املفاهيم األخرى التي 

حظيــت باهتــامم متزايد يف جدول أعــامل الحكومات يف اآلونة األخــرية، مثل:  »الجودة« 

و»القيــادة« و»الرشاكــة«؟  كيف يتــمُّ تعديل تعريف االبتكار والتالعب به ليتناســب مع 

االهتاممات الحالية؟  ملاذا - عىل ســبيل املثال - يتمُّ تعريف التحســني التدريجي يف الكثري 

من األحيان كنشاط خارج نطاق االبتكار، وما هي اآلثار املرتتبة عىل ذلك من حيث التقدير 

والتحفيــز التنظيمــي؟  وباملقابل، ملاذا قامت الحكومة املركزيــة يف اململكة املتحدة بتغيري 

تعريف االبتكار من تغيري جذري غري متواصل إىل تغيري يتصف بالتحسني املستمر )أوسبورن 

وآخرون .Osborne et al، 2008، ص 63-64(؟

ثانياً، ماذا عن اإلدارات العامة التي ال تعطي االبتكار االهتامم الذي يحظى به يف شامل 

غرب أوروبا ويف أمريكا الشاملية؟  هل يصحُّ وصف هذه اإلدارات بأنها رجعية أو خامدة؟  

أم أن لديها تجاربها الخاصة يف التغيري والتطوير مبعزل عن الضجة املحيطة باالبتكار؟  وإذا 

كان األمر كذلك، ما هي أشكال هذا التغيري؟

ثالثــاً، ما الذي يحــدث لالبتكارات عىل املدى الطويل؟  الكثري مــن البحوث يف االبتكار 

ركزت، وألســباب مفهومة، عىل املرحلة املبكرة عــىل لحظة حدوث االبتكار وما يؤدي إليه، 

والعوامل التي تؤدي إىل انتشار بعض االبتكارات من خالل جذب الفئة املناسبة من املتبنني 
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يف مرحلــة مبكرة، ولكن ماذا عــن املراحل الالحقة من تطوُّر االبتــكار؟  ومن املعروف أن 

إصالحــات اإلدارة العامــة قد تضاءلت وتالشــت بنفس الرسعة التي ظهــرت فيها )بوليت 

Pollitt، 2007(.  ما نســبة االبتكارات اإلدارية التي تختفي بشكل رسيع؟  وهل هناك منط 

معني لتلك االبتكارات التي تستمر بدالً من أن تتالىش بعد أول ظهور؟  ما األحداث النمطية 

يف قصص االبتكار )بوكر Booker، 2004(؟

تأمالت ختامية:

ويف الختام، رمبا يتطلب األمر بعَض التأمل الذايت.  فإن الصورة النمطية للشخص املبتكر 

هي األستاذ الجامعي املنهمك يف عمله داخل املختر.  من املفرتض أن تكون الجامعات أحد 

املصادر الرئيســية لألفكار الجديدة، ولكن يف الوقت نفسه، كام أشار كون )Kuhn(، معظم 

األكادمييــني يقضون معظم وقتهم داخل إطار »العلم املعتــاد«، وهو ما يعني أن أفكارهم 

تكمن داخل إطار كثيف من التعاريف واالستشــهاد باألعامل العلمية الســابقة.  فالسمعة 

العلمية مبنية إىل حد كبري عىل الحرص الشديد للتكيُّف مع جميع األفكار السابقة يف مجال 

التخصص.  ومؤرشات االستشــهاد يف املجالت العلمية الدورية التي تحظى اآلن بأهمية أكر 

مــن أي وقــت مىض، ال تقيس مدى االبتــكار يف املقاالت التي ننرشهــا، ولكننا نقيس عدد 

أقراننا الذين قرؤوا ما كتبنا ويريدون االستشــهاد به أو االقتباس منه؛ من ثَمَّ فإن إحصاءات 

االستشــهاد باملجالت الدورية املبتكرة منخفضة، وعىل وجه التحديد، ألنَّ مجموعة األقران 

األكادمييني ال يعرفون متاماً كيفية إســقاط مثل هذه األعامل املبتكرة داخل اإلطار التقليدي 

ث  الذي تلقوه من الجيل الســابق.  ويف مقابالت التقييم السنوي لدينا قد يُطلب منا التحدُّ

مناها عىل مدار العام  عــام قمنا بنرشه، لكننا نادراً ما نُســأل عن األفكار الجديدة التــي قدَّ

املايض.  وإذا طرأت لدينا فكرة جيدة، قد ال نحصل عىل الكثري من املساعدة أو التوجيه من 

داخــل الجامعة حول كيفية نَــرْش وتنفيذ هذه الفكرة، أو رمبا هناك توجيه ولكننا ال نعرف 

أين نحصل عليه.

باختصار، ينبغي أن ال ندرس االبتكار فحسب ولكننا بوصفنا أكادمييني من املفرتض أيضاً 

أن نقوم بهذا االبتكار.  من املفرتض أن يكون مثل هذا الكتاب إحدى الوسائل لتوليد األفكار 

الجديــدة من خالل النقاش والتفاعل.  وقد يكون مناســباً أن نختم مبقولة الفيزيايئ لينوس 
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بولينغ )Linus Pauling( الحائز عىل جائزة نوبل:  »طريقة الحصول عىل أفكار جيدة هي 

َجْمع الكثري من األفكار وإتالف السيئ منها«)1(.  إذاً دعونا نبدأ بعملية الجمع واإلتالف!

مالحظة:

1- www.firstscience.com/home/poems-and-quotes/quotes/linus-pauling-

quote_2399
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الفصل الثالث

ما مدى انتشار االبتكار في القطاع العام؟  وما أوجه تشابه االبتكار 

في القطاع العام مع الخاص؟
الرس فوجلسانج وجون ستورم بيدرسن     

)Lars Fuglsang and John Storm Pedersen(     

مقدمة:

م هــذا الفصل محاولة مبدئيــة للمقارنة بني االبتكار يف املؤسســات العامة واالبتكار  يقــدِّ

يف الــركات الخاصــة يف الدمنارك.  واالعتقاد الســائد هو أن املؤسســات العامــة أقل ابتكاراً 

مــن الركات الخاصــة، ولكن يف الواقع هناك احتــاٌل كبري أن االبتكار كان موجوداً بشــكل 

دائــم يف القطاع العام، وبأشــكال ماثلة لتلك املوجودة يف القطــاع الخاص، بل إنَّ االبتكارات 

التــي يقــوم بها موظفو القطــاع العام يف أعالهــم اليومية قد تكون جوهريــًة للحفاظ عىل 

املوثوقية واالستقرار العام لهذه املؤسسات.  يؤكد هذا الفصل عىل أهمية دراسة كيفية حدوث 

االبتكار يف مؤسسات القطاع العام.  ويف حني أن معظم النقاشات حول اإلدارة العامة التنفيذية 

الجديــدة واإلصالحــات الحكومية األخرى ركَّزت عىل اآلثار االقتصاديــة، فإنه باإلمكان توجيه 

املزيد من االهتام لالبتكار بوصفه جانباً مهاً للتغيري يف القطاع العام.  واستناداً إىل مقارنة بني 

اســتطالعني لكلٍّ من املؤسسات العامة الدمناركية والركات الخاصة، يبحث هذا الفصل مدى 

تكرار االبتكار يف القطاع العام، ويقارن أوجه التشابه واالختالف يف االبتكار يف هذين القطاعني.

سياق مشكلة:

االعتقاد الســائد هو أن املؤسســات العامة أقل ابتكاراً من الركات الخاصة، ومع ذلك 

 ،Earl 2002؛ إيرل ،Earl فــإن األبحاث مل تتمكن من إثبات ذلــك علمياً حتى اآلن )إيــرل

 National Audit 2005؛ مكتــب التدقيق الوطنــي ،Koch et al. 2004؛ كــوخ وآخــرون

Office، 2006 )أ(، 2006 )ب((.  وعىل ســبيل املثال، يف دراســة كندية وجدت لويز إيرل 

)Louise Earl, 2002( أنــه يف بعــض املجاالت املهمة يف التغيــري، كانت منظات القطاع 
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العام الكندية أكرث ابتكاراً مبرتني تقريباً من الركات الخاصة.  وباإلضافة إىل ذلك، وجد كوخ 

وآخرون )Koch et al,. 2005( العديَد من األمثلة عىل االبتكارات يف القطاع العام.

وبعض الدراســات التي تقر باالبتــكار يف القطاع العام وجدت أن هذا االبتكار يف الكثري 

من األحيان يتمُّ تنظيمه بطريقة مختلفة )انظر- عىل سبيل املثال- مكتب التدقيق الوطني 

National Audit Office، 2006 )أ((.  واالفرتاض هو أن االبتكار يف القطاع الخاص يعتمد 

بشــكل أكرب عىل املوظفني، واالستجابة الحتياجات العمالء.  وترتبط ابتكارات القطاع العام 

مببادرات طرح السياسات واإلدارات العليا، ويتم تنظيمها بأسلوب »ِمن األعىل إىل األسفل«،  

ولكن دراســات الحاالت تشــري إىل أن األمر ليس دامئاً كذلك عــىل أرض الواقع )انظر، عىل 

سبيل املثال، فوجلسانج Fuglsang، 2008(.  فهناك ابتكارات قامئة عىل املارسات اليومية 

أو أنهــا مالزمــة لألعال الروتينيــة، ويف بعض األحيان تكون االبتــكارات مختبئة يف أعال 

املوظفــني اليومية، وأحياناً تكون االنحرافات عــن الروتني رضورية جداً لضان أن خدمات 

القطاع العام تعمل بشكل صحيح.

موضوع االبتكار هو حديث الســاعة فيــا يتعلق باإلدارة العامــة التنفيذية الجديدة 

واإلصــالح الحكومي.  ويبدو أن اإلدارة العامة التنفيذيــة الجديدة يف تراجع، عىل األقل يف 

بعض الجوانب )بوليت Pollitt، 2003؛ دونليفي وآخرون .Dunleavy et al، 2006(.  ولعل 

الوصف األدق هو أن اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ظاهرة مســتمرة تتطلب التعريف 

وإعادة التعريف عدة مرات، ولكن النقاشات حول اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة كانت 

يف أغلبها بسبب النتائج االقتصادية املتوقعة منها.  هناك ما يدعو إىل دراسة كيفية استجابة 

اإلدارة العامــة التنفيذيــة الجديدة واإلصالح الحكومي لالبتكارات يف األنشــطة اليومية يف 

القطاع العام.

وقبــل أن يتم ذلك، ال بــد من إجراء بحوث أكرث دقًة يف كيفية حــدوث االبتكارات بطرق 

مختلفة يف مؤسســات القطاع العام اســتجابًة للمشــكالت املختلفة التي تطرأ يف تلك البيئة.  

هنــاك احتياج للبحــوث يف الخدمات العامة لدراســة االبتكار يف القطاع العــام بطريقة أكرث 

منهجيــة، هذا ميكن أن يؤدي يف نهاية املطاف إىل تحســني موثوقية وإنتاجية وابتكار وتنمية 

 ،Spohrer et al. الخدمات العامة وخضوعها للقوانني واألنظمة والتعميات )سبورير وآخرون

2008، ص 10(.
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يهدف هذا الفصل إىل املساهمة يف هذه الجهود بالرتكيز عىل التجربة الدمناركية، حيث 

يسعى الباحثون إىل اإلجابة عن األسئلة التالية:  )1( ما مدى انتشار االبتكار يف القطاع العام 

يف الدمنارك؟  )2( ما أوجه التشابه واالختالف يف االبتكار بني القطاعني العام والخاص؟

ماذا يعني االبتكار؟ 

االبتــكار ليس مصطلحــاً دقيقاً للغاية، وقد أشــار مكتب التدقيــق الوطني يف اململكة 

املتحدة إىل أنه »ال يوجد هناك تعريف ســائد أو مقبول عىل نطاق واسع ملفهوم االبتكار« 

)مكتــب التدقيق الوطنــي National Audit Office، 2006 )ب(، ص 4(.  لكن، وكا ورد 

أيضــاً يف التقرير، هناك اتفاق يف األدبيات عىل أن االبتكار يجب أن يشــتمل عىل نشــاطني 

متصلــني عىل األقل، ها:  )1( القيام بيشء جديد، )2( تطوير هذا اليشء الجديد للعمل يف 

سياق معني.  واالبتكار هو املفهوم الذي يرح هذين النشاطني املتشابكني املتعلقني بتوليد 

األفكار الجديدة، والعمل عىل إنجاح هذه األفكار يف سياق معني.

 ،Young Foundation( »وهكــذا ميكن النظر لالبتكار عىل أنه »أفكار جديدة وناجحة

2006، ص 9(، أو »الجهد الرامي إىل تطوير عنرص تمَّ اخرتاعه مسبقاً، ليك يصبح له استخدام 

عميل وتجاري، وقبول هذا العنرص لدى املســتخدمني« )سندبو Sundbo، 1988، ص 12(.  

ويُعــرِّف مكتب التدقيق الوطني االبتكار بطريقة ماثلة عــىل النحو التايل:  »وجود أفكار 

جديــدة، وتطويــر األفضل منها، وتنفيذهــا بالطريقة التي تضمن عىل األقل تحســني أداء 

وطريقة عمل املنظمة التي تعمل بها« )National Audit Office، 2006 )ب(، ص 8(.

هنــاك اتفاق عــىل أن االبتكار ليس من الرضوري أن يكون جديداً عىل مســتوى العامل، 

ولكنــه فقط جديد عىل مســتوى الركــة أو املنظمة ليك يعدُّ العمل ابتــكاراً.  وكذلك من 

املتفق عليه بشكل عام أن يشــمل تعريف االبتكارات املرحلية )الخطوات الصغرية( وليس 

فقــط االبتكارات الجوهرية.  وعالوة عىل ذلك، فإن االبتكار ال يشــري فقط لالبتكار التقني، 

ولكن أيضاً االبتكار يف الخدمات، واالبتكار التنظيمي، واالبتكار التسويقي، وابتكار العمليات، 

واالبتكار النظري، وهكذا يحدث االبتكار بأنواع وأشكال مختلفة حسب السياق.

ويرى بعض الباحثني أن االبتكار يجب أن يكون متعمداً ومقصوداً ليك يعترب ابتكاراً )كوخ 

وآخــرون .Koch et aI، 2005، ص 1(.  بينا يــرى آخرون أن االبتكار ميكن فهمه يف بعض 
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 ،)2007 ،Toivonen et aI. األحيان بوصفه عمالً يتمُّ دون وعي أو قصد )تويفونني وآخرون

وبشــكل متكامل مع املارســات.  ويرى البعــض أن االبتكارات يجــب أن تتكرر من أجل 

اعتبارها ابتكارات )تويفونني وآخرون .Toivonen et aI، 2007(، يف حني يعتقد آخرون أنه 

من املناسب أن يشتمل تعريف االبتكار أيضاً عىل تلك االبتكارات التي تحدث مرة واحدة، 

مثل االبتكارات املتعلقة باملشكالت التي يطرحها العمالء بشكل خاص )جالوج وواينشتاين 

Gallouj and Weinstein، 1997(.  وقد يكون هذا النوع األخري من االبتكارات منوذجياً يف 

ابتكار الخدمات، حيث تكون عالقة مزود الخدمة والعميل ذات أهمية بالغة.

هذه الصعوبات يف تعريف االبتكار تشــكِّل إشــكاالت يف دراســة االبتكار عىل املستوى 

الكيل.  ويف مســح االبتكار االجتاعي الذي تمَّ يف اململكة املتحدة بني عامي 2002 و2004 

عــىل ســبيل املثــال )Community Innovation Survey CIS4, 2002-04(، تم تقديم 

التعريف املوجز التايل لالبتكار:

يُعرَّف االبتكار بأنه تغيريات رئيســية تهدف إىل تعزيز وضعك التنافيس وأدائك ودرايتك 

أو إمكاناتك لتحســني قدراتك يف املستقبل.  وقد يشــمل ذلك السلع الجديدة أو تلك التي 

تمَّ تطويرها بشــكل ملموس، والخدمات أو العمليات لُصنع أو توفري هذه السلع.  ويشمل 

اإلنفاق عىل أنشــطة االبتكار، عىل ســبيل املثال:  اإلنفاق عىل اآلالت واملعدات، والبحوث 

والتطوير، والتدريب، وتصميم السلع والخدمات أو التسويق.

وبنــاًء عــىل هذا التعريــف، يتوجب عىل الذيــن يجيبون عىل االســتبانات أن يحكموا 

بأنفســهم مــا إذا كان التغيري الذي يفكرون فيه يف منظاتهم ينبغــي اعتباره ابتكاراً أم ال.  

وبهذه الطريقة، ميكن لالبتكار أن يأخذ أشــكاالً عديدة اعتاداً عىل تفســريات املستجيبني.  

وهــذا قد يكون يف الواقع إســرتاتيجية بحثية جيدة؛ ألنه ميكن القــول إنها تتطلب معارف 

وخربات محددة من ِقبل املستجيبني ملعرفة االبتكار ومدى مالءمته.

وقد تم تطبيق هذه اإلســرتاتيجية كأساس لهذا الفصل.  لقد حاولنا عدم تقديم تعريف 

ضيق للغاية لالبتكار كأســاس لَجْمع البيانات )انظر أدناه(، وبالتايل فإنه بإمكان االبتكارات 

أن تأخذ أشــكاالً عديدة، وأن تتطور بطُرق مختلفة يف مختلف القطاعات، ولكن من املهم 

التأكيد عىل أن االبتكار هو أكرث من مجرد أفكار إبداعية جديدة.  االبتكار يجب أن يشــمل 

تغيريات محددة وذات أهمية حتى ميكن اعتباره ابتكاراً.
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هنــاك يف بعض األحيان متييز يف أدبيات االبتكار يف مؤسســات القطاع الخاص بني ثالثة 

 Schumpeter I, II and( ى شــومبيرت األول والثاين والثالث مناذج تاريخية لالبتكار، تُســمَّ

 Sundbo and 1971؛ سوندبو وفوجلسانج ،Phillips انظر، عىل سبيل املثال:  فيليبس ،III

Fuglsang، 2002؛ فوجلسانج Fuglsang، 2008(.  فأي من هذه الناذج تهمُّ القطاع العام 

يف سياق إصالح الحكومة واإلدارة العامة التنفيذية الجديدة؟

يف منــوذج شــومبيرت األول، يتم تنظيم االبتكار حول رجل األعال الريادي الذي يتســم 

باإلخــالص وإنجاز املهام والقدرة عىل العمل ضد التيار و»النمط الروتيني« للحياة اليومية.  

وقــد كان هذا النمــوذج لالبتكار ذا أهمية يف بداية القرن العريــن، عندما كانت التنمية 

االقتصاديــة تعتمــد عىل األفــراد الرياديــني.  وقد تم وصــف الريــادي ودوره يف التنمية 

 Theorie der wirtschaftlichen( 1911 االقتصادية من ِقبل شــومبيرت يف عمله الرائد عام

 Entwicklung: Eine Untersuchung über Unternehmergewinn, Kapital,

.)1969 ،Schumpeter شومبيرت ،Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus

يف منوذج شــومبيرت الثاين )شــومبيرت Schumpeter، 1947(، يتــمُّ تنظيم االبتكار حول 

مراكــز البحث والتطويــر )R & D( يف الركات الكبرية أو يف الحكومة، أو من خالل تعاون 

وثيق بني الحكومة والركات الكبرية.  هنا يصبح االبتكار روتيناً ينجزه أخصائيون مدربون:  

الباحثــون، واملهندســون، وغريهم.  وقد حظي هذا النمــوذج لالبتكار باالهتام خالل فرتة 

الحــرب العامليــة الثانية عندما بدأت الدولة يف االســتثار يف البحــث والتطوير عىل نطاق 

أوسع، وبدأت الركات باالستثار يف مختربات البحوث بشكل ممنهج.

يف منوذج شــومبيرت الثالــث )لوندفــال Lundvall، 1988؛ بيســانت Bessant 2003؛ 

تشــيزبروه Chesbrough 2003؛ فون هيبــل von Hippel، 2005(، يكون االبتكار عمليًة 

مفتوحــًة وتفاعليًة تتضمن الكثــرَي من املصادر واألفكار الداخليــة والخارجية من مختلف 

أنواع األفراد، حيث يكون للموظفني مشاركٌة أكرب يف توليد األفكار وعمليات التطوير داخل 

املؤسســات.  وعىل املستوى اإلســرتاتيجي، يتم ربط األنشــطة املختلفة مع بعضها البعض 

من خالل املؤسســة وموظفيهــا، ويتم تحفيز ودفع عجلة االبتكار بأســلوب غري مركزي يف 

املؤسســات.  وقد أصبح هذا النموذج أكرث قابليًة يف السنوات األخرية عندما أصبحت موارد 

اإلبداع أكرث توزيعاً يف املجتمع.
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يف ســياق إصالح الحكومة واإلدارة العامة التنفيذية الجديدة، قد يعني منوذج شومبيرت 

الثالــث تغيــرياً يف نظام االبتكار املغلق من األعىل إىل األســفل من حيــث كونه أكرث تفاعالً 

وتكيفاً مع السياق.  ويعدُّ هذا التغيري مرغوباً يف القطاع العام ألسباب عديدة، فهو مناسب 

لطبيعة القطاع العام من حيث االســتجابة بشكل أفضل ملطالب املواطنني.  ومع ذلك، فإن 

هذا النموذج مثرٌي للجدل؛ ألنه يبتعد خطوًة عن مبادئ الشمولية وسيطرة السياسية.

وهنــاك وجهــة نظر أخــرى هي أن هــذا النموذج موجــود بالفعل يف القطــاع العام.  

فاملؤسســات العامة تعتمد عىل املوظفني يف االبتــكارات التفاعلية واملفتوحة للحفاظ عىل 

موثوقيتهــا ومصداقيتهــا أمام املواطنني.  ويجب أن يكــون املوظفون قادرين عىل التصدي 

للمشــاكل امللموسة يف حياتهم الوظيفية اليومية من أجل تقديم الخدمات بطريقة سليمة.  

وإذا كان األمر كذلك فإن الدور الرئييس لإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ليس تحفيَز هذا 

النموذج وإمنا االســتجابة له.  والفكرة املطروحة يف هذا الفصل هي أنه من املهم دراســة 

كيفية حدوث االبتكار يف مؤسســات القطاع العام قبل إطالق موجة جديدة من املبادرات 

لإلدارة العامة التنفيذية الجديدة؛ لتشجيع املزيد من االبتكار الذي يتسق مع السياق.

بيانات عن االبتكار:

يف هــذا الفصل ســوف يتم تحليل مجموعتــني مختلفتني من البيانــات عن االبتكار يف 

القطاعني العام والخاص يف الدمنارك.

االبتكار في القطاع العام:

البيانــات املتعلقة باالبتكار يف القطاع العام تأيت من اســتبانة إلكرتونية تمَّ توزيعها عرب 

شبكة اإلنرتنت مؤخراً )بيدرسن Pedersen، 2007(.  وكان الجمهور املستهدف من االستبانة 

القيادات العليا يف رياض األطفال واملدارس ومؤسســات النشــاط الالمدريس واملؤسســات 

املتخصصة يف عالج األشــخاص ذوي االحتياجات الخاصة، ومنازل املســنني.  وكلها عبارة عن 

مؤسســات رعاية اجتاعية تديرها البلديات الدمناركيــة)1(، ويبلغ عددها أكرث من 11.000 

مؤسســة.  وقد تم إرســال االســتبانة لعينة ممثلة من قيادات )1.502( مؤسسة.  وقد تم 

اختيار هذه املؤسسات عىل أساس العينة العنقودية الطبقية يف مرحلتني.
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وقد كان إجايل عدد القادة الذين اســتجابوا لالستبانة من هذه املؤسسات 759 قائداً؛ 

وهو ما يعني أن معدل االستجابة كان 51 يف املائة.  وقد متت مخاطبة القادة يف العينة عن 

طريق الربيد اإللكرتوين يف رسالة تحتوي عىل الوصف والرابط لالستبيان)2(.

ووفقاً إلســرتاتيجية إجــراء البحث التي ذُكرت آنفــاً، تم تعريف االبتــكار وفقاً لتصوُّر 

املشــارك »كتغيري مهم يف الطريقة التي تقوم بها املؤسســة مبارسة أعالها خالل السنوات 

الخمس املاضية«.  وكان الهدف من هذا التعريف الواســع هو الساح للمشاركني لتشكيل 

تفســرياتهم الخاصــة للوضع.  عالوة عىل ذلــك، يؤكِّد هذا التعريف أن االبتكار يشــري إىل 

تغيريات محددة ومهمة.

ويبــني تحليل الفاقد )wastage analysis( عدم وجــود فروق ذات داللة إحصائية بني 

عينة الدراســة )مجموعة املؤسســات التي أجابت عن االستبيان( وجمهور الدراسة )جميع 

املؤسسات املذكورة(.  ومع ذلك، مل تكن مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة ومنازل املسنني 

ممثلًة متثيالً كافياً يف الدراســة بســبب إشــكاالت يف العثور عىل عناويــن الربيد اإللكرتوين 

لهذه املؤسســات.  وباستثناء هذا القصور، كانت عينة البحث ممثلًة ألكرث من 11.000 من 

مؤسسات الرعاية االجتاعية املستهدفة يف هذه الدراسة.

االبتكار في القطاع الخاص: 

 CIS4, انظر( CIS تمَّ اســتخراج بيانات رشكات القطاع الخاص الدمناركية من اســتبيان

CFA، 2006)أ((.  يتــمُّ إجراء هذا االســتبيان مرة واحدة كل أربع ســنوات يف 27 دولة يف 

االتحاد األورويب، وثالث من دول رابطة التجارة الحرة األوروبية )EFTA( والدول املرشــحة 

لالنضــام لالتحاد األورويب.  وعينة دراســة CIS4 الدمناركية تعترب ممثلًة لالبتكار يف أعال 

التجارة الدمناركية )CFA، 2006)ب((.

يف االستبيان، تم تعريف االبتكار كالتايل )ترجمة املؤلف(:

االبتكار هو تقديم منتج جديد أو ُمطوَّر بشكل كبري )سلعة أو خدمة(، أو عملية أو أسلوب 

تســويقي جديد أو ُمطوَّر بشــكل كبري، أو ابتكار تنظيمي كبري.  االبتكار هو نتيجة لنشاطات 

مقصدها تحســني منتجات وعمليات وتســويق و/ أو إجراءات عمل املؤسسة، مع مالحظة أن 

أنشطة البحوث والتطوير يف املؤسسة ينبغي دامئاً أن تُحسب كجزء من أنشطة االبتكار.
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 وبعبارة أخرى، يتم فهم االبتكار عىل نطاق واســع كنشــاط ميكن أن يحدث يف أربعة 

مجاالت مختلفة.  ويُعرَّف االبتكار أيضاً كنشاط يجب أن يؤدي إىل تغريات محددة ومهمة.

ما مدى انتشار االبتكار في القطاع العام؟ 

وفقاً لنتائج االســتطالع، ذكر 64 يف املائة )64%( من مؤسســات القطاع العام أنها قامت 

بابتكارات خالل السنوات الخمس من عام 2002 إىل 2006.  وكان هذا الرقم أقلَّ قليالً من 

نســبة االبتــكار يف القطاع الخاص، حيث ذكرت )72%( من الــركات الدمناركية أنها قامت 

بابتكارات يف فرتة السنتني من عام 2002 إىل CFA( 2004، 2006)أ((.

وبافرتاض تســاوي العوامل األخرى، يبدو أن مســتوى االبتكار يف املؤسسات العامة أقل 

بشــكل واضح من مســتواه يف القطاع الخاص ولكن يبقى مرتفعــاً، فالغالبية العظمى من 

مؤسســات الرعاية االجتاعية يف القطاع العام ذكرت أنها قامــت بابتكارات.  وعالوة عىل 

ه لركات القطاع الخاص يحتوي عىل أربعة أســئلة مختلفة  ذلك، كان اســتبيان CIS املوجَّ

عــن االبتكار:  )ابتكار املنتجــات، واالبتكار يف العمليات، واالبتــكار التنظيمي، واالبتكار يف 

التســويق(؛  يف حني أن استبيان املؤسســات الدمناركية العامة كان يحتوي عىل سؤال واحد 

ث عن االبتكار.   فقــط حول االبتكار، وهذا أعطى الركات الخاصة املزيَد من الفرص للتحدُّ

من ناحية أخرى، قد يقابل ذلك أن الفرتة الزمنية كانت أطول يف دراســة االبتكار يف القطاع 

العام )خمس سنوات مقابل سنتني(.

مل تجد الدراســة اختالفات ذات داللة إحصائية يف مستوى إبداع القطاع العام تُعزى إىل 

أنواع املؤسسات، أو حجمها، أو عدد املوظفني، أو األنشطة التي تقوم بها )التعليم، الرعاية 

االجتاعية، إلخ(، أو مؤهالت املوظفني العاملني بها.

وقــد كان حجــم البلدية وهيكل الحوكمة لها أثٌر عىل مســتوى االبتــكار.  حيث كان 

احتال العثور عىل املؤسســات املبتكرة أكرث من الضعف يف البلديات التي يسكنها أكرث من 

100.000 نســمة مقارنة بالبلديات التي يقلُّ عدد السكان فيها عن 100،000 نسمة، وكان 

احتال العثور عىل املؤسسات املبتكرة أعىل بنسبة 1.6 مرة إذا كانت املؤسسات تُدار عىل 

أساس عقد بني البلدية واملؤسسة مقارنة باملؤسسات التي ال يوجد فيها مثل هذا العقد.
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يبدو إذاً أن التعاقد له تأثري إيجايب عىل االبتكار.  وميكن اعتبار التعاقد إحدى إسرتاتيجيات 

اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة )انظر بوليت Pollitt، 2003(؛ وذلك ألن العقود ميكن أن 

تؤدي إىل أسلوب أكرث المركزية يف االبتكار لدى القطاع العام مع إرشاك أكرب للموظفني، األمر 

الذي قد يفسِّ ارتفاع مستوى االبتكار.

ومــع ذلك، ووفقاً لـ )غريف( )Greve, 2008( كان هناك ارتفاٌع يف عدد البلديات التي 

طبَّقــت العقود من 42 يف املائــة إىل 67 يف املائة بني عامي 2003 و2007.  وميكن أن يعترب 

إدخــال العقود يف حــد ذاته نوعاً من االبتكار، وبالتايل فإن الزيــادة يف عدد البلديات التي 

طبَّقت العقود قد تفسِّ ارتفاع مستوى االبتكار يف هذه البلديات.

من املعقول إذاً أن نســتنتج أن االبتكار هو ظاهرة شــائعة يف مؤسسات القطاع العام، 

حيث إن اثنتني من بني كل ثالث مؤسسات للرعاية االجتاعية تقريبًا كانتا مبتكرتني، وكان 

هنــاك ابتكار يف جميع مســتويات املؤسســات.  ولذلك، فاالبتكار يف القطــاع العام ال يعدُّ 

تناقضاً يف املفاهيم )إيرل Earl، 2002(، وعالوة عىل ذلك، هناك بعض املؤرشات عىل وجود 

عالقة طردية بني التعاقد واالبتكار.

وإذا كان هذا صحيحاً، فإنه ينبغي إجراء املزيد من األبحاث حول أســباب حدوث هذه 

العالقة الطردية عىل أرض الواقع.  هل يضع التعاقد ضغوطاً عىل املؤسسات لالبتكار؟  هل 

ع الالمركزية ما يُســهِّل عىل القادة االســتجابة لألفكار التي  يؤدي التعاقد إىل إطار يُشــجِّ

يطرحها املوظفون، كا هو مبني يف دراســة استبيان جديد )KREVI, 2008(؟  هذه قضايا 

ا يف البلديات املختلفة. معقدة جداً، ورمبا تتجىل بشكل مختلف جدًّ

ما مدى التشابه بين االبتكارات في القطاعين العام والخاص؟  

تعمل مؤسسات الرعاية االجتاعية يف القطاع العام يف سياق السياسة واألنظمة العامة، 

يف حني تعمل الركات الخاصة يف ســياق اقتصاد الســوق؛ ولهذا الســبب يُعتقد يف بعض 

ا.  ويُنظر إىل االبتكار يف القطاع  األحيان أن االبتكارات يف القطاعني العام والخاص مختلفة جدًّ

العام عىل أنه يهيمن عليه نهج الســيطرة من األعىل إىل أســفل، يف حني يُنظر إىل االبتكار يف 

القطاع الخاص عىل أنه أكرث تأثُّراً مبرئيات املوظفني وأكرث استجابًة لرغبات العمالء.
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م الشــكل )3-1( بعض املصادر الرئيســية لالبتكار يف القطاع العام، وميكن تقســيم  يقدِّ

هذه املصادر إىل ثالث فئات:  )أ( مهم جداً، )ب( مهم، )ج( غري مهم.

)أ( مهم جداً: 

 وفقاً للمشاركني يف االستبانة )كبار املديرين(، فقد شكَّل املوظفون أهمَّ مصادر االبتكار.  

حيــث قــال 78 يف املائة من مديري القطاع العام إن املوظفني كانوا »عىل درجة عالية« من 

ون »إىل حد  األهمية كمصدر لالبتكار، يف حني قال 18 يف املائة من املديرين إن املوظفني مهمُّ

ما«.  وبهذا، فقد شكَّل املوظفون مصدراً مهاً لالبتكار بالنسبة لـ 96 يف املائة من املديرين.  

يف املقابل، ذكرت 58 يف املائة فقط من الركات الخاصة الدمناركية أن املصادر الداخلية يف 

املؤسســة أو مجموعة املشاريع هي مصادر معلومات ذات تأثري كبري عىل االبتكار.  مصادر 

املعلومات التي لها تأثري كبري عىل االبتكار يف الركات الخاصة تشــمل املســتخدمني )32 يف 

املائة(، ومصادر أخرى يف السوق )34 يف املائة(.

وبنــاًء عىل ذلك، يبدو أن االبتكار يف القطاع العــام ليس أقلَّ اعتاداً عىل املوظفني من 

القطاع الخاص.  وهذا يتضمن املهنيني كمجموعة خاصة )املعلمني، واملدرسني، واملمرضات، 

إلخ(.  ومعظم املوظفني يف مؤسسات الرعاية االجتاعية يف القطاع العام الدمناريك هم من 

املهنيــني.  وليس هناك ما يدلُّ عــىل أن االبتكار يف القطاع العام يهيمن عليه أســلوب من 

األعىل إىل أسفل، أو سيطرة السياسيني وكبار املديرين.
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شكل )3-1(:  مصادر االبتكار »درجة عالية« و«إىل حد ما«

)ب( مهم:  

تشــمل مصادر االبتــكار املهمة املنظــات السياســية واإلدارية)3(ومؤسســات الرعاية 

االجتاعية األخرى يف القطاع العام واالستشاريني.

 املنظات السياسية واإلدارية:  

ذكر نحو20%  و38% املائة من املديرين أن املنظات السياسية واإلدارية تُشكِّل مصدراً 

مهــاً لالبتكار »إىل درجة عالية« و »إىل حد ما« عىل التوايل.  ومن وجهة نظر املؤسســات 

العامة، توفِّر املنظات السياســية واإلدارية مقومات النجاح األساســية للخدمات وتقديم 

الخدمات، كا أنها تُغريِّ وتُنشــئ معايري النجاح الجديدة )بيدرسنPedersen، 2008(؛ لهذا 

السبب تعترب املؤسسات هذه املنظات مصادَر خارجيًة ومهمة لالبتكار.

مؤسسات الرعاية االجتاعية األخرى يف القطاع العام:

ذكر نحو 5%  و49% من املديرين أن مؤسســات الرعايــة االجتاعية األخرى يف القطاع 

العام تُشــكِّل مصــدراً مهاً لالبتكار »إىل درجــة عالية« و»إىل حد ما« عــىل التوايل، وهذا 
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أمر مفهوم باعتبار أن مؤسســات القطاع العام األخرى تُشــكِّل عنرصاً مهاً يف ســياق هذه 

املؤسســات فيا يتعلق بالتعلُّم، ومشــاركة املعرفة بصفة غري رسمية، وما إىل ذلك.  وواحد 

مــن بــني كل أربعة مديريــن )23 يف املائة( ذكروا أن املؤسســات ابتكــرت يف الغالب بناًء 

عىل التعاون القائم مع مؤسســات الرعاية االجتاعية األخرى يف القطاع العام« )بيدرســن

Pedersen، 2007، ص173(.

االستشاريون:

يلعــب االستشــاريون دوراً مهاً يف القطاع الخاص وكذلك يف مؤسســات القطاع العام، 

حيث ذكر نحو 12% و43% من مديري القطاع الخاص أن االستشاريني يُشكِّلون مصدراً مهاً 

لالبتــكار »إىل درجة عالية« و »إىل حد ما« عىل التوايل.  ولألســف مل تُبنّي االســتبانة نوعية 

االستشاريني الذين تتعاون معهم املؤسسات، ومل تظهر املجاالت التي تمَّ فيها التعاون، ولكن 

االســتبانة بيَّنت أنه باســتخدام االستشاريني أصبحت املؤسســات قادرًة نسبياً عىل تطبيق 

معايــري النجاح الخارجية؛ األمر الذي يرتبط بالقدرة عىل االبتكار مع مرور الوقت.  ومبعنى 

آخر، ساعد االستشاريون املؤسسات عىل االبتكار من أجل الوفاء باللوائح التنظيمية.

الركات الخاصة:

املنظات السياســية واإلدارية ال تُشــكِّل مصدراً مهاً لالبتكار يف رشكات القطاع الخاص.  

عىل ســبيل املثال، 4% فقط من الركات ذكــرت أن رشكاء التعاون يف القطاع العام لهم تأثري 

كبري كمصدر لالبتكار.  ومع ذلك، فإن الصورة ليســت واضحة متاماً، فقد شكَّل رشكاء التعاون 

مــن القطاع العــام 16 يف املائة من الركات التي يتمُّ التعاون معهــا يف املجاالت االبتكارية.  

وعــالوة عىل ذلك، ذكرت 17 يف املائة مــن رشكات القطاع الخاص أن تلبية اللوائح التنظيمية 

كان له تأثري كبري يف ابتكار املنتجات، وكانت نسبة االبتكار يف العمليات 18 يف املائة؛ لذلك فإن 

اللوائح التنظيمية لها تأثري عىل ابتكار القطاع الخاص وإن كان بنسبة أقل من القطاع العام.

وذكــرت 45 يف املائــة من الركات الخاصة أن لديهــا رشكاء يف التعاون االبتكاري.  وقد 

شــكَّلت الركات األخــرى 40 يف املائة من الــركات التي يتم التعــاون معها يف املجاالت 

االبتكاريــة.  واملقصــود بالركات األخرى هنا الركات املنافســة ورشكات أخرى يف املجال 

واالستشــاريون واملعامــل التجاريــة واملعاهــد الخاصة، وكذلــك موردو املعــدات واملواد 
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هاً خارجياً كبرياً يف الركات الخاصة.  وهكذا  واملكونات والربمجيات.  نرى إذاً أن هناك توجُّ

يبدو أن هناك أمناطاً ماثلة يف نواٍح كثرية من االبتكار يف القطاعني العام والخاص.  فاملصادر 

الداخلية لها دور حاسم، وآليات اللوائح التنظيمية تلعب دوراً مهاً يف كال القطاعني، وأخرياً 

ٌه خارجي كبري نحو مؤسسات ماثلة ورشكات واستشاريني. هناك توجُّ

)ج( غري مهم:

كا هو مبني يف الشــكل )3-1( فإن بعض الالعبني ال يُنظر إليهم بوصفهم مصادر مهمة 

يف االبتــكار.  هذا هو الحال بالنســبة لـ:  )1( الوزارات والهيئــات الوطنية، )2( الجامعات 

ومؤسســات التعليم العايل، و)3( الحكومة الدمناركية املحلية – الجمعية الوطنية للبلديات 

واملناطق الدمناركية )الجمعية الوطنية لبلديات املناطق الدمناركية سابقاً(.

قد يتســاءل البعض:  ملاذا ال تُعترب الوزارات والهيئات الوطنية مصدراً مهاً لالبتكار من 

ر العديَد من القرارات التي تُلزِم، بشــكل  ِقبل املديرين؟  فالوزارات والهيئات الوطنية تُصدِّ

مبارش أو غري مبارش، املؤسسات باالبتكار.  والسبب يف عدم اعتبار الوزارات والهيئات الوطنية 

مصــدراً مهاً لالبتكار هو عىل األرجح أنه يُنظر إليها عىل أنها مؤسســات حوكمة »بعيدة« 

مقارنــة بالبلديات التي يُنظــر إليها عىل أنها »قريبة جداً«.  وبعبــارة أخرى، فإن الوزارات 

والهيئات الوطنية قد تكون أكرث أهميًة لالبتكار من الناحية املوضوعية يف مؤسسات الرعاية 

االجتاعية من البلديات.  ومع ذلك، ينظُر كبار املديرين إىل البلديات عىل أنها أكرث أهميًة 

لالبتكار يف مؤسساتهم.

قد يتبادُر التســاؤل نفسه حوَل الجامعات ومؤسسات التعليم العايل، فهي عىل ما يبدو 

تلعب الدور نفسه تقريباً يف منظات القطاعني العام والخاص عىل حد سواء.  وعالوة عىل 

ذلــك، يتم يف الدمنــارك تعليم جميع املهنيني تقريباً يف مؤسســات خاصة - مثل:  املعلمني، 

واملمرضني، واملدرســني- يف جميع أنحاء الدولة وليس يف الجامعات أو غريها من مؤسســات 

التعليــم العــايل.  وبالتايل فإن املديريــن يَُعدون األغلبيــة، ولهم عالقات أقــوى مع هذه 

املؤسسات الخاصة يف الجامعات ومؤسسات التعليم العايل.

 KL( وهناك ســؤال آخر:  ملاذا ال تُعترب الجمعية الوطنية للبلديات واملناطق الدمناركية

and ARF( مصادر مهمة لالبتكار؟  فالجمعية الوطنية للبلديات واملناطق الدمناركية تلعب 
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دوراً رئيســاً يف جميع االتفاقات الرئيســية تقريباً بني الحكومة والبلديات واملناطق، ولهذا 

الســبب شــاركت هذه الجمعيات يف العديد من املبادرات الرئيسية لتعزيز االبتكار، ولكن 

لألسف فإن الدراسة ال تشري ألي سبب رئييس لعدم اعتبار هذه الجمعيات الوطنية مصدراً 

مهاً لالبتكار من ِقبل املديرين يف مؤسسات الرعاية االجتاعية يف القطاع العام.

االســتنتاج الرئييس عن مصادر االبتكار هو أن املوظفني هم أهمُّ هذه املصادر، كا هو 

الحال يف القطاع الخاص.  ويأيت بعد املوظفني املنظات السياســية واإلدارية، ثم مؤسسات 

الرعايــة االجتاعية األخــرى يف القطاع العام، واملستشــارون.  وكا هــو الحال يف القطاع 

الخاص، فإن االبتكار يف القطاع العام مبني عىل مزيج من املصادر الداخلية والخارجية.

اآلثار الرئيسة لالبتكار:

يف القسم التايل، سوف يتمُّ رشح بعض اآلثار الرئيسة لالبتكار يف القطاعني العام والخاص؛ 

ملعرفة ما إذا كان هناك أي اختالفات رئيســية بني االثنني.  ومن املثري لالهتام أيضاً معرفة 

أي عنارص اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة واإلصالحات الحكومية التي ميكن تحقيقها من 

خالل االبتكار )الكفاءة، الجودة، إلخ(.  

آثار االبتكار يف املؤسسات العامة هي عادة كالتايل:

1- تحسني جودة خدمات الرعاية االجتاعية.

2- تحسني مستوى اإلنتاجية وتقديم الخدمات نتيجة لالستخدام األمثل للموارد الداخلية يف 

مؤسسات الرعاية االجتاعية.

دها املنظات السياسية واإلدارية  3- تحسني درجة االلتزام مبعايري النجاح الخارجية التي تُحدِّ

إلنتاج وتقديم خدمات الرعاية االجتاعية.

تحسين جودة خدمات الرعاية االجتماعية:

ــنت نتيجة  ذكر ســبعة من بني كل عرة من كبــار املديرين أن جودة الخدمات تحسَّ

لالبتــكار.  واحــد فقط من بني كل عــرة مديرين )9 يف املائة( شــعر أن جودة الخدمات 

انخفضت بسبب االبتكار.
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تحسين المرونة والقدرة:

ستة من بني كل عرة مديرين )64%( رأوا أن مرونة إنتاج مؤسساتهم وتقديم الخدمات 

ــنت نتيجــة االبتكار، ورأى واحد فقط من بني كل ســبعة مديريــن )13%( أن املرونة  تحسَّ

انخفضت.

ذكــر أربعة من بني كل عرة مديرين )43%(* أن قدرات املؤسســات فيا يخصُّ إنتاَج 

وتقديم خدمات الرعاية االجتاعية زادت بســبب االبتكار.  واحد فقط من بني كل ســبعة 

مديرين )14%( ذكر أن املؤسســة شــهدت انخفاضاً يف القدرة عىل اإلنتاج وتقديم خدمات 

الرعاية االجتاعية بسبب االبتكار.

زيادة يف تحقيق معايري النجاح الخارجية:

شــعر واحد من بــني كل املديرين )49 يف املائــة( أن تحقيق معايــري النجاح الخارجية 

إلنتاج مؤسساتهم ولتقديم الخدمات االجتاعية التي وضعتها املنظات السياسية واإلدارية 

ازدادت بسبب االبتكار.  وذكر واحد فقط من بني كل عرة مديرين العكس من ذلك.

آثار االبتكار يف القطاع الخاص ماثلة يف العديد من الجوانب.  ويف اســتطالع قامت به 

مؤسسة CIS تمَّ التمييز بني آثار ابتكار املنتجات وآثار ابتكار العمليات.

ويبني الجدول )3-1( أنَّ أهم آثار االبتكار للمنتجات هو املزيد من املنتجات، وتحســني 

نوعيتها، وخلق أســواق جديدة أو زيادة يف الحصة الســوقية.  متطلبات اللوائح التنظيمية 

واملخاوف البيئية والصحة والسالمة أيضاً تلعب دوراً مهاً.

ويف الجــدول )3-2( ميكن مالحظة أن زيادة املرونة والقدرة اإلنتاجية وخفض التكاليف 

هــي أهم آثار االبتكار يف العمليات.  وتلعب متطلبــات اللوائح التنظيمية مرة أخرى دوراً 

مهاً يف مجال االبتكار وفق مقياس النتائج.

* املرتجم: هذه النسبة وما قبلها ) 64%، 13%( هي نسب تقريبية، وهي كا وردت يف النص األصيل.
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جدول )1-3(

  آثار ابتكار منتجات ذات تأثري كبري، 2002-2004.  املصدر CFA ،CIS4 2006 )أ(

زيادة مجال 

املنتجات 

والخدمات

الدخول يف أسواق 

جديدة أو زيادة 

يف الحصة السوقية

تحسني جودة 

املنتجات 

والخدمات

تخفيض اآلثار السلبية 

عىل البيئة أو تحسني 

الصحة والسالمة

الوفاء مبتطلبات 

اللوائح التنظيمية

%33%27%34%9%17

جدول )2-3(

 آثار ابتكار عمليات ذات تأثري كبري، 2002-2004.  املصدر CFA ،CIS4 2006 )أ(

زيادة مرونة 

اإلنتاج وتقديم 

الخدمات

زيادة القدرة 

عىل اإلنتاج 

وتقديم 

الخدمات

تخفيض 

تكلفة الوحدة 

اإلنتاجية أو 

الخدمية

تخفيض استهالك 

املواد أو الطاقة 

للوحدة اإلنتاجية 

أو الخدمية

تخفيض اآلثار 

السلبية عىل 

البيئة أو 

تحسني الصحة 

والسالمة

الوفاء 

مبتطلبات 

اللوائح 

التنظيمية

%31%27%24%11%12%18

فتحســني الجودة واملرونة، والقــدرة عىل اإلنتاج، والوفاء مبتطلبــات اللوائح التنظيمية 

مــن اآلثار املهمة لالبتــكار يف كلٍّ من القطاعني الخاص والعام؛ وهــذا يدلُّ عىل أن الرتكيز 

ليــس عىل الفوائد االقتصادية فحســب )انظر أيضــاً أدناه(.  االبتــكار ال يقترص فقط عىل 

الكفاءة، ولكنه يشــمل أيضاً توليد قيمة مضافة من حيث الجودة.  وبهذه الطريقة يصبح 

االبتكار مفهوماً أوسَع من األهداف التقليدية )الكفاءة والتحكُّم( املهيمنة يف اإلدارة العامة 

التنفيذية الجديدة.

ويف الختــام، من الواضح أنَّ االبتكار موجود بالفعل إىل حد كبري يف القطاع العام، وقائم 

عىل املوظفني.  واالبتكار يف القطاع العام منفتح إىل درجة كبرية عىل مدخالت البيئة املحيطة 

به، ولديه تركيز قوي عىل الجودة واملرونة.

وهذا يعني أن االبتكار يف القطاع العام ليس كا يُعتقد يف الكثري من األحيان أنه ظاهرة 

نادرة يهيمن عليها الساسة وكبار املديرين وحدهم.  فباملقارنة بالقطاع الخاص، فإن االبتكار 
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يف القطــاع العام ليس أقلَّ اعتاداً عىل املوظفني، وليس أقلَّ تأثُّراً مبدخالت املؤسســات أو 

الركات األخرى.  وعالوة عىل ذلك، فاالبتكار يف القطاع العام ليس ُمستهَدفاً من ِقبل اإلدارة 

العامة التنفيذية الجديدة الكالسيكية فيا يتعلق بكونه أكرثَ فاعليًة وكفاءًة وحده.

االختالفات في االبتكار بين القطاعين العام والخاص:

لقــد تمَّ العثور عىل بعض االختالفات يف االبتكار بني القطاعني العام والخاص، ومن أهم 

هــذه الفروق أن الفوائد االقتصادية تعدُّ أكرثَ أهميًة بالنســبة لالبتــكار يف القطاع الخاص 

مقارنة بالقطاع العام.

واحــد من بني كل ســبعة من كبار املديرين فقط )15%( ذكــر أن االبتكار له أثر إيجايب 

ن  عىل اقتصاد مؤسسات الرعاية االجتاعية، وبعبارة أخرى:  فإن معظم املؤسسات ال تُحسِّ

وضعها االقتصادي بســبب االبتكار.  وذكر )32%( من املديرين أن االبتكار كان له أثر سلبي 

عىل الوضع االقتصادي.  وأخرياً، ذكر )52%( يف املائة من املديرين أن االبتكار كان محايداً يف 

التأثري عىل الوضع االقتصادي للمؤسسات.

وعىل النقيض من ذلك، وفقاً لالستطالع الذي قامت به مؤسسة يس آي إس، كان لالبتكار 

تأثرٌي إيجايب عىل الوضع االقتصادي للركات الخاصة.  يف دراسة يس آي إس 4 كان هناك عىل 

األقل طريقتان* لقياس األهمية االقتصادية لالبتكار:  األوىل هي مقياس كثافة االبتكار، ويتم 

تعريف كثافة االبتكار من خالل اإلنفاق عىل االبتكار بالنسبة لدورة املبيعات.  وفق يس آي 

إس 4 )انظــر CFA، 2006 )ب((، كانــت كثافة االبتكار أكــرب يف الركات الصغرية )التي لها 

دورة مبيعــات صغرية(، ووفقاً ألنــواع الصناعات، فقد كانت كثافة االبتكار أكرب يف الخدمات 

املعرفية.  ويطرح ذلك سؤاالً:  ما مدى مالءمة هذا املقياس االستثاري مع الدخل؟

يوزع املقياس الــذي يخربنا مبدى أهمية االبتكار بالنســبة للدخل دورة مبيعات املنتج 

لــدى الــركات املبتكرة إىل أنواع مختلفة من املنتجات.  ويبــني الجدول )3-3( أنه يف عام 

2004 كان 21% من دورة مبيعات املنتجات لدى الركات املبتكرة مصدرها منتجات جديدة 

بالنسبة للركة، أو منتجات جديدة بالنسبة لسوق الركة.

* ذكر املؤلف واحدة، ومل ير إىل األخرى )املرتجم(.
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جدول )3-3(:  توزيع دورة مبيعات املنتج ألنواع مختلفة من املنتجات لدى الرشكات املبتكرة، 

2004.  املصدر CFA ،CIS4 2006 )أ(.

منتجات مل تتغري أو تمَّ تعديلها 

بشكل بسيط
منتجات جديدة بالنسبة للركة

منتجات جديدة بالنسبة لسوق 

الركة

%78%11%10

ويبني الجدول )3-3( أنَّ أنشطة االبتكار مهمة نسبياً بالنسبة لدورة مبيعات املنتجات يف 

الركات الدمناركية املبتكرة، ومبعنى آخر، هناك حافٌز اقتصادي كبري لالبتكار.

وبالتــايل فإنــه ميكن القول إن العالقة بــني االبتكار واملنافــع االقتصادية أقوى بكثري يف 

القطاع الخاص منها يف القطاع العام.  ويبدو أن االبتكار يف القطاع العام يدفعه الحرص عىل 

الجودة وليس الكفاءة أو الفوائد االقتصادية األخرى.

المناقشة:

كيف ميكن تفســري أن االبتــكار يف القطاع العام أكرث ارتباطاً بالجــودة وليس بالكفاءة؟  

أحد التفســريات قد يكون غياب األســواق الحقيقية يف القطاع العام.  فقد أظهر االستطالع 

أن )2%( فقط من مؤسســات الرعاية االجتاعية تعمل يف ظروف ماثلة لتلك املوجودة يف 

اقتصاد الســوق.  وعالوة عىل ذلك، ذكرت )5%( فقط من املؤسســات أنها سوف تقوم مبثل 

هذه األعال يف عام 2011.  وعىل هذا األساس ميكن القول إن مؤسسات الرعاية االجتاعية 

ال تعمل تحت ضغوط السوق؛ ومن ثَمَّ فهي ليست مجربًة عىل االبتكار والرتكيز القوي عىل 

الكفاءة االقتصادية، يضيف ذلك مساحة أكرب لتطبيق منهج الجودة يف االبتكار.

التفسري اآلخر قد يكون الزيادة يف حقوق املواطنني كمستخدمني، فمنذ عام 2001، قامت 

الحكومة اليمينية-الليربالية بتنفيذ سلسلة من اإلصالحات يف القطاع العام الدمناريك )عددها 

16( )بيدرسن Pedersen، 2009(.  وتشتمل هذه اإلصالحات عىل اإلصالح الهيكيل للقطاع 

العــام، وإصالح الجــودة يف الخدمات العامة، واإلصالح الرضيبــي، والعديد من اإلصالحات 

األخــرى.  هذه اإلصالحــات أعطت، من بني أمور أخرى، املواطنــني حقوقاً أكرب فيا يخصُّ 

إنتاج وتقديم الخدمات.  وقد أدت هذه اإلصالحات الحكومية إىل زيادة توقعات املواطنني 
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عن جودة الخدمات.  ويعدُّ االبتكار إحدى وســائل اســتجابة املؤسســات لهذه التوقعات.  

وبهذه الطريقة، يصبح االبتكار مرتبطاً بالسعي إىل تحقيق الجودة بدالً من الكفاءة.

وهــذه العالقة بــني االبتكار والجــودة ميكن أيضــاً أن يدعمها موظفو القطــاع العام.  

فاملوظفــون يقومون بتحســني الجودة وتقديم الخدمــات اســتجابًة الحتياجات محددة، 

وينتهجون إســرتاتيجيات االســتفادة من املــوارد املتاحة وتعديلها مــن أجل ضان تقديم 

الخدمات بطريقة ســليمة.  ورمبا قللت مبادرات اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة من مثل 

هذه اإلســرتاتيجيات اإلبداعية لرتكيزها عــىل الرقابة والتقييس، ومع ذلك ال يوجد أيُّ دليل 

عــىل أن املوظفني يلتزمون متاماً بهذه املقاييــس، بل إن ابتكارات املوظفني كثرية يف القطاع 

العام، )كا متت اإلشــارة إىل ذلك ســابقاً(.  وقد أظهرت دراسات الحالة أيضاً أن االستفادة 

مــن املوارد املتاحــة وتعديلها تعترب من األنشــطة املهمة، حتى يف املجاالت التي تســيطر 

عليها مبادئ اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة، مثل رعاية املســنني )مقارنة مع فوجلسانج

Fuglsang، 2008(.  التحالفات الجديدة التي تتشــكل بــني املوظفني واملواطنني تؤدي إىل 

املزيــد من االبتــكار والرتكيز عىل الجودة؛ وهذا قد يؤدي بــدوره إىل رشعية أقل للجوانب 

»القاسية« لإلدارة العامة التنفيذية الجديدة.

وبالتايل، ففي ســياق سياســة اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة واإلصالحات الحكومية 

األخــرى، هنــاك حاجة إىل تعديــل اإلدارة العامة التنفيذية الجديــدة للتأكيد عىل الجودة 

واالبتــكار.  وقد يتطلب ذلك أســلوباً ابتكارياً أكرث اســتجابًة الحتياجات املواطنني؛ ولذلك، 

ويف سياق هذه السياسات العامة، هناك حاجة البتكار منفتح وتفاعيل يقوم عىل املوظفني.  

.)Schumpeter III( وبعبارة أخرى، هناك حاجة لـنموذج شومبيرت الثالث

ومــع ذلك، وكا ذكرنا آنفاً، رمبا ال تكمن املشــكلة يف إنشــاء هــذا النهج؛ ألنه قد يكون 

موجــوداً من قبــُل يف القطاع العــام.  ويف الحقيقة، يبدو االبتكار القائــم عىل املوظفني أنه 

القاعدة وليس االســتثناء.  ولعل التحدي الحقيقي هو القدرة عىل االستجابة بطريقة مالمئة 

لناذج االبتــكار املوجودة، املنفتحة والنوعية والتفاعليــة والقامئة عىل املوظفني يف القطاع 

العام.  وإن تبني أسلوب أكرث انتظاماً لالبتكار القائم عىل السياق قد يكون من شأنه تحقيق 

الهدف املزدوج املتمثل يف تحسني االبتكار )الجودة(، واالستجابة ملتطلبات اللوائح التنظيمية.
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الخالصة:

غالباً ما يُنظر إىل االبتكار يف القطاع العام عىل أنه يختلف عن االبتكار يف القطاع الخاص.  

ويُعتقــد أن االبتكار يف القطاع العام أكرث ندرًة، وأنه يقترص عىل املســتويات اإلدارية العليا 

)من األعىل إىل األسفل(، وأنه منغلق وأقل اعتاداً عىل املوظفني باملقارنة مع االبتكارات يف 

القطاع الخاص.  ويف حني أن االبتكار يف القطاع الخاص انتقل من االبتكار املُخطَّط واملنغلق 

ى شومبيرت الثاين( إىل االبتكار املنفتح والتفاعيل والقائم عىل املوظفني )شومبيرت  )أو ما يُسمَّ

الثالــث(، فإنه يُنظر إىل االبتــكار يف القطاع العام عىل أنه حبيس منــوذج االبتكار املُخطَّط 

واملنغلق.

ولكــن وكا ورد يف هذا الفصل، ال يوجد مــا يُثبت أن االبتكار يف القطاع العام أمٌر نادر 

الحدوث، أو أنه يحدث من املستوى اإلداري األعىل إىل األسفل، أو أنه منغلٌق أو أقلُّ اعتاداً 

عــىل املوظفني مــن االبتكار الخاص، ومل يكن من املمكن إثبات هــذه الفرضية هنا.  وعىل 

النقيض من ذلك يبدو أن هناك بالفعل العديَد من أوجه التشــابه بني االبتكار يف القطاعني 

الخاص والعام مع بعض االستثناءات، مبا يف ذلك اآلثار االقتصادية لالبتكار.

ووفقــاً لعدد من املراقبني، يبدو أن أفكار اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة يف تراجع يف 

بعــض املجاالت، أو عىل األقل يجري إعادة صياغتها.  لقــد أصبحت قضية االبتكار املرتبط 

بالجــودة نقطًة محورية جديــدة يف اإلدارة العامة التنفيذية الجديــدة.  وبدالً من تقديم 

الكفــاءة االقتصادية والتقييس واملزيد من التحكُّم كمحاور رئيســية، بإمكان اإلدارة العامة 

التنفيذية الجديدة أن تســعى لتحفيز االبتكار وتحســني الجودة.  ويف هذا الســياق، يصبح 

اباً؛ لذا فإنَّ من املناسب تطوير القطاع العام بحيث يكون أكرث  منوذج )شومبيرت( الثالث جذَّ

تكيفاً مع السياق، ويستجيب الحتياجات املستخدمني.

لقد ناقشــنا يف هذا الفصل أنه ينبغي دراسة الوسائل واألســاليب االبتكارية يف القطاع 

العام قبل أن يتمَّ إطالق مبادرات اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة األخرى، وتوطيد العالقة 

بــني اإلدارة العامــة التنفيذية الجديدة والجودة واالبتكار.  وكــا ذكرنا أعاله، قد يتضح أن 

الكثــرَي ما هــو مطلوب موجود ومتحقق يف الواقع.  فإذا كان هــذا هو الحال كا نعتقد، 

وبالحكم عىل البيانات التي متت مناقشتها يف هذا الفصل، فإن الدور الرئيس لإلدارة العامة 
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التنفيذيــة الجديدة يف هــذه الحالة لن يكــون تحفيَز االبتكار التفاعيل، ولكن االســتجابة 

لالبتكار املوجود بطريقة مناسبة ومنتظمة.

المالحظات:

1- مل تُدرج املستشفيات يف االستطالع.  والسبب يف ذلك هو أن املستشفيات تختلف بشكل 

كبــري عن رياض األطفــال واملدارس وغريها من حيث املوظفــون وعددهم، وامليزانية / 

دورة املبيعــات، والخدمات األساســية، وغريهــا.  وهناك عدد من مؤسســات الرعاية 

االجتاعيــة األخرى التــي ال تنتج خدمات الرعاية األساســية للمواطنني، وهذه أيضاً مل 

تُدرج يف االستطالع.  ومن األمثلة عىل ذلك مؤسسات القطاع العام املعنية مبعالجة مياه 

الرصف الصحي، وصيانة الحدائق والرتميم، وما إىل ذلك.

2- شاركت مؤسسات من البلديات التالية يف الدراسة:

Aabenraa, Aalborg, Århus, Brøndby, Esbjerg, Frederiksberg, 

Frederikshavn, Greve, Guldborgsund, Hedensted, Heming, Hjørring, 

Holbæk, Hvidovre, Kalundborg, Kolding, København, Mariagerfjord, 

Norddjurs, Odense, Roskilde, Slagelse, Thisted, Tønder, Viborg.

3- املنظات السياســية واإلدارية هــي يف الغالب الوزارات، والــوكاالت الوطنية، ومكتب 

رئيس البلدية يف البلديات واملناطق.
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الفصل الرابع

الدول الصغيرة:  االبتكار والقدرة اإلدارية
           رايرن كاتيل، تينا راندما-ليف، وتارمو كالفيت

)Rainer Kattel, Tiina Randma-Liiv and Tarmo Kalvet(         

مقدمة:  

»ما مييز الدول الصغرية عن الكبرية - كام كتب ميالن كونديرا )Milan 2007، ص 28(- 

ليس املعيار الكمي املتعلق بعدد سكانها؛ إنَّه يشء أعمق من ذلك، فالوجود بالنسبة للدول 

الصغرية ليس أمراً بدهياً أو أكيداً ولكنه أمٌر دامئاً محلُّ تســاؤل ورهان ومخاطرة؛ إن هذه 

الدول يف موقف دفاعي ضد التاريخ، تلك القوة التي تفوقهم حجامً والتي ال تأخذهم بعني 

االعتبار وال حتى تالحظ وجودهم«.  يعبِّ كونديرا هنا عن الخوف املنطقي والعقالين الذي 

تشــعر به الدول الصغرية من »الغرق« والخضوع للتاريخ.  فِسُّ هذا الخوف أيضاً االهتامم 

البحثي يف الدول الصغرية وتحدياتها الفريدة من نوعها.

ومع ذلك فإن مفهوم الدول الصغرية فضالً عن االبتكار والقدرات اإلدارية، يخضع لنطاق 

واســع نســبياً من التعاريف واالستخدامات.  وقبل وصف الهدف من هذا الفصل ال بد من 

مناقشــة كيفية تعريــف الدول الصغرية واالبتكار والقدرة اإلدارية، وكيفية اســتخدام هذه 

املصطلحات هنا بشكل محدد.

تعريفات:

يعود التعريف األكرث انتشــاراً لالبتكار إىل جوزيف شومبيرت مع تعديل طفيف من ِقبل 

املنظامت الدولية، مثل:  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD(، واالتحاد األورويب.  

ورمبا تكون الصياغة األشهر لهذا التعريف كام ييل:

االبتكار هو تنفيذ/ تطبيق جديد أو تحسني جوهري ملنتج )سلعة أو خدمة(، أو عملية، 

أو وســيلة تســويقية، أو أســلوب تنظيمي يف مجال تجاري أو يف بيئة عمل أو يف عالقات 

خارجية )OECD and Eurostat، 2005، ص 46(.
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يعدُّ االبتكار الوسيلة التي يلجأ إليها روَّاد األعامل للتغلُّب عىل املنافسة من أجل كسب 

األربــاح.  وتعتمد االبتكارات عادًة عىل نوع أو شــكل من املهارات واملعارف املســتخدمة 

الكتســاب ميزة تنافسية )وليس بالرضورة أن تكوَن من أشــكال املهارات واملعارف املدونة 

رسمياً املتعارف عليها، وعىل سبيل املثال:  التجارب والخبات وشبكات املعرفة، وما إىل ذلك، 

غالباً ما تتضمن معارف غري مدونة(.  وغالباً ما ترتبط االبتكارات مع تحديات يف التعلم والنمو 

السيــع يف اإلنتاجيــة التي غالباً ما تؤدي بدورها إىل منو اقتصادي قوي ومســتدام )ريرنت

Reinert، 2007(.  الطفرات اإلنتاجية القامئة عىل االبتكار تخلق مزايا تنافســية هائلة من 

خالل التكتالت والعوامل الخارجية اإليجابية ووفورات الحجم والنطاق التي بوصفها ظواهر 

مجتمعة تُولِّد دورات مثمرة من النمو واالرتفاع السيع يف مســتويات املعيشــة.  ويف قلب 

هذه التفاعالت املعقدة نجد صناعة سياســات متأصلة وعالية التنســيق والحوار والتعاون، 

 ،Evans and Rauch يتــم إدارتها من ِقبــل إدارة عامة ذات قدرات عالية )إيفانــز وراوخ

1999؛ وايــد Wade، 2004(.  واملقصود بـ »صناعة السياســات« و»القدرات اإلدارية« هنا 

د أســلوب الحوكمة بدالً من أن  هــو »منوذج للقدرات كمجموعة مــن العالقات التي تُحدِّ

 ،Jayasuriya تكــون مجموعة من الصفات املتعلقة باملؤسســات الحكومية« )جاياســوريا

2005، ص21(.  هذا الفهم يسمح للقدرات اإلدارية وتصميم السياسات والتحليل والتنفيذ 

والتنســيق والتقييم أن تلعب أدواراً رئيســية بدالً من اقتصارها عىل سلسلة من اإلجراءات 

اإلدارية الرسمية.

ويســتنُد هذا الفصل عــىل املفهوم العالقايت للدول الصغرية والذي تمَّ اســتخدامه عىل 

نطاق واســع يف اآلونة األخــرية يف أدبيات تلك الدول.  ووفقاً لهــذا التعريف »يرتبط كون 

الدولة الصغرية بسياقني مكاين وزماين محددين، وليس سمًة عامًة للدولة.  فالدولة الصغرية 

دهــا مــؤرشات، مثل حجم الســكان املطلق أو حجم الناتج املحــيل، مقارنة بالدول  ال تُحدِّ

األخرى. ولكن يتم تعريف الدولة الصغرية عىل أنها الطرف الضعيف يف عالقة غري متكافئة«)1( 

 Steinmetz .et 2006؛ شتاينميتز وآخرون ،Thorallsson and Wivel ثورالسون وويفيل(

.al، 2009(.  ويشــري صغر الحجم إىل العجز يف القوة.  وباإلضافة إىل ذلك، فإن الحجم يعدُّ 

سمًة ديناميكية للدولة تتغري آثاره عىل مرِّ الزمن.  وأفضل طريقة لفهمه هو أنه عامل مهم 

نسبياً يف تحديد رفاهية الدولة املحددة )2(.
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الهدف من الفصل:

نشأ االبتكار )والتنمية االقتصادية بشكل عام( يف دول صغرية ميكن وصفها مبقاييس اليوم 

دويالت صغرية مثل دويالت املدن يف عرص النهضة، فمدن مثل البندقية وفلورنســا ودلفت 

وغريهــا، كانــت ناجحة للغاية يف االبتكار باســتخدام املعرفة لتحقيق مكاســب اقتصادية، 

والتفوق عىل دول أكب منها بكثري من حيث املســاحة الجغرافية وعدد السكان وغريها من 

 ،Reinert 1999، ص 45-59؛ ريرنت،Landes 1999؛ النديــز ،Hall معايــري الحجم )هــال

2007(.  وميكن القول إنه يف هذه املدن كان »الصغر« أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت 

يف بناء اقتصاد مؤســي ومتنوع، حيــث كان من املعلوم آنذاك أنَّ هذه املفاهيم تُشــكِّل 

املكونات األساسية للتنمية املستدامة.  ويف الواقع فإن املتقدمني من خباء االقتصاد السيايس 

الرئيسيني، مثل جيوفاين بوتريو )1590( وأنطونيو سريا )1613(، قاموا مبقارنة دويالت املدن 

الصغــرية مع االقتصاديات الكبى التي غالباً ما تتمتع بالقوة العســكرية ومناطق واســعة 

وغنيــة باملوارد الطبيعيــة، ووجدوا أنها رغم ذلك متخلفة اقتصاديــاً.  ولكن يبدو اليوم أن 

الصغــَر يعتب مصدراً لقيود متعددة عــىل االبتكار والتنمية االقتصادية بشــكل عام )مثل، 

 Easterly and2003؛ مقارنة مع إيسرتيل وكراي ،Armstrong and Readأرمسرتونغ وريد

Kraay، 2000(.  وميكن تلخيص هذه القيود عىل النحو التايل)3(:

1- تقريباً وبحسب التعريف، الدول الصغرية )وخاصة األقل منواً( لديها أسواق محلية صغرية 

تحدُّ من إمكانية إنشاء اقتصاد الحجم )economies of scale( والتكتالت الجغرافية.

د األســواُق املحلية الصغرية واالعتامُد عىل الصادرات الــدوَل الصغرية؛ بالرتكيز عىل  2- تُهــدِّ

ع يف الهيكل االقتصادي. منتجات محدودة، وانخفاض التنوُّ

3- ال متلــك الــدول الصغرية القدرات املالية أو املوارد البرشية الالزمة لالســتثامر يف أحدث 

العلوم واألبحاث والتطوير )R&D(؛ وهو ما يجعل تحديد األولويات واالنتقائية والقدرة 

عىل التكيف من أساسيات رسم السياسات.

4- متتلــك الدول الكبرية القــدرات اإلدارية العالية االحرتافيــة يف اإلدارة العامة، وهذا مرة 

أخــرى من األمــور التي تفتقدها العديد مــن الدول الصغرية التي تعــاين من انخفاض 

مستوى التنمية.
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5- تنمية الخدمة املدنية )بأســلوب Weber( وتصميم السياسات بحرفية من العوامل التي 

غالباً ما تعتب املفتاح لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولكن الريعية واملصالح الخاصة 

تجعل تحقيَق هذه املتطلبات يف الدول الصغرية أمراً صعباً إن مل يكن مستحيالً.

ومــع ذلك فإن املحاولة املاضية لدارســة موضوع الدول الصغــرية واالبتكار مىض عليها 

أكــرث من 20 عامــاً.  لقد ظهر الكتاب يف عــام 1988 بعنوان »الــدول الصغرية يف مواجهة 

الثــورة التقنيــة«، وتم تحريره من ِقبل فرميان ولوندفال.  وعــىل الرغم من عنوان الكتاب، 

فإن الباحثني مل يتطرقوا يف الواقع لقضية »الحجم« عىل قدر ما تطرقوا لقضية نُظم االبتكار 

بشــكل عام؛ ألن املفهوم كان يف بداياته يف ذلك الوقت، وتمَّ تأسيســه إىل حد كبري من ِقبل 

الباحثني أنفسهم.  والعمل الذي قدمه أيدكويست وهومني بعنوان:  »نُظم االبتكار يف الدول 

الصغرية« يعاين من اإلشــكالية نفســها، فهو يف الواقع يتعامل فقط مع القضايا ذات الصلة 

بُنظم االبتكار يف الدول املتقدمة إىل حد كبري، من فنلندا إىل كوريا الجنوبية.  ويكاد الكتاب 

ال يناقــش أيَّ قضايا متعلقــة بحجم الدول فيام يخصُّ االبتكار وسياســته.  وباختصار، فإن 

أدبيات االبتكار تُدرك عىل ما يبدو مسألة حجم الدول إال إنها يف الواقع متيل لتهميش هذا 

الجانــب.  وعىل العكس من ذلك، فإن أدبيات الدول الصغرية متيل إىل االفرتاض بأن الحجم 

يُشكِّل عائقاً للتنمية االقتصادية واالبتكار.

ويف حــني أن دور اإلدارة العامة يف التنمية يزداد أهميًة يف الدراســات التنموية )إيفانز 

وراوخ Evans and Rauch، 1999؛ وايــد Wade، 2004(، فإن هذه العالقة األساســية بني 

اإلدارة العامة والتنمية مل تلق ســوى اهتامم عريض يف أدبيات الدول الصغرية )عىل ســبيل 

.)2004 ،Ó Riain املثال، أورياين

وقد برز عدد من التحديات واملخاطر الجديدة يف االقتصاد الدويل خالل العقود األخرية 

التي تعيد التأكيد عىل أهمية قضية الحجم والحاجة إىل معالجة القدرات اإلدارية.  والحلول 

النظرية الســائدة لهذه التحديات، ســواء يف مجال االبتكار )نهج نُظــم االبتكار( أو العلوم 

اإلداريــة )الدولة ما بعد الفيبريية )neo] Weberian state[( تعاين من عيوب واضحة عند 

تطبيقهــا عىل الدول الصغرية، مبعنى أن هذه املفاهيم يف الواقع ال تســاعد يف التغلُّب عىل 

املعوقات التي أنشأتها التحديات الجديدة.
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وخالفاً للفكر السائد يف معظم القرن العرشين، ما نقوله اليوم هو أن حجم الدولة عاد 

مرة أخرى بوصفه أحَد املحددات الرئيســية لكيفية ابتكار الرشكات وأســبابه )حجم الدولة 

له تأثري عىل االبتكار عىل مســتوى الرشكات عىل الرغم من أن التأثري يتفاوت إىل حد ما مع 

مستوى التنمية(.  وقد تعلمت االقتصادات الصغرية الناجحة كيفية التغلب عىل الصعوبات 

الناجمــة عن الحجــم.  وقد حوَّلت التحديات الجديدة يف االقتصاد العاملي مســألَة الحجم 

إىل إحدى خصائص السياســة العامة الزمانية واملكانية الرئيســية للدولة.  وتعتب القدرات 

اإلدارية من أهم العوامل الالزمة من أجل التغلُّب عىل هذه التحديات.

تحديات ومخاطر جديدة:

غالباً ما يُنظر إىل االبتكارات والتغريات التقنية بوصفها محركات رئيسية للنمو االقتصادي 

والتنميــة، ونادراً ما يُدرك أن العديد من االبتكارات بإمكانها أن تجلب آثاراً جانبية ســلبية 

كبرية، وذلك لسببني رئيسيني:  

 Schumpeter( 1- االبتكارات والتغريات التقنية غالباً ما تتم من خالل عملية وصفها شومبيرت

1942 ,1912( بأنها تدمري إبداعي، حيث يتمُّ إنشاء منتجات وأنشطة ووظائف وصناعات 

جديدة، يف حني يندثر القديم.  

2- العديــد من االبتكارات تخلق ديناميكية مثل اقتصــادات الحجم التي تصبح – كام بنيَّ 

آرثــر )Arthur, 1994( وآخرون – منفذاً قويًّا آلليــات التعلُّم وروابط التغذية الراجعة 

بني األفراد يف سلسلة القيمة السوقية، وكل ذلك يؤدي إىل تبعات قوية ملسارات محددة 

وحواجز لدخول املنافســني، مثل الرشكات واألقاليم والدول األخرى )انظر أيضاً نيلسون 

.)1982 ،Nelson and Winter ووينرت

هذه الجوانب السلبية لالبتكار تتطلب عمليًة يقودها القطاع العام ميكن تسميتُها إدارة 

التدمري اإلبداعي )توافقاً مع فكرة شــومبيرت(، حيث تدعم السياسات العامة إنشاء املعرفة 

والــرشكات وفرص العمــل الجديدة مع مراعاة التخفيف من آثارها الســلبية )دريكســلر 

 ،Kregel and Burlamaqui2006؛ كريغيــل وبورالماكــوي ،Drechsler et al. وآخــرون

2006(.  وخــالل معظم فــرتة القرن العرشين كانــت الطبيعية الســائدة للنموذج التقني 
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واالقتصادي، التي ســوف يتم تفصيلها يف القســم التايل، تدعم الحاالت الناجحة من إدارة 

التدمري اإلبداعي إىل حد كبري.

 ،)Fordist system of production( يف اإلنتــاج )اإلنتــاج الضخم، أو النظام )الفوردي

كان يســتخدم منظامت هرمية ضخمة، والتخطيط عىل املدى الطويل لتحقيق االستقرار يف 

اإلنتاج، وجني اقتصادات الحجم والنطاقات )تشاندلرChandler، 1990(.  وأصبحت زيادة 

األجور الحقيقية ومســتويات املعيشة التي تضمن أمناطاً استهالكية مستقرة جزءاً من ذلك 

اإلنتــاج ونظام التخطيط.  ورمبا كان هرني فورد )Henry Ford( أول من أدرك ذلك عندما 

قام مبضاعفة رواتب العاملني لديه، ولكن دول الشامل األورويب الصغرية التي تُطبِّق سياسة 

الخدمة االجتامعية هي َمْن أتقَن هذا النظاَم خالل الســتينيات والسبعينيات )كاتسنشتاين 

Katzenstein، 1985؛ ميوســيت Mjoset، 2000(.  يعتــب صعود اقتصاد دول رشق آســيا 

كذلك حالًة منوذجيًة الستخدام نهج اإلنتاج عىل النطاق الواسع.  فقد تمَّ تطوير االقتصادات 

اآلسيوية الصغرية آنذاك عَب جهود التصنيع القوية التي تقوُدها الدولة، والقامئة عىل إنشاء 

مؤسسات قوية مملوكة للدولة، وإنشاء شبكات من الرشكات من أجل إيجاد اقتصاد الحجم 

)انظر، عىل ســبيل املثال، أمسدن Amsden، 1989؛ وايد Wade، 2004(.  إجامالً، أظهرت 

تجربة دول الشــامل األورويب ذات سياســة الخدمة االجتامعية والنمور اآلسيوية أن حجم 

الدولة ال يهمُّ طاملا أنها قادرة عىل تطبيق املنطق التايل:  اإلنتاج الضخم يفرتض االســتهالك 

الضخــم، الذي بدوره يعتمد عىل التوظيف الضخم الذي ال يتأثر باملرض أو الشــيخوخة أو 

أي ظــرف آخر مامثــل )مثل:  لوائح دول الخدمة االجتامعية، وأشــكال أخرى من األنظمة 

واللوائح أو العادات، مثل التوظيف طويل املدى الذي يؤدي ملخاطر البطالة(.

لذلــك كان النموذج »الفوردي« ُعرضًة آلثار التكتالت )حيث إن االندماج يف التنظيامت 

الهرمية الكبرية كان مبدأً أساسياً(، وهذا بدوره خلَق الفرَص الوظيفية ذات الدخل املتوسط   

)مبســاعدة كبرية من لوائح دولة الخدمة االجتامعية(، ليس فقط يف البلدان املتقدمة ولكن 

أيضاً عىل نحو متزايد يف العامل النامي )عىل ســبيل املثال، يف املكســيك كانت األجور تتزايد 

باستمرار عىل وجه التحديد حتى نهاية النموذج »الفوردي« يف منتصف السبعينيات، انظر 

باملــا Palma، 2005(.  وقد طُبِّق النموذج »الفوردي« بشــكل مامثــل كتكتالت اقتصادية 
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يف األقاليــم الجغرافية، وقامت دولة الخدمة االجتامعية أيضاً بنقل مثار االبتكار إىل املناطق 

البعيدة جغرافياً.

وقــد خفــف من انهيار هــذا النظام ثالثــة تطــوُّرات:  )1( تغيري يف النمــوذج التقني 

واالقتصــادي بعد الثورة التقنية الجديــدة القامئة عىل تقنية املعلومــات واالتصاالت التي 

انطلقت بكامل قواها يف التســعينيات.  )2( اعتامد سياســات توافق واشــنطن االقتصادية.  

)3( اإلصالحات اإلدارية يف الثالثني سنة املاضية.  والسؤال املطروح للدول األوروبية الصغرية 

هــو كالتايل:  كيف تؤثر عضوية االتحاد األورويب عىل التحديات املذكورة أعاله؟   وما قدرة 

م  الــدول عىل التعامل معها؟  ويف الواقع فإن تأثري االتحاد األورويب عىل الدول الصغرية يقدِّ

ملحًة عن التغيريات التي تحدث يف القدرة اإلدارية يف الدول الصغرية أو عىل األقل االحتياج 

للتغيري من أجل االستفادة من االبتكار يف هذه الدول.  وفيام ييل سوف تتمُّ مناقشة كلٍّ من 

هذه التطوُّرات وكيفية تأثريها عىل االبتكار يف الدول الصغرية بشكل مخترص.

النقلة النوعية في النموذج التقني-االقتصادي:

ـت صياغة مصطلح »النمــوذج التقني-االقتصــادي« من ِقبل الباحثــة كارلوتا برييز  متَـّ

)Carlota Perez 1983، 2002، 2006(، ويعــود إىل نظريــة املوجــات الطويلة يف التنمية 

 Kondratiev( 1926االقتصاديــة التي وصفها الباحث نيكوالي كوندراتييف عــام 1924 و

1998)أ(، 1988)ب((.  ووفقاً لبرييز، دامت مدة النموذج نحو نصف القرن، ويتصف بفهم 

واقعي لكيفية عمل وتطوُّر الرأســاملية يف تلك الفرتة.  يصف النموذج أيضاً كيفية حدوث 

التغيــري التقني واالبتكار يف فرتة معينة، واألشــكال التنظيمية واملاليــة التي تدعم االبتكار، 

وأنواع القدرات التقنية واملهارات والبنية التحتية الالزمة، والتطورات يف رســم السياســات 

التــي تدعم االبتكار، وأفضل أنواع املامرســات لتطوير األعامل التــي تظهر وتزدهر يف تلك 

الفرتة.  الِحْظ أن مثَل هذه التحوُّالت تتشــكل دامئاً حول مجموعة من االبتكارات الرئيسية 

والتقنيات التي تقوم بتحويل االقتصاد بالكامل.

النمــوذج التقني - االقتصادي الحــايل القائم عىل تقنية املعلومات واالتصاالت يعود إىل 

االبتكارات الرئيسية يف السبعينيات، حيث نتجت عنه تغيريات جوهرية يف عمليات اإلنتاج 
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يف جميع الصناعات تقريباً )مبا يف ذلك العديد من الخدمات والزراعة(.  ولعلَّ امليزة الكبى 

لنمــوذج تقنية املعلومات واالتصاالت هو االســتعانة املتزايدة بأطراف خارجية، وتقســيم 

وظائــف اإلنتاج املختلفة، التي بدورها خلقت ضغوطاً قوية تعدم التكتل ســواء يف الدول 

الصناعية الكبى أو النامية )ملناقشــة هذا الجانب، انظر سامويلسونSamuelson، 2004؛ 

كروغامنKrugman، 2008(.  ومكاســب التغري التقني واالبتكار مل تعد قادرًة عىل االنتقال 

بســهولة داخل الحدود اإلقليمية أو الحدود الجغرافية الوطنية.  ويتمُّ اســتبدال الوحدات 

اإلنتاجية الكبرية والتوظيف عىل النطاق الواســع بشبكات متخصصة تعمل وتستمد اإلنتاج 

واملعرفــة يف نطاق يتجــاوز الصعيد اإلقليمي أو حتى الدويل؛ وهو مــا يخلق حلقًة مغلقة 

من زيادة املنافســة وزيــادة الضغوط لخفــض التكاليف وانخفاض األجــور، ومع تنازالت 

واســعة )يف الرضائــب، إلخ(، وجذب املســتثمرين األجانب الذين غالبــاً ال يعودون مبنافع 

عــىل املكان املحدد.  ونتيجة لذلك تظهر االقتصــادات املنغلقة وآثار قطع الروابط )غاالغر 

وزارسيكGallagher and Zarsky، 2007(.  ويف الوقت نفسه فإن منوذج تقنية املعلومات 

واالتصاالت يتيح إنشــاء اإلنتاج املتخصص مع القدرة عىل تجاوز الصعيد اإلقليمي أو حتى 

الدويل )عىل ســبيل املثال، املستشفيات املتخصصة يف نوع معني من العمليات الجراحية يف 

.)2006 ،Prahalad القلب( )براهاالد

منــوذج تقنية املعلومــات واالتصاالت يزيد من ضغوط تفكيــك التكتالت وفك الروابط 

وإزالة التنويع االقتصادي.  وقد أصبح هذا هو التحدي الرئيي للعديد من الدول واملناطق 

الصغرية أو الهامشــية، حيث أصبحت هذه الضغوط بالفعل قوية جداً.  فالقضية ليســت 

مسألة حجم )عىل سبيل املثال، ندرة يف رأس املال البرشي(، ولكن بدالً من ذلك هي مزيج 

من أمناط املوقع الجغرايف والتخصص االقتصادي، والتي ميكن تلخيصها يف املوقع الذي تحتله 

الدولة يف سالســل قيمة اإلنتاج الدولية.  وعىل ســبيل املثال، يف حني أن فنلندا تتمتع مبوقع 

منعزل جغرافياً وقليل الســكان دميوغرافيًّا )نحو 5 ماليني نســمة(، فإن موقعها يف سلســلة 

قيمــة اإلنتــاج الدولية يف أجهزة االتصــال املحمولة عاٍل جداً.  حيث تشــهد تدفُّقاً متزايداً 

ألنشطة البحث والتطوير إىل املناطق التي تشهد انخفاضاً يف التكاليف وازدياداً يف التكتالت، 

مثل الهند.  
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ومــع ذلــك فإن موقف فنلندا ليس له إال تأثري إيجايب بســيط عىل جارتها إســتونيا )80 

كم إىل الجنوب، حوايل 1.4 مليون نســمة(.  يف منوذج اإلنتاج الضخم، كان بإمكان إســتونيا 

وضع إســرتاتيجيات بسيطة نســبياً لجني فوائد من قُربها من أسواق عالية التطوُّر من خالل 

التخصص يف املنتجات أو األســواق البســيطة، ومن ثَمَّ االرتقاء يف ُســلَّم قيمة اإلنتاج.  وكان 

بإمكان ُصنَّاع السياســات الوطنية أن يضعوا إســرتاتيجيات ناجحــة للحاق باآلخرين.  وبدالً 

ص ُصنَّاع اإللكرتونيات يف إســتونيا يف اإلنتاج والتجميع البســيط للمنتجات؛  مــن ذلك تَخصَّ

وهــو ما أدَّى إىل انخفــاض األجور وآثار كبرية يف تفكيك الروابــط )كالفيت Kalvet، 2004؛ 

هوجزيليــوس Högselius، 2005(.  منوذج تقنية املعلومــات واالتصاالت يف اإلنتاج العاملي 

يجعل هذه اإلسرتاتيجيات مؤقتة للغاية وغري مجدية إىل حد كبري، كام أنَّ هناك أدلًة متزايدًة 

.)2005 ،Giuliani et al.عىل أن االرتقاء يف هذه القطاعات نادٌر جداً )جولياين وآخرون

ويف حني أن منوذج تقنية املعلومات واالتصاالت يعزِّز بشكل كبري عملية تفكيك التكتالت 

االقتصادية، فالدول واألقاليم الكبى محميٌة إىل حد ما ضد املخاطر يف النموذج الحايل.  أوالً، 

هذا يعني أن الدول الصغرى )وال سيام الدول النامية( لها اعتامد متناٍم عىل األسواق الدولية 

وشــبكات اإلنتاج والتمويل.  ثانياً، ميكن القول إن الدول الصغرية بحاجة إىل إعادة تعريف 

مساحة السياسات الخاصة بها.  إذا كانت الرشكات املحلية واألجنبية تشهُد زيادًة يف حوافز 

الفصــل بــني اإلنتاج والبحوث والتطويــر وما إىل ذلك من موقع جغــرايف معني؛ فإن زيادة 

االســتثامر يف التعليم، وخلق إمكانيات ثقافية أكرث، ووضع برامج اجتامعية أفضل - ســوف 

  .)2005 ،Cimoli et aI.يبــدو كأنه مجرد تأخري ما ال مفر منــه )انظر أيضاً كيمويل وآخرين

لذلك ينبغي عىل راســمي السياسات يف الدول الصغرية أن يتجاوزوا الصعيَد اإلقليمي )عىل 

ســبيل املثال، داخل االتحاد األورويب(.  أصبح الحجم من ناحية النفوذ الســيايس والسلطة، 

ووجود املوارد البرشية الالزمة للتفاوض يف شؤون السياسات التي تتجاوز الصعيد اإلقليمي- 

مفتــاح النجاح االقتصادي للدول الصغرية.  وميكن القول إن هذا املفهوم معروف عموماً يف 

 ،Ingebritsen et aI.أدبيات الدول الصغرية )انظر عىل ســبيل املثال، إنجريبريتسن وآخرين

2006 ملجموعة من املناقشــات املفيدة(، ولكن النقطة الرئيسية الجديدة هنا هي أن هذا 

املفهــوم يُؤثِّر أيضاً عىل االبتكار.  وعندما تكون سياســة االبتــكار يف اإلنتاج الضخم محلية 

)خلق قدرات وأســواق تقنية محلية، ومن ثَمَّ االنتقال إىل الصادرات(؛ فإن سياســة االبتكار 
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لنمــوذج تقنية املعلومات واالتصاالت يف الدول الصغرية يجب أن تتجاوز الصعيد اإلقليمي 

مــن البدايــة.  ويف الواقع، ال يوجد أي دولة صغرية يف أوروبــا أو يف أي مكان آخر يف العامل 

قادرة عىل مامرسة هذه السياسات حتى اآلن.

وقد قيل إن منطق تشــتُّت شبكات اإلنتاج العاملية التي تؤدي لتفكيك التكتالت وقطع 

  .)2006 ،Perez الروابط ال ينطبق بالرضورة عىل منوذج تقنية املعلومات واالتصاالت )برييز

ومع ذلك، فإن بيئة االقتصاد الكيل العاملي، أي سياســات التوافق يف واشنطن، تخلق حوافز 

كبــرية لوضع السياســات التي متكِّن اآلثار الســلبية لنموذج تقنيــة املعلومات واالتصاالت 

واالبتكارات.  ومع أنه قد يبدو أن هذه السياســات بطبيعتها تتجاوز الصعيد الوطني، لكن 

يف العديد من املجاالت كان تأثري هذه السياســات توســيَع نطاق تفكيك التكتالت بدالً من 

خفضه.  ومع أن االنفتاح االقتصادي أصبح الشــعار الرئيي للسياسة االقتصادية يف العديد 

من الدول الصغرية، نعتقد أن هذا الوضع قد يزيد يف الواقع من تحديات املنافســة العاملية 

التي تواجه هذه الدول.

توافق واشنطن:

يف البدايــة كان »توافق واشــنطن« عبارة عن قامئة »لعرش سياســات تمَّ التوافق حول 

تنفيذها »)ويليامســون Williamson،1990(، ورمبا فشل التوافق حولها )يف ضوء التجارب 

الســلبية( يف العديــد من الــدول النامية )البنــك الــدويل World Bank، 2006، رودريك 

Rodrik، 2007(، حيث وصفها البعض بأنها »ارتباك واشــنطن« بدالً من »توافق واشنطن« 

)رودريك Rodrik، 2007(.  ومع ذلك عىل مســتوى صنع السياســات الفعلية، فإن توافق 

واشــنطن يبــدو أنه ال يزال يعمــل بقوة، ويظهــر يف العديد من األشــكال الجديدة.  وقد 

كان شــعار التسعينيات ببساطة »استقرار وخصخصة وتحرير االقتصاد«، ثم جاءت عبارات 

ومشورات أكرث تعقيداً بشأن السياسات ولكنها ال تزال تعكس األفكار األساسية نفسها.

مثة مالحظتان يجــب أخذهام يف االعتبار:  األوىل، بغض النظر عن جذور وصحة توافق 

ت النموذج التقني - االقتصادي عىل الصعيد  واشــنطن، فإن هذه السياســات هي التي غريَّ

العاملي، حيث إنها مكَّنت من منو االنتشار الجغرايف لإلنتاج عىل شكل االستثامر األجنبي املبارش.  
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الثانية، محركات السياسة الرئيسية لتوافق واشنطن، مثل العوملة املالية وسياسات النمو القائم 

Rodrik عىل االستثامرات األجنبية املبارشة، فشلت يف تحقيق النمو )رودريك وسوبرامانيان 

and Subramanian، 2008(، وبــدالً من ذلك قامت بتضخيم اآلثار الســلبية املرتتبة عىل 

منــوذج تقنية املعلومات واالتصــاالت.  وهذان األمران مجتمعــني كان لهام تأثري كبري عىل 

كيفية حدوث االبتكار يف العديد من الرشكات، وخصوصاً يف الدول النامية واملناطق الفقرية 

د من خاللها معظم الدول مساحة السياسات املتاحة لها.   النامية، وكذلك الطريقة التي تُحدِّ

فإن إحدى أهم الخصائص األساسية يف التغيري الصناعي يف الدول النامية، مثل تلك املوجودة 

يف وســط ورشق أوروبا خالل التســعينيات، هو أن غالبية الرشكات لديها مشاركة فعلية يف 

عملية االبتكار )عىل سبيل املثال، يف أسلوب رشاء اآلالت الجديدة(، وذلك يف سعيها لتصبح 

أكرث فعاليًة من حيث التكلفة يف السوق الجديدة.

ومبا أن الرتكيز الرئيي لسياسات توافق واشنطن عىل استقرار االقتصاد الكيل )انخفاض 

معدالت التضخم، وعجز حكومي منخفض، وأســعار رصف وفوائد مستقرة(، وعىل األسواق 

املفتوحــة )حواجــز تجارية منخفضــة إن ُوجدت، ومعايــري فنية مشــرتكة...  إلخ(، فهذه 

السياســات مبنية عىل افرتاضني رئيسني:  أوالً، أن زيادة االستثامرات األجنبية املبارشة )التي 

ينبغي أن تزدهر يف بيئات اقتصادية مســتقرة( تجلب الكفاءات األجنبية والدراية والروابط 

وزيادة املنافســة للمنتجــني املحليني.  ثانياً، خلــق املزيد من ضغوط االبتكار عىل شــكل 

منتجات وخدمات أفضل وأرخص.  إذا اقرتنت هذه االفرتاضات مع التغيريات الحقيقية التي 

تشــهدها شبكات اإلنتاج بســبب النقلة النوعية يف النموذج االقتصادي، فإننا سوف نحصل 

عىل نســبة عالية من القــوى الديناميكية التي تُولِّد تغيريات هيكليــة يف املناطق املعرضة 

للخطــر.  ويف الواقــع كانت هذه التغريات إىل حد كبري الســبَب وراء سياســات التوافق يف 

املقــام األول )كريغيل Kregel، 2008)أ(، 2008)ب((.  ومع ذلك، كام بنيَّ األداء االقتصادي 

يف التســعينيات، فإن التغريات الديناميكية يف الدول )النامية( التي طبَّقت سياسات توافق 

واشــنطن كانت مفاِجئة للغاية، بل مخيبــًة لآلمال )البنك الــدويل World Bank، 2006؛ 

الة للغاية يف تدمري  أمسدن Amsden، 2007؛ تشانغ Chang، 2007(.  وكانت سياسات فعَّ

الة عىل اإلطالق يف  القــدرات الصناعية املتدنية يف العامل النامي، ولكنها كانــت أيضاً غرَي فعَّ

خلــق قدرات وفرص جديدة.  ومع زيادة االعتامد عىل األســواق وشــبكات اإلنتاج واملالية 
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الدولية، تواجه الدول الصغرية أيضاً تزايداً يف الهشاشــة املالية )للمزيد من التفاصيل، انظر 

.)2004 ،Kregel كريجل

وخالصــة القول إنــه يف غياب موازنة من ِقبل مبادرات السياســات الدولية، تُصبح بيئة 

السياسيات الدولية أرضاً خصبًة لآلثار السلبية الناتجة عن تغري النموذج التقني-االقتصادي.  

وبالنسبة للدول الصغرية، فإن هذا الوضع يزيُد بشكل كبري من التحديات الناتجة عن عوملة 

شبكات اإلنتاج التي تقودها تقنية املعلومات واالتصاالت؛  يف حني أنَّ هناك مكاسب واضحة 

مــن التجارة، فــإن التخصص االقتصادي وأمناط التجارة تُصبح محددات رئيســية يف طريقة 

دمــج الدولة الصغرية يف اقتصاد العامل )مثل، الفرق الواضح بني فنلندا وإســتونيا يف طريقة 

دمج قطاعاتها اإللكرتونية يف األسواق العاملية(.  ويتعني عىل الدول النامية الصغرية أن تأخذ 

يف االعتبار أن التلويح بشــعارات التحرير البســيط واالنفتاح قد يؤدي بسهولة إىل تقويض 

قدراتها التنافسية عىل املدى البعيد؛ بسبب اجتثاث التصنيع وتفكيك التكتالت االقتصادية.  

ويف ظلِّ هذه الظروف، يصبح صغر حجم الدولة عامالً حاسامً يف تصميم سياسات االبتكار.  

إذاً، كيف ميكن التصدي لألثر السلبي املحتمل لنموذج تقنية املعلومات واالتصاالت والبيئة 

العاملية، وفق تحديد سياســات توافق واشــنطن؟  فإجراءات االبتكار والسياسات الصناعية 

التي تمَّ تبنيها خالل الـ 500 عام املاضية، مثل حامية الصناعات الناشــئة )التي تمَّ تضمنيها 

يف مقالة وليامســون عــام 1990 ولكنها مل تُطبَّق تحت سياســات توافق واشــنطن(، ليس 

لهــا مصداقية أو قبول ســيايس عىل اإلطالق )عىل ســبيل املثال، داخــل االتحاد األورويب(، 

ونجاحها كذلك مستبعد، عىل سبيل املثال يف صناعة إستونيا لإللكرتونيات.  أمناط التخصص 

ا وال تسمح ملثل هذه اإلجراءات أن تجني  والديناميكيات العاملية الحالية ببساطة قوية جدًّ

أيَّ مكاسب تُذكر.  ومع ذلك، فإن االنهيار املايل العاملي يف 2008 و2009 يثري تساؤالت حول 

ح أن يكون للدولة دوٌر أكب  الحكمة من وجود سياسة تجارية يف غاية االنفتاح.  ومن املرجَّ

من ذلك بكثري يف العقد املقبل.  الدول الصغرية عىل وجه الخصوص، ســواء املتقدمة للغاية 

أو النامية منها، ينبغي عليها إعادة النظر يف سياساتها االبتكارية والصناعية واملالية والنقدية 

من أجل التصدي للســلبيات الديناميكية املحتملة.  هذا املفهوم يَفرتض مســتويات عالية 

من القدرات يف رســم السياســات واإلدارة، وعىل وجه التحديد، القدرات التي متكِّن الدول 

الصغرية من التعامل مع اتساع النفوذ والشبكات الدولية.
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اإلصالحات اإلدارية والتغيرات في طبيعة القدرات اإلدارية:

القدرات اإلدارية هي أحد الرشوط األساســية لَوْضع سياســات وبرامج مواتية لالبتكار 

وتنمية اقتصادية مستدامة.  ومع ذلك كان لتوافق واشنطن واأليديولوجية الليبالية الجديدة 

التي تقوم عليها، تأثرٌي كبرٌي عىل اإلصالحات اإلدارية وعىل طريقة فهم القدرات اإلدارية من 

ِقبل العديد من صانعي السياســات وكذلك العلامء.  منذ أوائــل الثامنينيات كانت معظم 

الــدول قد تأثرت بأفكار ومســارات إصالح اإلدارة العامة التنفيذيــة الجديدة التي تتصف 

بالعقالنيــة واإلدارة االقتصادية.  وكان ألفكار اإلدارة العامــة التنفيذية الجديدة اإلصالحية 

أيضــاً تأثرٌي عىل جهود بناء الدول يف عــدد من البلدان الدميقراطية الجديدة، حيث تزامنت 

السنوات األوىل من املرحلة االنتقالية مع شعبية اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة يف الغرب.  

هات  وكانــت أيديولوجية اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة منســجمًة إىل حد كبري مع توجُّ

الدول التي كانت تســعى إللغاء اقتصادات القطــاع الواحد وتطبيق الخصخصة عىل نطاق 

واســع، وتعاقد الحكومــة مع جهات خارجية لتقديم الخدمــات.  باإلضافة إىل ذلك، هناك 

عدٌد من املنظامت الدولية )مثل:  البنك الدويل، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية( التي 

كانت تروِّج إصالحات اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة يف التسعينيات دون أي تقييم نقدي 

أو اعتبار للســياق املحيل.  وعىل الرغم من أن إصالحات اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة 

تلقت بالفعل انتقادات حادة يف النصف الثاين من التســعينيات، إال أنَّ بعض أفكار اإلدارة 

العامة التنفيذية الجديدة األساسية ما زالت حارضًة يف مامرسات إصالح اإلدارة العامة.  وكام 

 ،Pollitt and Bouckaert وثَّق الكثري من الباحثني )مللخــص ممتاز، انظر بوليت وبوكارت

2004(، فقــد قامت اإلصالحات اإلدارية لليبالية الجديدة بتجويف أجهزة الدولة يف الوقت 

الذي كانت فيه بأمس الحاجة لقدراتها عىل توجيه االقتصاد.

أضف إىل ذلك أن افتقار القدرة اإلدارية من القضايا التي تعاين منها الدول الصغرية تقريباً 

بحكم التعريــف.  وعىل الرغم من أن إصالحات اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة نشــأت 

جزئياً يف الدول الصغرية، مثل نيوزيلندا، إال أنها شــكَّلت تحدياٍت للمجتمعات الصغرية عىل 

وجــه الخصوص.  من خالل خلق احتكارات يف القطاع الخــاص بدالً من احتكارات القطاع 

العام، وخاصة يف الدول الصغرية، كانت نتائج اإلصالحات املوجهة من الســوق )الخصخصة 
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والتعاقد عىل الخدمات العامة( مشكوكاً فيها؛ بسبب القيود املفروضة عىل األسواق الصغرية 

)مثل عدم وجود منافسة(.  وقد كان من الصعب إقامة رشاكات بني القطاعني العام والخاص 

بناًء عىل أســاس الجدارة بسبب االعتبارات الشخصية والعالقات الوثيقة داخل املجتمعات 

الصغرية )لوفينثال Lowenthal، 1987(؛ األمر الذي قد يؤدي بسهولة إىل مشاكل يف الرقابة 

واملســاءلة والفســاد واملحســوبية.  أخرياً، هناك مبدآن من املبادئ املهمة يف اإلدارة العامة 

التنفيذية الجديدة:  الالمركزية، وإلغاء التدخل الحكومي يف االقتصاد، وهام يشكالن متطلباً 

أساســياً يف رأس املال البرشي بافــرتاض وجود كتلة كافية من القيــادات املهنية، وهذا من 

الصعــب تحقيقــه يف الدول الكبرية ناهيك عن الصغرية، حيــث تتفاقم صعوبة تطوير مثل 

هذه القيادات.  ففي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط عىل الدول الصغرية لتكثيف جهودها 

يف صنع السياســات عىل املســتوى الدويل، تأيت موجة من اإلصالحــات اإلدارية املبنية عىل 

اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة أو امليول اإلصالحية لتقوِّض هذه الجهود نفسها.

إصالحــات اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة ليســت الدواَء املناســب ملشــاكل الدول 

الصغــرية.  وعالوة عــىل ذلك، فإنَّ بعض عنارص البريوقراطيات التقليدية أيضاً غري مناســبة 

لســياق املجتمعات الصغرية.  فالبريوقراطية تفرتض تقليص العوامل الشخصية، حيث يجب 

فصل مامرسة وظائف الدولة وأدوارها عن أي فرد معني من أجل مامرسة السلطة العقالنية 

)ويــب وآخــرون .Weber et al، 1978، ص959(، ولكن املجتمعــات الصغرية هي أكرث ميالً 

نحو الشخصنة، إذ إنه بإمكان األفراد أن يكونوا أكرثَ تأثرياً، والشبكات غري الرسمية متشابكة 

وكثيفة )بارســونز Parsons، 1951، ص 191(.  ففي املجتمع الصغري قد يكون األفراد أكرثَ 

أهميًة من الهياكل أو اإلجراءات أو املؤسســات.  والشــخصنة العالية للمؤسسات يف الدول 

الصغرية تُسِهم يف زعزعة استقرار املؤسسات والسياسات )راندما Randma، 2001(، يف حني 

يُنظــر إىل االســتقرار باعتباره حجَر الزاوية يف اإلدارة الفيبرييــة.  ومتيل املنظامت واملواقف 

والقــرارات إىل الطابع الشــخيص يف املجتمعات، حيث يعرف الجميــع الجميع.  العقالنية 

تتطلــب االتســاق، وهذا قد يكون مفقــوداً يف هيــاكل وقــرارات اإلدارة العامة يف الدول 

الصغرية التي قد تســتند إىل حد كبري عىل معارف ومهارات أشــخاص معينني )راندما-ليف 

Randma-Liiv، 2002(.  مشــاكل تطبيق مبــادئ البريوقراطية يف املجتمعات الصغرية قد 

ال تعود إىل تصميم العقالنية-القانونية البريوقراطية نفســه، ولكن عدم التطبيق املناســب 
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للمعايــري واإلجراءات والتحايل عليها يف اإلدارات الصغرية.  ويبدو أن القضية األساســية يف 

اإلدارة العامة الصغرية هي تعديل النموذج البريوقراطي الفيبريي، حيث يلعب الحجم دوراً 

حاســامً.  وإذا عملت الدول الصغرية بالنامذج البريوقراطية املوروثة عن الدول الكبرية دون 

إدراك التعديالت املرغوبة فإنها قد تواجه مشــاكَل حادة يف مطابقة قواعد البريوقراطية مع 

مجتمعاتها التي يغلب عليها الطابع الشــخيص.  وعىل الدول الصغرية اكتشــاف نُُهج خاصة 

بها يف اإلدارة العامة يف الحاالت التي ال تناســبها النامذج البريوقراطية التقليدية يف الخدمة 

املدنية.  بناًء عىل ذلك، سواء يف تصميم النُّظم اإلدارية أو يف إدارة املؤسسات العامة، املهم 

هو إيجاد حل وســط أمثل بني مبادئ البريوقراطية الكالســيكية واملرونة.  وال ينبغي للدول 

الصغرية -كام أشــار ريتشاردز )Richards, 1982( – تقديم مجرد نظام هجني بني األنظمة 

البدائية والحديثة لإلدارة.  اإلدارة التي يُعتمد فيها عىل العامل الشــخيص معروفة ومعتبة.  

ويبقى الســؤال ما إذا كانت الدول املختلفة تستوعب وتستغل وتنظِّم العالقات الشخصية 

بطريقة تســهل »الحكم الرشيد«، وكيف؟  وهل هناك أمناٌط شــائعة ميكن التعرُّف عليها؟  

أوالً، من املهم أن نالحظ - كام ذكر كاتسنشــتاين )Katzenstein, 1985( - أن نجاح الدول 

األوروبية الصغرية بعد الحرب كان إىل حد كبري بســبب االســتقرار الســيايس لفرتة طويلة.  

ثانياً، كان لدى النمور اآلسيوية أيضاً بيئة سياسة وإدارية مستقرة للغاية بسبب دميقراطيتها 

الليباليــة املحدودة.  الدميقراطيات الصغرية والجديدة ال تنتمي أليٍّ من هذه الفئات، وكام 

رأينــا أعاله، فإن إصالحــات اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة يف إطار منوذج اإلنتاج الضخم 

فت من خاصية االستقرار اإلداري يف اقتصادات الدول الصغرية األوروبية الناجحة. ضعَّ

التحديات املذكورة أعاله يف قسم »النقلة النوعية يف النموذج التقني-االقتصادي« وقسم 

»توافق واشــنطن« تشــري نحو منط آخر، إذ إن مفهوم القدرات اإلدارية نفسه يتغري وذلك 

م جاياســوريا )Jayasuriya، 2005، ص 22(  بصفة خاصة بالنســبة للدول الصغــرية.  وتقدِّ

ملخصاً ممتازاً للطبيعة املتغرية للقدرة اإلدارية:

ــل الحكومــة أو التنظيم يعتمد عــىل هياكل الحوكمة والتنظيم، وهي مشــتتة عىل  - تدخُّ

نطاق واسع.  عىل سبيل املثال، قد يكون موقعها يف املجتمع املدين أو يف شبكات السياسة 

العاملية.
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- موقــع هذه املــوارد التنظيمية يقع خارج الحدود التقليدية )الفيبريية( و)الويســتفالية( 

)Weberian and Westphalian boundaries( للدولة.

- يتــم تحويل الحوكمة إىل نوع من الحوكمة الالحقــة املكونة من إلحاق ومراقبة وإضفاء 

الرشعيــة عىل موارد الحوكمة والتنظيم املختلفــة.  والحوكمة الالحقة يف جوهرها تتألف 

د مجاالً معيناً من الحوكمة.  وتشــكِّل هذه  مــن تنظيم مجموعة من العالقات التي تحدِّ

القــدرة عىل تنظيم العالقات عنرصاً أساســياً يف فاعلية النشــاطات أو اللوائح التنظيمية 

العامة يف التنظيم الجديد للدولة.

التحديــات العاملية تجعــل الحاجة إىل التغيــري يف طبيعة القــدرات اإلدارية واضحًة يف 

الــدول الصغــرية عىل وجه الخصوص.  ومع ذلك يجب مالحظــة أن خصائص القدرات التي 

تكمن خارج الحدود )الفيبريية( تتطلب مهاراٍت مختلفًة من صانعي السياسات، وعىل وجه 

الخصــوص من موظفي الخدمة املدنية.  تتميــز البريوقراطية )الفيبريية( بالهيمنة القانونية؛ 

وهذا يعني وجود أســاس قانوين للنشــاط البريوقراطي.  األنشــطة التي تقــع خارج البيئة 

القانونية، والتي لها عالقة عىل ســبيل املثال مع الشــبكات الوطنية أو الدولية، تندرج تحت 

ه )فيب( الهيمنة الكاريزمية، والتي تتصف مبهارات شخصية مختلفة، وغالباً ما تتم يف  ما سامَّ

بيئات قانونية قليلة التنظيم.  الشبكات ميكن إنشاؤها بسهولة أكب يف الدول الصغرية، وهي 

يف الواقع جزٌء من الحياة اليومية.  وتتميز الدول الصغرى كذلك بشبكات اتصال غري رسمية 

ورشعية نخبوية متشــابكة )لوفينثالLowenthal، 1987(؛ األمــر الذي قد يؤدي إىل كفاءة 

عملية التنسيق بني الجهات الحكومية وغري الحكومية.  ونتيجة لذلك، فإن الدول الصغرية قد 

م ملحة مفيــدة يف كيفية تحقيق التطوير يف القدرات اإلدارية، وباإلضافة إىل ذلك كيفية  تقدِّ

االستفادة من عنرص صغري الحجم بذكاء وبشكل ممنهج ليك يكون مصدَر قوة للحوكمة.

دور االتحاد األوروبي في الدول الصغيرة:  االبتكار والقدرات اإلدارية:

أصبح االتحاد األورويب أحد أهم عوامل َوْضع السياسات يف الدول الصغرية داخل االتحاد 

األورويب )ثورالسون وويفلThorallsson and WiveI، 2006(.  ومع ذلك، فإنَّ تأثري االتحاد 

األورويب عىل الدول الصغرية وتنميتها االقتصادية واالبتكار يختلف إىل حد كبري وفقاً ملستوى 
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التطور يف كل دولة.  وقد اتضح أن عملية االندماج والعضوية يف االتحاد األورويب فيها تباين 

بالنسبة للدول األوروبية الصغرية »القدمية« و»الجديدة«.

أوالً، كان أثــر االنضــامم إىل االتحاد األورويب محورياً لسياســات االبتــكار يف اقتصادات 

أوروبــا الرشقيــة الصغرية خــالل عقد األلفني.  منــذ االنضامم إىل االتحــاد األورويب يف عام 

2004، وقبــل ذلك خالل محادثات االنضامم، حدث تغيري قوي دون مناقشــات معلنة   نحو 

دور أكب للدولة يف سياســات االبتكار يف معظم بلــدان أوروبا الرشقية.  وقد لعب التمويل 

الهيــكيل لالتحــاد األورويب دوراً واضحاً يف هذا التغيري وال ســيام خــالل مرحلة املفاوضات 

والتخطيط.  هذه التغيريات أتت مبشــكلتني محددتني:  )1( اإلفراط يف الرتكيز عىل االبتكار 

املبارش )من املختب إىل السوق( يف سياسات ابتكار دول أوروبا الرشقية الناشئة، والتي تستند 

عــىل افرتاض أنَّ هناك طلباً متزايــداً من قطاع الصناعة للبحوث والتطوير )رادوســيفيتش 

 INNO-Policy TrendChart Country 2006؛ كذلــك ،Radoševic and Reid وريــد

Reports 2006-2007(.  )2( االســتخدام املتزايد لوكاالت مســتقلة يف بيئة قدرات إدارية 

ضعيفة تفتقر ملهارات السياســة للتواصل والتخطيط عــىل املدى الطويل.  هذه »األوربة« 

لسياســة االبتــكار يف دول أوروبا الرشقية الصغــرية كانت إيجابية للغايــة يف إعادة توجيه 

السياســات االقتصادية لهذه البلدان نحو تنمية أكرث استدامًة، ولكن تنفيذها غالباً أدَّى إىل 

تفاقم املشــاكل القامئة يف الشبكات والتجمعات والتنســيق.  وبعبارة أخرى، واجهت دول 

أوروبا الرشقية الصغرية صعوبًة شــديدة يف تكييــف قدراتها اإلدارية مع الظروف الداخلية 

املتغرية يف االتحاد األورويب، وعىل املســتوى الدويل.  وقد اتضحت هذه املشــاكل بشــكل 

كبــري أثناء االضطرابات املالية التي واجهت هذه الدول منذ أواخر عام 2008.  فهذه الدول 

تبدو مصدومًة ومشلولًة بسبب األزمة املالية العاملية، إىل حد أنها غري قادرة عىل تنظيم أي 

استجابة مناسبة لالنكامش السيع الذي تشهده اقتصاداتها.

ثانياً، بالنسبة لدول أوروبا الرشقية الصغرية السابقة، فإن توسيع االتحاد جلب من ناحية 

مزايا واضحة، مثل:  أسواق كبى، والوصول لنطاق أوسع من املوارد البرشية والتقنية.  ويف 

بعض الحاالت وخاصة يف أيرلندا، لعب التمويل الهيكيل األورويب أيضاً دوراً حاســامً يف بناء 

القدرات التقنية وتعزيز التنمية االقتصادية بشكل عام.  ومن ناحية أخرى، وال سيام يف تلك 
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االقتصادات الصغرية التابعة ملنطقة العملة املوحدة، شــكَّل اليورو أيضاً تحدياٍت فريدة من 

نوعها.  فحتى عام 2008 عانت معظم دول منطقة اليورو من ارتفاع سعر الرصف الحقيقي؛ 

ألنها غري قادرة عىل منافســة إنتاجية أملانيا ومنو صادراتها.  فكانت تواجه ضغوطاً هبوطية 

متزايدة عىل األجور وصعوبات يف القدرة التنافســية للصادرات )باســتثناء فنلندا وأيرلندا، 

للمزيد انظر بيســاين-فريي وآخريــن .Pisani-Ferry et al، 2008(.  وكان فقدان سياســة 

نقدية مســتقلة وفرض القيود عىل السياسة املالية تحدياٍت خطريًة للغاية للكثري من الدول 

األوروبيــة الصغرية.  وهذه التحديات تفاقمت يف أعقاب األزمــة املالية العاملية:  يف غياب 

سياسات نقدية مســتقلة، تواجه دول مثل أيرلندا ضغوطاً انكامشية قوية، وهي غري قادرة 

عىل االستجابة لهذه لألزمة.

التحديــات واملخاطر العاملية الجديدة التي تواجه الدول الصغرية تتطلب تعاوناً إقليمياً 

يف ُصنع السياســات من أجل االبتكار.  وعىل الرغم من أنه ال يوجد مبادرات جادة يف هذا 

الجانــب حتــى اليوم، فمن الواضح أن آليات ُصنع السياســات يف االتحــاد األورويب أجبت 

 ،Thorallsson and Wivel الدول الصغرية عىل زيادة التعاون فيام بينها )ثورالسون وويفل

2006(.  قــد يدفع االتحاد األورويب الدول الصغرية بشــكل الإرادي نحو املزيد من التعاون 

يف مجــاالت مختلفة من السياســات، مبا يف ذلك سياســة االبتكار.  ومــن املؤكد أن االتحاد 

األورويب فرض تعزيَز القدرات اإلدارية يف الدول األوروبية الصغرية، وهذا التأثري سوف ينمو 

يف الســنوات املقبلــة.  عىل وجه الخصوص، تحتاج دول أوروبــا الرشقية الصغرية إىل زيادة 

جهودها لرفع مستوى قدراتها اإلدارية.

رات النظرية والعملية: التطوُّ

هناك العديد من التغيريات األساسية يف االقتصاد الدويل ويف التطوُّر التقني، والتي تشكِّل 

تحديــات جديدة للدول الصغــرية، ومع ذلك ليس هناك فهم نظــري واضح لكيفية التعامل 

مــع هــذه املخاطر.  ولعلَّ النهج األكرث تطوراً وتأثرياً يف دراســات االبتــكار هو الذي ظهر يف 

 National Innovation Systems -( منتصف الثامنينيات:  مفهوم األنظمة الوطنية لالبتكار

NIS(، والذي يتم تعريفه بأنه »شبكة من املؤسسات يف القطاعني العام والخاص ذات أنشطة 

ل وتنرش تقنيات جديدة« )فرميانFreeman،1987، ص1(.   وتفاعالت، تبارش وتســتورد وتعدِّ
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وقد جاء هذا النهُج لتلبية الحاجة املتزايدة لفهم التنافسية بشكل أفضل عىل مستوى الدولة، 

ومعرفة كيفية التأثري عليها، فالنظريات القامئة يف ذلك الحني كانت جزئيًة.  ومنذ ذلك الحني، 

أثَّر نهج األنظمة الوطنية لالبتكار بشــكل كبري عىل الحكومات الوطنية واملنظامت الدولية يف 

جميع أنحاء العامل )رشيف Sharif، 2006(.  وميكن القول:  إن نهج األنظمة الوطنية لالبتكار 

هو اإلطار النظري األكرث اســتخداماً يف األدبيات األكادميية وتحليل السياســات، ولكن أدبيات 

األنظمة الوطنية لالبتكار ال تتعامل مع قضايا الدول الصغرية تحديداً أو مع املخاطر املذكورة 

أعاله.

وبالنظــر إىل بحــوث نُظُم االبتكار )غالباً عىل املســتوى الوطني( يف األنشــطة املتعلقة 

بإنتاج واستخدام املعرفة العلمية والتقنية املقننة، يتضح أنه »... عندما يلتفت املرء لتحليل 

ووصف السياســات، وكذلك الدراسات الكمية املســحية التي تدعم وتبر السياسات، فإننا 

نرى أن هناك تحيزاً للنظر إىل عمليات االبتكار عىل أنها إىل حد كبري جوانب تتعلق باملعرفة 

العلمية الرســمية واملعرفة التقنية وعمليات البحث والتطوير الرسمية« )جينسني وآخرون 

.Jensen et al، 2007، ص684(.  وبالنسبة للدول الصغرية وخاصة النامية منها، تكون مصادر 

االبتكار األخرى خاصة تلك املتعلقة باالبتكارات العملية والتنظيمية هي األكرث أهميًة.  وقد 

هيمن عىل مناقشــات سياسة االبتكار موضوع »عنارص التقنية العالية« )مثل:  الرتكيز عىل 

صناديق رأس املال االســتثامري، ودعم تسجيل براءات االخرتاع ونقل التقنية( التي غالباً ما 

تفرتض وجود أسواق محلية كبرية نسبياً.  ومع أنَّ الكثري من البحوث تركِّز عىل أنظمة ابتكار 

قطاع تقنية املعلومات واالتصال )ICT(، فإن مناقشــة منوذج تقنية املعلومات واالتصاالت 

الحايل وضغوطه املتزايدة إلزالة التكتل وفك االرتباطات وعكس التنويع االقتصادي مل تظهر 

إال مؤخــراً )انظــر أيضاً إدكويســت وهومــنيEdquist and Hommen، 2008(.  وعالوة 

عــىل ذلك، فــإن أدبيات أنظمة االبتكار نادراً ما تتطرق آلثار سياســات االقتصاد الكيل عىل 

األنشــطة االبتكارية عىل مستوى الرشكات )أي أثر تحرير األسواق أو تقلُّبات أسعار الرصف 

عىل ابتكار الرشكة هو اســتثناء نادر؛ كيمويل Cimoli، 2000(.  واليشء نفســه ينطبق عىل 

الهشاشة املالية.

وأخــرياً، يف حني أن الدولة تعتب عموماً عامالً مهــامً يؤثر يف كيفية تطوير نُظم االبتكار، 
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فإن مناقشــة ُصنع السياسة نفســها والقدرات اإلدارية والقيود املرتبطة بصغر الحجم شبه 

مفقودة يف دراسات االبتكار وأنظمته.

ونتيجة لذلك، ويف حني أن التحديات واملخاطر الجديدة يف االقتصاد الدويل تعيد التأكيد 

عىل القضايا ذات الصلة بحجم الدول، نرى هنا أنه ال يوجد إطاٌر نظري متســق يشمل كلَّ 

هذه القضايا.  ويف الواقع، فعدد الدراسات العلمية التي تفصل كيفية تعامل الدول الصغرية 

مع التحديات واملخاطر قليل للغاية.

ورغــم غياب أدوات نظريــة واضحة للتعامل مع التحديات املذكــورة أعاله، فباإلمكان 

إجــراء محــاوالت ملعرفة كيفية تعاُمل الــدول الصغرية الناجحة مع هــذه التحديات حتى 

اآلن، ومن ثَمَّ محاولة استخالص استنتاجات ذات فائدة يف الجانب النظري.  وقد تمَّ تطوير 

تصنيــف يبني كيف تعاَملــت الدول الصغرية يف الســنوات األخرية مع بيئــة دولية متغرية 

بشــكل كبري، وكيف متكَّنت الدول الناجحة من تشجيع االبتكار يف ظل التحديات.  ويتناول 

هذا الفصل، من جهة، كيفية تعاُمل الدول الصغرية مع قضايا القدرة التنافســية التي تُفهم 

ــن عندما يكون  عىل أنها مزيج بني اتجاهني ديناميكيني:  فالقدرة التنافســية للدولة تتحسَّ

هناك عدٌد متزايد من األنشطة االقتصادية مع تزايد اإلنتاجية واآلثار اإليجابية غري املبارشة 

ع(، يف حني ينمو الدخل الحقيقي والتامســك االجتامعي يف الوقت نفسه.  من  )زيادة التنوُّ

ناحية أخرى، ينظر هذا الفصل لألنظمة واإلصالحات السياسية واإلدارية عىل أنها بُعد ثالث 

وبديــل للقدرة اإلدارية من أجل ربط التغريات التي تحدث يف هذه املجاالت مع التغيريات 

يف القدرة التنافســية واألداء واالبتكار.  والشكل )4-1( يلخص هذا التصنيف املبديئ واملثايل 

النموذجي.

رغم أنه من الواضح أنه ال دولة عىل أرض الواقع تتفق متاماً مع هذا التصنيف، إال أنه ال 

يزال مفيداً كوســيلة لفهم املوضوع.  فهذه التصنيفات تساعد يف تسليط الضوء عىل الطرق 

ح  العديدة التي ميكن من خاللها لدويالت صغرية أن تُعزِّز أو تفقد قدرتها التنافسية.  وتوضِّ

كيف ميكن للنموذج الــذي تقوده تقنية املعلومات واالتصاالت وبيئة االقتصاد الكيل الذي 

يتمحور حول توافق واشنطن وأثر اإلصالحات اإلدارية، من حيث كونها تخلق أنواعاً متباينة 

من التأثري عىل ابتكار االقتصادات الصغرية وقدرتها التنافسية.
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التصنيف يتيح لنا أن نســتخلص النتائج التالية حول سياسات االبتكار الناجحة يف الدول 

الصغرية يف السنوات األخرية:

أوالً:  كانــت الدول الناجحة قادرًة عىل التأثري يف السياســات الدولية مع كســب مرتبة 

ا يف واحدة أو أكرث من سالســل القيمة االقتصادية العاملية املهمة )اإللكرتونيات يف  عالية جدًّ

فنلنــدا مثال عىل ذلك(.  ومع ذلك، هذه العالمات التجارية وحتى عملية التســويق كانت 

مهمــة أيضاً يف الدول التابعة، مثل تلــك التي يف البلطيق.  البحث عن وجود دويل متضخم 

)مــع دالالت اقتصادية واضحة، مثــل:  االبتكار، واالنفتاح، إلخ( أصبح جزءاً من السياســة 

االقتصادية وقدرات الدول الصغرية الناجحة.

ثانيــاً:  ال يعكــس النجاح يف بناء القــدرات بوضوح توجهــات اإلدارة العامة التنفيذية 

الجديــدة أو تلك التي يف التوجهات الفيبرييــة )Weberian tendencies(، ولكنها تعكس 

ه الجديد يف سياســة هيمنة الرشكات، والتســامح الريعي يف املجاالت التي  خصائــص التوجُّ

تعتــب ذات أولوية )مثــل:  التمويل، والتقنية، وغريها من املجــاالت التي تتصف باالبتكار 

القــوي والحواجز العالية للدخــول(.  ومبا أن الحجم يخلق حــدوداً، وأن االعتامد الدويل/

الوطني ينمو تحت منوذج تقنية املعلومات واالتصاالت؛ فإن االعتامد عىل القطاعات القوية 

يف آثارها غري املبارشة يعدُّ سمًة رئيسية يف سياسات االبتكار الناجحة.

ثالثــاً:  تتميز األنواع األربعــة للتنمية يف الدول الصغرى بطُرق محددة لالبتكار من ِقبل 

الــرشكات.  ويتميــز كل نوع مبجموعة مــن الحوافز لالبتكارات يف القطــاع الخاص، ولكن 

داً رئيســياً لحوافز  مــن املهم مالحظة أنه يف جميع األنواع األربعة أصبح حجم الدولة ُمحدِّ

االبتــكار، وإن كان بطُــرق مختلفة متاماً.  ففي حني أن الدول الكبرية تســتوعب كلَّ األنواع 

األربعــة للتنمية )يف مناطق أو مدن مختلفة، عىل ســبيل املثــال(، متيل الدول الصغرية إىل 

التنمية التي تعتمد عىل املسارات.
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شكل )4-1(:  تصنيف التنمية للدول الصغرية

ــعها يف  رابعــاً:  وجــدت الدول الناجحة الصغرية مزيجاً من السياســات التي تعزِّز توسُّ

ه نحو التصدير  الســوق املحيل )عىل سبيل املثال، باستخدام سياسات املشــرتيات(، والتوجُّ

مــن خالل عالماتها التجارية الخاصة بهــا أو متيزها الدويل )خاصة يف الصناعات والخدمات 

املتقدمة تقنياً(.  الــدول الصغرية الناجحة ال تنتمي بالرضورة لعضوية االنفتاح االقتصادي، 
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ـل اقتصاداٍت فريدًة من نوعها، ســواء من حيث األســواق املحلية أو من حيث  ولكنهــا متثِـّ

الصادرات.  ويف الواقع ميكن القول:  إن اقتصاد الحجم السائد يف ظل منوذج اإلنتاج الشامل 

تمَّ استبداله باقتصادات النطاق املتخصص الذي ميكن الوصول به إىل األسواق العاملية.

هذا املزيج من األســواق املحلية واقتصادات النطــاق القوية يف الصادرات يفتح املجال 

لتكويــن تكتالت تعمل بوصفها حواجز طبيعية للدخول؛ وهو ما يســاعد املنتجني املحليني 

عىل النمو وإبعاد املنافســة.  وحواجز الدخول هذه هي يف الواقع أساسية لحفظ األنشطة 

والوظائف.  وإضاعتها ســهل، خاصة يف ظل العوملة التي تقودها تقنية املعلومات واالتصال 

والفكر التنموي الذي يسيطر عليه توافق واشنطن.

الخالصة:  موت المسافات ووالدة الحجم من جديد:

يُطلق عىل ثــورة تقنية املعلومات واالتصال وإعادة التشــكيل الهائل للصناعات أحيانًا 

ى »موت املســافات«.  هذه الثورة، مع تأثري سياســات توافق واشنطن واإلصالحات  ُمســمَّ

اإلدارية لإلدارة العامة التنفيذية الجديدة، أدَّت إىل والدة جديدة لحجم الدول بوصفه عامالً 

رئيســياً يجب أن تأخذه الوحدات الجيوسياســية يف الحســبان عند وضع سياسات االبتكار 

واالقتصاد للنمو والتنمية.

ويف الواقــع فإن حجم الدول يلعب دوراً رئيســياً يف االبتــكار،  يف حني أن منطق منوذج 

اإلنتاج الشامل كان يف حد ذاته يؤدي إىل حد كبري إىل ظهور آثار التكتالت والروابط - وهي 

عوامل مهمة يف االبتكار والنمو االقتصادي املســتدام - تحت النموذج الذي تمَّ تعزيزه من 

ِقبل عوملة توافق واشنطن، فقد تمَّ عكس هذه اآلثار يف العديد من الدول.  وازدهر منوذج 

اإلنتاج الشــامل يف ظل إطار ُصنع السياسات من األعىل إىل األسفل، فكان بإمكان سياسات 

الرعايــة االجتامعية و/ أو سياســات التصنيــع التي تقودها الدولة أن تحمــل آثاَر االبتكار 

والتغــريات التقنية اإليجابية غري املبارشة إىل املناطق النائية يف مناطق جيوسياســية معينة، 

مع أنه اليوم يبدو أن هذا األمر يزداد صعوبًة.

حجــم الدولة مهم كذلك ألنه املحدد الرئيي لالبتكارات عىل مســتوى الرشكات، وهو 

النوع السائد يف القطاع الخاص.
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وينبغي أن تُبنى سياســات االبتكار من األســفل إىل األعىل )إنشــاء الشــبكات املحلية 

وتوســيع نطاقها يف شبكات أكرث اتساعاً(، أي عىل النقيض من منوذج اإلنتاج الشامل، حيث 

كان إنشاء اقتصادات الحجم الوطنية أو فوق اإلقليمية أمراً جوهرياً.

ومع ذلك فإن إيجاد القدرات اإلدارية املطلوبة ملثل هذه التطوُّرات يف وضع السياسات 

يفرتض اســتقراراً إدارياً يصعب تحقيقه يف الدول الصغرية يف حد ذاتها، وأصبح أكرث صعوبة 

خالل العقود القليلة املاضية بســبب إصالحــات اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة، والقيود 

عىل اإلدارات الصغرية.

مجاال االبتكار واإلدارة مرتبطان إىل حد كبري، وفيهام نجد أن األمور املتعلقة بحجم الدول 

الصغرية التي تواجه تحدياٍت جديدًة مل تُعالج بشــكل مناســب يف األدبيات النظرية )نُظم 

االبتــكار ونظريات الدولة الفيبريية )Weberian( ال تتطرق لقضايا الدول الصغرية(.  هناك 

حاجة ملحة لجهد نظري يتصدى للمشــاكل الخاصة بالدول الصغرية.  ومثل هذه البحوث 

مهمــة مــن أجل فَهم كيف ميكن للدول الصغرية تطوير سياســة االبتــكار يف ظل النموذج 

الجديد القائم عىل تقنية املعلومات واالتصاالت، والذي رمبا يُشكِّل أكب تحٍد لهذه الدول.

مالحظات:

 Bray and1987؛ براي وباكر ،Sutton 1- اســتناداً ألدبيات الدول الصغرية )مثل:  ســاتون

Packer، 1993(، تعتب القــدرات اإلدارية أكرث تأثُّراً بالحجم من املجاالت األخرى؛ ألنها 

تعتمد بشكل مبارش عىل عوامل، مثل الرتابط وخصوصية املجتمعات الصغرية.  التفريق 

بني الدول الصغرية واملجتمعات الصغرية مفيد جداً، خاصة لدراســات اإلدارات الصغرية.  

وقد أشــار بينيديكــت )Benedict, 1966( إىل أن املعايري الرئيســية لحجم »األرايض« 

)الدول( هي املساحة والسكان؛ يف حني أن معايري حجم »املجتمعات« هي عدد ونوعية 

العالقــات املتعلقــة بــاألدوار.  دراســة اإلدارة العامة لديها دالالت مرتتبــة عن مفهوم 

املجتمعات الصغــرية حيث »يعرف الجميع الجميع«، ويتــم تحديد الخط الفاصل بني 

الدول الصغرية والكبرية عادًة بتعداد سكاين يرتاوح ما بني 1-2 مليون نسمة.

2- ينبغــي التنبيه هنــا أن الخصائص التي تنفرد بها الدول الصغرية ميكن بســهولة الخلط 
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 ،Benedict( بينهــا وبني مشــاكل التنمية بشــكل عام.  عىل ســبيل املثال، بينيديكــت

1966، ص 32( يــرى أن البلدان األقل منواً، حتى الكبرية منها، تتميز اجتامعيًّا بالعالقات 

الشخصية املتعلقة باألدوار، وهي صفة يدعي أنها خاصة باملجتمعات الصغرية.  ويقول 

مونتغمــري )Montgomery, 1986(:  إن التناقــض اإلداري يف الدول النامية هو الرتدد 

الشــديد يف اتخاذ القرارات واإلجراءات.  هذه النتيجة مشــابهة ملا يدعيه اآلخرون عن 

 ،1987 ،Sutton( وساتون ،)1987، ص 35 ،Lowenthal( الدول الصغرية، مثل:  لوفنثال

ص 19(.  ومن ثَمَّ ينبغي عدم االستهانة بقضايا التنمية عند دراسة الدول الصغرية )انظر 

.)1997 ،Warrington 1986؛ وارينغتون ،Montgomery أيضاً مونتغمري

3- لقراءة ملخص أســايس للمبرات الثالثــة األوىل، انظر:  والش )Walsh, 1988(، وفرميان 

 Robinson,( وقبل ذلك أيضاً روبنسون ،)Freeman and Lundvall, 1988( ولوندفال

.)1963
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الفصل الخامس

االبتكار في القطاع العام على المستوى الحضري:  حالة 

المشتريات العامة
            فيكو ليمبري، تارمو كالفيت، ورايرن كاتيل

)Veiko Lember, Tarmo Kalvet and Rainer Kattel(       

مقدمة:  

تعترب املشــريات العامــة كهدف لالبتكار أداًة مهمًة يف سياســة االبتــكار الوطني منذ 

الحرب العاملية الثانية )فريق عمل املفوضية األوروبية ]ECWG[، 2006(.  ويُشار إىل مثل 

هذه املشــريات أحياناً كـ»رشاء التقنية« )إيدكويست وآخرون .Edquist et al، 2000(، أو 

»املشريات املوجهة لالبتكار« )روثويل Rothwell، 1984(.  ومتثِّل املشريات العامة لغرض 

االبتكار منوذجاً خاصاً للمشريات:

تحــدث عندما تقوم وكالة عامة بطلب منتج أو نظام ال وجود له يف ذلك الوقت، ولكن 

ميكــن تطويره )غالباً( خــالل فرة زمنية معقولة، ويتطلب العمــل تطويَر تقنية إضافية أو 

 ،Edquist and Hommen جديدة لتلبية متطلبات مشــرٍ جديد )إيدكويســت وهومــن

2000، ص 5(.

وخالفاً ملا يحدث يف املشريات العادية حيث تقوم الحكومات بطلب منتجات جاهزة أو 

متوفرة عىل األرفف، تتضمن املشــرياُت التي تهدف لالبتكار املنتجاِت التي تحتاج لبحوث 

مي الخدمات.  وتُستخدم هذه  وتطوير إضايف، وهو ما يؤثِّر عىل القدرة االبتكارية لدى مقدِّ

املشــريات ملواجهة التحديــات االقتصادية واالجتامعية القامئة وكذلك الناشــئة.  اإلنرنت 

وتقنية النظام العاملي لتحديد املواقع، وصناعة شــبه املوصالت، وطائرات الركاب، قد تكون 

أبــرز األمثلــة التي نتجت عن املشــريات الحكومية املوجهة لالبتكار، والتــي كان لها آثار 

.)2006 ،Cabral et al. اقتصادية واجتامعية كربى )كابرال وآخرون
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وحتى اآلن مل يستغل االتحاد األورويب ميزات املشريات فيام يتعلق بالبحوث والتطوير 

واالبتــكار.  وهذا يظهــر جلياً عند مقارنة االتحــاد األورويب مع املنافســن العاملين، مثل:  

الواليات املتحدة، واليابان، والصن، ودول آســيوية أخرى.  ويف الحقيقة يُنظر إىل املشريات 

العامة املوجهة لالبتكار أنها هامشــية مقارنة مع مجمل املشريات العامة.  وتربز املقارنات 

التالية بن االتحاد األورويب والواليات املتحدة هذا الفرق:

- يف عام 2004 تمَّ تخصيص أقل من 1 يف املائة من مجمل ميزانية مشريات املناقصات عىل 

نطــاق االتحاد األورويب ملشــريات البحوث والتطوير، مقارنة بـــ 15 يف املائة يف الواليات 

املتحدة.

- أن درجة إنفاق االتحاد األورويب عىل مشريات البحوث والتطوير املدنية أقل أربع مرات، 

يف حن أنها أقل عرشين مرة عىل مشريات البحوث والتطوير العسكرية، مقارنة بالواليات 

املتحدة.

- أن انخفــاض مشــريات البحــوث والتطوير- وليــس انخفاض املســاعدات املالية- لدى 

الســلطات العامة هي الســبب الرئييس لفجوة االستثامر يف البحوث والتطوير القامئة بن 

الواليات املتحدة واالتحاد األورويب )ECWG، 2006، ص11-10(.

يف هذا السياق، ينبغي إعطاء دور الحكومات املحلية واإلقليمية اهتامماً خاصاً.  وميكن 

القول إن حصة إجاميل املشــريات العامة يف الحكومات املركزية لدينا أكرب مبرتن إىل ثالث 

مرات منها يف حكومات االتحاد األورويب الوطنية )نريي وآخرون.Nyiri et aI، 2007(.  ومع 

ذلــك، ال يوجد حتى اآلن دليٌل واضح ملدى تحقُّق قدرات املشــريات الهادفة لالبتكار عىل 

املستوين املحيل واإلقليمي)1(.

وتهدف هذه الدراســة إىل ســدِّ هذه الفجوة باســتخدام أمثلة من ســت مدن شــامل 

أوروبية-بلطيقية.  وعىل وجه التحديد، فإن الغرض من هذه الدراسة هو التصدي لقضيتن 

مهمتن ومرابطتن يف ابتكار القطاع العام عىل املستوى الحرضي واملشريات العامة:  األوىل، 

مي الخدمات؟  الثانية،  ما هو تأثري املشــريات العامة يف املستوى الحرضي عىل ابتكار مقدِّ

د نجاح املشريات العامة الهادفة لالبتكار عىل املستوى الحرضي؟ ما هي العوامل التي تُحدِّ
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ومن أجل اإلجابة عىل هذين السؤالن، تمَّ تقسيم هذه الدراسة إىل ثالثة أقسام:  القسم 

م إطاراً مفاهيمياً للربط بن املشــريات العامة وسياســة االبتكار، إذ إنه ســوف  األول يقدِّ

م تحليالً علمياً  يتمُّ رشح إمكانات املشــريات العامة يف تحريك االبتكار.  والقسم الثاين يقدِّ

لبعض العوامل الرئيســية التي تؤثِّر عىل املشــريات العامة الهادفة لالبتكار عىل املســتوى 

م القسم الثالث  الحرضي.  واســتناداً إىل اإلطار املفاهيمي الناتج عن الدراســة العلمية، يُقدِّ

بعَض التوصيات لرسم السياسات واإلدارة يف املستقبل.

م مثاالً ممتازاً لفهم االبتكار  ويرى الباحثون أن املشــريات العامة الهادفة لالبتــكار تُقدِّ

يف القطــاع العام.  ومع أن االبتكار يف القطــاع العام أصبح من العبارات الرنانة يف الحوكمة 

املعارصة ونظريات ومامرســات اإلدارة العامة، فإن بوليت )Pollitt, 2009( محقٌّ يف قوله:  

»إن الحقيقة املحزنة هي أن العديد من الندوات اإلدارية عن االبتكار اليوم مليئة بالعبارات 

الرنانــة واملفاهيم الفارغــة التي تكاد تخلو متاماً من أي أســاس علمــي« )انظر أيضاً مور 

.)2008 ،Moore and Hartley وهارتيل

ويف الواقع فإن األدبيات املوجودة فشلت يف التمييز بن االبتكار يف القطاع العام والتغيري 

أو التحديث أو اإلصالح، سواء يف شكل سياسات أو خدمات أو تغيريات تنظيمية جديدة أو 

مطــّورة.  ففي هذه األدبيات يُعترب االبتكار مجــرد مصطلح آخر »للتغيري« أو »التحديث«.  

يف معظم األحيان يتمُّ نقل مصطلح االبتكار ببســاطة مــن أدبيات القطاع الخاص دون أي 

  .)2006 ،Walker 2005؛ ووكــر ،Albury تعديل يُذكر )انظر عىل ســبيل املثــال:  ألبوري

ه أنه يؤدي إىل تشتيت املفاهيم، حيث أصبح مصطلح االبتكار يف القطاع  ومشكلة هذا التوجُّ

العــام يعني أيَّ يشء يريد املســتخدم أن يعنيه.  وتُبن هذه الدراســة االرتباَط املبارش بن 

نشــاط القطاع العام )مشريات املنتجات والخدمات( واالبتكار يف القطاع الخاص )منتجات 

م معًنى واضحاً ومبارشاً ملفهوم االبتكار  وخدمات جديدة(.  وبالتايل فإن هذه الدراســة تُقدِّ

يف القطاع العام )انظر أيضاً مور وهارتيل، Moore and Hartley 2008، ص3(.
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المشتريات العامة الهادفة لالبتكار:  وصف المشهد:

من االبتكار إلى سياسة االبتكار: 

من املســلَّم به اليوم أنه عىل مدى تاريخ البرشية، كان توليد املعرفة واالســتفادة منها 

ونرشهــا أمراً أساســياً يف التنمية االقتصاديــة والرفاهية يف الدول واملناطــق )لالطالع عىل 

مناقشــة مفصلــة،   انظــر ريــرنت Reinert، 2007(.  يف عام 1613، عىل ســبيل املثال، قام 

أنطونيو ســريا )Antonio Serra( بتحليل أســباب فَقر مدينته ومســقط رأسه نابويل رغم 

توفُّر املوارد الطبيعية، يف حن أن مدينة البندقية كانت مركزاً لالقتصاد العاملي رغم افتقارها 

للمــوارد الطبيعية.  وخلص ســريا )Serra, 1613( إىل أن ســكان البندقيــة يف ذلك الوقت 

أنشــؤوا صناعاٍت كانت تســتفيد بشكل كبري من املعرفة بأســاليب مختلفة.  وخلص أيضاً 

إىل أن »... الحكومة الفاعلة التي تعمل بإتقان يف أي مملكة، ســتكون بال شــك أهمَّ وأكرب 

سبب عىل اإلطالق لوفرة الذهب والفضة«.  وقد نالت أعامل سريا تقديَر جوزيف شومبير 

ــالً لالبتكار والريادة.  وكانت فكرة )شــومبير(  م نهجاً مفصَّ الــذي كان بــدوره أول من قدَّ

الرئيســية أن عجلة التنمية االقتصادية يتمُّ تحريُكها من خالل عملية ديناميكية تلعب فيها 

التقنيــات واملهــارات والصناعات الجديدة دوراً رئيســياً.  واليوم، ما زال تعريف شــومبير 

لالبتكار )Schumpeter 1934، ص 66( متداوالً يف الخطاب الســائد وسياســات املؤسسات 

الدولية، مثل:  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD(، واالتحاد األورويب:

االبتــكار هو تنفيذ ملنتج جديد )ســلعة أو خدمة(، أو عملية أو وســيلة تســويقية، أو 

أســلوب تنظيمي يف املامرسة التجارية، أو تنظيم مكان العمل أو العالقات الخارجية بشكل 

جديد أو مطوَّر إىل حد كبري )OECD and Eurostat، 2005، ص 46(.

ووفقاً لنموذج دورة حياة التقنية، تتطور ابتكارات العمليات واملنتجات من خالل ثالث 

مراحــل رئيســية:  املرحلة املائعة، ومرحلــة التحوُّل، ومرحلة التحديــد )أبرينايث وأوترببيك

Abernathy and Utterback، 1978(.  يف األيــام األوىل مــن التقنيــة الجديــدة )املرحلة 

املائعــة( يتم تصوُّر إمكانية التطبيق، ولكن مخاطر الســوق وتكاليــف البحوث والتطوير 

ا بالنســبة لرائد األعامل.  وعندما تدخل التقنية مرحلة التحوُّل، يســتفيد رائد  مرتفعة جدًّ

األعــامل، من بــن أمور أخرى، من اقتصاد الحجم/ النطــاق والتصدير املحتمل إىل املناطق 
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والبلــدان األخرى، والزيادة يف مســتويات التوظيف واألجــور الحقيقية يف الرشكات.  هذه 

اآلثــار مجتمعًة تجلب آثــاراً جانبيًة إيجابيًة أو اقتصــاداٍت خارجية للمنطقة بأرسها )عىل 

ســبيل املثال، تطوير شــبكات املوردين(.  ويف املرحلة النهائية أو مرحلة التحديد، ينخفض 

حجم املبيعات أو يستقر، وتقلُّ األسعار وكذلك األرباح.

وفيام يتعلق باملنتجات القامئة عىل التقنية بشــكل خاص، تتميز املرحلة املائعة يف كثري 

ى  من األحيان بتقنيات أو منصات منافســة.  ومثل هذه املنافســات التقنية تخلق ما يُسمَّ

بسوق »الفائز يأخذ كل يشء«، حيث تسيطر التقنية الفائزة يف كثري من األحيان عىل السوق 

)املحتمل( بأكمله، ومن ثَمَّ َخلْق اقتصادات ُوفُورية ضخمة للمنتجن )ملناقشة أصيلة حول 

.)1994 ،Arthur هذا املوضوع، انظر آرثر

ويف معظــم الحاالت، ال بد أن يكون هناك تفاعٌل )منظَّم( بن مختلف الجهات ليحدث 

االبتكار.  وميكن وصف نظام االبتكار عىل أنه:

العنــارص والعالقــات التي تتفاعل يف إنتاج ونرش واســتخدام معــارف جديدة ومفيدة 

اقتصاديًّا، يف وجود نظام وطني يشمل العنارص والعالقات، تقع إما داخل الدولة القومية أو 

متجذرة يف حدودها )لوندفال Lundvall، 1995، ص 2(.

ويف اآلونــة األخــرية، بدأت مناهج مختلفة يف التنمية اإلقليميــة يف التأكيد عىل جوانب 

مختلفــة من تنمية املهارات والتقــدم التقني والقدرة التنافســية يف الصناعة.  ويف تحليله 

للتنميــة االقتصاديــة واإلقليمية يف الواليــات املتحدة، طرح بورتــر )Porter, 1990( فكرة 

ز النمو بســبب املزايا املحلية،  »العناقيد الصناعية«.  يقول بورتر:  إنَّ الركيز الجغرايف يحفِّ

مثــل:  متركز املهارات العاملية واملعرفة واملنظامت، واملنافســن، واألنشــطة التجارية ذات 

 )Cooke et al.( العالقة، ورشائح متطورة من املستهلكن. ويف عام 1992، صاغ كوك وآخرون

مصطلح »أنظمة االبتكار اإلقليمي«، اســتناداً ألعامل فرميان )Freeman, 1987( ولوندفال 

)Lundvall, 1992( يف مجــال أنظمة االبتكار الوطنية.  وقــد لعبت هذه األعامل البحثية 

األصيلة يف بداية التســعينيات دوراً مهامً يف ظهور عدد من األســاليب لدراســة »العناقيد 

.)OECD, 2007( »اإلقليمية

سياســاُت االبتكار يف الوقت الحارض، سواء عىل الصعيد الوطني أو أقل من ذلك، مبنيٌة 
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عىل أســاس هذه املفاهيم.  وقد تمَّ تطوير إطار مبني عىل النشــاطات، وهو ذو شــعبية 

واســعة حيث يتمُّ تنفيذ عرشة من أهم هذه األنشــطة داخل نُظُم االبتكار الوطنية )انظر 

إيدكويست Edquist، 2005(، ويبدو أنَّ النُُّهج األكرث انتشاراً لسياسة االبتكار مستمدة من 

تحليل كيفية تأثري السياسات عىل األنشطة املختلفة داخل نظام االبتكار.

ويــرى إيدلري وجيورجيو )Edler and Georghiou, 2007( أنَّ دعم االبتكار تمَّ تقدميه 

للرشكات يف الغالب من خالل إجراءات لسياســة االبتكار متباينة للغاية ومبنية عىل جانب 

العرض )مثل:  تخفيض الرضائب، وصناديق رأس املال االستثامري العام، واملنح(.  وباملقابل 

فإن سياسات االبتكار املبنية عىل جانب الطلب كانت أقلَّ استخداماً )مثاًل، جميع اإلجراءات 

ع توزيَعهــا من خالل زيــادة الطلب، وتحديد  ع االبتــكارات و/أو ترسِّ العامــة التي تشــجِّ

متطلبات وظيفية جديدة للمنتجات والخدمات أو وصف الطلب بشكل أدق(.  انظر أيضاً 

روثويل )Rothwell, 1984( الذي اتفق مع هذا الرأي، وقال إن األدوات املبنية عىل العرض 

ال تعالج إال بعض جوانب املشكلة(.

المشتريات العامة الهادفة لالبتكار:

يلعب املســتخدمون واحتياجاتهم دوراً رئيساً يف عمليات االبتكار، وغالباً ما يتسببون يف 

التغيريات التي يتمُّ إدخالها عىل املنتج.  وتؤكِّد البحوث العلمية عىل ذلك، حيث وجد فون 

هيبــل )von Hippel, 1976( أن االبتكار املرتبط باملســتخِدم هــو أهم أنواع االبتكار عىل 

اإلطــالق.  وقد كتب لوندفال أيضاً )Lundvall, 1992( مقاالٍت أصيلة حول العالقة الوثيقة 

واالعتامدية العالية بن مســتخدمي االبتكارات ومنتجيها.  ومتثِّل املشريات العامة الهادفة 

لالبتــكار إحدى الوســائل التي ميكن اســتخدامها للتأثري عىل دورة حيــاة التقنية، ولتعزيز 

التكتالت ونظم االبتكار، وبالتايل زيادة القدرة التنافسية الحرضية واإلقليمية.

م املشــريات خياراٍت أفضَل بكثري للتدخل الحكومي وتعزيز السوق من الحامئية  وتقدِّ

البســيطة و/أو اإلعانات.  وباإلمكان تعزيز املنافســة بن مختلف املوردين يف إطار عملية 

املشريات، وبالتايل تجنُّب املشكالت الناتجة عن الحامئية )مثل، البحث عن الريع( )ملناقشة 

ممتــازة عن دولة تايوان، انظر وايــد Wade 1990؛ ولالطالع عىل قضايا دولية أخرى، انظر 

.)1997 ،Ades and Di Tella أديس وديتيال
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وميكــن أن يُنظر إىل مشــريات القطاع العام يف الســياق الحايل عــىل أنها حالة خاصة 

من التفاعل بن املُســتخِدم واملنتج:  يف النُّظم االقتصادية الرأســاملية، حيث تعمل األسواق 

كآليــات فاعلة لتوضيح وتلبية معظم االحتياجــات أو املطالب االقتصادية، يجب أن تكون 

نقطة االنطالق يف تطبيق املشريات التقنية العامة تلبية االحتياجات االجتامعية الحقيقية.  

وبعبارة أخرى، احتياجات مجتمعية محددة ال يُرجح تحقيقها من ِقبل السوق.  )إدكفيست 

وهومن Edquist and Hommen، 2000، ص 5(.

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يُنظر إىل دور الحكومة املركزية والحكومات املحلية كعوامل 

مساعدة لعمليات االبتكار يف مرحلة التكوين؛ ألنَّ الفوائد االجتامعية واالقتصادية للمنطقة 

و/أو الدولــة القومية قد تتبع.  وعىل وجه التحديد، هناك العديد من الوســائل التي ميكن 

للهيئات العامة من خالل املشريات دعم االبتكارات، وهي:

- إنشاء أسواق جديدة للمنتجات واألنظمة التي تتجاوز التطوُّرات القامئة.

- إنشــاء جاذبية للطلب من خالل إبراز احتياجاته للقطاع الصناعي من حيث الوظائف أو 

األداء.

- توفري أرضية لتجربة املنتجات املبتكرة )روثويل Rothwell، 1984، ص166(.

- توفري إمكانية استخدام املشريات العامة لتشجيع االبتكار من خالل توفري »السوق الرائد« 

.)ECWG, 2006( للتقنيات الجديدة

وبإمــكان القطاع العام أن يكون مبثابة عميــل أول ذي متطلبات تقنية عالية من خالل 

اســتيعاب املخاطــر للمنتجات املطلوبة اجتامعيــاً أو بيئياً )حيث تســود مخاطر كبرية يف 

م املشــريات عنارص قوية  التنميــة املاليــة(، وكذلك من خالل تشــجيع التعلُّم )حيث تقدِّ

 Edler et al,.( وقد ميَّز إيدلري وآخــرون  .)ـم واالرتقاء لعمليــات التدخل الحكومية للتعلُـّ

2005( بن ثالثة أدوار أساســية ملشــريات التقنية العامة:  )1( تهيئة الســوق، حيث يقوم 

القطاع العام برشاء التقنية التنموية )ســبب وجــود التقنية يف األصل هو طلب الجمهور(. 

)2( تصاعد السوق، حيث يتمُّ توظيف املشريات العامة لنرش التقنية الجديدة املوجودة يف 

السوق. )3( توحيد السوق، والذي يحدث من خالل تجميع الطلب الذي يؤدي إىل تنسيق 

ل تكاليف الدخول  األســواق املتناثرة.  وبإمكان الحكومة أن تخلــق الطالب من خالل تحمُّ
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املرتفعة، وتكوين كتلة كافية من الطلب، وإبراز مكانة الســوق، وربط االبتكار مع اإلنتاج، 

 ،Edler 1990؛ إدلر ،Geroski بدالً من مجرد زيادة القدرات الداخلية للمنتجن )جريوسيك

2006، ص 8(.

وميكــن أن تتخذ مشــريات القطاع العام يف سياســة االبتكار من جانــب الطلب ثالثة 

 Edquist and أشــكال مختلفــة:  مبــارشة، وتعاونيــة، وتحفيزية )إدكويســت وهومــن

Hommen، 2000؛ إدلــر وآخــرون .Edler et al، 2005(.  ويف املشــريات العامة املبارشة 

تكون املنظمة العامة هي املســتخدم )األســايس( للمنتج أو الخدمة التي تمَّ رشاؤها.  ويف 

حالة املشــريات التعاونية، تتمُّ عملية الرشاء من ِقبل املؤسســات العامة والقطاع الخاص، 

وكالهام يســتخدم املنتجات أو الخدمات التي تمَّ رشاؤها.  ويف املشــريات التحفيزية، تبدأ 

الحكومة بعملية الرشاء أو تشارك فيها فقط، ولكن املنتجات أو الخدمات التي يتم رشاؤها 

يســتعملها املســتخدمون يف القطاع الخاص.  وينبغي أيضاً التمييز بن مشريات املنتجات 

  .)2006 ،ECWG ،املتاحة تجارياً ومنتجات ما قبل املرحلة التجارية )انظر عىل سبيل املثال

والفــرق الرئيس بــن هذين النوعن من املنتجات يســبب مفهوم تقاســم املخاطر.  ففي 

الحالة األخرية، السلطة املشــرية تغطي بعض تكاليف عملية البحث والتطوير دون النظر 

يف النتائج النهائية؛ بينام يف الحالة األوىل ال يتم التمويل إال للمنتجات الجاهزة لالستخدام.

وهناك العديد من الدراسات التي قارنت بن إعانات البحث والتطوير وعقود مشريات 

 Rothwell الدولة مبعزل عن مشــريات البحث والتطوير املبارشة )مثل، روثويل وزيغفيلد

and Zegveld، 1981(.  وقد خلصت تلك الدراســات إىل أن املشريات الحكومية قد أدَّت 

عــىل مدى فرات زمنية طويلة إىل زيادة الدوافع االبتكارية بشــكل أكرب، ويف مجاالت أكرث 

من دعم البحوث والتطوير.  وقد ســلَّط جريوسيك )Geroski، 1990، ص 189( الضوَء عىل 

الروابــط املبــارشة بن االبتكار واإلنتــاج، والتي تبّن أنه عىل النقيض من نشــاطات جانب 

العرض مثل إعانات البحوث والتطوير، فإن املشــريات العامة الهادفة لالبتكار ال تؤدي إىل 

م القدرات التقنية فحسب، ولكن أيضاً زيادة القدرات اإلنتاجية لالبتكارات.  ويف سياق  تقدُّ

املشــريات، مــن املهم أن نالحظ أن الحكومــة ميكن أن تصبح ُمســتخِدماً مهامً من خالل 

املشريات.  وباإلضافة إىل االبتكارات يف التقنية أو املنتجات، فإن الجودة وغريها من املعايري 

)مثل املعايري البيئية عىل سبيل املثال( التي تضعها الوكاالت العامة تلعب دوراً رئيسياً.
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وســوف نقــوم يف األجزاء التالية بتحديد بعض العوامل الرئيســية التــي تؤثِّر يف كفاءة 

وفعالية املشريات العامة الهادفة لالبتكار عىل املستوى الحرضي.

عوامل الحوكمة المتعددة:  

غالباً ما تعتمد الحكومات اإلقليمية والحرضية واملحلية عىل اللوائح القانونية والتمويل 

عىل مستوى الدولة.  واملشريات العامة هي مجال عايل التنظيم، سواء عىل الصعيد الدويل 

)عىل سبيل املثال، اتفاقية املشريات الحكومية ملنظمة التجارة الدولية، وتوجيهات االتحاد 

األورويب( أو عىل الصعيد الوطني؛ وهو ما يجعل الســلطات املحلية واإلقليمية تعتمد عىل 

نظام حوكمة متعدد املستويات.

وحتى وقت قريب، مل تكن سياســة املشــريات يف االتحاد األورويب، عىل ســبيل املثال، 

ل استخدام املشريات كأداة لتحقيق أهداف اجتامعية واقتصادية واسعة النطاق، مبا يف  تُفضِّ

ذلك االبتكار.  ومل يفرض االتحاد األورويب استثناءاٍت تسمح بها اتفاقية املشريات الحكومية 

ملنظمــة التجارة الدولية لتقييد املنافســة املفتوحة يف املشــريات العامــة يف املناطق التي 

يســود فيها موردو االتحاد األورويب عىل مســتوى العامل.  غري أن هذه االستثناءات تُستخدم 

مــن ِقبل دول أخرى، مثل الهند والصن واليابان، يف مجاالت مختلفة مثل تقنية املعلومات 

واالتصاالت )ECWG, 2006(.  وقد كانت القاعدة التأكيد عىل الشفافية والقدرة التنافسية 

وعــدم التمييز وكفاءة التكاليف )مبــدأ التكلفة األدىن(، وتقليل أو حتى تجنُّب أي مخاطر.  

وقد يكون ذلك أحد أسباب تركيز دول االتحاد األورويب بشكل كبري عىل إجراءات السياسات 

يف جانب العرض بدالً من أدوات جانب الطلب.

ويف عــام 2004، اعتمد االتحاد األورويب مجموعًة جديدة من أنظمة املشــريات العامة 

التي تتضمن العديَد من األدوات واملبادئ الجديدة لصالح املشريات الهادفة لالبتكار )مثل 

الحــوار التنافيس(، ولكنهــا مل تُعتمد يف جميع الترشيعات الوطنيــة.  وهكذا ميكن التأكيد 

عىل أنه عىل الرغم من أن سياســة املشــريات العامة يف االتحاد األورويب كانت غري مواتية 

للمشــريات العامة الهادفة لالبتكار، فإن الحاالت القامئة التي تمَّ تحليلها يف األدبيات )عىل 

 )2005 ،Edler et al. 2000؛ إدلر وآخرون ،Edquist et al. سبيل املثال:  إدكويست وآخرون
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تشــري إىل أن السلطات العامة، مبا يف ذلك الحكومات الحرضية، أُتيحت لها فرصة استخدام 

املشريات كأداة لسياسة االبتكار حتى قبل تطبيق لوائح االتحاد األورويب الجديدة.

األسواق الصغيرة:

وباملقارنة مع الــدول القومية أو االتحاد األورويب ككل، تفتقر املدن لألســواق املحتملة 

الكبــرية، كــام أن قوتها الرشائية أقــل.  إن صغر الحجم والقوة الرشائيــة املحدودة يجعالن 

تجميع الطلبات أكرث صعوبة، وقد يقلالن أيضاً من تأثري عنارص »الجذب« يف الطلب، وكذلك 

الحد من إمكانية إنشاء أسواق رائدة.  ومن املتعارف عليه عىل نطاق واسع أن املنافسة هي 

اآللية الرئيســية التي تؤدي إىل نجاح املشــريات.  وقد تؤثر األسواق املحتملة الصغرية تأثرياً 

ســلبياً عىل حوافز الرشكات لالستثامر يف االبتكار، ومن ثَمَّ تقليل املنافسة.  وكام ذكر كابرال 

وآخرون )Cabral et al,. 2006( يف أسواق التنافسية العالية، رائد التقنية )أي الذي هو عىل 

استعداد لالستثامر األكرب يف االبتكار( هو الذي يتمتع بأكرب حصة من السوق، ومع ذلك فإن 

هذه العالقة ليســت واضحة متاماً.  فاملنافسة القوية تقلِّل من التصور املستقبيل للمبدعن، 

وبالتايل قد تقلل من حوافز االستثامر يف مجال االبتكار.  وهكذا، ففي األسواق الصغرية التي 

تكون فيها اإليجارات املحتملة أصغر نسبياً، قد ال تكون املنافسة القوية أمراً مرغوباً.

إن لــدى املدن واملناطق مزايا واضحة أخرى يف املشــريات الهادفــة لالبتكار.  والقيود 

الناتجة عن الحجم أيضاً تعني أن املدن واملناطق لها مزايا يف:

- إيجــاد وبناء الكفاءات والشــبكات )عنارص أساســية يف نُظم االبتــكار( الرضورية لنجاح 

مشــريات االبتكار، حيث يعدُّ التعاون والتواصل والتعلُّم باملامرسة حجَر الزاوية للنجاح؛ 

وهو ما يجعل املدَن أكرثَ جاذبية كمساحة للتجارب.

- طلب واضح عادة عىل املدى القصري:  عىل ســبيل املثال، مشــريات لنظام جديد ملواقف 

السيارات أسهل نسبياً يف التطبيق من حيث القدرات اإلدارية واملالية واملساءلة والشفافية 

من مشاريع البحوث والتطوير عىل املدى الطويل.
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قضايا إدارية:

يرى املســؤولون يف القطاع العام أن هناك مبالغًة يف أهداف املشريات العامة الحديثة، 

مثل:  وفورات يف التكاليف، والشفافية، والسياسات القطاعية )البيئة، والطاقة، والسياسات 

 ،Cave and Frinking الصناعية( والتي غالباً ما يتعارض بعضها مع بعض )كايف وفرينكينج

2007؛ نــريي وآخــرون .Nyiri et al، 2007(؛ وهو ما قد يؤدي إىل معضلة بن الفاعلية من 

حيــث التكلفة الدقيقة للعقد وارتفــاع تكاليف املنتجات أو الخدمات القامئة عىل البحوث 

والتطويــر التي تعزِّز االبتكار )كابرال وآخرون .Cabral et al، 2006(.  املشــريات الهادفة 

لالبتكار هي عملية مكلفة وتســتغرق وقتاً طويالً يتطلب تنسيقاً قوياً بن أصحاب املصلحة 

والتقييــم املســتمر والتعلم، ويتضمن دامئــاً تكاليف املعامالت التــي يجب أن تؤخذ بعن 

 )Cave and Frinking, 2007( االعتبــار عند تنفيذ العملية.  وقد الحظ كايف وفرينكينج

أن هناك احتاملية للفشــل بســبب تكاليف التنســيق الباهظة.  وعندما يكون املردود غري 

 Brammer and واضح، قد يُنظر إىل الحل املبتكر عىل أنه الحل األكرث تكلفًة )برامر وووكر

.)2007 ،Walker

ه لالبتكار وامليزانية  وقد وجد نريي وآخــرون )Nyiri et al,. 2007( أن عدم وجود توجُّ

واملهارات يعترب عقبًة رئيسية للحكومات املحلية يف تنفيذ املشريات الهادفة لالبتكار.  يبدو 

نقص الخربة املناســبة لدى العاملن يف املشــريات فيام يخصُّ أســاليب املشريات املناسبة 

 Brammer ،لدعم األهداف االجتامعية العامة ظاهرة عاملية )عىل سبيل املثال برامر وووكر

and Walker 2007(.  وقــد يــؤدي ذلك إىل مشــكلة »املشــري الــذيك« حيث ال تتحقق 

األهــداف غالباً؛ ألن الحكومة ال تعرف ماذا تشــري، ومن أين، وكيفية تقييم ما تمَّ رشاؤه.  

وقــد لوحظ هذا التحدي يف العديد من عقــود الخدمات العامة مع جهات خارجية لتنفيذ 

.)2007 ،Nyiri et al. املبادرات )نريي وآخرون

ولذلك فــإن االفتقار إىل القدرات اإلدارية واملالية إلدارة وتنفيذ املشــريات عىل نطاق 

واســع وعىل املدى الطويل واحدة من أخطر العقبات التي قد تحول دون رشاء الحكومات 

الحلول املبتكرة.  إن القدرة اإلدارية املتدنية عىل املستوى الحرضي قد تكون مسألًة حساسة 

خصوصاً يف املجاالت املهمة يف املشــريات الهادفة لالبتكار، مثل:  إجراء األبحاث املناســبة 
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يف السوق، وتطوير منصات التقنية العامة، وإدارة املشاريع ذات املخاطر العالية.  وقد ُوجد 

أن الدول الصغرية، خاصة يف املناطق واملدن، تتعرض لتصاعد ريعي وضغوط ســلبية أخرى 

بشكل خاص؛ وذلك بسبب صغر حجمها.

المشتريات العامة في مدن بحر أوروبا الشمالية والبلطيق:

أساليب البحث:  

تــمَّ اختيار مجموعة من مدن بحر أوروبا الشــاملية والبلطيــق.  وتتألف املنطقة من مدن 

متقدمة للغاية )هلســنيك وكوبنهاغن(، ومدن ناشئة )ريغا(، ومدن كبرية نسبياً )ستوكهومل( 

وأخرى صغرية بشــكل واضح )تالن وماملو(.  جميع هذه املــدن تقع ضمن اإلطار القانوين 

األورويب، األمــر الذي يجعــل املقارنة بينها مثرياً لالهتامم، ولكــن مل تقم جميع هذه املدن 

بتنفيذ تعليامت مشــريات االتحاد األورويب الجديدة.  ورغم أن املنطقة يغلب عليها طابع 

دول شامل أوروبا، إال أنها توفِّر مزيجاً تحليلياً جيداً ألغراض هذه الدراسة.

تضمنت الدراسة تحليالً شامالً لألدبيات وأساليب علمية متعمقة لَجْمع البيانات، حيث 

اســتخدم الباحث أســلوباً مكوناً من خطوتــن لَجْمع البيانات:  األوىل، تم توزيع اســتبيان 

م هذا االســتبيان للحصول عىل معرفة  يف املدن املختارة عن طريق شــبكة اإلنرنت.  وُصمِّ

شــاملة حول مشريات االبتكار يف املدن املشــاركة، وكان الهدف اآلخر هو اكتشاف حاالت 

دراســية مهمة يف هذا الســياق.  وأُعِطي ضباط االتصال يف املدن املشاركة قامئة بخصائص 

املشــريات واالبتــكارات ملطابقتها مع الحاالت، ومن ثَمَّ اختيار الحــاالت املحتملة، وتوفري 

بيانات التواصل مع األشخاص املسؤولن.  ونظراً لركيز الدراسة عىل تنفيذ تقنية جديدة أو 

مطورة بشــكل كبري، مل تكن جميع الحاالت مناســبة ملزيد من التحليل؛ ألن جانب االبتكار 

كان مفقوداً يف بعض الحاالت التي تعترب مشريات عادية.

وتشــتمل دراســات الحالة التي تمَّ تحليلها عىل الحاالت ذات العالقة بإنشاء السوق أو 

تأجيج السوق، أو توحيد السوق، باإلضافة ألمثلة املشريات املبارشة والتعاونية والتحفيزية.

ويف الخطــوة الثانية نُِفــذت املقابالت مع ممثــيل املدن واملنظامت املــزودة والخرباء 
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امليدانيــن.  وكان الهــدف من املقابــالت الحصول عــىل معلومات محــددة حول حاالت 

املشــريات الهادفة لالبتكار يف املدن املشــاركة.  وإجامالً تم تحديد سبع حاالت، وأُجريت 

مقابالت مع 18 شــخصاً من ســت مدن.  وتمَّ اشــتقاق البيانات العلمية أيضاً من مصادر 

ثانوية، مثل التقارير والوثائق املنشورة وغري املنشورة.

وكان االســتبيان واملقابلــة مبنين عــىل اإلطار املســتخدم يف تقرير معهــد فراونهوفر 

 ،Edler et al. ( للمفوضيــة األوروبية مع بعض التعديــالت )إيدلري وآخرونFraunhofer(

2005(.  وُصنِّفت نتائج الدراسة لتعكس األسئلة البحثية املذكورة يف الجزء التمهيدي.

تأثير المشتريات العامة على االبتكار:

تشــتمل دراسات الحاالت التي تمَّ تحديدها وتحليلها عىل تلك املتعلقة بإنشاء األسواق 

)ابتكارات جذرية غري متوفرة يف الســوق )املحيل(، وتصعيد األسواق )األسواق القامئة التي 

هي بحاجة إىل املزيد من التطوير(، أو توحيد األســواق )إنشــاء كتلة معتربة من األسواق(، 

وأمثلة املشريات املبارشة والتعاونية والتحفيزية )جدول 1-5(.

وســبب قلة الحاالت هو أن املشــريات العامة الهادفة لالبتكار ليست شائعة يف املدن 

التي متَّت دراستها.  ورغم ذلك تُغطي الحاالت مجموعًة واسعًة من أنواع املشريات العامة 

لالبتكار، وإن كانت ال تشــمل كلَّ األنواع املمكنة.  وبطبيعة الحال، فإن صغر حجم العينة 

يحدُّ من القدرة عىل اســتخالص أي اســتنتاجات مؤكدة.  والحاالت التي تمَّ تحليلها تشــري 

إىل أن القــوة الرشائيــة للمدن لها تأثــري ليس فقط عىل االبتــكارات التطويرية ولكن أيضاً 

االبتكارات الجذرية.  وجميع االبتكارات الجذرية تتضمن الرشوع يف إنشاء سوق جديد بدالً 

من توليد تقنيات جديدة للغاية.

ومن حيث امليزانية، فإن معظم املشــريات كانت مبــادرات صغرية الحجم مقارنة مع 

ميزانيات املدن.  حصة ميزانيات املشريات العامة مهمة نسبياً يف امليزانيات العامة للمدن، 

وتــراوح مــن 15 يف املائة يف ماملو إىل 40 يف املائة يف هلســنيك.  وباألرقــام تراوح ميزانية 

املشــريات العامة ما بن 160€ مليوناً يف ماملو إىل 2€ مليار يف هلســنيك.  رغم عدم وجود 

بيانات عن حصة املشريات الداعمة لالبتكار يف ميزانية املشريات، فإن األرقام املذكورة تشري 
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إىل إمكانية اســتخدام املشريات كوســيلة لتشجيع االبتكار.  ومع ذلك مل تتوفر اإلحصاءات 

ذات العالقة يف بعض املدن )جدول 2-5(.

جدول )1-5(

  تصنيف املشرتيات العامة للتقنية املبتكرة

الدور يف السوق

توحيد )تقييس(تصعيد )تكييف(إنشاء )تطوير(

املشريات املبارشة:

االحتياجات  أساس  عىل  بناء 

الذاتية للمنظمة املشرية.

برنامج تخطيط الرحالت 

العام  النقل  نظام  يف 

)هلسنيك(. 

لنظام  تعريفية  بطاقة 

النقل العام )تالن(.

الذكية  الهواتف  تطبيق 

لتذاكر نظام النقل العام 

)هلسنيك(.

آيل  حاسب  برامج 

تعليمية

)كوبنهاجن(.

املشريات التعاونية:

ــاء عــىل االحــتــيــاجــات  ــن ب

بن  واملتجانسة  املشركة 

العام  القطاعن  مستخدمي 

والخاص.

تعمل  صغرية  شاحنات 

اإليثانول  غــاز  بوقود 

)ستوكهومل(.

ــة  ــاق ــط ــام ال ــظـ نـ

ملباين  الشمسية 

البلديات )ماملو(.

املشريات التحفيزية:

ــاجــات  ــي بــنــاء عـــىل احــت

من  اآلخرين  املستخدمن 

خارج املنظمة املشرية.  

املدينة  حــي  تطوير 

البيئية

Hammarby Sjöstad

)ستوكهومل(.

.)2005 ،Edler et al.( املصدر:  الباحثون، بناًء عىل املقابالت، وباستخدام منهجية مقتبسة من إيدلري وآخرين

اســتخدمت املدن أســاليب رشائيــة مختلفة جداً، بــدءاً من الرشاء املبارش للمشــاريع 

التعاونية واملشريات التحفيزية.  ويف حالة واحدة تمَّ تنفيذ اتفاقية مشريات قبل أن تكون 

تجاريــة ومتطــورة.  وقد كان تجميع الطلب عنرصاً أساســياً يف حالة املشــريات التعاونية 

يف ســتوكهومل، والتي كانت أيضاً مرشوَع التطوير التقنــي األكرث تعقيداً، ومتيزت بأقوى آثار 

»الجــذب« يف الطلــب.  وهذا يعني أن تجميع الطلب أمٌر ال مفــرَّ منه إذا كانت مبادرات 

املشريات الحرضية االبتكارية تهدف لدعم تطوير تقنيات معقدة عىل نطاق واسع.



االبتكار يف القطاع العام عىل املستوى الحرضي: حالة املشرتيات العامة

125االبتكار يف القطاع العام:  الربط بني القدرة والقيادة

وتشــري الحاالت التي متت دراستها إىل أن الحكومات املحلية ميكن أن تقوم بدور إنشاء 

األســواق )انظر أيضاً الجدول 5-2(.  إنشاء األسواق عادًة ما يتم من خالل إحدى طريقتن:  

األوىل، بإمكان إنشــاء الســوق أن يكون »نتيجة إضافية« لعملية املشريات، حيث الهدف 

ح حالة بطاقات الهوية يف تالن أن املشــريات  الرئيــيس هو تلبية حاجــة اجتامعية.  وتُوضِّ

الهادفــة لالبتكار قد تؤدي إىل حلول جديــدة مل تكن متوقعة من ِقبل الجهات املعنية قبل 

بدء العملية.  الثانية، أن إنشــاء الســوق هو الغرض الرئييس من النشاط الرشايئ.  وكام هو 

ح يف حالة ستوكهومل، فإن إنشاء سوق من خالل استخدام املشريات التعاونية ميكن أن  موضَّ

يكون هدف الســلطة املحلية.  ويتبن من الحاالت أن املشــريات الهادفة لالبتكار بإمكانها 

كذلك أن تفشــل.  والقاسم املشرك يف األمثلة الناجحة - مثل:  السيارات التي تعمل بوقود 

اإليثانول يف ســتوكهومل، مخطط الرحالت يف هلســنيك، ونظام التذاكر اإللكرونية يف تالن - 

هو أن جميع املحاوالت السابقة لرشاء هذه الحلول فشلت، ولكن الخربة املكتسبة تحولت 

الحقاً إىل نتائج ناجحة. 

جدول )2-5(

  ملخص الحاالت الدراسية يف مدن بحر أوروبا الشاملية والبلطيق

برنامج تخطيط 
الرحالت يف نظام 

النقل العام 
)هلسنيك(

شاحنات صغرية تعمل 

بوقود غاز اإليثانول 

)ستوكهومل(

تطوير حي املدينة البيئية

Hammarby Sjöstad

)ستوكهومل(

بطاقة تعريفية لنظام 

النقل العام )تالني(

19982004-200120072012سنة الرشاء

تعاوينمبارشنوع املشريات

متنوع )200 مرشوع(

يشمل مسابقات تقنية، 

إنشاء األسواق.

مبارش

تطويريمتنوعجذريجذريطبيعة االبتكار

املخاطر  مستوى 

للمشري
منخفضمنخفضمنخفضمتوسط

الهدف
زيادة كفاءة وفعالية 

النقل العام 
أهداف سياسات البيئةأهداف سياسات البيئة

دفع  عملية  تسهيل 

الناس  جذب  الرسوم، 

كمقيمن  للتسجيل 

محلين.
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برنامج تخطيط 
الرحالت يف نظام 

النقل العام 
)هلسنيك(

شاحنات صغرية تعمل 

بوقود غاز اإليثانول 

)ستوكهومل(

تطوير حي املدينة البيئية

Hammarby Sjöstad

)ستوكهومل(

بطاقة تعريفية لنظام 

النقل العام )تالني(

مجلس مدينة هلسنيكالجهة املبادرة

بلدية مدينة ستوكهومل

االحتياج  )تحديد 

واملتطلبات املشركة(.

إدارة حي املدينة البيئية

Hammarby Sjöstad

)ستوكهومل(

بلدية مدينة تالن

)إدارة املواصالت(

املشري
مدينة  مجلس 

هلسنيك

القطاع  من  األغلبية 

الخاص

قد  ستوكهومل  مدينة 

تشري 5-10 شاحنات.

إدارة حي املدينة البيئية

Hammarby Sjöstad

)ستوكهومل(

بلدية مدينة تالن

املورد
 WM-data

 LogicaCMG
Volkswagenمتنوع

تحالف:

 C e r t i fi c a t i o n

 Center Ltd., Eesti

Ühispank and EMT

أو  املنتج  سعر 

الخدمة 
€160000

150000 لكل شاحنة

حوايل 22.3€ مليوناً 

الكمية؛  ضامن  دون 

1500 شاحنة.

-

سعر االبتداء €700000

 €2 حوايل  اإلجاميل 

مليون 

العروض  عدد 

املنافسة

10 عروض مقبولة.

6 عروض يف الجولة 

الثانية.

تم اختيار 3 

لالستعراض التجريبي.

فولكسفاجن  )رشكة   1

للفئة  فقط  قدمت 

الشاحنات،  الصغرية من 

العمليات  تأجيل  تم 

األخرى(.

-6

امللكية  حقوق 

الفكرية

 – األسايس  املنتج 

 – Adoptions رشكة

مدينة هلسنيك

املورد-رشكة فولكسفاجن

أثر االبتكار

الصادرات  زيادة 

التنافسية  والقدرة 

فائدة  الرشكة،  لدى 

مالين،   €5 التكلفة 

يف  املستخدمن  عدد 

اليوم 90000

جديد  سوق  إنشاء 

نقل  خدمات  )سوق 

التي  للسيارات  جديد 

غاز  بوقود  تعمل 

اإليثانول(.

بزيادة  املوردين  بعض  قام 

اإلنتاج  عمليات  سعة 

يف  ابتكارات  وبتنفيذ 

العمليات.

فعالة،  حلول  تطبيق 

ذات  وطنية  بطاقات 

تطبيق  عالية،  شعبية 

مدن  يف  النظام  نفس 

أخرى.
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تتمة الجدول 2-5 

تطبيق الهواتف الذكية لتذاكر 

نظام النقل العام )هلسنيك(

برامج حاسب آيل تعليمية

)كوبنهاجن(

نظام الطاقة الشمسية ملباين 

البلديات )ماملو(

200120072005سنة الرشاء

مبارش / تعاوينتعاوينمبارشنوع املشريات

طبيعة االبتكار

للتثبت  فريد  )أسلوب  جذري 

من التذاكر( وتطويري )استخدام 

الرسائل القصرية(.

توحيد السوقتوحيد السوق

املخاطر  مستوى 

للمشري
منخفضمنخفضمنخفض

الهدف

تؤدي  وأسهل  أفضل  خدمة 

لزيادة استخدام النقل العام بدالً 

من السيارات.  

تعليمي  بنظام  الطالب  تحفيز 

جيد من خالل تقنية املعلومات.
قضية بيئية

.Plusdial Ltdالجهة املباِدرة
إدارة  كوبنهاجن،  مدينة  بلدية 

شؤون األطفال والشباب.

)موظفو  ماملو  مدينة  بلدية 

الخدمة املدنية يف البلدية(.

بلدية مدينة كوبنهاجنHKL Enterpriseاملشري
إدارة  ماملو،  مدينة  بلدية 

العقارات.

املورد
 Plusdial Ltd.  with

.Add2Phone Ltd
Crossroads Copenhagen-

أو  املنتج  سعر 

الخدمة 
-

€ 65000

بحوايل  كوبنهاجن  )شاركت 

€ 15000

قيمة لوح التوليد 8€ مالين.

سعر ثابت:  مدينة ماملو دفعت 

30% ودولة السويد دفعت %70

العروض  عدد 

املنافسة
-

ال ينطبق – عملية تفاوض، غري 

مفتوح نظراً لحجم املرشوع.

النظام، عرض  4 عروض لركيب 

واحد لتصنيع الصلب، إجراءات 

بحث  دون  مفتوحة  مشريات 

ملوردين محلين.

امللكية  حقوق 

الفكرية
مقدم العرض

مدارس   ،Alinea رشكة  ملكية 

كوبنهاجن الحكومية لها دخول 

مجانية.

-
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تطبيق الهواتف الذكية لتذاكر 

نظام النقل العام )هلسنيك(

برامج حاسب آيل تعليمية

)كوبنهاجن(

نظام الطاقة الشمسية ملباين 

البلديات )ماملو(

أثر االبتكار

إنشاء سوق جديد، دعم التجارة 

ارتفاع مستوى رضا  الهاتف،  عرب 

النقل  سمعة  تحسن  العمالء، 

العام يف مدينة هلسنيك، تحسن 

كفاءة وفعالية املشغل.

عملية ناجحة لبَّت االحتياجات:  

تحفيز األطفال وإرضاء املعلمن.

تشجيع  بنجاح،  الطاقة  توليد 

اقتصادية،  فوائد  األخرى،  املدن 

التسويق  اجتامعية،  خدمة 

للمدينة.

  .)Edler et al, 2005.( املصدر:  الباحثون، بناء عىل املقابالت، وباستخدام منهجية مقتبسة من إيدلري وآخرين

عوامل النجاح:  

كانت الدوافع الرئيســية للمشــريات الهادفة لالبتــكار احتياجات أو سياســات عامة 

محددة، مثل السياســات البيئية.  لقد كانــت تالن- مثالً- تواجه التحدي املتمثل يف إدخال 

د لوســائل النقل العام، حيث أدت يف النهاية إىل إنشــاء تذاكر البطاقات  نظــام تذاكر موحَّ

التعريفية اإللكرونية.  وقد بدأت حالة كوبنهاجن بســبب احتياج يف السياســة التعليمية.  

وقد كان رشاء إمدادات الطاقة الضوئية يف ماملو نتيجة مبارشة لسياســتها البيئية، ولكنه تمَّ 

أيضاً اســتغالله كأداة تسويقية للمدينة.  وكذلك يف ســتوكهومل كان دافع املشريات العامة 

لالبتكار إىل حد كبري أهدافاً بيئية)2(.  وقد أُطلقت املبادرات يف هلســنيك ملواجهة املشــاكل 

الناشئة يف قطاع النقل العام يف املدينة.  ورغم ذلك فإنه ميكن استنتاج أن مدن بحر أوروبا 

الشــاملية والبلطيق مل تستخدم املشريات كإجراء سياسة ابتكار حقيقية )عىل سبيل املثال، 

لتســهيل عمليات االبتكار يف مراحل(؛ بل كأداة أساسية إضافية يف تحقيق أهداف سياسات 

اجتامعية وبيئية أخرى.

يف الحــاالت التي تمَّ تحديدها، تُركت حقــوق امللكية الفكرية ملقدمي الخدمات، وهذا 

ينبغــي أن يؤثر إيجاباً عىل مراحل التنمية املســتقبلية للمنتجات التي تم رشاؤها، وبالتايل 

يــؤدي إىل نتائج إيجابيــة إضافية.  وال يبدو أن هناك أيَّ عالقة بن عدد املنافســن ونجاح 

مبادرات الرشاء، األمر الذي يدعم التوقعات النظرية.

ويظهــر أن أدوار الحكومــات اإلقليميــة واملركزيــة ذات أهمية يف نُظــم ابتكار املدن.  
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وقــد كان هذا واضحاً يف حالة البطاقة التعريفية لنظام النقل العام يف تالن، إذ إنه ال ميكن 

لهــذه الخدمة املبتكرة أن تنطلق دون دعم الحكومــة املركزية التي بدأت تطوير بطاقات 

الهوية اإللكرونية يف املقام األول.  ويف الســويد ساعدت الحكومة املركزية مبدينة ستوكهومل 

يف إنشــاء ســوق لســيارات تعمل بوقود اإليثانول من خالل مطالبة محطات الوقود ببيع 

أنــواع الوقــود البديلة، وكذلك إعفــاء الرضائب عنها.  ومتكنت مدينة ماملو من اســتخدام 

ـرة للطاقة لرشاء  اإلعانــات املخصصــة من الحكومة املركزيــة يف إطار الحلول التقنية املوفِـّ

مت أيضاً إجراءات داعمة النتشار الحلول املبتكرة،  أنظمة جديدة للطاقة.  واملدن نفسها قدَّ

إذ إن املشــريات يف حــد ذاتها قد ال تكون كافية.  وعىل ســبيل املثــال، عند دخول مدينة 

ســتوكهومل يجب عىل الســائق دفع رسوم االزدحام، ويُســتثنى من ذلك حالة وجود سيارة 

داعمــة للبيئة، والتي تحصــل كذلك عىل مواقف مجانية.  ويف تالــن، تكلفة تذكرة الهوية 

الوطنية أقل من مثن التذكرة العادية.

ويف معظم الحاالت حظيت املشريات الهادفة لالبتكار بدعم مبارش من أعىل املستويات 

يف الدولة.  ويف إحدى الحاالت فُِصل رئيس املرشوع من املشريات بسبب نتائج غري مرضية 

يف عملية الرشاء.  وقد اعرف مســؤولو املشــريات يف هلســنيك بأنهــم ال يزالون يف رصاع 

مــن أجل التعوُّد عىل املتطلبــات القانونية الجديدة، ويرون أن مســألة الربط بن االبتكار 

واملشريات تخدم املستقبل، ويبدو أن املسؤولن يف املدن األخرى يف املوقف نفسه، ويرون 

أن القضية برمتها جديدة بالنسبة لهم.

وتكشــف دراســات الحالة رضورة إرشاك املستشــارين والخرباء الخارجين يف عمليات 

املشريات الهادفة لالبتكار نظراً لتعقيدها، ولكن االستعانة بجهات استشارية خارجية يزيد 

من تكاليف املعامالت يف املشريات العامة ملشاريع االبتكار؛ ومن ثَمَّ تواجه املدن التحدي 

املتمثــل يف قياس اآلثار اإليجابيــة غري املبارشة املحتملة التي تنجم عن املشــريات مقابل 

الحاجــة إلبقاء تكاليف املعامالت تحت الســيطرة، وهذه من األمــور التي ما زالت املدن 

بحاجة لتعلُّمها.
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العوائق:  

كام ذكرنا أعاله، املشــريات العامة الهادفة لالبتكار ليســت شــائعًة يف املدن التي متت 

دراســتها.  وميكن القول إن العوائق للمشــريات الهادفة لالبتكار التي ذكرناها آنفاً تنطبق 

كذلــك يف حاالت بحر أوروبا الشــاملية والبلطيق.  وبشــكل عام، يبــدو أن هناك نقصاً يف 

األدوات املتاحــة يف املدن فيام يتعلق بجانب الطلب.  وال يوجد مؤرشات لتخصيص األموال 

املحلية للمشريات االبتكارية.  واملسؤولون ال يدركون جيداً اإلمكانيات التي يوفِّرها تنظيم 

املشريات العامة لدعم االبتكار.  باإلضافة إىل ذلك، فإن السوق واملعرفة التقنية متواضعة.  

َز املوظفــن لقضاء الوقت الالزم يف  وكــام أوضح ممثــل مدينة كوبنهاغن:  إنه تحٍد أن تحفِّ

املشاريع، وهي ليست من مهامهم الرئيسية.

ال يلعــب االبتكار أيَّ دور يف التعليامت الحالية للمشــريات العامــة يف املدن التي تمَّ 

دراســتها.  وقــد أظهرت حالــة ماملو أنه يف حــن أن بعض اإلدارات تؤكد عــىل االبتكار يف 

مامرساتها اليومية، يضع اآلخرون املزيَد من الركيز عىل املنتجات الجاهزة للحد من املخاطر.  

وقد شــاركت مدينة كوبنهاغن يف مشاريع التنمية املبتكرة ولكن ليس كجزء من املشريات 

العامة.  وفيام يخصُّ املســتوى اإلســراتيجي للمشــريات العامة واالبتكار، كانت هلسنيك 

وســتوكهومل فقط هام املدينتان اللتان وضعتا رؤية سياسة مرتبطة باملشريات واالبتكار يف 

منطقتهام.  وبالنســبة لهلسنيك، هذه قضية جديدة نسبياً ومل يُتخذ فيها أيُّ إجراءات تُذكر 

حتى اآلن، ولكن وفقاً ألحد املســؤولن عن قضايا املشــريات العامة هناك:  من املسلَّم به 

أننا ينبغي أن نكون قادرين عىل تغيري مامرســاتنا ووجهات نظرنا وفقاً لتغريات واحتياجات 

الســوق املحتملة؛ لذلك لدينا إسراتيجية جديدة للتنمية االقتصادية ذُكرت فيها املشريات 

باعتبارها أحد مجاالت التعاون.

وميكن اعتبار ستوكهومل كمدينة ذات خربة يف هذا املجال)3(.   باإلضافة إىل تاريخ طويل 

يف هذا النوع من املشاريع )انظر حالة شاحنات وقود اإليثانول أدناه(، فقد وضعت املدينة 

أيضاً إطاراً للتعامل مع املقرحات املبتكرة التي يتقدم بها الجمهور.  ووفقاً إلحدى املقابالت 

فإن هدف ســتوكهومل هو:  تعزيز التنمية االقتصادية، سواء يف ستوكهومل أو يف املنطقة، من 

خالل املشريات واملنافسة، حيث يتم الرحيب بعدد كبري من الرشكات الصغرية كرشكاء.
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م مدينة ستوكهومل يف هذا املجال بأن السويد هي إحدى الدول القليلة  وميكن تفسري تقدُّ

 Edquist يف أوروبا التي تعاملت مع هذه القضية منذ التســعينيات )إيدكويست وآخرون

.)2000 ،et al.

وهناك نقص يف الوعي لدى املســؤولن يف املدن حول العالقة بن املشــريات واالبتكار.  

واملدن مل تبادر حتى اآلَن يف تفعيل املشريات العامة التي تهدف لدعم التنمية االقتصادية)4(. 

وليس هناك فهم واضح بشــأن نقل حقوق امللكية الفكرية يف املدن.  معظم الحاالت التي 

مي الخدمات، ولكن  جرى استعراضها تشري إىل أن حقوق امللكية الفكرية يتم نقلها إىل ُمقدِّ

املقابالت كشــفت أن هذا ال ميثِّل املامرســات الشــائعة يف املنطقــة، وأن املدن تقاوم ترك 

مي الخدمات.  وكام ذكر الرئيس التنفيذي يف إحدى الرشكات  حقوق امللكية الفكريــة ملقدِّ

البارزة يف تقنية املعلومات واالتصاالت يف املنطقة:

مســألة نقل حقــوق امللكية الفكريــة هي أبرز أوجــه القصور يف املامرســات الحالية 

للمشريات العامة الهادفة لالبتكار.  ولتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ال بد أن تبقى حقوق 

م الخدمة لتتمكن نتائج الرشاء )أي الحلول املبتكرة( من االنتشــار  امللكية الفكرية مع ُمقدِّ

يف السوق.

وبالتــايل فإن القطاع العــام يف الواقع مينع نرش التقنية الجديدة يف الســوق.  ورداً عىل 

سؤال حول التحديات واملشكالت املحتملة للمشريات العامة الهادفة لالبتكار، اعرف أحد 

املشاركن أن العقبة الرئيسية تتمثل يف أن »نظام املشريات العامة الوطني ال يُعرِّف بشكل 

منفصل رشاء املنتجات أو الخدمات املبتكرة«.

فالالئحة الجديدة للمشــريات العامة يف االتحاد األورويب تتضمن يف الواقع العديَد من 

األدوات املصممة خصيصاً لتشجيع االبتكار من خالل املشريات )للحصول عىل ملحة عامة، 

بل ببساطة مل يُدرك أو مل يتم دمجها يف الترشيعات  انظر ECEG، 2005(.  ووجود هذه السُّ

الوطنيــة أو املحلية.  ويبدو أن موظفي الخدمة املدنية يف بعض املدن لديهم خلفية أفضل 

عن الفرص التي تتيحها املشــريات العامة الهادفة لالبتكار، ولديهم خربات مبارشة ناجحة 

وغري ناجحة عىل حد سواء )املكتسبة يف إطار قواعد االتحاد األورويب »القدمية«( ولكن هذه 

التجارب ال تُنرش وال تُناقش عىل نطاق واســع.  األمر نفســه ينطبق عىل الرشكات، فالذين 
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كانت لهم تجارب إيجابية يعتربون املشريات املبتكرة أداًة مهمة يجب تطبيُقها عىل نطاق 

أوســع.  ويف الوقت نفســه، فإن املدن لديها تجربة مختلفة للتدريب يف مجال املشريات.  

وهناك أمثلة عىل التدريب التطوعي وكذلك التدريب القائم عىل اإلســراتيجيات، ولكن مل 

يجد الباحثون أيَّ برامج أو دورات تدريبية ُممنهجة تستهدف املشريات واالبتكار.

إنَّ غالبية املدن ال متلك اإلجراءات الالزمة لتنفيذ مراقبة مســتمرة للسوق لتحديد أنواع 

الحلول الجديدة التي قد تقدمها الرشكات الخاصة أو الجامعات لتلبية احتياجات الجمهور.  

ح أحد املسؤولن أن ستوكهومل  لقد برزت مدينة ستوكهومل كاستثناء يف هذا الجانب، كام رصَّ

لديها حوار مســتمر مع فروع مختلفة للمكتب التنفيذي وغريه من اإلدارات.  وهناك أيضاً 

إمكانية بالنســبة للرشكات أو املنظامت الخارجية أن تتحدى - كام يُقال - األنشــطة القامئة 

يف جميع أنحاء املدينة، حيث يُطلب من اللجنة املســؤولة إجراء االختبارات للرد عىل هذه 

التحديات.

تعتمد املشــريات نشــاطاً نادراً لدى املدن، وكذلك تأثريها عىل ابتكار التقنيات قبل أن 

تصبح تجاريًة.  هذا ينطبق أيضاً عىل أمثلة االبتكار الجذرية املشــمولة يف الدراســة.  لقد 

كان االســتثناء الكبري مدينة هلسنيك يف حالة املشريات املتعلقة مبخطط الرحالت )الجدول 

مي العروض مبنح جوائز نقدية  5-2(، حيث قامت املدينة بخفض بعض املخاطر املالية ملقدِّ

ألفضل ثالثة عروض.  هذا ال يعني أن أمثلة املشريات مل تحتِو عىل أي مخاطر.  وعىل سبيل 

املثال، املشــريات املتعلقة بالســيارات التي تعمل بوقود اإليثانول يف ســتوكهومل مل تؤِد إىل 

النتائج املتوقعة يف املحاوالت األولية.  ومع ذلك فمن حيث السياســات، مل تكن املدن عىل 

درايــة باتخاذ أي خطوات أخرى للحد من مخاطر مقدمي الخدمات املرتبطة باســتثامرات 

البحوث والتطوير أو اإلنتاج أو االختبارات امليدانية.

الخالصة واآلثار المترتبة على اإلدارة العامة:

من خالل استكشاف املامرسات الحالية يف املشريات العامة الهادفة لالبتكار يف سٍت من 

مدن بحر أوروبا الشاملية والبلطيق، أظهرت هذه الدراسة أنه بإمكان املشريات العامة أن 

مي الخدمة. تؤثِّر يف ابتكار مقدِّ
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دراســة حالة تطبيق الهواتــف الذكية لتذاكر نظام النقل العام يف هلســنيك دلت عىل 

ر  التأثري اإليجايب للقطاع العام عىل األســواق من خالل املشريات املؤيدة لالبتكار.  وقد ُصدِّ

تطبيق مخطط الرحالت يف هلسنيك إىل الواليات املتحدة ودول أخرى، كام أن الرشكة نفسها 

ِبيعت ست مرات.  والرشكة التي وضعت تذكرة الهوية الوطنية يف تالن تعتمد عىل املعرفة 

والتقنية املتقدمة لتقديم منتجات وخدمات جديدة يف مناطق أخرى.  ومن هنا يتجىل األثر 

اإليجايب يف املشــريات العامة يف الرشكات عن طريق زيادة الصادرات، واألهم من ذلك هو 

التغريات يف »روتن« الرشكات فيام يتعلق بأســاليب االبتــكار.  هذا األخري )التغيري الفوري 

للســلوك( يعترب أهم أثر عىل اإلطالق؛ ألن بعض اآلثار االقتصادية املرتبة عليه )الصادرات، 

وزيــادة يف القيمــة املضافة( قد ال تظهر إال يف املســتقبل )OECD, 2006(.  وميكن القول 

إن معظــم الحلول التي تم رشاؤهــا وتحليلها هنا مل تكن لتتحقق لــو مل تلعب املدن دوَر 

مــي الخدمات للتغلب عىل  املســتخدم األول.  ومتكنــت املدن من التأثــري إيجاباً عىل ُمقدِّ

مرحلة التكوين للتقنيات قيد االستعراض.

ويتضح يف حاالت املشريات العامة الهادفة لالبتكار أنها تنبع يف األساس من احتياجات 

أو سياسات عامة محددة، مثل السياسات البيئية التي ميكن اعتبارها منصًة جيدة لألنشطة 

املســتقبلية.  ومع ذلك، فإن الدراسة كشــفت أن إمكانات املشريات االبتكارية العامة غري 

ُمســتغلة وال يُنظر إليهــا عىل أنها جزٌء ال يتجزأ من سياســة االبتــكار الحرضية؛ حيث إن 

املسؤولن يف املدينة ال يدركون العالقة بن املشريات واالبتكار.

ويبدو أن هناك تناقضاً يف الطريقة التي يُنظر فيها للمشــريات العامة الهادفة لالبتكار.  

فمن ناحية، الظاهرة مفهومة نظراً للسياسة الرسمية الدامئة لالتحاد األورويب التي تنص عىل 

أنه ال ينبغي اســتخدام املشــريات ألهداف اجتامعية أوســع.  ومن ناحية أخرى، يف سياق 

التنافســية الحرضية هذه الظاهرة تثري الدهشــة؛ ألن املشــريات االبتكارية عىل األقل من 

الناحية النظرية تعترب أداة طلب قوية بإمكان السلطات العامة استغاللها لتشجيع االبتكار.  

وهناك عدٌد من الدروس املســتفادة التي ميكن اســتخالصها من اإلطار النظري والنتائج 

العلمية لهذه الدراسة، والتي لها آثار عىل رسم السياسات وأنشطة اإلدارة العامة يف املدن.

أوالً، هناك حاجة واضحة إلسراتيجية ومبادئ توجيهية ملشريات االبتكار العام يف املدن 
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ملعالجة كلٍّ من االبتكار الجاهز تجارياً و»املعتاد« وابتكار املراحل املبكرة قبل التجارية )5(.

ويجب عىل هذه اإلســراتيجية الربُط بن سياســات االبتكار )سواء جانب الطلب أو جانب 

العرض(، وسياسات البحوث والتطوير )إن ُوجدت(، وسياسات املشريات العامة والسياسات 

امليدانية )مثل السياســة البيئية(.  كام ينبغي لهذه اإلســراتيجية تنسيق السياسات لتكون 

أساســاً إلدخال الطلب عىل االبتكار يف ترشيع تنظيم حقل معن من السياســة.  وتشــكيل 

اإلســراتيجية عامٌل مهم للتغلُّب عىل مشكلة الوعي وتغيري ثقافة املشريات العامة الحالية 

التي هي إىل حد كبري إرث من السياسات السابقة يف االتحاد األورويب.

ثانيــاً، ينبغي للمدن أن تتعامل بشــكل منظَّم مع الحواجز والقضايــا اإلدارية املتعلقة 

بتنفيذ املشــريات االبتكارية من أجل تجنُّب الوقوع يف إشكالية »املشري الذيك«.  ويجب 

عىل املدن بناء قدراتها يف َجْمع املعلومات بشــكل منتظم من السوق عن الحلول )التقنية( 

لتلبيــة االحتياجات االجتامعية الناشــئة)6(، وعليها كذلك االســتفادة الكاملة من أســاليب 

املشريات العامة الجديدة التي تدعم االبتكار)7(، كام أنَّ عليها إدخال آليات التقييم املناسبة 

يف املامرســات اليوميــة.  وقد يكون تخصيص منــح محددة إلجراء مشــاريع تجريبية من 

املشــريات االبتكارية إشارة ملشــري القطاع العام بأن املخاطرة مسموحة من ِقبل القيادة 

السياســية.  وينبغي للمدن أيضاً تطوير أســاليب وتقنيات إدارة املخاطر، وأن تكون خطط 

التدريــب ذات الصلة باالبتكار ملســؤويل املشــريات من بن الخطــوات األوىل التي يجب 

اتخاذها.

ثالثاً، ينبغي عىل املدن أن تعالج مســألة محدودية الســوق واملــوارد من خالل التأكيد 

عىل تجميع الطلب لزيادة تأثري »جاذبية« الطلب.  وباإلضافة إىل املشــريات املبارشة التي 

تُشــكِّل معظم النمط السائد يف املشــريات العامة اليوم، ينبغي إعطاء املزيد من االهتامم 

للمشريات التعاونية والتحفيزية مع القطاع الخاص وكذلك املنظامت العامة.  وعالوة عىل 

ذلك، يتعن عىل املدن إرســال إشــارات قوية إىل الســوق بأن هناك موارد للحلول املبتكرة، 

مي الخدمات االبتكارية. وأنها ترحب مبقدِّ
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شكر وتقدير:

تــمَّ دعــم البحث جزئيــاً من ِقبــل وزارة التعليــم والبحــوث اإلســتونية )املنحة رقم 

SF0140094s08(، واملؤسســة اإلســتونية للعلــوم )املنــح أرقــام:  7577، 7441، 8097(، 

ومرشوع BaltMet Inno.  الباحثون ممتنون للمســاعدة يف إجراء البحث من ِقبل كايتانو 

بينــا )Caetano Penna( ومارجيت ســورنا )Margit Suuma( ولجميع األشــخاص الذين 

متت مقابلتهم لهذه الدراسة.

مالحظات:

1- ال يوجد سوى دراسات حاالت قليلة عن املشريات العامة الهادفة لالبتكار عىل املستوين 

 Edler et al,.( املحيل واإلقليمي يف األدبيات املتاحة، عىل ســبيل املثال:  إيدلري وآخرون

.)Binks, 2006( ؛ بنكس)Pohl and Sandberg, 2005( ؛ بول وساندبرج)2005

مي وســائل  2- يف مجــال النقل، عىل ســبيل املثال، يجب عىل مقاويل َجْمع النُّفايات وُمقدِّ

النقــل العام ورشكات ســيارات األجرة اســتخدام املركبات النظيفة يف ســتوكهومل.  وال 

يتــم التعاقد وإصدار الراخيص إال للمقدمن الذين يضمنون اســتخدام عدد معن من 

السيارات النظيفة.

3- هذا ال يعني أن املدن األخرى ال تشارك يف مشريات الحلول املبتكرة عىل اإلطالق.  عىل 

العكس من ذلك، فقد كشــفت دراســات الحاالت التي تمَّ القيام بها أنها جهود منفردة 

وليس نشاطاً منسقاً.

4- عندما تم التواصل مع ممثيل املدن من أجل فرز املرشــحن املحتملن لحاالت دراســية 

للمشــريات االبتكاريــة، ذكــرت الغالبية العظمى مــن املدن أنها مل تشــهد مثَل هذه 

ـر يف االبتكار من خالل  الحــاالت.  وكام توضح الدراســة فإن جميع املــدن بالفعل تؤثِـّ

املشــريات، ولكــن يف معظم الحاالت يتم ذلك بشــكل غري مبــارش أو دون وضع هذا 

الهدف يف عن االعتبار.

5- أمثلة للسياســات الحالية عىل املســتوى الوطني موجودة، عىل سبيل املثال، يف اململكة 

.)2005 ،ECEG املتحدة وهولندا )انظر
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6- قد يشــمل ذلك »أيام الصناعة«، والحوارات الفنية، والتعامل مع عروض )غري مطلوبة(، 

واستشارات مع وكالء نقل التقنية.

 most economically( ً7- األمثلــة تشــمل معايــري املناقصــة األكــرث جــدوى اقتصاديــا

advantageous tender criteria(، والحوار التنافيس، واملواصفات عىل أســاس األداء، 

والرجوع للمعايري، واالتفاقات اإلطارية.



الجزء الثالث

الشبكات واالبتكار



الفصل السادس

االبتكار يف القطاع العام:  الربط بني القدرة والقيادة 138



139االبتكار يف القطاع العام:  الربط بني القدرة والقيادة

الفصل السادس

االبتكار داخل الحكومة:  أهمية الشبكات
                    جيني لويس، مارك كونسيدين، ودميون ألكساندر

)Jenny M.  Lewis, Mark Considine and Damon Alexander(                   

مقدمة:

يركز هذا الفصل عىل الشــبكات وعالقتها باالبتكار داخل الحكومة.  وســوف يتم بحث 

مفهوم »الشــبكات« وتأســيس إطار تحلييل ميكن من خالله اســترشاف دور الشــبكات يف 

عملية االبتكار.  ويرى الباحثون أن هناك قيمًة يف اعتامد نهج الشــبكات لدراســة االبتكار 

م مدخالً جديداً لفهم قضايا القوة وكذلك قضايا االبتكار. داخل الحكومة؛ ألن الشبكات تقدِّ

م هذا الفصل نتائج دراسة واسعة تشمل البريوقراطيني والسياسيني من إحدى عرشة  يقدِّ

حكومة محلية يف والية فيكتوريا يف أســراليا؛ وذلــك لتحديد األمناط االبتكارية والتوجهات 

اإلجرائية املختلفة.  بعد ذلك سوف يتم مناقشة االختالفات يف هذه األمناط وأنواع اإلجراءات 

املختلفة بني الحكومات وفقاً لألدوار السياسية واإلدارية املختلفة.  ووفقاً للقول املأثور، يبدو 

د املوقف من حيث وجهات النظر حول االبتكار والحوكمة، ومن ثَمَّ  أن املنصب هو ما يحدِّ

يصبح الركيز عىل مفاهيم ووسائل الشبكات االجتامعية، والدراسة املفصلة لهيكل املشورة 

وشــبكات املعلومات اإلسراتيجية للسياســيني والبريوقراطيني يف الحكومات اإلحدى عرشة.  

وســوف يتم استكشــاف الهيكل العام لهذه الشــبكات، ومن ثَمَّ الركيز عىل كيفية اختالف 

تكوينات الشــبكات حول أطراف معينة بني السياســيني وكبار التنفيذيني واإلدارة الوسطى، 

وكذلك عرب البلديات املختلفة.  والسياســيون هم أصحــاب النفوذ يف بعض الحكومات، يف 

حني أن كبار املديرين التنفيذيني أو اإلدارة الوسطى أكرث أهميًة يف حكومات أخرى.  وهناك 

كذلك اختالف يف مستوى الرابط بني األطراف السياسية والبريوقراطية عرب البلديات.

وأخــرياً، يرشح هــذا الفصل بالتفصيل املبتكرين، وما الــذي يفرقهم عن زمالئهم، وكذلك 

الركيز بشــكل خاص عىل خصائص الشــبكات ذات العالقة.  وسوف يتم استكشاف ومحاولة 
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تفكيك اآلثار املزدوجة للهياكل الرسمية )الهرمية( وغري الرسمية )الشبكية(، وبناًء عىل أساس 

تحليل الشــبكات االجتامعية والتقليدية واألســاليب اإلحصائية الكمية سوف يتم استنتاج أن 

املبتكرين ينفردون بأمناط شبكية محددة، تتجاوز تلك التي تُعزى إىل التسلسل الهرمي وحده.

االبتكار داخل الحكومة:  أهمية الشبكات:

غالبــاً ما يُطرح موضوع االبتكار باســتخدام مفاهيم يكرث النقــاش حولها، مثل:  األفكار 

والتقنيات الشــاملة، وكرس القوانني، والشــخصيات الكاريزميــة.  والكثري من هذه األعامل 

تتعلق برشكات القطاع الخاص يف الطليعة، والتي تتمتع مبستويات عالية من املرونة والحرية 

يف متابعة األفكار الكبرية دون مســتويات الرقابة التي تصاحب الخدمات الحكومية املمولة 

من القطاع العام.  ومناقشــة الحكومة غالباً تكون من زاوية اإلحباط الذي تسببه لالبتكار، 

أو ما ينبغي عىل الحكومات أن تفعله لتشجيع اآلخرين عىل االبتكار.  وهناك صمٌت إىل حد 

كبري يف األدبيات عن موضوع االبتكار داخل الحكومة.  ويُشكِّل هذا الفصل محاولًة لتحويل 

هذا الركيز يف االتجاه املعاكس باستكشاف االبتكار داخل الحكومة.

واملهمة األوىل يف دراســة االبتكار يف الســياق الحكومي والســيايس هو فصل التوقعات 

واآلراء حــول مختلف الفــرص والقيود املفروضة عىل االبتكار داخــل الحكومة.  كيف يتم 

االبتــكار؟  ما هي العوامل التي تؤدي إىل حدوثه؟  ما هي األطراف املشــاركة؟  هل يلعب 

السياســيون بصفتهم ممثيل العملية الدميقراطية الرسميني دوراً مهامً يف هذه اللعبة؟  ومن 

أجــل التعامــل مع هذا املوضوع الكبري، ركزت الدراســة عىل عدة تســاؤالت واعدة مبنية 

عىل دراســة األدبيات )انظر كونســيدين وآخرين .Considine et al، 2009(، وسوف يتم 

استعراضها بإيجاز هنا.

التساؤل البحثي األول يخصُّ األطر املعيارية املتعلقة بكيفية فهم االبتكار من ِقبل الذين 

يعملــون داخل الحكومة.  والتســاؤل البحثــي الثاين يتعلق بأثر اإلجــراءات الحكومية عىل 

االبتكار.  هذان التساؤالن يرتكزان عىل األدبيات )القليلة( التي تحاول تحديد معنى االبتكار 

 ،Dodgson and Bessantيف الســياق الحكومي )عىل سبيل املثال:  دودجسون وبيســانت

1996؛ بورينس Borins، 2000؛ مولجان والبوريMulgan and Albury، 2003(، وأدبيات 
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مدرسة اإلدارة عن أثر العمليات التنظيمية عىل اإلبداع )مثل:  دراكر Drucker، 1985؛ كانر 

 ،Jones and Beckinsale1991؛ جونز وبيكنسيل ،Damanpour 1985؛ دامانبور ،Kanter

1999(.  أما التســاؤل البحثي الثالث فيخصُّ فكرة التسلســل الهرمي املألوفة يف املنظامت.  

ويتعلق الســؤال البحثي الرابع مبفهوم »الشبكات«، الذي ســوف يتم تناوله بوصفه نقيضاً 

للعالقات الهيكلية الرسمية بني األفراد.  التسلسل الهرمي معروف باعتبار أهميته يف تشكيل 

قدرة الفرد عىل تحقيق األهداف يف املنظامت بناًء عىل املنصب.  ويُنظر للشبكات عىل أنها 

الطريقة املثىل للميض قُدماً يف دراســة عالقات الســلطة بني املجموعات واألفراد، وذلك من 

خالل الركيز عىل أمناط غري رســمية من التفاعل بدالً من ســلطة املناصب الرسمية.  وتوفِّر 

الشــبكات إمكانية الوصول للمــوارد الكامنة )لني Lin، 2001(، وكيفيــة ارتباط مجموعات 

مختلفة وأنواع مختلفة من العالقات يف الشبكات أمٌر يهمُّ االبتكار )عىل سبيل املثال:  كوملان 

وآخــرون.Coleman et al، 1966؛ روجــرز وكينكيد Rogers and Kincaid، 1981؛ فالنتي

ح دور الشبكات يف فهم االبتكار داخل  Valente، 1998(.  ومع ذلك، ال توجد دراســات توضِّ

الحكومة.

والهــدف من هذا الفصل هو دراســة أهمية الشــبكات لالبتكار داخــل الحكومة، من 

خالل مقارنتها مع ثالثة أبعاد أخرى:  قواعد االبتكار، وإجراءات االبتكار، واملناصب الهرمية 

الرسمية.

الشبكات واالبتكار والسياسات العامة:

يُنظر إىل االبتكار هنا بأنه ميثِّل خصائص تطوير السياسات والحوكمة.  وكام أرشنا سابقاً، 

تمَّ تحليل أربعة أبعاد مهمة للعملية السياسية واإلدارية يف هذه الدراسة:  البعد األول هو 

اإلطــار املعيــاري أو اإلدراك الحيس الذي يقوم من خالله الالعبون الرئيســيون يف أي نظام 

بتحديــد االبتكار وتحديد أســلوبهم يف العمل االبتكاري، وهذا يوفِّر للمســاهمني نوعاً من 

الخريطة الذهنية لفهم عملهم.  أيضاً جزء من هذه الخريطة هو البعد الثاين:  وهو الطريقة 

التي يســتطيع من خاللها املشاركون فهم وتقييم املؤسســات الحكومية الرئيسية التي قد 

تُســتخدم لصناعــة االبتكارات يف بيئتهم.  هل التخطيط وعمليــة امليزانية مفيدان لالبتكار 
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أو مصدرا عقبات؟  هل أنظمة اللجان واملؤسســات االستشــارية مهمة ملامرسات االبتكار؟  

من خالل البحث يف تقييامت املشاركني لتجاربهم مع هذه اإلجراءات، تهدف هذه الدراسة 

إىل وصف االبتكار مقابــل توقعات محددة حول قنوات العمل، وآليات االعراض، وااللتزام 

برشكات معينة كام هو معروف عن اإلجراءات الحكومية.

البعــدان األول والثــاين معياريان وإدراكيــان، والبعد الثالث أكرث وضوحــاً؛ ألنه يتعلق 

بــاألدوار واملناصب.  ومن املرجح أن كيفية تفكري املرء يف االبتكار وتطبيقه يعكس املنصب 

الذي يشغله داخل الهيكل التنظيمي.  فشاغلو املناصب العليا لديهم مكانة تنظيمية أعىل، 

وميتلكون سلطًة رسمية أكرب، ولديهم قدرة الوصول للموارد الالزمة.  ومن املتوقع أن تكون 

هناك اختالفات مهمة بني السياسيني والبريوقراطيني يف تعاملهم مع االبتكار، إذ إنها تعكس 

أدوارهم املتمثلة يف الجوانب السياسية واإلدارية يف الحكومة.  ولذلك حني يُنظر إىل االبتكار 

عىل أنه نتيجة للتفاعالت بني األطراف الفاعلة التي تشكلها الهياكل املؤسسية التي تسكنها، 

فمــن املتوقع أيضاً أن تلعــب الوظيفة واملرتبة الوظيفية دوراً يف تشــكيل تلك التفاعالت، 

وبالتايل تشكيل االبتكار.

هناك عالقة منطقية بني الهيكل الرســمي والبعد األخري املتعلق باألمناط غري الرســمية 

من االتصاالت أو الشــبكات بني األفراد املؤثرين داخل هذه النظم الحكومية.  نحن نعرف 

َمن يدير اللجان ويتحمل مســؤوليات املشــاريع، ولكن هل نعــرف َمن يتفاعل مع َمن يف 

الواقــع؟  الالعبون يرتبطون من خالل العالقات عن طريق الشــبكات التي تُشــكِّل إىل حد 

كبري الســلطَة السياسية )نوك Knoke، 1990( والخيارات املتعلقة برسم السياسات )لومان 

ونــوكLaumann and Knoke، 1987(.  شــبكات الالعبــني املؤثرة لديهــا مجموعة من 

املوارد املضمنة التي ميكن اســتخدامها ملامرســة السلطة الرســمية داخل قطاع السياسات 

)لويس Lewis، 2006(، ولتشكيل أجندة السياسات )لويس، 2005(.  ويف األدبيات البحثية 

)املحــدودة( عن االبتــكار داخل الحكومة، هنــاك تأكيد عىل »اســتخدام مدخل النُّظم«، 

 ،Swift 2001، ص 6(، و»قيم النظام« )ســويفت ،Borins و»تحســني العمليــات« )بورينز

1993، ص 18(.  ويتحقق االبتكار الناجح واملتكرر عندما يكون النظام برمته مكرساً لتحقيق 

نتائج مبتكــرة.  وكتاب لوندفال )Lundvall, 1992( عن النظم الوطنية لالبتكار يذكر مثل 

هذه الخصائص واملراحل التاريخية املختلفة التي قادت هذه األنظمة الوطنية املختلفة.
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من ناحية أخرى، هناك العديد من اآلراء التي تتعارض مع هذه التفسريات.  أوالً، هناك 

َمن يقولون إن االبتكار يتعارض مع الهياكل القامئة، ويرون أن »اإلحباط من الوضع الراهن« 

يعدُّ مصدراً رئيســياً لتحفيــز االبتكار.  ثانياً، العديد من املراقبني يــرون أن االبتكار خاصية 

فردية وليســت جامعية، أو ببســاطة من خالل مراقبة دراســات الحاالت يتبني أن »األفكار 

املبتكرة تتشــكل يف كل مكان« )والرز Walters، 2001، ص 9-11(، ولكن ما يهمنا هنا هو 

محاوالت دمج دراســات نرش العمليات السياســية مع اعتبارات شــبكات السياسة.   أثبت 

مينروم وفريجاري )Mintrom and Vergari, 1998( أهمية أنواع مختلفة من الشــبكات 

ملراحل مختلفة من االبتكار مع »رواد األعامل« )وهم أقرب للمبتكرين يف هذه الدراســة( 

باستخدام الشبكات الداخلية والخارجية للحصول عىل بنود جديدة يف جدول أعامل السياسة 

)الخارجية لتوليد األفكار الجديدة من األماكن األخرى، والداخلية لتشكيل املقرحات لجذب 

االنتباه(، والشبكات الداخلية للحصول عىل املوافقة الالزمة لالبتكار.  

وميكــن معرفة الكثري عندما ندرك أن الهياكل أكرث من مجرد أدوار مؤسســية ومناصب.  

فــإذا أخذنا يف االعتبار أن منــوذج الهياكل يتضمن أمناطاً من العالقات أو الشــبكات، يصبح 

بإمكاننا دراســة االبتكار وما يعنيه أن يكون الشــخص مبتِكراً كمزيــج من الصفات الفردية 

والهيكليــة.  إنَّ رســم الخرائط ملَن يتحدث مع َمن، وِمن أين يتــمُّ الحصول عىل املعلومات 

وتداولها، وَمن يطلب املشــورة ِمن َمن؛ كل ذلك يتيح إمكانية رشح تأثري األشكال التقليدية 

للتفاعل الهرمي والروابط األفقية غري الرســمية التي ميكــن أن تدعَم االبتكار.  تبنى فرميان 

)Freeman، 1991، ص 501( هذا األســلوب يف دراســة الرشكات، قائالً:  »إنه قد أثبتت كلٌّ 

من البحوث العلمية والنظرية منذ فرة طويلة أهميَة وجود الشــبكات الخارجية والداخلية 

للمعلومــات والتعاون عىل حد ســواء لتحقيق االبتكار الناجح«.  ونظــراً لقلة األبحاث عن 

االبتكار والشبكات يف القطاع العام، فقد تمَّ االفراض بأن الشبكات قد تكون عىل نفس القدر 

من األهمية يف هذا السياق، وهذا سؤال بحثي رئييس تحاول هذه الدراسة اإلجابة عنه.

ومن القضايا األخرى التي يجُب استطالعها ما يتعلق بخصائص االبتكار ذاته، مبا يف ذلك 

التعرف عىل َمن هو املبتكر.  واألدبيات البحثية توجهنا نحو مجموعة هائلة من الدراسات 

املتنوعة، وتشــمل أنواعاً مختلفًة من االبتكارات؛ كتلك التي تحوِّل األســاليب أو العمليات، 
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وتلك التي تُنتج منتجاٍت جديدة، وتلك التي تُغريِّ منهجيات جميع هذه اإلسهامات املختلفة 

يف نظــام يضيــف قيمًة )فانديفني وروجــرزVan de Ven and Rogers، 1988(.  ويف هذا 

ل بعض الكتَّاب  املجــال، هنــاك أيضاً جدٌل كبرٌي حول مــا ميكن اعتباره ابتكاراً، حيــث يُفضِّ

استخدام مصطلح »االخراع« للمنتجات الجديدة كليًّا واملدعومة بالبحوث والتطوير، وترك 

مصطلح »االبتكار« ليشــمل أيَّ شــكل من أشكال تبني »جهاز أو نظام أو برنامج سياسة أو 

 ،Damanpour عمليــة أو منتج أو خدمة ما تعترب جديدة عىل املنظمة املُتبنية« )دامانبور

1991، ص556(.  هنــاك إذاً مســافة كبــرية بني االختبار الذي تطلبــه االخراعات الجديدة 

والتساهل يف جودة التبني.

لقــد متت اإلشــارة يف بداية هذا الفصل إىل قلة الدراســات التي تتناول بشــكل واضح 

االبتكار يف القطاع العام.  وإذا تمَّ توســيع تعريف االبتكار ليشــمل جميَع أشكال التغيري يف 

السياســة والتطوير التنظيمي، مبا يف ذلك اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة، فسيصبح هناك 

 Barzeley andوفرة مــن األدبيات عن الحــاالت واملقارنات بني الدول )بارزيــيل وغاليغو

Gallego، 2006(.  ولكن معظم هذه الدراسات تركز عىل رسم السياسات أو اإلدارة، وليس 

الســامت النظامية لالبتــكار، وإذا قاموا بذلك فإنهم يركزون فقط عــىل الصفات النظامية 

يف حــاالت مختــارة.  ويعدُّ حقــل اإلدارة التنفيذية العامة املصدر األكرث لوصف األشــكال 

التنســيقية لالبتــكار، حيث يتمُّ تعريف اإلبــداع غالباً باعتباره ســمًة مرغوبًة لدى مديري 

القطــاع العــام املعارصين، وغالباً ما يركِّز منوذج االبتكار الناتــج عن ذلك عىل دور القيادة 

الريادية.  وقد تبنى ســاندرز )Sanders، 1998(- عىل سبيل املثال- هذا الرأي فيام يتعلق 

بإعادة اخراع هوية الواليات املتحدة.

مسح إحدى عشرة بلدية حكومية:

تتطلب البحوث التي تهدف إىل تحديد أهمية شــبكات االبتكار داخل الحكومة جهوداً 

بحثيــة كبرية.  وقد تم يف هذه الدراســة اختيــار الحكومات املحلية يف واليــة فيكتوريا يف 

أســراليا.  إن ميــزة اختيار البلديــات يف والية واحدة هي أنها تعمــل جميعها وفق اإلطار 

الترشيعي والتنظيمي نفســه.  وقد أُرِسلت دعوة للمشاركة يف هذا البحث من خالل نرشة 

جمعيــة الحوكمة املحلية يف فيكتوريا، وهي مظلــة للحكومات املحلية والجامعات املحلية 
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واملواطنــني األفراد.  وتضم هذه الجمعية )46( من مجموع )79( بلدية يف الوالية كأعضاء.  

وقد أبدت )11( بلدية املوافقة للمشاركة وتم قبولها جميعاً )1(.

ويبلغ متوســط عدد السياســيني يف كل بلدية يف فيكتوريا نحو تســعة مسؤولني، ويتم 

انتخابهــم ملدة ثالث ســنوات، ثم يتم انتخاب رئيس البلدية لســنة واحدة قابلة للتجديد.  

وينص ترشيع الوالية عىل مهام إدارية مكثفة لكبار املديرين التنفيذيني الذين يتم تعيينهم 

لوالية قابلة للتجديد ملدة ثالث ســنوات من ِقبل لجنة من املســؤولني املنتخبني.  ومتوسط   

حجــم ســكان البلديات يف فيكتوريا حوايل 60.000 نســمة.  ترفــع الحكومات املحلية من 

الرضائب الخاصة بها من خالل أســعار العقارات والرســوم، ولكنها تجني ما يصل إىل نصف 

إجاميل إيراداتها من أموال الوالية أو الحكومة الفيدرالية إلدارة مختلف األنشــطة املحلية.  

والبلديــات تختلــف إىل حد كبري من حيث عدد الســكان واملســاحة الجغرافية، وينعكس 

ع يف اإلحدى عــرشة )11( حكومة الواردة يف هذه الدراســة، وتظهر بعض هذه  هــذا التنوُّ

الخصائص يف الجدول )1-6(.  

تم توزيع اســتبيان الستطالع آراء املســتويات األربعة العليا من البريوقراطيني )الرئيس 

التنفيذي، وأعضاء مجلس اإلدارة، واملديرين، وقادة الفرق أو املنســقني( وجميع السياسيني 

يف كلٍّ مــن الحكومــات اإلحدى عــرشة )11( املحلية املشــاركة.  وتم توزيع االســتبيان يف 

اجتامعات املوظفني، ومن خالل نظام الربيد الداخيل، وبصفة شخصية عن طريق الباحثني)2(.  

وقد تضمن االســتبيان معلوماٍت عن الشــبكات االجتامعية للمســتجيبني، وطَرح مجموعة 

من األســئلة املتعلقة بكيفيــة تأطريهم لالبتكار كمفهوم، وكيفية تأثري الصفات الشــخصية 

واملؤسســية والهيكليــة املختلفة عىل االبتــكار يف بلدياتهم.  وقد تم جمع )765( اســتبانة 

مكتملــة )معدل االســتجابة 80.8 يف املائــة(.  ويتضمن الجــدول )6-2( معلوماٍت مفصلًة 

عن معدالت االســتجابة للحكومات.  وقد تم استخدام أســامء مستعارة لحامية خصوصية 

الحكومات.
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جدول )1-6(

 خصائص البلديات اإلحدى عرشة )11( يف الدراسة

البلدية
إجاميل 

املشاركني)أ(

وسيط الدخل 
األسبوعي)أ(

املساحة 
)كم2( )أ(

حرضي – 
ريفي)ب(

% سياسيون 
ذكور)ج(

71.4ضواحي80062$-999$114،222بانكفيو

57.1ريفي400864$-499$24،075بيلستاون

55.6ضواحي800114$-999$141،912كيلبورن

66.7ريفي8001747$-999$35،667السير

62.5ضواحي1000114$-1199$107،920ميلفيل

42.9وسط املدينة60031$-699$59،770ميلسايد

44.4وسط املدينة80036$-999$67،784نيذرتون

80.0وسط املدينة70051$-799$131،359أوبريون

71.4وسط املدينة80021$-999$80،157باركسايد

100.0أطراف املدينة800490$-999$114،082والريسروم

66.7أطراف املدينة8002470$-999$137،539ياروود

. ABS Census )2001( :املصدر

مالحظات:

  ABS  Basic Community Profile and Snapshot: ABS Census  :أ- تــم جمع هذه البيانات من

.)2001(

ب- بناء عىل الفروق التالية:

- وسط املدينة:  10 كم أو أقل من وسط مدينة )ملبورن(.

- ضواحي املدينة:  أكرث من 10 كم وأقل من 30 كم من وسط مدينة )ملبورن(.

- أطراف املدينة:  30 كم أو أكرث من وسط مدينة )ملبورن(.

- الريف:  خارج منطقة )ملبورن(.

ج- بناء عىل السياسيني املوجودين يف وقت إجراء الدراسة )2008(.
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معايير االبتكار:

هات  كان الجــزء األول من حــل اللغز هو تحديد املواقــف املعيارية املختلفــة والتوجُّ

اإلجرائية املختلفة تجاه االبتكار.  وكام ذكر املؤلفون يف دراســة سابقة )كونسيدين وآخرون

.Considine et aI، 2009(، فــإن االبتــكار مصطلح مرن ينبغي أن يُفهم عىل أنه مامرســة 

أفــراد حقيقيني لهم ترصفات وميول خاصة بهم.  ويف هذه الدراســة اهتم الباحثون بصفة 

خاصة مبدى تفاوت هذه الترصفات وامليول وفقاً ملكانة أو منصب املبتِكر.  مبعنى آخر، هل 

كان هنــاك اختالٌف بني املبتكرين يف العينة من حيث تحديدهم ملفهوم االبتكار؟  هل كان 

هناك اختالف يف رؤيتهم لدور وتأثري اإلجراءات التنظيمية واملؤسسية املختلفة؟

جدول )2-6(

 معدالت االستجابة للبلديات يف الدراسة

البلدية
املوظفون املحددون 

يف العينة*
الردود

معدل 

االستجابة )%(
الردودالسياسيون

معدل 

االستجابة )%(

776381.87343بانكفيو

484185.47686بيلستاون

887888.69778كيلبورن

665177.39444السير

544583.38788ميلفيل

655787.77229ميلسايد

23316269.59778نيذرتون

937479.610880أوبريون

1028987.37571باركسايد

524688.55360والريسروم

695985.59778ياروود

94776580.8875968اإلجاميل

متها املجالس عن  * هــذا هو عدد املوظفني وفَق املخططات التنظيمية وغريها مــن املعلومات التي قدَّ

املستويات اإلدارية:  رئيس التنفيذي، مدير عام، مدير، وقائد الفريق / منسق.
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طُلب من السياســيني والبريوقراطيني إبداء مرئياتهــم املعيارية حول االبتكار من خالل 

إجابتهم عىل سلسلة من العبارات عن طبيعة االبتكار.  وتضمن االستبيان )16( عبارة مثل:  

»االبتكار يعني إجراء تحسينات صغرية باستمرار«، و»االبتكار يعني إجراء تغيريات رئيسية«، 

ر األفراد املبتكرين« )3(.  وطُلب  و»متطلبات املســاءلة تحدُّ من االبتكار«، و»منظمتي تُقــدِّ

من كلِّ مشــارك إبداء مدى موافقته عىل هذه العبارات وفق مقياس )ليكرت( عىل خمسة 

مستويات تراوح بني »أوافق بشدة« إىل »ال أوافق بشدة«.  وبعد ذلك تمَّ استخدام التحليل 

العاميل للعبارات الـ 16 باســتخدام تحليل العنارص الرئيســية لتحديد األمناط األساسية أو 

الكامنة ملفهوم االبتكار لدى الفئة املستهدفة.  وميكن االطالع عىل تفاصيل هذا التحليل يف 

.)Considine and Lewis, 2005( كونسيدين ولويس

العوامل الخمســة التي ظهرت يف التحليل هي:  االبتكار املؤسيس، والهيكيل، واملتشكك، 

والتدريجي، واملتكيّف.  ويصف العامل املؤسيس االبتكار الناتج عن عمل الهياكل الداخلية 

وبعض العوامل التنظيمية املعتادة.  ويشــري العامل الهيكيل إىل االبتكار الجذري الذي يركِّز 

عىل الخارج وأحياناً يكون مبنياً عىل النزاع.  ويصف العامل املتشــّكك االبتكار بأنه محدود 

التطبيق يف القطاع العام، يف حني يشــري العامــل التدريجي لدور الجهود الصغرية واملخطط 

لها.  أما عامل ابتكار املتكيّف فيشري إىل تحصيل األفكار من مكان آخر، وأيضاً اعتبار االبتكار 

الحكومي مختلفاً إىل حد كبري عنه يف القطاعات األخرى.  ويحتوي اإلطار )6-1( عىل خالصة 

لهذه املواقف تجاه االبتكار.

اإلطار )6-1(:  املواقف املعيارية الخمسة تجاه االبتكار

املؤسيس

الهيكيل

املتشكك

التدريجي

املتكيّف

»يعتمد االبتكار عىل العوامل التنظيمية«.

»االبتكار هو التغريات الكبرية الخارجية«.

»غري متأكد إذا كان للحكومة دور يف االبتكار«.

»االبتكار يشري إىل تحسينات صغرية ُمخطَّط لها«.

» االبتكار يعني تكييف األشياء من مكان آخر«.
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تقدم الجداول  من )6-3( إىل )6-5( الوسط الحسايب للعوامل   لكل حكومة يف الدراسة، 

والدور واملنصب للمشــاركني، حيث أظهر تحليل التباين أحــادي االتجاه فروقاً ذات داللة 

إحصائية )p > 0.05( عرب هذه الفئات.  

           جدول )3-6(

 معايري االبتكار املؤسيس )الوسط الحسايب للعوامل(

الحكومة

0.614بانكفيو

0.080-بيلستاون

0.132-كيلبورن

0.142السير

0.314ميلفيل

0.027-ميلسايد

0.368-نيذرتون

0.197أوبريون

0.171باركسايد

0.349والريسروم

0.087-ياروود

املنصب

0.280رئيس بلدية

0.083سيايس

0.644مدير تنفيذي

0.422مدير عام

0.033مدير

0.075-منسق / قائد فريق

0.087-أخرى
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جدول )4-6(

 معايري االبتكار الهيكيل )الوسط الحسايب للعوامل(

الوسط الحسايب للعواملاملجموعة

0.190بانكفيو

0.255-بيلستاون

0.181-كيلبورن

0.120-السير

0.238-ميلفيل

0.058ميلسايد

0.014-نيذرتون

0.016أوبريون

0.265باركسايد

0.260-والريسروم

0.260ياروود

جدول )5-6(

 معايري االبتكار املتشكك )الوسط الحسايب للعوامل(

الوسط الحسايب للعواملاملجموعة

0.119رئيس بلدية

0.170-سيايس

0.999-مدير تنفيذي

0.192-مدير عام

0.046-مدير

0.040منسق / قائد فريق

0.143أخرى

د إىل حد كبري وجهات النظر حول االبتكار.   ووفــق القول املأثور، يبدو أن املنصب يُحــدِّ

وقد تم العثور عىل اختالفات ذات داللة إحصائية وفق نوع املؤسســة عرب الحكومات وعرب 
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املناصــب، ولكن ليس بني السياســيني والبريوقراطيني؛ وهذا يشــري إىل وجود إطار معياري 

مختلــف لالبتكار يف كل حكومة.  وكانت بانكفيو هي الحكومة األكرث اتفاقاً مع وجهة نظر 

االبتكار املؤســيس، يف حني كانت نيذرتون هي األقل اتفاقــاً مع هذا الرأي.  وكان املديرون 

التنفيذيون األكرث اتفاقاً مع النموذج املؤســيس لالبتــكار، يليهم مديرو العموم، ثم العمداء 

ثم السياســيون واملديرون، وكان قادة الفرق / املنســقون األقل اتفاقاً مع هذا الرأي )انظر 

الجدول 6-3(.  وظهرت كذلك فروقات ذات داللة إحصائية يف الرأي الهيكيل بني الحكومات، 

حيث عربت باركســايد وياروود عن موافقتهام عىل هذا الرأي بشــدة )انظر الجدول 4-6(.  

 p( لقد كان هذا الفرق قريباً من الداللة اإلحصائية بالنسبة للسياسيني مقابل البريوقراطيني

= 0.08(، حيث كان السياســيون أكرثَ من البريوقراطيني يف النظر لالبتكار كعملية تستدعي 

تغيرياٍت كبرية يف املجتمع أو حتى الرصاع يف بعض األحيان.

وظهــرت فروقــات ذات داللة إحصائية بني املناصب يف الرأي املتشــكك لالبتكار )الذي 

يرى أنه ال عالقة له بالحكومة( )انظر الجدول 6-5(.  وكان رؤساء البلديات وغريهم )عادة 

األشــخاص يف املستوى الخامس يف املنظامت( األكرث شــكاً يف قدرة الحكومات عىل اإلسهام 

يف االبتكار، يليهم قادة الفرق / املنســقون، ثم املديرون.  وكان السياســيون واملديرون أقل 

شكاً، وكان املديرون التنفيذيون األقل شكاً عىل اإلطالق حول وجود االبتكار داخل الحكومة.

ومل تظهــر فروقات ذات داللة إحصائية يف الرأي التدريجي ســواء بني الحكومات، عند 

املقارنة بني السياســيني والبريوقراطيني، أو بني املناصب يف التسلســل الهرمي.  وكذلك الرأي 

املتكيف )الذي يرى أن االبتكار هو تكييف األشياء من مكان آخر( مل تظهر فيه فروقات ذات 

داللة إحصائية عند مقارنة الحكومات، أو السياسيني مع البريوقراطيني، أو املناصب املختلفة.  

فعــىل الرغم من أن هذين املعيارين )التدريجي واملتكيف( يصفان مواقف متامســكة، إال 

م فروقات تُذكر بني الحكومات واألدوار والرتب املختلفة.  ويُســتنتج من هذه  أنهام مل يُقدِّ

األطر املعيارية الخمسة أن الناس تصنع تصوراتها الخاصة عن مفهوم االبتكار، وهذه تعكس 

جزئياً أدوارهم الوظيفية ومناصبهم واملناخ املعياري )أو الثقافة( الخاصة بحكومتهم.
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إجراءات االبتكار:

وبنفس األســلوب تمَّ الحصول عىل آراء املشــاركني باســتخدام مقياس ليكرت الخاميس 

ملعرفة ما إذا كانت املؤسســات الرئيســية واألدوات الثالث عرشة التي تستخدمها الحكومة 

املحلية تساعد عىل االبتكار أو تعيقه.  وتشمل هذه العنارص – عىل سبيل املثال – االجتامعات 

النظاميــة، وامليزانية، وخطط الرشكات، والحمالت االنتخابية، ورواتب مؤسســاتهم، ونظام 

الرقية.

ومن خالل التحليل ظهرت ثالثة مواقف تعربِّ عن وجهات نظر مختلفة حول اإلجراءات 

التي قد تســاعد عىل االبتكار أو تعيقه.  فاملوقف الذي أطلقنا عليه اســم الســيايس يغطي 

تقييم جميع اإلجراءات الترشيعية الرسمية من الحكومة املحلية، مثل االجتامعات واللجان 

البلدية.  وعملية امليزانية الســنوية والخطة اإلســراتيجية يندرجان تحت املوقف اإلداري، 

والذي يعكس حقيقة أن هذه العنارص يُنظر إليها باعتبارها جزءاً من اإلجراءات السياســية 

واإلدارة الداخليــة.  واملوقــف اإلداري يشــمل أيضاً اإلجراءات اإلداريــة الداخلية املرتبطة 

باآللية التنظيمية يف كل بلديــة وموظفيها )مثل:  الرواتب، واألداء، والجودة، واإلجراءات(، 

ولكنها ال تشــمل السياســيني.  والعنــارص املندرجة تحت املوقف االنتخــايب تتمحور حول 

الدور الــذي تلعبه االنتخابات، وأنظمة وثقافة وقيم حكومــة الدولة وغريها من خصائص 

السياســيني املحليني التي لها أثر عىل االبتكار.  وباإلمكان االطالع عىل تفاصيل هذا التحليل 

يف كونسيدين ولويس )Considine and Lewis, 2005(، وقد تم تلخيص أنواع اإلجراءات 

املتعلقة باالبتكار يف اإلطار )2-6(.

اإلطار )6-2(:  ثالثة أنواع من إجراءات االبتكار

سياسية

إدارية

انتخابية

امليزانية، االجتامعات واللجان البلدية.

الخطة اإلسراتيجية، الهيكل، األنظمة واملسؤولون.  

االنتخابات واملسؤولون السياسيون يف الحكومة والبلدية.  

م الجداول مــن )6-6( إىل )6-8( نتائَج تحليل األنواع الثالثــة إلجراءات االبتكار  وتُقــدِّ

عــرب الحكومات واألدوار واملناصــب التي كان بينها فروق ذات داللــة إحصائية.  وقد كان 
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هناك تبايٌن كبري يف وجهات نظر البريوقراطيني والسياسيني فيام يتعلق باإلجراءات السياسية 

التي تســاعد عىل االبتكار أو تعيقه، حيث كان السياســيون أكرثَ إيجابيًة من البريوقراطيني 

عن جدوى هذه املجموعة من اإلجراءات، وكان املديرون التنفيذيون األكرث ســلبيًة يف هذا 

الجانب )انظر الجدول 6-6(.  وهذه هي أقســام الحكومة التي ميتلك السياسيون أكرب قدر 

من الســيطرة عليها، يف حني يعترب البريوقراطيون يف جميع املســتويات أن هذه اإلجراءات 

تعيق االبتكار.  ووجهة نظر تأثري اإلجراءات اإلدارية عىل االبتكار تختلف أيضاً بشــكل كبري 

بني الحكومات واملناصب )انظر الجدول 6-7(.  وكان املديرون التنفيذيون )كام هو متوقع( 

األكــرثَ إيجابية حول تأثري الخطط والهياكل يف مســاعدة االبتــكار، يليهم مديرو العموم ثم 

رؤســاء البلديات.  ورؤساء البلديات هم السياسيون الوحيدون الذين لديهم دوام كامل يف 

هــذه الحكومات، وبالتايل يقضون وقتاً أكرب يف مقر البلديــة باملقارنة مع زمالئهم.  ويُنظر 

للحوكمــة االنتخابية عــىل أن لها تأثرياً مختلفاً عىل االبتــكار يف الحكومات املختلفة، حيث 

اعتربها خمســة منهم عامالً مساعداً، يف حني اعتربها البقية عائقاً )انظر الجدول 6-8(.  ومل 

تكــن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني املناصــب فيام يخصُّ اعتبار الحوكمة االنتخابية 

عامالً مساعداً أو عائقاً لالبتكار.

جدول )6-6(

 اإلجراءات السياسية )الوسط الحسايب للعوامل(

الوسط الحسايب للعواملاملجموعة

سيايس أو بريوقراطي
0.477سيايس

0.035-بريوقراطي

املنصب

0.319رئيس بلدية

0.515سيايس

0.107-مدير تنفيذي

0.076-مدير عام

0.016-مدير

0.073-منسق / قائد فريق

0.040أخرى
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جدول )7-6(

 اإلجراءات اإلدارية )الوسط الحسايب للعوامل(

الحكومة

0.465بانكفيو

0.183-بيلستاون

0.130كيلبورن

0.043-السير

0.069ميلفيل

0.097ميلسايد

0.266-نيذرتون

0.260-أوبريون

0.013باركسايد

0.501والريسروم

0.013ياروود

املنصب

0.343رئيس بلدية

0.104سيايس

1.035مدير تنفيذي

0.420مدير عام

0.140مدير

0.157-منسق / قائد فريق

0.158-أخرى

جدول )8-6(

 اإلجراءات االنتخابية )الوسط الحسايب للعوامل(

النسبةاملدينة 

0.272-بانكفيو

0.135-بيلستاون

0.777-كيلبورن

0.047-السير

0.100ميلفيل
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النسبةاملدينة 

0.128ميلسايد

0.074نيذرتون

0.063-أوبريون

0.584باركسايد

0.224والريسروم

0.000ياروود

وتُظهر هذه األجزاء املعيارية من قصة االبتكار أن هناك أمناطاً معيارية لدى هذه الجهات 

يف بعدين مختلفني:  طريقة تعريف االبتكار، ودور الحوكمة من وجهة نظرهم.  ويبني الجدول 

)6-9( أن هنــاك أيضاً عالقــات مهمة بني وجهات النظر املعيارية حــول االبتكار وتقييامت 

األفراد لإلجراءات.  واألمناط املؤسسية مرتبطة بشكل ملحوظ مع كلٍّ من اإلجراءات الثالثة، 

ولكنها ترتبط بقوة مع اإلجراءات اإلدارية؛ ما يعني أن الناس الذين ينظرون لالبتكار عىل أنه 

متعلــق بالهياكل والتنظيم الداخيل يــرون كذلك أن أموراً مثل أنظمة األجور واألداء مفيدٌة.  

وليس من املســتغرب أن الرأي الهيكيل ال عالقة له بالعمليات الداخلية، إذ إن االبتكار وفق 

هــذا الرأي هو يف املقام األول أمٌر يرتبط بالتغيريات التي تحدث خارجيًّا.  ومل يظهر التحليل 

أيَّ ارتباط بني املوقف املتشــكك واملوقف املتكيف وبني العمليات الداخلية، مشــرياً إىل أنه 

عندما تكون وجهة نظر االبتكار محدودًة وغري مؤكدة، أو مجرد تكييف األفكار من أي مكان 

آخر، فمن املرجح أال يُنظر إىل العمليات املؤسسية عىل أنها مهمة.

جدول )9-6(

 االرتباط* بني معايري وإجراءات االبتكار )العدد = 715(

معايري االبتكار
عوامل عمليات االبتكار

انتخايبإداريسيايس

0.170.470.13مؤسيس

---هيكيل

---متشكك
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معايري االبتكار
عوامل عمليات االبتكار

انتخايبإداريسيايس

--0.17تدريجي

---تكيفي

* الجدول يُظهر معامالت ســبريمان الرتباط الرتبــة )Spearman’s rank correlation coefficients( ذات 
الداللة اإلحصائية )p > 0.01(.  ونظراً الستخدام الدوران املتعامد )orthogonal rotation( للعوامل، فإنه 
ال يوجد ارتباطات ذات داللة إحصائية بني معايري االبتكار الخمسة، أو بني عوامل عمليات االبتكار الثالث.

وباختصار، فإن السياســيني هم األكرث إيجابية حول دور اإلجراءات السياســية، يف حني أن 

املديرين التنفيذيني وكبار املســؤولني ســلبيون حول هذا الجانب بالنسبة لالبتكار.  وتفضيل 

اإلجــراءات اإلدارية واالنتخابيــة يعتمد عىل الحكومة التي تعمل بها.  ولكن بغض النظر عن 

ذلك، فاملديرون التنفيذيون ورؤساء البلديات وكبار البريوقراطيني يفضلون اإلجراءات اإلدارية؛ 

يف حني يرى املسؤولون يف املستويات الدنيا أن هذه اإلجراءات التنظيمية تعيق االبتكار.  كام 

أن اآلراء حول اإلجراءات االنتخابية تختلف بني الحكومات ولكنها ال تختلف عرب املناصب.  

مثة قليل ميكن قولُه حول املناصب الرسمية غري ما تمَّ بيانه عن تأثري املنصب يف التسلسل 

الهرمي عىل أمناط االبتكار، والعالقة املتوقعة بني املنصب ووضع املبتِكر الذي ســوف نعود 

إليه يف وقت الحق.  وسينتقل الركيز اآلن إىل الشبكات غري الرسمية، حيث هدفت الدراسة 

إىل تتبُّع الشــبكات وأنواعها املختلفة؛ ولذلك متَّت دراســة مستويات االتصال الخارجي مع 

املنظامت األخرى، ومستويات الحضور يف املؤمترات والعضوية يف الجمعيات.  وتمَّ استخدام 

مفاهيم الشــبكات االجتامعية لتقديم دراســة مفصلة لهياكل املشورة وشبكات املعلومات 

اإلســراتيجية للسياسيني والبريوقراطيني يف الحكومات اإلحدى عرشة.  وفيام ييل سوف يتمُّ 

تحليل هذه األنواع املختلفة من الشبكات قبل تقييم مساهمتها النسبية يف عملية االبتكار.

الشبكات – جهات االتصال الخارجية:

الشــبكات وســيلة رئيســة لتســهيل تبادل املعلومات داخل املنظــامت والحكومات.  

 ،Borins فاالرتباط باملنظامت األخرى يوفِّر فرصاً لتعلُّم طرق جديدة للقيام باألمور )بورينز

2000؛ مارتــن Martin، 2000(، ويف هذا الســياق، تمَّ ربط القدرات االبتكارية للحكومات 
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املحلية بوجود شبكات داخلية وخارجية قوية )نيومان وآخرون، 2001(.  ويف هذه الدراسة 

تمَّ تطبيق عدد من األساليب الستكشاف هذه الشبكات وصلتها بقدرة األفراد عىل االبتكار.  

ينطوي األســلوب األول عىل اختيار مســتوى ونطاق جهة اتصال خارجية محددة لدى 

السياســيني والبريوقراطيني مــع حكومات ومنظامت أخرى ذات صلــة بعملهم.  ويف حالة 

الحكومة املحلية يف أســراليا، كانت جهــات االتصال الخارجية املهمــة الحكومات املحلية 

األخــرى، ممثلــة يف:  اثنتني من جمعيــات الحكومة البلديــة، إدارات الواليــة والحكومة 

االتحادية، جمعيــات األعامل املحلية، املنظامت الخاصة الربحية وغري الربحية، مجموعات 

السكان، النقابات، ومنظامت قطاع املجتمع.  وطُلب من البريوقراطيني والسياسيني املشاركني 

يف االســتبيان اإلشــارة إىل عدد مرات االتصال املبارش مع النــاس يف كلٍّ من هذه املنظامت 

املختلفة فيام يتعلق بجوانب عملهم )4(.

وقد تمَّ َجْمع البيانات أيضاً من املشاركني يف االستطالع بواسطة مؤرشيِن آخرين للتفاعل 

الخارجي:  عدد مرات حضورهم للمؤمترات يف الســنة الســابقة، وعــدد الجمعيات املهنية 

التي لديهم عضوية فيها.  وتشري البحوث السابقة إىل أن هذه األنشطة تعترب مصادر مهمة 

للمعلومــات الجديدة واألفكار، وأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأداء االبتكار.  وقد وجد تيســي 

وشــنايدر، عىل ســبيل املثال، أن ثلثي مديري املدينة الذين تمَّ تصنيفهم كـ»رياديني« كانوا 

نشــطاَء يف املنظامت املهنية، حيــث تم تحديد هذه املنظامت كمصدر ألفكار وسياســات 

جديــدة يف 75 يف املائــة مــن الحــاالت )Teske and Schneider، 1994، ص 336(.  وقد 

أشــارت دراســات أخرى )مارتن Martin، 2000؛ بورينــز Borins، 2001؛ نيومان وآخرون 

.Newman et al، 2001؛ ووكــر وإنتيكــوت Walker and Enticott، 2004( إىل أهميــة 

املشاركة يف الشبكات واملؤمترات والندوات املهنية بوصفها محفزات مهمة للتعلم التنظيمي 

واالبتــكار يف القطاع العام.  وميكن االطالع عىل تفاصيل أكرث عن جميع هذه األشــكال من 

الشبكات يف كونسيدين وآخرين )Considine et al, 2008(.  وسوف نعود لهذه الشبكات 

يف تحليل مؤرشات مكانة املبتِكر.
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الشبكات - جهات االتصال الداخلية:  

ويشــمل البعد الثالث األخري للشبكات استخدام تحليل الشــبكات االجتامعية لدراسة 

مــدى ارتبــاط األفراد مع الجهات األخرى من خالل شــبكات املــوارد الداخلية.  وتم جمع 

معلومات عن الشبكات يف االستبيان باستخدام »ُمولّد األسامء«، حيث يُطلب من املشاركني 

ترشــيح خمسة أشخاص بحد أقىص كانوا مرجعية لهم؛ للحصول عىل املشورة بشأن القضايا 

املتعلقــة بالعمل أوالً، وللحصول عىل معلومات إســراتيجية حــول موضوع يف حكومتهم 

ثانياً.  وقد كان ســؤال املشــورة مفتوحاً، وكان بإمكان املشــاركني ترشــيح أي خمسة أفراد 

يختارونهم.  أما سؤال املعلومات اإلسراتيجية فكان مقترصاً عىل ترشيح خمسة أشخاص من 

داخل املنظمة.  وبعد جمع هذه البيانات عن كلتا الشبكتني يف كل حكومة، تمَّ رصد هيكل 

الشــبكة لتقديم تصوُّر مريئ عن األمناط الدولية واملحليــة لالتصال يف الحكومات املختلفة.  

وخرائط هذه الشــبكات مبينة يف األشــكال من )6-1( إىل )6-3(.  وأســلوب رسم الخرائط 

املســتخدمة هنا يضع الجهات ذات العالقات الشــبكية الكثيفة يف الوســط والجهات ذات 

العالقات الشبكية األقل يف األطراف )5(.

ويبني الشــكل )6-1( شبكة املعلومات اإلســراتيجية ملدينة ميلفيل، والتي تبني الهيكل 

العام لشــبكة العالقات الشخصية داخل هذه الحكومة.  والنقاط )التي ميثل كلٌّ منها فرداً( 

لها أشــكال وأبعاد مختلفة تشــري إىل منصب الفرد يف املنظمة.  ويتضح من الشكل تكوين 

متميز مــن النقاط والروابط داخل شــبكة االتصال.  الرئيس التنفيذي )الدائرة الســوداء( 

موجود يف وســط الشــبكة ولديه عدد كبري من العالقات، وهو محاط بشكل واضح بدائرة 

مــن مديري العموم )الدوائــر الرمادية الداكنة( من كل املديريــات داخل هذه الحكومة.  

رئيس البلدية )الســاعة الرملية السوداء( وعدد من السياسيني اآلخرين )املربعات السوداء( 

وضعهــم كذلك قريب للمركــز، ويبدو أنهم مندمجون مع كبار أعضاء الســلطة التنفيذية.  

وتحيــط هذه املجموعــة الداخلية من كبــار البريوقراطيني والسياســيني حلقة من مديري 

املســتويات الوسطى )الرمادي الفاتح(، ويقع املنسقون / قادة الفرق وغريهم )األشخاص يف 

وظائف أخرى داخل الحكومة( يف املحيط الخارجي من الشــبكة.  وهذا يكشــف منطاً من 

البحث اإلســراتيجي عن املعلومات يعكس البريوقراطية الهرميــة التقليدية.  وهذا النمط 

شائٌع جداً بني الحكومات البلدية اإلحدى عرشة، مع أن قوتها تختلف من مكان إىل آخر.
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شكل )6-1(:  شبكة املعلومات اإلسرتاتيجية وفق املناصب يف مدينة ميلفيل

الشكالن )6-2( و)6-3( تحوَّل الركيز من هياكل وخصائص الشبكات العاملية إىل روابط 

الشــبكات املحلية )إىل الداخل والخارج( املحيطة برؤســاء البلديات واملديرين التنفيذيني.  

وهي شــبكات املعلومات اإلســراتيجية لرؤســاء البلديات واملديرين التنفيذيني )شــبكات 

ذاتية(، ويشــمل محيطهم املبارش جميَع الجهات التي لها ارتباط مبارش )داخيل أو خارجي 

أو متبادل( مع كُلٍّ من هذه الجهات.

وبالنظر لشــبكتي الرئيــس التنفيذي ورئيس البلدية الذاتية يف مدينة باركســايد )انظر 

الشــكل 6-2( نرى أنها األكرث تعقيداً بني الحكومات اإلحدى عرشة.  ويف الواقع فإن كالً من 



الفصل السادس

االبتكار يف القطاع العام:  الربط بني القدرة والقيادة 160

الرئيــس التنفيذي ورئيس بلدية باركســايد لديهام أكرب الشــبكات الذاتية مقارنة بزمالئهم 

البريوقراطيني والسياســيني.  وإجامالً هناك 27 جهة يف شــبكة الرئيس التنفيذي، مبا يف ذلك 

رئيس البلدية وثالثة سياسيني آخرين، وأربعة من مديري العموم الخمسة، ومثانية مديرين 

ومثانية منســقني / قادة فرق، وثالثة آخرين.  شــبكة رئيس البلديــة أصغر، وفيها 15 جهة 

تشــمل الرئيس التنفيذي، وجميع مديري العموم الخمســة، واثنني آخرين من السياسيني، 

ومديراً، وخمسة منسقني / قادة فرق، وشخصاً آخر.

شكل )6-2(: شبكة املعلومات اإلسرتاتيجية حول الرئيس التنفيذي ورئيس البلدية يف مدينة باركسايد

وهنــاك ارتباط تباديل بني رئيس البلدية والرئيــس التنفيذي، باإلضافة إىل عدد كبري من 

االرتباطــات بني كبار أعضــاء البريوقراطية واألعضاء املنتخبني.  عموماً، هناك 17 ارتباطاً بني 
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السياسيني وكبار البريوقراطيني )الرئيس التنفيذي واإلدارة(، وغالبيتهم )14( سياسياً يبحثون 

عن املعلومات اإلســراتيجية من البريوقراطيــني.  ومن حيث التداخل بني التكوينات، هناك 

سيايسٌّ واحد، وأربعة مديرين عموم، ومدير، واثنان من املنسقني وشخص آخر يف الشبكات 

الذاتية لكل من الرئيس التنفيذي ورئيس البلدية.  وهذا يشري مرة أخرى إىل عالقة تكاملية 

وثيقة بني الفروع السياسية والبريوقراطية يف حكومة باركسايد.

ويف املقابل، يبني الشــكل )6-3( أصغر شبكة معلومات إسراتيجية ذاتية مدمجة ُوجدت 

يف الدراسة بني الرئيس التنفيذي ورئيس البلدية يف مدينة والريسروم مبشاركة 16 جهة.  ونجد 

هنا أن شبكة الرئيس التنفيذي تحتوي فقط عىل 12 جهة، مبا يف ذلك رئيس البلدية، وسيايس 

آخر واحد، وستة مديرين عموم، واثنان من املديرين، واثنان من منسقي / قادة الفرق.  

شكل )6-3(:  شبكة املعلومات اإلسرتاتيجية حول الرئيس التنفيذي ورئيس البلدية يف مدينة والريسرتوم 
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تحتوي شــبكة رئيس البلدية عىل مثاين جهات، هــي:  الرئيس التنفيذي، وثالثة مديرين 

عموم، وكل من السياسيني األربعة اآلخرين.  وهناك درجة صغرية من التداخل بني الشبكتني، 

حيــث إنهام تحتويان عىل ســيايس واحد وثالثة مديرين عموم.  ومــن املثري لالهتامم، ويف 

تناقض ملحوظ مع باركسايد، ال يوجد بريوقراطيون من املستوى املتوسط يف الشبكة الذاتية 

لرئيس البلدية يف والريسروم، ويوجد أربعة فقط يف شبكة الرئيس التنفيذي؛ األمر الذي يشري 

إىل أن شبكة املعلومات اإلسراتيجية تتأثر بشكل كبري بالتسلسل الهرمي يف هذه الحكومة.  

ومن األسهل رؤية الفارق بني األطراف السياسية والبريوقراطية يف حكومة والريسروم، حيث 

إن موقع السياسيني يركز حول رئيس البلدية يف الجزء العلوي من الشكل )3-6(.

رســم بنية الشــبكة يوفِّر تصوُّراً مرئياً عن االتصاالت الشخصية، ولكنها قد تكون صعبة 

التفســري.  وأدوات قياس الشــبكات أكرث دقة؛ لذلك تمَّ حساب نســبة املركز الطبيعي لكل 

جهــة.  وتوفِّر نســبة املركزية مؤرشاً لـ »أهميــة أو بروز« الجهات يف الشــبكة االجتامعية 

)فارسمــان وفاوســتWasserman and Faust، 1994، ص.  170( )6(. وهــذا ال يعكــس 

بالرضورة الســلطة يف حد ذاتها، ولكن يقيس ببســاطة عدَد الروابــط مع الجهات األخرى؛ 

وهو ما يشري إىل سلطة محتملة من خالل العالقات.  والفرضية هي أن الشبكات تسفر عن 

مــوارد مهمة للمبتكرين؛ لذلك مــن املتوقع أن يكون هناك ارتباٌط إيجايب بني مكانة املُبدع 

ونسبة املركزية، وهذا هو الحال يف الواقع.

جدول )10-6(

 مركزية شبكة املعلومات اإلسرتاتيجية موزَّعة عىل املناصب )الوسط الحسايب للمركزية(

رئيس 

بلدية
سيايس

مدير 

تنفيذي
مديرمدير عام

منسق / 

قائد فريق
أخرى

0.8520.3425.429.182.053.00ال ينطبقبانكفيو

30.137.890.990.64ال ينطبق5.130.51بيلستاون

5.262.4111.8420.269.950.930.94كيلبورن

10.000.6732.0034.6710.771.092.00السير

4.762.3838.1032.146.851.430.95ميلفيل
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رئيس 

بلدية
سيايس

مدير 

تنفيذي
مديرمدير عام

منسق / 

قائد فريق
أخرى

10.913.6458.1842.9112.552.994.96ميلسايد

3.271.201.310.651.331.171.36نيذرتون

1.431.9020.0019.435.061.111.19أوبريون

12.792.0331.4019.535.551.311.03باركسايد

2.222.2224.4421.116.521.985.93والريسروم

3.701.8529.6321.489.391.990.93ياروود

5.951.7226.7224.017.271.481.84اإلجاميل

ويعرض الجدول )6-10( نســبة مركزية الشــبكات لكل حكومة فيام يخصُّ املعلومات 

اإلسراتيجية )7(. ويدل الجدول عىل أن كبار املديرين التنفيذيني ومديري العموم هم األكرث 

مركزيًة، ويليهم املديرون، ولكنَّ السياســيني وخاصة رؤســاء البلديات هم أكرث مركزية من 

البريوقراطيــني ويف املراتب الدنيا.  ويف إحــدى الحكومات )نيذرتون( نجد أن رئيس البلدية 

هو الفرد األكرث مركزيًة عىل اإلطالق. 

من هم المبدعون؟

بعد املرحلة األوىل لهذه الدراسة املبنية عىل االستبانة، تم اختيار أربع من هذه الحكومات 

اإلحدى عرشة التي متثِّل مجموعًة متنوعة من حيث املناخ االقتصادي واالجتامعي، والتوجه 

السيايس، واملوقع الجغرايف، للمشاركة يف املرحلة الثانية واألكرث تفصيالً من البحث.  وكانت 

أهــم أولوية هي ضامن وجــود تباين كبري بينها من حيث الوضــع االجتامعي واالقتصادي 

للمواطنني، والتوجه الســيايس للحكومة، ومن حيث املســافة من وســط املدينة، واألمناط 

واإلجــراءات االبتكارية املهيمنة، وهياكل الشــبكات املختلفة.  وقــد تمَّ تلخيص الخصائص 

الرئيسية للحكومات األربع يف الجدول )11-6(.
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جدول )11-6(

 الخصائص الرئيسية يف أربع بلديات 

باركسايدميلسايدميلفيلكيلبورن

أطراف املدينةاملوقعالجغرافيا
وسط املدينة / 

أطراف املدينة

داخل املدينة 

)صناعي(

داخل املدينة 

)جهة الخليج(

االقتصاد 

والوضع 

االجتامعي

»الطبقة«

الوسطى 

السفىل / 

الوسطى

الوسطى / 

الوسطى العليا

طبقة العامل 

املسنني  / يف 

طور التطوير 

ملستوى الطبقة 

الوسطى

متطورة 

ملستوى الطبقة 

الوسطى مع 

بعض األحياء 

الفقرية.

 عاٍلمنخفضعاٍلمتوسطتوفر املوارد

النظام السيايس

محافظمتفرقتوجه الحزب
حزب العامل 

القديم

حزب العامل 

الجديد

مستقر جداًغري مستقراالستقرار

يف العادة 

مستقر لكن يف 

طور التغيري 

مستقر جداً

املوقف 

االبتكاري

وسطوسطمرتفعمنخفضمؤسيس

مرتفعوسطمنخفضوسطهيكيل

مرتفعمنخفضوسطوسطمتشكك

مرتفعوسطمنخفضوسطتدريجي

وسطمرتفعمنخفضوسطمتكيف

اإلجراءات 

االبتكارية

وسطمنخفضمرتفعوسطالسياسية

منخفضوسطوسطمرتفعاإلدارية

مرتفعوسطوسطمنخفضاالنتخابية
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باركسايدميلسايدميلفيلكيلبورن

مركزية شبكة 

in-( االتصاالت

)degree

شبكة اتصاالت 
املشورة 
)داخيل 
وخارجي(

15.723.918.016.1

شبكة اتصاالت 
املعلومات 

اإلسراتيجية 
)داخيل فقط(

23.636.947.528.2

وقــد تم إجراء مقابالت متابعة مع 104 من املشــاركني يف هــذه الحكومات األربع من 

أجــل الحصول عىل املزيد من التفاصيــل حول طبيعة االبتكار يف كل من هذه املواقع.  ويف 

املجموع أُجريت 26 مقابلة يف كيلبورن، و27 يف ميلفيل، و26 يف ميلسايد، و25 يف باركسايد.  

وكان 41 يف املائــة من املشــاركني مديرين، و26 يف املائة سياســيني، و19 يف املائة من كبار 

التنفيذيــني )الرؤســاء التنفيذيني ومديري العموم(، و14 يف املائة منســقني/ قادة الفرق أو 

الصفــوف األخرى.  وطُلب من املشــاركني تحديد االبتكارات املهمــة يف بلدياتهم، وتفصيل 

الجهات املعنية يف كل حالة عىل حدة، وتسمية أهم املبتكرين يف بلدياتهم )8(.

ومن أجل تحديد املبدعني يف كل بلدية ومكانتهم يف ظلِّ مجموعة من املتغريات، تمَّ وضع 

درجــة »املبتكر الرئييس« الســتخدامه كمتغري تابع.  ويف تحديد أهــم املبدعني يف املقابالت، 

مل يكن هناك أي قيود عىل عدد ترشــيحات »املبتكر الرئييس« املســموحة والتي قد تشــمل 

دت  السياســيني والبريوقراطيني أو شخصاً خارج الحكومة )9(.  وباستخدام هذه الرشيحات ُحدِّ

نســبة السياســيني والبريوقراطيني يف كل بلدية الذين أكملوا االســتبيان األول، وهي النســبة 

املئوية من إجاميل ترشيحات »املبتكر الرئييس« التي وردت من املشاركني يف بلدياتهم، فالذين 

مل يحصلوا عىل أي ترشــيح حصلوا عىل درجة صفر.  وتشــري النتائج يف الجدول )6-12( إىل أن 

درجات هذا املقياس تراوحت من صفر إىل 16.8 يف املائة يف كيلبورن، 13.4 يف ميلسايد، 12.4 

يف باركســايد، و10.3 يف ميلفيل.  وتشــري أرقام االنحراف املعياري إىل أن مســتويات التباين 

األعىل كانت يف مدينة ميلسايد )3.5( واألدىن يف باركسايد )2.2(.
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يعطينــا تحديد َمن هم الذين يُعتربون مبتكرين مقياســاً لتحديــد املبدعني، ويتيح لنا 

فرصة اإلجابة عن الســؤال الرئييس حول أهمية الشبكات يف االبتكار.  وتم استخدام مدخل 

املتغــريات املتعددة الستكشــاف اآلثار النســبية للمعايــري واإلجراءات والهياكل الرســمية 

)التسلسل الهرمي( وغري الرسمية )الشبكات( عىل االبتكار.  وتم استخدام االنحدار املتعدد 

للمربعات األدىن، وذلك باستخدام نتيجة »املبتكر الرئييس« كمتغري تابع.  ونظراً للعدد الكبري 

من املتغريات املســتقلة املحتملة إلدراجها يف النامذج، تم استخدام سلسلة استكشافية من 

التحليالت ثنائية املتغريات واالنحدار التدريجي لتحديد املتغريات املهمة بشكل مستقل.

جدول )12-6(

 درجة »املبتكر الرئييس« )نسبة مئوية(

اإلجاميلباركسايدميلسايدميلفيلكيلبورن

78445789268العدد

1.32.31.81.11.5الوسط الحسايب

2.93.03.52.22.8االنحراف املعياري

00000األقل

16.810.313.412.416.8األكرث

وقد ســبقت اإلشــارة للعالقة املهمة بني املنصب الرسمي ومكانة املبتكر، حيث يتواجد 

املبتكــرون الناجحــون غالباً يف أعىل التسلســل الهرمي؛ األمر الذي ميكِّنهم من االســتفادة 

من املزايا اإلســراتيجية التي متنحهــا األقدمية واملنصب.  ولقياس األثر النســبي للمنصب 

عــىل وضع املبتكر، أُدرجت مجموعة من املتغريات الثنائية لتمثيل املنصب يف االنحدارات.  

وكانت أكرب مجموعة من املشاركني يف االستطالع )44 يف املائة( وهم املنسقون/ قادة الفرق.  

واستخدام هذه املجموعة كفئة مرجعية يسمح لقياس التأثري النسبي ملنصب رئيس البلدية، 

والســيايس، والرئيس التنفيــذي، واملدير العام، واملدير، وغريهم )الذين يشــغلون مناصب 

أخرى داخل هذه الحكومات( عىل مكانة املبتِكر.
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وبنــاًء عىل التحليالت االستكشــافية األولية، تمَّ اختيار 10 متغريات مســتقلة إلدراجها 

يف النمــوذج النهايئ، وهي:  اإلجراءات اإلدارية، االتصال الخارجي مع ســيايس من حكومة 

أخرى ومع منظمة تابعة لقطاع يف املجتمع، درجة املركزية )شبكة املعلومات اإلسراتيجية(، 

وجميع املتغريات التي متثِّل املنصب الهيكيل.  وبعد اختيار املتغريات املســتقلة، تمَّ حساب 

سلســلة من االنحدارات باستخدام أسلوب »اإلدخال« لكلٍّ من الحكومات األربع عىل حدة 

ثــم األربع مجتمعات )العدد = 210(.  وتظهر النتائج يف الجدول )6-13(، حيث تم تحديد 

معامــل االنحدار املوحــد دون الداللة اإلحصائيــة )p > 0.05 أو 0.01( بعالمة النجمة )*( 

والقريبة من الداللة اإلحصائية )بني 0.05 و0.10( بالخط املائل.  وكام تشري إحصاءات مربع 

)R2( املعدلــة، فإن النــامذج متثِّل أكرث من 41 يف املائة من التباين يف مكانة املبتكر الرئييس 

يف عينة االستطالع بشكل عام، ومتثِّل ما بني 33 يف املائة )كيلبورن( و74 يف املائة )باركسايد( 

للحكومات األربع عىل حدة.

وتبــنيَّ أن املنصب والشــبكات مؤرشات مهمــة يف التنبؤ مبكانة املبتِكــر.  وكان معامل 

انحدار اإلجراءات اإلدارية أقلَّ بقليل من املعايري القياسية للداللة اإلحصائية )10(. ونتج عن 

متغريات الشــبكة الثالثة )االتصال مع سيايس يف حكومة أخرى، واالتصال مع منظمة تابعة 

لقطاع يف املجتمع، ومركزية املعلومات اإلسراتيجية( معامل ذو داللة إحصائية فيام ال يقل 

عن حكومة واحدة.  وكانت درجة املركزية املطبَّعة لشــبكة املعلومات اإلسراتيجية املؤرش 

األهــم يف التنبؤ مبكانة املبتِكر بشــكل عام، وكانت أيضــاً ذات داللة إحصائية يف حكومات 

كيلبورن وميلفيل، وقريبة من الداللة اإلحصائية يف باركســايد.  وكان املبتكرون عموماً، ويف 

باركســايد عىل وجه الخصــوص، أكرث اتصاالً مع املنظامت التابعــة لقطاع املجتمع، وكذلك 

أكرث اتصاالً مع السياســيني من الحكومات األخرى.  ومن املثري لالهتامم )عىل الرغم من أن 

مســتوى الداللة كان متدنياً p < 0.05( أن ارتباط املتغري األخري )االتصال مع السياسيني من 

الحكومات األخرى( كان سلبياً مع مكانة املبتِكر يف كيلبورن.
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جدول )13-6(

 نتائج االنحدار ملكانة املبتكرين الرئيسيني

اإلجاميلباركسايدميلسايدميلفيلكيلبورن

60354471210العدد

Adjusted R20.3320.3790.5740.7410.414

2.3492.5412.1991.0422.173الخطأ املعياري

Beta coefficients

0.115إداري

**0.2590.2850.221-سيايس من حكومة أخرى

***0.159**0.172منظمة رائدة يف القطاع

املركزية بعد التطبيع 

)املعلومات اإلسراتيجية(
0.644***0.811*0.3050.368***

رئيس بلدية

***0.163***0.459سيايس

***0.184***0.2640.472مدير تنفيذي

0.157**0.427مدير عام

0.114مدير

أخرى

أمــا األدلــة التي تربط املنصب مــع مكانة املبتِكر فلــم تكن بهذا الوضوح.  بالنســبة 

للحكومات األربع بشــكل عام، كان اثنان من املتغريات الخمســة القامئة عىل املنصب لهام 

داللة إحصائيــة، واثنان آخران )كونهم مديرين عموميني أو مديرين( قريبني من مســتوى 

الداللة االحصائية.  ومقارنة مع املجموعة املرجعية )منســق / رئيس الفريق(، كان معامل 

االنحدار يرتفع بطريقة خطية تقريباً مع التسلسل الهرمي البريوقراطي، مبعنى أن االعراف 

مبكانة املبتِكر زادت مع املنصب واألقدمية.  وكان تويل منصب سيايس كذلك من املؤرشات 

الرئيسية يف التنبؤ مبكانة املبتِكر بشكل عام، وخاصة يف مدينة ميلسايد.  أما أهمية املنصب 

كمــؤرش للتنبؤ فكان متبايناً عرب الحكومات؛ ففــي حني أن األقدمية البريوقراطية والوظيفة 
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السياســية كانا عاملني مهمني يف ميلســايد، مل يكن هذان العامــالن مؤثرين يف كيلبورن أو 

ميلفيل، بينام كانت األقدمية البريوقراطية فقط ذات أهمية يف باركسايد، إذ إن دور املدير 

التنفيذي كان بارزاً هناك.

الخالصة:

هدف هذا البحث إىل دراســة كيفية مســاهمة شــبكات االتصال غري الرسمية يف رشح 

االبتكار داخل الحكومة.  وقد أظهرت النتائج بشــكل واضح أن التصور عن ماهية االبتكار، 

واملنصب الذي تشغله، والجهات التي يتم التواصل معها، عوامل مهمة يف االعراف باملبتكر.  

ولكن العالقات الشــبكية هي املؤرش األقوى للتنبؤ بأهمية مكانة املبتِكر.  وبالرغم من أن 

مركزية الشــبكة تعترب مرتبطة باألقدمية واملنصب يف التسلســل الهرمي، وأنه من الصعب 

قيــاس تأثري كلٍّ من هذين املتغريين بشــكل منفصل؛ فإن هذه النتائج كانت متســقة مع 

وجهــة النظر التي ترى أن املبتكرين يحســنون العمل من خالل العالقــات خارج الهياكل 

الرســمية من أجل إنجاز األمــور.  كام أن املبتكرين يحتلون مواقع محورية يف الشــبكات، 

وهذه هي الخاصية األكرث أهميًة يف هذه الدراسة.  

ح أكرث مام ميكن اســتنتاجه من خالل الركيز عىل املنصب  شــبكات االتصال مهمة وتوضِّ

فقــط.  وهذا يتفق مع دراســات السياســات املبنية عىل شــبكات االتصــال )الومان ونويك 

 Mintrom and 1990؛ مينــروم وفريجاري ،Knoke 1987؛ نــويك ،Lauman and Knoke

Vergari، 1998؛ لويس Lewis، 2006(.  وباإلضافة إىل ذلك، وكام متت اإلشــارة يف دراســة 

سابقة )كونسيدين ولويس Considene and Lewis، 2007(، لقد كانت شبكات املعلومات 

اإلسراتيجية أكرث أهميًة من شبكات املشورة يف تحديد مكانة املبتِكر.  ويُفرض بأن إسراتيجية 

مركزيــة املعلومــات مهمة لالعــراف باملبتكر؛ ألن هــذه الجهات تقوم باألعــامل الظاهرة 

والداخلية من تهيئة واعتامد االبتكارات.  قد يؤدي طلب املشــورة من خالل الشبكات أيضاً 

إىل بداية االبتكار، ولكن هذا نشاط غري ملموس.  والنتيجة األهم هي أن االبتكار واملبتكرين 

يكونــون يف مســاحة معينة من الفضاء املؤســيس، يتم تحديدها جزئيــاً من خالل املنصب 

الهيكيل ولكن بشكل أكرب من خالل مكانة املبتكر يف شبكات االتصال غري الرسمية.
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وتشري النقطة األخرية إىل أن هذه الدراسة قد أجابت عن بعض التساؤالت حول العالقة 

بني الهياكل الرســمية وغري الرســمية من جهة، وأهمية الثقافــات املحلية من جهة أخرى.  

وقد تمَّ بيان أهمية الحكومة نفســها كمتغري.  فكل حكومة لديها مجموعة من الخصائص 

يتم نســجها مع هيكل الشبكة إليضاح ما ميكن تسميته بالثقافة املحلية لالبتكار، وهذا هو 

املقصود من أن االبتكار يحتل مساحًة مؤسسية معينة.  وقد أظهرت هذه الدراسة خصائص 

ذات أهميــة لهذه الحكومات، وأنــه مع األخذ بعني االعتبــار كل العوامل األخرى؛ فإن ما 

تقدمه شبكات االتصال حول فهم االبتكار يفوق أيَّ يشء آخر يف هذه الدراسة.

كام تمَّ تحقيق خطوات مهمة يف استكشــاف االبتكار يف القطاع عام.  فالشــبكات توفِّر 

الة لوصف وفَهم الروابط بني العنارص الهيكليــة والفردية يف قصة االبتكار.  لقد  وســيلة فعَّ

كان تطبيق مفاهيم وأســاليب الشبكات االجتامعية مفيداً يف هذا السياق؛ وهو ما أتاَح لنا 

تقديَم نتائج مقنعة حول أهمية الشبكات.  وقد أظهرت النتائج االختالَف الكبري بني شبكات 

السياسيني وشــبكات كبار البريوقراطيني يف هذه األنظمة.  وتعزِّز الدراسة فكرة أن مواقف 

السياسيني الهيكلية تختلف اختالفاً جوهريًّا، ويتجىل هذا فيام يتعلق باألطُر املعيارية التي 

ه تقييامتهم لإلجراءات الحكومية.  ومام هو  تشــكِّل أسلوبهم يف التعامل مع االبتكار، وتوجِّ

جدير بالذكر التأكيد عىل املكاســب النظرية للنَّهج املتبع يف هذه الدراســة،  فقد تمَّ إحراز 

م كبري يف وسائل دراسة الهياكل والعمل معاً من خالل الركيز عىل التفاعل بينهام. تقدُّ

ويُســتنتج من ذلك أن هذه الدراسة تفتح املجاَل للمزيد من األبحاث يف ثالثة جوانب:  

أوالً، من املفيد تطبيق أســلوب الشبكات عىل مستويات أخرى من الحكومة حيث تم حلُّ 

بعض القضايا املنهجية الرئيســية.  ثانياً، باإلمكان توســيع التحليل بعد املشورة واملعلومات 

اإلسراتيجية ليشمل نطاقاً أكرب من الشبكات، مثل:  الدعم السيايس، وتداول املعرفة.  ثالثاً، 

تعترب األســاليب التحليلية للشبكات االجتامعية املستخدمة يف هذه الدراسة تطويراً منهجياً 

ميكن تطبيُقه بنجاح يف إجراء املزيد من الدراسات عن االبتكار داخل الحكومات.

مالحظات:

1- قبول املتطوعني للمشــاركة يف الدراسة بهذا الشكل يجعل العينة متحيزًة نحو األشخاص 

األكرث اهتامماً بهذا املوضوع، ولكن مبا أن هدفنا هو فهم كيف يعمل االبتكار، فإن هذا 
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التحيز الطفيف ال يشكِّل تهديداً ملصداقية الدراسة، عىل الرغم من أنه يحدُّ من إمكانية 

تعميم النتائج التي توصلنا إليها للحكومات التي يقلُّ فيها االهتامم باالبتكار.

2- قــد تم تحديد عينة الدراســة من ِقبل ضابط اتصال داخــيل يف كل مجلس، ومن خالل 

قوائم املوظفني الداخليني.  وتمَّ تعزيز معدالت االستجابة من خالل االتصال مرتني كحد 

أدىن بجميع املشاركني املحتملني ضمن العينة.

3- تم اختبار قامئة عنارص االستبانة عىل نطاق واسع خالل دراسة تجريبية.

4- طُلب من املستجيبني اعتبار التواصل عن طريق الهاتف أو الربيد اإللكروين أو التواصل 

الشخيص، واستبعاد تعاميم الربيد اإللكروين العامة.  وطُلب من املشاركني تسجيل تكرار 

االتصال عىل مقياس من خمس درجات تراوح بني »أبداً« )صفر( إىل »يومياً« )أربع(.

5- تمَّ إنشــاء خرائط لكلٍّ من شــبكات املشورة واملعلومات اإلســراتيجية، ولكننا مل نقدم 

شــبكات املشورة هنا؛ ألن شبكات املعلومات اإلســراتيجية هي األكرث أهميًة يف تحديد 

.)2007 ،Considine and Lewis مكانة املبتِكر )انظر كونسيدين ولويس

6- التطبيــع )normalization( يجعــل درجات املركزية قابلًة للمقارنة عرب شــبكات ذات 

أحجام مختلفة )ســكوت Scott، 2000(.  وهذا أمر مهم نظراً لالختالف الكبري يف حجم 

الشبكات عرب الحكومات املختلفة.

7- تمَّ تضمني شــبكة املعلومات اإلســراتيجية فقط؛ ألنها األفضل يف تفســري التنبؤ مبكانة 

.)2007 ،Considine and Lewis املبتِكر )انظر كونسيدين ولويس

8- قد أثارت األســاليب القامئة عىل الرشــيح لتحديد الجهات الرئيســية انتقادات؛ لكونها 

غــرَي موضوعية إىل حد كبري، ولكــن عند التعامل مع املجموعات الصغرية واملتوســطة 

الحجــم للذين يعملون عــىل مقربة مع بعضهم البعض، فمــن املعقول أن نتوقع أنهم 

سوف يكونون عىل دراية جيدة بسمعة بعضهم البعض فيام يخصُّ أداء العمل.   ويؤيد 

ذلك االرتباط الوثيق بني ترشــيحات »املبتكرين الرئيســيني« وبروز األشخاص الذين تم 

تحديدهم كجهات مهمة يف دراســات حاالت االبتكار الســت عــرشة التي تم إجراؤها 

كجزء من الدراسة الكربى.
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9- تم اســتالم 464 ترشــيحاً من الحكومات املحلية األربع، وكانت جميعها من السياســيني 

ه إىل جهات خارجية. والبريوقراطيني دون أي ترشيح موجَّ

10- تم تطبيق مناذج بشكل مكثف باستخدام متغريات معيارية بديلة؛ لتأكيد أن هذا البعد 

ليس له تأثري كبري عىل مكانة املبتِكر.
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الفصل السابع

القيم المتنافسة في إدارة المشاريع االبتكارية:  دراسة حالة 

مشروع )راندستادريل(
هايكو فانديرفورت، جوب كوبينجان، إيرنست تني هوفلهوف، مارتني اليتني، وفيجناند فينامن

(Haiko van der Voort, Joop Koppenjan, Ernst Ten Heuvelhof, Martijn 

Leijten and Wijnand Veeneman)

مقدمة:  مشكلة »المشاريع االبتكارية«:

يبــدو أمراً نادراً تنفيذ املشــاريع الهندســية الضخمة دون تأخري يف التســليم أو تجاوز 

التكاليف أو املشــاكل الفنية (فليفبريغ وآخــرون .Flyvbjerg et al، 2003).  واألمثلة عىل 

 (Superphenix) ذلك كثرية يف جميع أنحاء العامل (عىل سبيل املثال:  مرشوع سوبرفينكس

الفرنيس، ومرشوع ترانرسابيد (Transrapid) األملاين، ومرشوع النفق بني فرنســا وبريطانيا، 

ومرشوع املطار الدويل يف دنفر، ومرشوع نفق الرشيان املركزي يف بوسطن (دميبيس وآخرون 

 ،Altschuler and Luberoff 1998؛ ألتشولر ولوبريوف ،Bell 1997؛ بيل،Dempsey et al.

2003؛ فليفبريغ وآخرون .Flyvbjerg et al، 2003).  والبيئات السياســية واملجتمعية لهذه 

املشــاريع كلها تتطلب أن يكون التســليم ســليامً وآمناً ويف املوعد املحدد وضمن امليزانية.  

وقــد تم وضع مجموعة متنوعة من أدوات إدارة املشــاريع لتلبية هــذه التوقعات.  ومع 

ذلــك، فإن للمشــاريع أيضاً عنارص ابتكارية وحاالت مل يواجههــا املنفذون (مثل: املديرين، 

واملهندســني، واملشــغلني) من قبُل.  هذه العنــارص تتطلب مجااًل لالرتجــال والتفاعل بني 

املنفذيــن، وهــذا عادًة غري متاح يف معظم إدارة املشــاريع.  فهي »مشــاريع مبتكرة«، أي 

مشاريع ذات محددات واضحة (الوقت وامليزانية) ولكنها من دون حلول واضحة.  ويواجه 

باســتمرار مديرو هذه املشــاريع توتراً بني طبيعة املشــاريع وطبيعة االبتكار.  كيف ميكن 

ملديري املشاريع احرتام القيم املتنافسة بني االبتكار وتلبية محددات واضحة؟

هــذا الســؤال املركزي يهمُّ املحللني الذيــن يتعني عليهم تقييم املشــاريع املبتكرة بعد 

انتهائها.  وتهدف هذه املساهمة إىل تقديم خطوات لوضع إطار لتقييم إدارة هذه املشاريع 
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املبتكرة.  وســيتم ذلك من خالل استكشــاف التوترات بني االبتكار وإدارة »مرشوع مبتكر« 

يف هولندا، مرشوع (راندســتادريل).  والهدف من (راندســتادريل) هــو تحقيق نظام نقل 

عــام إقليمــي مبتَكر يف جنوب منطقة راندشــتاد يف هولندا، وذلك عــن طريق ربط اثنتني 

من الســكك الحديدية القدمية »الثقيلة« بني زوترمري والهاي وروتردام والهاي عىل التوايل، 

وشــبكة الرتام يف الهاي وشــبكة املرتو يف روتردام.  وكان الهدف من ذلك هو إنشــاء نظام 

ســكك حديدية جديدة خفيفة وعالية الجودة، وقادرة عىل منافســة حركة الســيارات من 

خالل رَفْع نسبة الرحالت وتقديم مستوى عاٍل من الراحة وتوفري مواصالت عرب املدن.

وبعد تقديم املرشوع وتحديد جوانبه املبتكرة، ســوف يتــم تحديد الصعوبات الكامنة 

يف مثل هذه املشــاريع؛ ومن ثَمَّ تقديم إطار تحلييل لتقييم املشــاريع االبتكارية.  وســوف 

يتم اســتعراض (راندســتادريل) كمثال لتوضيح اســتخدام هذا اإلطار للمحللني، وذلك من 

خالل تحليل جهود مديري املشــاريع لتشغيل هذا املرشوع املبتكر.  ويشري مصطلح »مدير 

املرشوع« يف هذه الدراسة ألي مسؤول لديه القدرة الرسمية أو غري الرسمية إلدارة مرشوع 

ابتكاري؛ وهو ما يعني أنه ال يوجد جهة محددة مسبقاً للقيام بهذا الدور.

)راندستادريل( »كمشروع مبتكر«:

يشــمل مرشوع (راندســتادريل) بناَء وتحويــل إدارة وصيانة البنية التحتية وتشــغيل 

خدمات النقل.  ويظهر يف الشكل (7-1) تخطيط خط السري، يف حني يظهر يف الشكل (2-7) 

تنظيم املرشوع.

ويتكــون املرشوع مــن جزأين منفصلني وفق الحدود اإلداريــة الفاصلة بينهام.  فالجزء 

الخاص بروتردام يقع تحت مســؤولية إدارة منطقة روتردام الحرضية، وهي هيئة تعاونية 

مــن بلديات املنطقة، وهي املســؤولة عن قطارات مرتو روتــردام.  والجزء الخاص بالهاي 

يشمل خطوط الرتام التي تربط زوترمري مع الهاي وخطوط الرتام يف الهاي التي تقع تحت 

مســؤولية منطقة هاجالندن الحرضية.  وهناك »جزء مشــرتك« قصري يســتخدم فيه املرتو 

والــرتام نفس الســكك الحديدية.  وتعتــرب منطقة هاجالندن الحرضية هي املســؤولة عن 

»خط هوفبلني« املمتد من حدود املنطقة إىل محطة سكة حديد الهاي املركزية، يف حني أن 

منطقة روتردام الحرضية هي املسؤولة عن الجزء اآلخر (من الحدود إىل مدينة روتردام).

ســوف يركِّــز هذا الفصل فقــط عىل جزء (راندســتادريل) الخاص بجهــة الهاي.  وقد 

قامــت منطقة هاجالندن الحرضية بالتعاقد مع بلدية الهــاي لبناء البنية التحتية الخاصة 

بجهــة الهاي كمرشوع متكامل (تســليم املفتــاح)، أي أن الهاي هي املســؤولة عن إنجاز 

املرشوع بســعر ثابت ضمن قيود وظيفية من هاجالندن دون تدخل إضايف.  داخل البلدية 

كانت منظمة مرشوع (راندســتادريل) هي املســؤولة عن بناء البنيــة التحتية.  وباإلضافة 

إىل ذلــك، كانت بلديات زوترمري وليدشــندام- فوربورغ وبييناكر- نوتــدورب، التي تعتمد 

عىل (راندســتادريل) للنقل، مشاركًة من كثب يف املرشوع كأعضاء يف جهاز (راندستادريل) 

االستشــاري اإلداري.  فكان صاحب املحفظة يف هاجالندن ورئيس مجلس إدارة ومســؤول 

بلدية الهاي املنتخب هو الشخص نفسه.  وكانت مسؤولية تشغيل وإدارة خطوط زوترمري 

وهوفبلني (يف إقليم هاغالندن) لدى رشكات النقل يف مدينتي الهاي وروتردام.

شكل )7-1(:  مسارات )راندستادريل(  

وزارة النقل الهولندية
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ســوف يركِّــز هذا الفصل فقــط عىل جزء (راندســتادريل) الخاص بجهــة الهاي.  وقد 

قامــت منطقة هاجالندن الحرضية بالتعاقد مع بلدية الهــاي لبناء البنية التحتية الخاصة 

بجهــة الهاي كمرشوع متكامل (تســليم املفتــاح)، أي أن الهاي هي املســؤولة عن إنجاز 

املرشوع بســعر ثابت ضمن قيود وظيفية من هاجالندن دون تدخل إضايف.  داخل البلدية 

كانت منظمة مرشوع (راندســتادريل) هي املســؤولة عن بناء البنيــة التحتية.  وباإلضافة 

إىل ذلــك، كانت بلديات زوترمري وليدشــندام- فوربورغ وبييناكر- نوتــدورب، التي تعتمد 

عىل (راندســتادريل) للنقل، مشاركًة من كثب يف املرشوع كأعضاء يف جهاز (راندستادريل) 

االستشــاري اإلداري.  فكان صاحب املحفظة يف هاجالندن ورئيس مجلس إدارة ومســؤول 

بلدية الهاي املنتخب هو الشخص نفسه.  وكانت مسؤولية تشغيل وإدارة خطوط زوترمري 

وهوفبلني (يف إقليم هاغالندن) لدى رشكات النقل يف مدينتي الهاي وروتردام.

شكل )7-1(:  مسارات )راندستادريل(  

وزارة النقل الهولندية
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ى أيضاً خط إراسموس Erasmuslijn) هو الخط بني جنوب روتردام  مالحظة:  »خط هوفبلني« (يُسمَّ

(Rotterdam) ومحطة السكك الحديدية املركزية يف الهاي (»Den Haag« عىل هذه الخريطة)؛ »خط 

زوترمري« Zoetermeer هو الخط 3 و6/4 الذي يربط زوترمري مع الهاي.

.De Volkskrant, 2006  :املصدر

شكل )7-2(:  تنظيم مرشوع )راندستادريل( )مبسط(

د طبقات مشروع )راندستادريل(: الطابع المبتكر وتعدُّ

عىل الرغم من أن (راندســتادريل) كان مزيجاً مــن األنظمة القامئة أال إنه كان مرشوعاً 

مبتكراً من عدة نواٍح:

- من الناحية الفنية، كان الرتام واملرتو والســكك الحديديــة الثقيلة أنظمة معروفة، ولكن 

الربط بينها كان أمراً جديداً، وترتتب عليه عواقب كثرية ال تشملها الخربات السابقة.  وقد 

كان هناك نوعان من املركبات يجب تشغيلهام عىل نظام يتألف جزئيًّا من البنية التحتية 

الجديدة، وجزئيًّا من البنية التحتية »للسكك الحديدية الثقيلة«، وجزئيًّا من البنية التحتية 
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للرتام.  وباإلضافة إىل ذلك اختلفت أنظمة إدارة الســالمة يف مسارات السكك الحديدية، 
حيث إن أجزاًء منها كانت تُدار من ِقبل إشــارات مرورية، يف حني أن أجزاًء أخرى كانت 

تعتمد عىل رؤية السائق.

- عىل املستوى املؤسيس، كان تقسيم األدوار بني األطراف املعنية جديداً.  فالحكومة املركزية 
أعطت اســتقاللية للمرشوع.  وكانت إدارة منطقــة هاجالندن الحرضية محدودَة الخربة 
يف إدارة مثل هذه املشــاريع.  كام أن الحكومة املركزية قامت بتمويل بناء البنية التحتية 
من خالل مبلغ مقطوع (413 مليون يورو لبناء جزئية الهاي)، وهو إجراء غري معهود يف 
هذا السياق.  وتم رصد هذا املبلغ للبلدية التي نفَّذت املرشوع عىل مسؤوليتها الخاصة.  
أيضاً، هناك أمٌر جديٌد هو أن بلدية الهاي كانت تبني بنية تحتية خارج حدودها البلدية.  
كام أنها كانت ألول مرة تُقام فيها مناقصات للحصول عىل امتيازات النقل لكلٍّ من مدير 

املرشوع (هاجالندن) ورشكات النقل.

- وقد كانت املعطيات القانونية للمرشوع جديدة، حيث تمَّ تطبيق لوائح السالمة للسكك 
الحديدية عىل الســكك الحديدية الثقيلة وقطار الرتام وســكة حديــد املرتو، ولكن ليس 
الســكك الحديدية الخفيفة التي تُصنَّف عىل أنها فئة متوســطة بني سكك الرتام والسكك 
الحديدية الثقيلة.  كام أنَّ تطبيق اللوائح القامئة للرتام واملرتو والسكك الحديدية الثقيلة 
عىل (راندســتادريل) غري واضح، حيث قامت وزارة النقل الهولندية بتفويض مســؤولية 
التنظيم ملدير املرشوع (هاجالندن)، كام أصدرت الوزارة وثيقَة معايري (كمبادئ توجيهية 
للسياســات وليس قانوناً رسميًّا)، والتي تضمنت اإلجراءات واألدوار لدعم إدارة السالمة.  

وكان (راندستادريل) أول مرشوع تمَّ فيه إدارة السالمة وفقاً لهذه املعايري.

نتائج المشروع:

كام هو الحال مع العديد من املشــاريع العامة الكبــرية واملعقدة فنيًّا، كان الهدف من 

هذا املرشوع هو تحقيق نظام نقل جديد من شأنه تقديم خدمة كاملة و»طبيعية«، ولكن 

ذلك مل يحدث دون عقبات.  بدأ تحقيق مرشوع (راندستادريل) يف عام 2001، عندما قامت 

الحكومــة املركزية برَْصد نحــو مليار يورو للمرشوع.  وكان املتوقع أن يتم تحويل الخطوط 

الحالية بشــكل رسيع خالل ُعطلة الصيف 2006 (13 أســبوعاً).  وقد كان الهدُف الحدَّ من 

انقطــاع الخدمة عن الركاب؛ األمر الذي أكَّده املســؤولون يف البلديات املعنية.  ومع ذلك، 
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ا ومل يتم تســليم املرشوع إال بعد بضعة أشهر؛  ثبت أن هذه الفرتة الزمنية كانت قصرية جدًّ

وهــو مــا أدى إىل العديد من االنقطاعات يف الخدمة.  واألســوأ من ذلــك وقوع عدٍد من 

حوادث الخروج عن مســار السكة بعد فرتة وجيزة من كل انقطاع.  وقد أصيب 17 شخصاً 

بجــراح يف 29 نوفمــرب، وبعد ذلك أغلقت مفتشــية املرور الخط، ومل يتم تشــغيل النظام 

بأكمله حتى أكتوبر 2007، ومل يتم تحقيق عدد الرحالت املقررة يف ذلك الوقت.  ويف الفرتة 

االنتقالية، كان عىل الركاب اســتخدام وسائل نقل بديلة.  ويف 7 فرباير 2007، استقال عضو 

مجلس إدارة الهاي املعنّي بسبب املشاكل املتعلقة مبرشوع (راندستادريل).  ومع ذلك تم 

تســليم املرشوع ضمــن امليزانية عىل الرغم من أن التأخــري أدَّى إىل مطالبات من األطراف 

املترضرة التي تم إبقاؤها خارج امليزانية (1).

نحو إطار تحليلي للمشاريع المبتكرة:

تطوَّر علم إدارة املشــاريع عىل مدى العقود القليلة املاضية بوصفه أداًة لتحقيق النظم 

التقنية.  وبشــكل متزايد أصبحت ُتنح املنظــامت املؤقتة مهام مؤقتة لتحقيق نظام تقني 

(والــذي هو موضوع اهتاممنا هنا).  هناك مجموعة متزايدة من األدوات التي تدعم إدارة 

املرشوع، تهدف إىل التنبؤ بــ:  التصميم من خالل هندســة النظام، واملهام من خالل هيكل 

العمــل، والوقت الالزم من خالل أدوات تخطيط الشــبكات، وامليزانية من خالل أســاليب 

تقدير التكاليف املختلفة (انظر عىل ســبيل املثال، ونش Winch، 2002).  وتستخدم إدارة 

املــرشوع أدواٍت لضامن أن النتيجــة املتوقعة هي يف الواقع النتيجــة الحقيقية للمرشوع.  

م أدواٍت تُســتخدم لضامن أن التنبؤ واقعي  وتعدُّ إدارة التغيري وإدارة املخاطر وإدارة التقدُّ

وميكن تحقيقه.  ويعني ذلك أن القيم املهيمنة يف هذا املجال قابلٌة للتحكم، وتلبي األهداف 

املحددة مســبقاً (بينتو Pinto، 1986؛ شــينهار وآخرون .Shenhar et al، 2001).  وسوف 

يُشار إىل مدخل التنبؤ والتحكم يف إدارة املشاريع »النمط األول« يف هذا الفصل.

ومع ذلك، فقد أصبح من املسلَّم به بشكل متزايد أن أدوات إدارة املشاريع التقليدية غري 

 ،Keegan and Turner 1996؛ كيغان وترينر ،Baccarini منســجمة مع االبتكار (باكاريني

2002).  فكلــام زاد الجانــب االبتكاري يف املرشوع زادت العنارص التــي يصعب التنبؤ بها 

  .(1986 ،Kline and Rosenberg كالين وروزنربغ) بالنسبة ملديري املشاريع
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إنَّ التقنيــات واإلجراءات التشــغيلية املعتــادة غالباً ما تكون غائبــًة يف االبتكار، حيث 

يضطــر مديرو املشــاريع الخرتاع حلــول جديدة فريدة مــن نوعها من خــالل الَجْمع بني 

  .(2003 ،Von Stamm فون ســتام) التقنية واملعرفة والخربة املتناثرة بني الجهات املختلفة

ومثــل هــذه الحلول تظهر من خالل املامرســة يف أثناء تنفيذ املشــاريع، ولكن هذا يطرح 

تحديــاٍت خطــرية إذا كان املرشوع »معقداً«.  ويشــري هذا التعقيــد إىل وجود العديد من 

األجزاء املتنوعة واملرتابطة (باكاريني Baccarini، 1996؛ بريو Perrow، 1999، ص 85-86؛ 

ويليامز Williams، 1999) عىل املستوى الفني (املركبات، والبنية التحتية، ونظم السالمة)، 

لون) وعىل املستوى  وعىل املستوى املؤسيس (املديرون، والسياسيون، ورشكات النقل، واملشغِّ

القانوين (مختلف اللوائح واملعايري القانونية).

يتطلــب ظهور الحلول واألفكار الجديدة خالل املرشوع املرونَة، أي القدرة عىل التكيُّف 

مع الظروف الجديدة (فلوريســل وميلر Floricel and Miller، 2001).  إذا كانت األجزاء 

متنوعًة ومرتابطًة، فإن املرونَة تستدعي الكثرَي من التنسيق األفقي والرأيس والتعاون والتعلُّم 

والثقة كبدائل للعالقات الوظيفية املحددة مســبقاً، فضــالً عن التخطيط الذي مييز أدوات 

 ،Keegan and Turner 2000؛ كيغان وترينــر ،Barlow إدارة املشــاريع التقليدية (بارلــو

2002؛ بيتــش وآخرون .Pich et al، 2002).  وبعبارة أخرى، فإنَّ القدرة عىل التنبؤ معرضٌة 

للخطر بسبب عدم اليقني والتعقيد اللذين تتصف بهام العديُد من املشاريع املبتكرة.  وعىل 

هذا النحو، تصبح التنبؤات يف إدارة املشاريع أقلَّ دقًة، ويصبح الرتكيز عىل تحقيق التنبؤات 

أقلَّ مالءمة.

وهكذا يصبح أسلوب مشاريع »النمط األول« ضعيفاً يف املشاريع التي تتطلب االبتكار.  

ويؤكِّد ميلر وفلوريســل (Miller and Floricel, 2000) عىل الحاجة إىل »الرتابط لتحقيق 

التامسك الداخيل« واملرونة لالستجابة للمفاجآت التي تحدث يف املشاريع املعقدة، عىل سبيل 

املثال:   تغري متطلبات ورغبات العمالء (ترينر وكيغان Turnder and Keegan، 1999؛ دفري 

وليشــلر Dvir and Lechler، 2004).  ويف هــذه الحاالت ال يحتاج مدير املرشوع ألعضاء 

فريــق ورشكاء ومقاولني لديهم مهام محــدودة الوصف، ولكنه يحتــاج باألحرى ملتعاونني 

ملتزمني يفكرون بشكل واسع ولديهم مساحة للتحرك.  فبينام تركز إدارة املرشوع التقليدية 
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عىل التنبؤ والتحكم، يركز هذا األسلوب عىل االستعداد والتكيُّف مع املتغريات.  هذا البديل 

الذي ســوف نُسميه أســلوَب »النمط الثاين« يف إدارة املشــاريع، ينطوي عىل التحوُّل نحو 

أشــكال اإلدارة والعقود والتعاون التي تركِّز أكرثَ عىل املرونة والتعلُّم والثقة (وتشبه مفهوم 

»الرتابط« املســتمد من ميلر وفلوريســل).  يتم هنا االســتفادة من مجاالت املعرفة خارج 

عامل إدارة املشــاريع التقليدية (مثل، األدبيات املتعلقة باالبتكار والشبكات)؛ وذلك القرتاح 

عدة مداخل، كلها تؤكِّد عىل التنســيق األفقي بدالً من التسلسل الهرمي العمودي والتعلم 

التقليــدي.  ومــن األمثلة عىل هذه االقرتاحــات:  التخطيط التكيُّفي، والهندســة املتزامنة، 

 De 1997؛ دي برويــن وآخرون ،Dempsey et al. وإدارة العمليــات (دميبــيس وآخــرون

.Bruijn et al، 2002؛ كوبنجــان وكليــني Koppenjan and Klijn، 2004؛ لوريرو وكوران 

.(2007 ،Loureiro and Curran

ويحتاج فريق املرشوع يف أسلوب » النمط الثاين« إىل التحضري للمفاجآت من خالل إلزام 

جميع املعنيني بالتعامل والتكيف مع هذه املفاجآت، وقد يكون جزًءا من هذا االســتعداد 

 ،1987 ،Morris and Hough تحديــُد املصطلحــات املرجعية (انظــر موريــس وهــوف

ص 218).  وأثنــاء عملية التصميم وحتى البناء، ســوف تكون هناك دروٌس مســتفادة من 

ِقبل العميل حول ما يريده، ومن ِقبل املقاولني واملهندســني حول ما ميكن تحقيقه بكفاءة.  

يتطلب التعلم مساحًة فيام يخصُّ املوارد والوقت وامليزانية، وإتاحة املجال للتجارب وكشف 

األخطــاء وتصحيحهــا وتبادل الخــربات.  إنَّ العمل يف مثل هذه البيئــة املبنية عىل التعلُّم 

ه املقاولني للرتكيز عىل تحقيق وظيفة  واملرونة يتطلب اســتخداَم العقود املناسبة التي توجِّ

محــددة بدالً مــن نظام محدد.  وعالوة عــىل ذلك، فإن إدارة املــرشوع يف حاجة إىل بيئة 

ح  تفاوضية تتمتع بالثقة، ويأخذ بقراراتها املسؤولون والسياسيون وأصحاب املصلحة.  ويوضِّ

الجدول (7-1) االختالفات بني املدخلنَْيِ يف إدارة املشاريع.

ومن أجل الســامح بوجود ســيطرة كافية، فإن النمط األول (التنبــؤ والتحكم) يتطلب 

مصطلحــاٍت مرجعية مفصلــة ووصفاً محدداً ملهام املقاولني، يف حــني يتطلب النمط الثاين 

مصطلحات مرجعية تركِّز بشــكل أكرب عىل الجانب الوظيفي، وأن يكون وصُف املهام عىل 

نطاق أوسع.
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جدول )1-7(

 نهجان متنافسان إلدارة املشاريع االبتكارية

)النمط الثاين( االستعداد والتكيف)النمط األول( التنبؤ والتحكم

م، تحقيق أهداف مسبقةالقيم الرئيسية املرونة، التعلُّم، الثقةالتحكُّ

(ToR) املصطلحات املرجعية(blueprint) مخطط(functional) وظيفي

موصف املهام واسع لتعزيز التعاونمحدود لتعزيز التحكُّ

تنفيذ املهامالعقود
 functional) تحقيق الوظائف

(execution

دعم التغيري وفق االحتياجالحد من التغيري قدر اإلمكانالتغيري

أفقيعمودي (هرمي)االتجاه اإلداري

مفتوحمحدودتبادل املعلومات

 interface) أسلوب التعامل

(management
مهمة مشرتكةمهمة إدارة مرشوع

واسعة وناشئةصارمة ومحددة مسبقاًاملعايري

إن الوصــف الواســع للمهمة يف النمط الثــاين ال يركز عىل املقاول.  ومــن أجل إضافة 

الرتكيز، فإن هذه األنواع من املشاريع تتطلب حوافز قوية مرتبطة بالنظام واملخرجات.  إن 

أجــور املقاولني يتم رفعها لتحقيق وظائف النظام ككل، وليــس للقيام مبهامهم املحدودة.  

وينعكــس ذلك يف طريقة صياغة العقد ملا هــو مطلوب من املقاول:  تنفيذ املهمة (النمط 

األول)، أو تحقيق وظيفة النظام (النمط الثاين).

إنَّ كلَّ تغيــري يزيد من ضبابية العالقة بني املخطَّط لــه األصيل يف املصطلحات املرجعية 

وواقــع تحقيق األهداف؛ األمر الذي يعيق الســيطرة.  ولذلــك يف مدخل النمط األول يعترب 

التغيري مخاطرًة، والســيطرة الصارمة عىل التغيري مطلوبة.  أمــا يف مدخل النمط الثاين، فإن 

التغيري مسألة بدهية، ودعم التغيري مطلوب.  وينطبق اليشء نفسه عىل املعايري، مثل املعايري 

الخاصة بنظام الســالمة، فمعايري السالمة يف النمط األول تشبه متطلبات وثيقة املصطلحات 

املرجعية بأنها محددة مسبقاً بناًء عىل البحوث والتحكم، يف حني أن معايري السالمة يف النمط 

الثاين هي نتيجة عملية تعلُّم ناشئة ميكن أن تستمر إىل عمق فرتة تشغيل املرشوع.
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د العميل احتياجاته يف وثيقة املصطلحات املرجعية، ويتم توجيه  يف النمط األول، يُحــدِّ

العمــل هرمياً يف هذا االتجاه؛ يف حني أن يف النمط الثاين يعمل العميل واملتعاقدون معاً يف 

رحلة اكتشــاف مشــرتكة لتحديد ما هو مطلوب وما هو ممكن، كام هو الحال يف الشبكات 

األفقية (كوبنجان وكيجن Koppenjan and KIijn، 2004).  وهذا يتطلب تبادَل املعلومات 

بشــكل مكثف ومفتوح بني العميل واملقاولــني، عىل العكس من النمط األول حيث يُكتفى 

بالتقارير املرحلية املحدودة.

ويف النمــط األول، ينبغي أن تحتوي وثيقة املصطلحات املرجعية عىل املعايري ألســاليب 

التعامــل بني النظم الفرعية املختلفة، يف حني يتوجب عــىل املقاولني يف النمط الثاين تقييم 

أســاليب التعامل باســتمرار؛ فطبيعة تطوير األنظمة املبتكرة واملرنــة تتعارض مع املعايري 

املسبقة.

وقــد تمَّ وصف كال املدخلنِي هنا بيشء من املبالغة؛ مــام يعني أنه من الصعب العثور 

عليهام يف حاالت الهندســة الواقعية.  فالتطبيُق املطلق للنمط األول يتناســب مع املشاريع 

الروتينية والبســيطة نســبيًّا، يف حني يتناســب التطبيــق املطلق للنمط الثــاين مع البيئات 

املضطربــة للغاية، وعندما يكون التكيُّف مع االضطراب والوصول إىل الحل أكرث أهميًة من 

 ،Burns and Stalker االلتــزام بالوقت وامليزانية (انظر عىل ســبيل املثال:  برينز وســتوكر

1996، ص 96-98؛ غالربيــث Galbraith، 2004، ص 206).  واملشــاريع املبتكــرة الواقعية 

غالبــاً ما تكون مزيجاً بني املدخلني.  أما التعقيد الــذي ميثِّل العالقات املختلفة بني األجزاء 

فيعني أنَّ هناك عدداً ضخامً من التوليفات املحتملة بني النمطني.

العقل والقيمة المقابلة:

لقد تمَّ االنتهاء إىل أن املدخل الواحد ســوف يفشــل كإطار تحلييل للمشاريع املبتكرة.  

ولتقديــر الجهــود املبذولة إلدارة املشــاريع املبتكرة يف اإلطار التحليــيل، هناك حاجة لكال 

املدخلــني يف بعض النواحــي.  وبإيجاز، فقد تت صياغة أربعة افرتاضات تمَّ عىل أساســها 

نقطة االنطالق املعيارية لتحليل مرشوع (راندستادريل):

1- املشــاريع املبتكــرة تخضــع لقيم متنافســة ميكن اســتخالصها من خصائــص املرشوع 

والخصائص املبتكرة.  وكام ذكرنا، فالقيم املتنافسة املحتملة هي التحكم واملرونة.
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2- تستدعي هذه القيم املتنافسة اتباع مداخل معينة إلدارة املشاريع املبتكرة، هي:  النمط 

األول والنمط الثاين.  وعىل ســبيل املثال، يتيح النمط األول التحكم، يف حني يتيح النمط 

الثاين مزيداً من املرونة.

3- واقــع إدارة املشــاريع املبتكرة هو دامئاً العثور عىل املزيج املناســب بني النمطني.  ومبا 

أنَّ املشــاريع املبتكرة تتضمن خصائَص املــرشوع التي تتطلب التحكَم وكذلك خصائص 

ابتكارية تتطلب املرونة، فال بد إلدارة املشاريع املبتكرة من إيجاد التوازن بني النمطني.

4- نظــراً لحدوث االبتكار يف جميع مراحل املرشوع، فال بد من إتاحة املجال التخاذ قرارات 

إدارة املرشوع بشــكل مســتمر، من مراحل التصميم إىل التشغيل.  فخصائص املرشوع 

تتطلب تعريفاٍت مســبقًة (مثل، تعريفات املــرشوع وتصميمه)، يف حني أن الخصائص 

املبتكرة تتطلب االنفتاح عىل األفكار والحلول الجديدة أثناء التنفيذ.  ويف نهاية املطاف 

قد تكون مثل هذه القرارات ذاَت أهمية بالغة.

هــذه االفرتاضات تعني ضمنيــاً أن اعتامد منط واحد من إدارة املشــاريع فيه مخاطرة 

مــن حيــث عدم تقدير القيمة املضافــة يف النمط اآلخر؛ ولذلك فــإن مفهوم »العقل« هو 

مبثابة نقطة انطالق معيارية لتحليل مرشوع (راندســتادريل).  و»العقل« هنا يشــري إىل أن 

يكون املســؤولون عىل بينة من القيمة املقابلة عندما تتفق القرارات اإلدارية الحاسمة مع 

أحد الطرفني دون اآلخر.  اســتخدام »العقل« كقاعدة يكشــف قدرة صنَّاع القرار ومديري 

املشــاريع عىل ضبط املرشوع كرد فعل عىل مدخل معني، ومن ثَمَّ تحديد مواطن الضعف 

ق يف  وإدخال ترتيبات مضادة من املدخل املناِفس.  هذا التفكري املعياري يســمح لنا بالتعمُّ

العمليات املستمرة يف إدارة املشاريع املبتكرة من مرحلة التهيئة إىل االنتهاء.

إدارة المشاريع المبتكرة في )راندستادريل(:

لقد تبني اآلَن أن الوصف األفضل إلدارة املشاريع املبتكرة هو أنها خليٌط ملدخلني.  وقد 

ذكرنا أن صانعي القرار ومديري املشاريع يقومون بضبط املشاريع استجابة ملدخل »معني«.  

ويصف هذا القسم قرارات بالغة األهمية تمَّ اتخاُذها يف سياق تطوير مرشوع (راندستادريل) 

عــىل ثالثة محــاور:  تعريف املرشوع، والحوكمــة، وأنظمة الســالمة.  ويتم تعريف هذه 
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املحاور والخيارات بشــكل عام لتغطية غالبية القضايا.  وســوف يســاعد ذلك عىل تحقيق 

الهدف الرئيس يف استكشاف التوتر بني االبتكار وإدارة املشاريع.

وسوف يتم تغطية النقاط التالية لكل محور:

د أسلوب إدارة مرشوع (راندستادريل) خالل  - ما الخيار املميز يف تصميم املرشوع الذي حدَّ

فرتة تشغيل املرشوع؟

- مــاذا يعني االختيار؟  وكيف ميكــن توصيف املرشوع (النمط األول) أو االبتكاري (النمط 

الثاين)؟

- إىل أي مــدى حــاول األطراف تعويض االنحيــاز املحتمل ألحد النمطــني خالل املرشوع؟  

وكيف؟

- إىل أي مدى نجح األطراف يف القيام بذلك؟  وما العوامل التي لعبت دوراً يف ذلك؟

1- تعريف المشروع:  البدء بمصطلحات مرجعية عامة:  

ا من الوقت.  عندما بدأ  امتد اإلعداد ملرشوع (راندستادريل) عىل مدى فرتة طويلة جدًّ

املرشوع يف نهاية املطاف كان هناك شــعوٌر قويٌّ لدى املســؤولني املحليني برضورة التحرُّك 

الرسيع.  وكان هناك زخٌم يف الوزارة، ومن أجل استغالل هذا الحراك كان ينبغي تحويله إىل 

مرشوع رسمي برسعة، وكان ذلك يتطلب مصطلحاٍت مرجعيًة.

ويف هذا الســياق، كان وصُف عنــارص وثيقة املصطلحات املرجعية واســعاً ويركز عىل 

الجوانب الوظيفية.  لقد كان ذلك مناسباً إلضفاء الطابع الرسمي عىل املرشوع بشكل رسيع، 

حيــث كان باإلمكان ترجمة الرغبات برسعــة إىل متطلبات وظيفية.  لقد كان ذلك يتطابق 

مــع مدخل النمط الثاين يف إدارة املشــاريع، وكان مالمئاً ألنَّ املــرشوع يحتوي عىل العديد 

مــن العنارص الفنية غــري املؤكدة.  لقد أعطت وثيقة املصطلحــات املرجعية املجاَل لعامل 

املرشوع ومقاويل البناء واملوردين للتعلُّم وحّل املشــاكل املحيطة بهذه العنارص.  وقد أتاَح 

د يف الوقت  األســلوب الوظيفي لصياغــة وثيقة املصطلحات املرجعية هذه املســاحة، وحدَّ

نفسه الرشوَط املُسبَقة للعميل.  ويف مثل هذه الحاالت، يجب عىل العميل واملقاول العمل 

معاً عىل تحديد املتطلبات والتقنية الالزمة بعد توقيع العقد.
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مراعــاة القيمــة المقابلة:  تكامل النظام من خالل ســيطرة أقوى على 

واجهات التعامل:  

عنارص وثيقة املصطلحات املرجعية وخاصــة املتعلقة بتحقيق التقنية، هي أيضاً مهمة 

لتحقيق تكامل النظام، حيث يجب تنســيق العربات والسكك وأعامل البناء ونظام السالمة 

والتشغيل بشكل صحيح، للوصول إىل نظام يعمل بشكل جيد.  وثائق املصطلحات املرجعية 

د واجهات التعامل بشكل محدود، ولكن ال بد من بعض التعريفات  الواسعة النطاق ال تُحدِّ

املُسبَقة؛ ألنَّ النظم الفرعية املختلفة لن تتسق تلقائيًّا مع بعضها البعض؛ ولذلك يُفضل ترُك 

التعريفــات والتحكُّم يف واجهات التعامل لوقت الحــق يف املرشوع، كام هو املعمول به يف 

النمط األول.  وعىل ســبيل املثال، الطرف الذي يتصف بالتكامل القوي، ويحمل مســؤولية 

إدارة واجهــة التعامــل، ولديه القدرة عىل التوجيه العمودي (يف التسلســل الهرمي)؛ ميكن 

أن يقــوم بذلــك يف مرحلة التنفيــذ.  وإذا مل يكن تكامل النُّظم مضمونــاً يف مرحلة مبكرة، 

فباإلمكان تنظيم فرتة االختبار والتجربة بشكل صارم، وهذا يعترب تصحيحاً من النمط األول 

يف املرحلة النهائية من املرشوع.

ضمان تكامل النظام في )راندستادريل(:

تمَّ تنشيط نظام التكامل يف مرشوع (راندستادريل) كالتايل:

1- الشكل األول هو إنشاء نظام تكاميل قوي، وذلك تشياً مع مدخل النمط األول من إدارة 

واجهات التعامل الهرمية.  وقد تمَّ تكليف رشكة إتش يت إم (الناقل) بهذا الدور للمنطقة 

داخل املدينة، مبا يف ذلك املســؤولية عن املركبات والبنية التحتية والتشــغيل والصيانة.  

ولكــن هذه الحالة مل تنشــأ إال يف مرحلة الحقــة (2005)؛ ألن رشكة إتش يت إم مل تكن 

متأكدة من موقفها كناقل حتى أواســط عام 2005 نتيجة مناقصة جوانب نقل مرشوع 

(راندستادريل) يف تلك السنة.

كان التكامل التنظيمي أقلَّ خارج بلدية الهاي.  كانت منظمة مرشوع (راندســتادريل) 

مســؤولة عن البنية التحتية، ورشكة إتش يت إم عن العربات والتشغيل واإلدارة.  يف البداية، 

مل يكن من الواضح َمن هو املسؤول عن تكامل النظام.  وكانت الفكرة األولية هي أن تكون 
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منظمة مرشوع (راندســتادريل) هي املســؤولة، ولكن هاجالندن كانت مسؤولة عن إدارة 

وثيقــة املصطلحات املرجعية.  وقد أدَّت هذه الضبابية يف تقســيم املســؤوليات إىل إعاقة 

تكامل النُّظم.  وكانت إحدى النتائج، عىل ســبيل املثال، أن رشاء محركات تبديل ســكك يف 

منطقة التجمع غري مناسبة وغري معروفة لدى الناقلني واملديرين.

2- والشــكل الثاين هو الســامح لوثيقة املصطلحات املرجعية أن تلعــب دوَر التكامل بعد 

مرحلة التصميم.  وقد تمَّ ذلك عن طريق تثبيت »لوحة تحكم اإلنشــاء«، إلدارة وثيقة 

املصطلحــات املرجعية َوفَْق النمط األول إلدارة التغيري (انظر الجدول 7-1).  ومع ذلك، 

فإن لوحة تحكم اإلنشــاء مل تُطلق إال يف مرحلة الحقــة، وهو ما أدَّى إىل عدم االعرتاف 

بســلطتها بشــكل كاٍف أثناء املرشوع، وهذا هو الســبب يف أنَّ القرارات التي اتخذتها 

منظمة مرشوع (راندستادريل) وكذلك املسؤولون مل تخضع لالختبار الكايف ملعرفة آثارها 

عىل األجزاء األخرى من النظام.

3- عــدم وجود تكامل قوي للنظام أدَّى إىل ضغوط يف مرحلة التحويل واالختبار والتجربة، 

وهــذه هي الفرتة األخرية حيث ميكن تعزيز التحكم يف واجهات التعامل.  وخالل هذه 

الفرتة تتالقى جميع أنشطة البناء ويتم اختبارها ألول مرة بشكل متكامل، ولكن تخلُّف 

نظام التكامل تســبَّب يف الكثري من األعامل يف مرحلة التجربة.  كام أن السلطات أبقت 

ضغط الوقت مرتفعاً.  ورمبا كانت هذه الفرتة التي تســبَّب فيها عامل البناء يف تعطيل 

أحد محركات تبديل الســكك دون مالحظة ذلك؛ األمــر الذي نتجت عنه حادثة خروج 

القطار عن مســاره وإصابة الركاب بجروح يف فوريبارك.  وتحت هذه الضغوط الزمنية 

الهائلة وضعت هاجالندن معايري ركيكة نســبيًّا لفــرتة التجربة والفحص يف عام 2006.  

وهــذا الضغط تســبَّب أيضاً يف التأثري عــىل الطريقة التي تمَّ بهــا التعامل مع املعايري.  

فوفقــاً للمعيــار، مل تنخفض خدمة القطارات عن املســتوى املنصــوص عليه ملدة ثالثة 

أيام بالضبط، ولكن يف األيام الســابقة والالحقة كانت االنقطاعات فوق هذا املســتوى.  

وهكذا، تم تفسري املعيار بالشكل الصحيح رسمياً، ولكن يف الواقع كان هناك إشكالية يف 

األداء.  ونتيجة لذلك، تمَّ اتخاذ خطوات لتكامل النظام بعد مرحلة التصميم وال ســيام 

عىل املســتوى التشــغييل، كتصحيح ملدخل النمط الثاين الذي تــمَّ اختياره، والذي كان 

يعمل بوثيقة مصطلحات مرجعية واســعة النطاق.  ومع ذلك، ثبت أن هذه الخطوات 
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غــري كافية لتصحيــح آثار النمط الثاين.  وكان من الصعب عــىل مديري واجهة التعامل 

كســب الســلطة الكافية يف املرشوع، وأدَّى ذلك إىل حلول دون املســتوى املأمول (عىل 

ســبيل املثال، رشاء محركات تبديل ســكك غري مألوفة)، وعدم توافق املعايري بني أجزاء 

البنية التحتية (عىل ســبيل املثال، واجهــة التعامل بني أنظمة التحكُّم مبحركات التبديل 

ونظــم مراقبة حركة املرور) وبني املواد والبنيــة التحتية (مثل، عدم توافق العربات مع 

الســكك).  وأخــرياً، عدم وجود تكامــل يف النظام وَضع الكثري مــن الضغط عىل مرحلة 

التحويــل واالختبــار والتجربة، فلم يكن الوقــت كافياً لتجربة الحلــول الفنية املبتكرة 

والكشف عن األخطاء ومعالجتها.

2- الحوكمة:  الُبعد التجاري وتبعُثر العالقات في المشروع:

يف عام 2001، تمَّ اعتامد التمويل من ِقبل الحكومة املركزية، وتمَّ تصميم (راندستادريل) 

كمرشوع.  وتطورت العالقات التقليدية بني إدارة املرشوع والجهات املنفذة، فكان التسلسل 

الهرمي من النمط األول مســيطراً عىل امليزانية واملــدة الزمنية للمرشوع.  وتمَّ التعاقد مع 

بلدية الهاي بطريقة »تســليم املفتاح«، حيث إنها كانت مسؤولة عن املخاطر املالية لبناء 

م الرسيع وتوجيه املرشوع بشكل  البنية التحتية يف البلدية، وقد خلَق ذلك حافزاً قوياً للتقدُّ

صارم َوفق الحدوِد املالية.  وتمَّ تعزيز هذا الحافز من خالل قيام الحكومة املركزية بتمويل 

مقطوع، وتقسيم الدفعات عىل مراحل متفق عليها من ِقبل وزارة املواصالت.

مراعاة القيمة المقابلة:  إيجاد ترتيبات التعاون األفقي:

املخاطــرة يف مثل هذا التســويق التجاري وتبعرُث العالقات هــو أن القيَم »املهمة« مثل 

الوقت واملال يتم املبالغة فيها مقابل القيم األخرى، مثل:  النطاق، والجودة، والسالمة.  وهذا 

أمر خطري يف املشــاريع االبتكارية عىل وجه الخصوص؛ ألنَّ اســتنباط أو تطوير أو محاولة 

إيجاد حلول جديدة يتطلب مســاحًة فيــام يتعلق بالوقت وامليزانيــة.  وعالوة عىل ذلك، 

فالجانب التجاري قد يعيق التعاون األفقي واملشــاركة املرغوب فيها يف االبتكار.  والســؤال 

إذاً هو، كيف ميكننا إضفاء الطابع املؤســيس عىل هذه املشاركة يف املرشوع؟  وكيف نحمي 

القيم غري امللموسة؟
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ترتيبات التعاون األفقي في )راندستادريل(:

جرت محاوالت يف (راندستادريل) لتخفيف الرتكيز عىل جانب إدارة املرشوع عن طريق 

مساندة البعد التجاري وتفكُّك العالقات بعدٍد من الرتتيبات التعاونية:

1- كان أهم هذه الرتتيبات تكوين الهيئة االستشــارية اإلدارية يف (راندســتادريل).  وكانت 

الهيئــة مبثابة حقل تجربة ملالك محفظة النقل يف هاغالنــدن، الذي كان أيضاً عضواً يف 

بلديــة الهاي.  وعىل أرض الواقــع كان التوافق اإلداري يحدث يف الهيئة؛ وهو ما أعطى 

حامَل املحفظة دعامً لقراراته.

2- الدور املزدوج لحامل محفظة النقل يف هاجالندن (كمدير مرشوع) وعضو بلدية الهاي 

(كمقاول) هو يف حد ذاته ترتيب أفقي.  هذا الدور املزدوج وفَّر التزاماً مضاعفاً من ِقبل 

الشخص نفسه.

مت الهيئة االستشــارية الثالثية التنســيَق عىل مســتوى الخدمة املدنية بني بلديتَي  3- قدَّ

الهــاي وهاجالنــدن والناقل (إتــش يت إم).  ويف فريق إدارة املــرشوع قامت منظامت 

مرشوع الهاي وروتردام بتنســيق أنشــطتهام فيام بينهام.  وكان فريق إدارة املشرتيات 

مشــغوالً بتنســيق جهود الناقلني إتش يت إم وآر إي يت، وأصبحوا مســؤولني عن النقل 

وإدارة البنية التحتية.  ونظراً لعدم تأكيد دور إتش يت إم كناقل حتى عام 2005، مل تقم 

هذه الرشكة مبشاركة خربتها ورغباتها فيام يتعلق باملرشوع إال يف مرحلة الحقة، ومل يكن 

ذلك متناسباً مع مدخل النمط الثاين.

وقد مكَّنت الرتتيبات األفقية من تحقيق بعِض األهداف البعيدة املدى يف مرحلة متأخرة 

من تنفيذ املرشوع.  وتضمنت هذه القرارات تجهيز (راندستادريل) بنظام السالمة (نوفمرب 

2003)، وقــرار عدم تكييف محــركات التبديل يف مدينة الهاي ولكــن تغيريها يف املنطقة 

الخارجيــة (يونيو 2004)، وقرار تغيري معيار الفولت يف الســلك العلوي (ديســمرب 2004)، 

وقرار اســتبدال جميع املســارات عىل خط زوترمري (أغســطس 2005).  ومن منظور إدارة 

املشــاريع (النمط األول)، كان ينبغــي رَفُْض هذه التغيريات املتأخــرة.  ومن ناحية أخرى، 

فإن االســتجابة لتغيري اآلراء والظروف الجديدة يتناســب بشكل كبري مع نهج النمط الثاين.  
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رها، وكان ذلك  ذ هذه التدخالت رغم تأخُّ ويف مرشوع (راندســتادريل) تمَّ اتخاُذ القرار لتُنفَّ

ممكناً من خالل املشــاورات يف دوائر التعاون وُصنع القرار يف الهيئة االستشــارية اإلدارية، 

حيث تت املوافقة عىل هذه املقرتحات.

وكان من املعقول أن ترفض بلدية الهاي هذه املقرتحات املتأخرة للتغيري، مبا أنها كانت 

ســتتحمل املخاطر املالية.  وميكن تفســري عدم الرفــض بأن عضو بلدية الهــاي كان أيضاً 

صاحب محفظة املرشوع، وبالتايل كان عليه دامئا موازنة والئه لجهات مختلفة يف أفعاله.

ومــع ذلــك، يف النهاية مل يكن هناك أي توازن بني إدارة املــرشوع واالبتكار فيام يتعلق 

بعواقب هذه القرارات.  وميكن القول إنه عىل املستوى اإلداري، كان التعويض عن الجانب 

التجاري وتفكُّك العالقات حســب ترتيبات النمط الثاين مبالغــاً فيه.  ويبدو أنهم انقطعوا 

عن املستويات اإلدارية الدنيا، فقد قاموا بتيسري التغيريات، ولكن التغريات يف النطاق كانت 

متأخرة وجذرية، وتســببت بدرجة كبرية يف تعقيد املرشوع.  وقد شعرت املستويات الدنيا 

مــن إدارة املرشوع بعواقب هذه التغيريات أكرث من غريها.  ويف هذه املســتويات اإلدارية 

حنا ســابقاً.  وبدون مســاعدة مصطلحات مرجعية  ظهرت مشــاكل تكامل النظام، كام وضَّ

محــددة للغاية (انظــر أعاله)، كان لديهــم صعوبة يف تطبيق هذه التغيــريات ودمجها يف 

النظــام.  لقــد كانوا مضطرين لتحقيق معظم هذه األنشــطة الجذرية خالل فرتة التجربة، 

والتي كانت فرتَة انشغال وضيق يف الوقت.  وعىل الرغم من التحذيرات من الجهات املعنية 

باملرشوع، قررت الهيئة االستشــارية اإلدارية يف (راندســتادريل) عــدم تديد فرتة التجربة 

بشكل كبري.  وما يُبنيِّ انقطاع املديرين عن »ميدان العمل«، هو أنه مل يكن هناك سوى قدر 

ضئيل من التســامح مع التمديد يف الهيئة؛ ويرجع ذلك إىل حقيقة أن بعض أعضاء مجالس 

البلديات مل يكن لديهم وســيلة نقل قطار بديلة خالل مرحلة تحويل (راندستادريل)، وكان 

ذلك سبباً رئيساً للتوتُّر وعدم القدرة عىل إدارة فرتة التجربة.

3- تعليمات السالمة:  المدخل القائم على العمليات:

تقليديًّا، يتبع ضامن الســالمة يف املشــاريع الكبرية مدخل النمط األول، حيث يتم وضع 

املعايــري، ويتم التحقُّق من امتثال النظــام لهذه املعايري، ولكن هذا املدخل تعرثَّ يف مرشوع 
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(راندســتادريل) بســبب غياب معايري موضوعية.  وعىل الرغم من أنه تمَّ إدراج املعايري يف 

املصطلحات املرجعية، فإنَّ العديَد منها مل يســتند بشــكل واضــح إىل املعرفة ذات العالقة 

بالسكك الحديدية الخفيفة، بل إىل الخربات ذات العالقة باملرتو أو الرتام.  ومببادة من وزارة 

النقل عملت هاجالندن ومفتشــية املرور معاً لوضع إطار تنظيمي مؤسيس جديد، وقامت 

الوزارة بإدراج هذا اإلطار يف »وثيقة معايري السالمة يف مشاريع السكك الحديدية الخفيفة« 

التــي تتضمن اإلجراءات واألدوار.  وتفوِّض الوثيقة املســؤولية للتنظيم:  مدير املرشوع (يف 

هذه الحالة، هاجالندن) يقوم بتحديد املعايري املوضوعية والتثبت من مطابقتها.

وباإلضافــة إىل ذلك، فإن مدير املرشوع يتعاقد مع مقيِّم للســالمة مســتقل للتأكُّد من 

ـر املزيَد من  وجــود »األدلة« وأنهــا تفي باملطلــوب.  ويوافق املنظم عــىل املعايري، ويوفِـّ

التنظيامت.  وتتضمن وثيقة املعايري أيضاً إجراء تسليم وثائق السالمة.  والوثيقة ال تتضمن 

معايري جوهرية.  وهذا املدخل القائم عىل العمليات يعطي األطراف املعنية مســاحًة كبرية 

لتحقيق نظام الســالمة؛ ولذلك فهو يتناســب تاماً مع مدخل النمط الثاين الذي يتسق مع 

الطابع االبتكاري يف املرشوع (انظر الجدول 1-7).

التفكير في مراعاة القيمة المقابلة:  تدوين واستيعاب المعايير:

إنَّ عدم وجود معايري فنية للســكك الحديدية الخفيفة يجعل تطوير املعرفة أمراً مهامً.  

فتبــادل املعرفة املكثف بني الخرباء مــن أطراف مختلفة داخل املرشوع وخارجه يعدُّ رشطاً 

لهذا التطوير املعريف.  وهذا التفاعل ينبغي أن يؤدي إىل التدوين واالســتيعاب تدريجيًّا؛ إذ 

إن التعلُّم عن الســالمة يؤدي إىل معايري جوهرية يتم اســتيعابها داخليًّا من ِقبل املشاركني 

يف املرشوع، ومن خالل هذه املعايري يتم اختبار العمليات والنظام؛ وهذا يضمن الســالمة، 

ويجمع بني مدخل النمط الثاين (التفاعل والتعلُّم) والنمط األول (تعريف املعايري، وإن كان 

متأخراً).  ولذلك فإن طريقة العمل اإلجرائية، كام اســتُخدمت يف (راندستادريل)، لن تنجح 

إال إذا تمَّ تطبيق عمليات تطوير املعارف وتدوينها واستيعابها بشكل سليم.
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ضمان تطوير المعرفة وتدوينها واستيعابها في )راندستادريل(:

تم تدوين واستيعاب معايري السالمة يف (راندستادريل) كام ييل:

1- »مديرو السالمة« - واحد يف الجزء الخاص بروتردام وثالثة يف هاجالندن - قاموا بالتنسيق 

لتطبيق معايري الســالمة واألدلة عىل ســالمتها.  وامتثاالً إلجــراءات وثيقة املعايري، فقد 

قامــوا بَجْمع معلومات عن املعايــري واألدلة من جميع مزودي املــرشوع:  هاجالندن، 

منظمة مرشوع (راندستادريل)، رشكات إتش يت إم وآر إي يت، ومصنعي املواد، وغريهم.  

وقد مكَّن ذلك إلدارة الســالمة ترتيباً تنسيقياً أفقياً واضحاً، وطريقة عملية للتعرُّف عىل 

قضايا السالمة.

2- كانت منظمة الســالمة يف (راندستادريل) منفتحًة بشكل خاص عىل املنظامت الخارجية 

املوثــوق فيهــا.  وتم التعاقد عىل تطوير العديد من املعايــري مع جهات خارجية، وهذا 

اعرتاف باملعرفة الفنية من خارج املنظمة.  وباإلضافة إىل ذلك، تحت استشــارة مفتشية 

النقل (املنظم) ولويدز ريجيسرت (املدقق) حول املعايري واألدلة بشكل منتظم.

لقد نجحت (راندســتادريل) يف تطوير مدخل للســالمة قادر عىل إثبات مكانته داخل 

تنظيــم املرشوع.  من ناحية أخرى، أشــارت االنقطاعــات يف الخدمة وحوادث الخروج عن 

املســار التي حدثت بعد فرتة وجيزة من تشغيل النظام إىل أن محاوالت الَجْمع بني مدخيل 

النمط الثاين والنمط األول يف إدارة املشــاريع غري كافية.  واملالحظات التالية تكشــف عن 

بعض املشكالت يف الدمج بني املدخلني.

1- نظراً للطابع املبتكر للســكك الحديدية الخفيفة وغياب معايري الســالمة املناســبة، كان 

مــن الصعب يف بعــض األحيان، وعند اتخاذ قرارات مهمــة، معرفة صلة هذه القرارات 

بالســالمة ووضع معايري السالمة املناســبة.  وكانت هذه مهمة إدارة سالمة هاجالندن، 

وكان ذلك يعتمد عىل التزام األطراف األخرى للكشف عن القضايا ذات الصلة بالسالمة 

واإلبالغ عنها إلدارة الســالمة.  وهذا يتطلب استيعاب املســائل املتعلقة بالسالمة لدى 

هذه األطراف، ولكن ثبُت أن هذه مسألة غري واضحة، إذ إن إدارة السالمة مل تكن عىل 

دراية ببعض القرارات املهمة املتعلقة بالسالمة التي تمَّ اتخاُذها خارج هاغالندن.  وعىل 

ســبيل املثال، قررت منظمة املرشوع اســتخدام نوع خاص من محركات تبديل املســار 
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يف القسم املستخدم من ِقبل كلٍّ من املرتو والرتام.  وقد امتثلت املحركات تاماً للمعايري 

العامــة يف املصطلحــات املرجعية واملعايري اإلجرائية يف وثيقــة املعايري.  ومع ذلك، فإن 

املشــاكل يف واجهة التعامل بني محركات التبديل ونظام السالمة ظهرت يف وقت الحق؛ 

وهو ما أدى إىل العديد من االنقطاعات يف العمليات، ولعب دوراً يف انحراف القطار عن 

املســار يف فوريبارك.  ولكن مل يُنظر لهذه املحركات أبداً كمشــكلة سالمة خالل مرحلة 

التحقيق، ومل يكن لدى مدير الســالمة فرصة أثناء فرتة التجربة لتحليل مخاطر السالمة 

ووضع معايري سالمة إضافية.

2- كانت أدوار األفراد املســؤولني عن الســالمة جديدة، وملَّا تتوفر بعُد مناذج يُحتذى بها يف 

هذا الجانب.  فقد كانت األطراف تقوم يف الغالب بتفســري أدوارها بشكل إجرايئ، وقام 

مديرو الســالمة بتنسيق وثائق الســالمة، وكانت رشكة لويدز ريجيسرت تفرض متطلبات 

العمليات، وفشلت مفتشــية النقل (كمنظِّم للنظام) يف توفري املزيد من املعايري بشكل 

عميل ومفصل.  وقد أدَّى هذا الرتاكم لألساليب اإلجرائية إىل استمرار الفجوة يف املعايري.

قد أدَّى ذلك بدوره إىل ترســيخ ثقافة أن »ضامن الســالمة يعنــي تطبيق اإلجراءات«؛ 

األمر الذي كان أكرث وضوحاً خالل فرتة االختبار والتجربة.  وعىل الرغم من أن الجميَع قيَّم 

ا، فقد تم اعتامدها ورشعت إىل حد كبري  فــرتة التجربة بعد انتهائها بأنها كانت قصرية جــدًّ

وفقاً للخطة.  وإىل جانب ذلك، وكام ذكر أعاله، تمَّ تفســري املعايري حرفياً أثناء فرتة التجربة 

واالختبــار (ثالثــة أيام خالية من انقطاع الخدمة)، عىل الرغــم من أنه كان من املفرتض أن 

تكون االنقطاعات املتكررة يف الخدمة خارَج هذه الفرتة ســبباً ملناقشــة سالمة النظام.  ويف 

غياب املعايري الفعلية، مل يكن لدى إدارة الســالمة أي حجــة ملعارضة فرتة التحوُّل القصرية 

وعدم االســتعجال يف تشغيل الخدمة، األمر الذي أرصت عليه الهيئة االستشارية اإلدارية يف 

(راندستادريل).

وفيــام يتعلق بالســالمة، فقد كان مدخل النمــط الثاين مســيطراً، ومل تحقق الرتتيبات 

املضادة التي تهدف إىل تعويض غياب النمط األول ما يكفي ملنع وقوع الحوادث.
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المناقشة:  خاتمة المشاريع االبتكارية:

عند وقوع املشــاكل املعروفة مثل التأخري وتجاوز التكاليف أو املشــكالت الفنية، يقوم 

املحللــون عادًة باســتنتاج صعوبة إدارة املشــاريع املبتكرة.  وأحد االســتنتاجات الواضحة 

ا نتيجة املبالغة يف تقدير  ملرشوع (راندســتادريل) هي أن مرحلة التجربة كانت قصرية جدًّ

ر مبا يكفي الجهد املســتمر الذي  قيمة الوقت واملال.  ولكن مثل هذه االســتنتاجات مل تُقدِّ

يستغرقه تشغيل مرشوع مبتكر.  وقد ساعد اإلطار املطروح يف هذا الفصل عىل الكشف عن 

القصة التي انتهت خالل فرتة تجريبية قصرية، وذلك عىل النحو التايل:

- ضعــف الرتتيبــات املقابلة للمصطلحات املرجعية ذات النطاق الواســع؛ وهو ما أدَّى إىل 

مشاكل يف تكامل النظام حتى بداية فرتة التجربة ويف أثنائها.

- التعاون الســلس نســبياً بني املديرين مع أنهــم فقدوا االتصال مع مديري املشــاريع يف 

املســتويات الدنيا ومشــاكل تكامل النظام.  لقد كانت ابتــكارات اإلداريني تضع ضغطاً 

إضافياً عىل فرتة التجربة، ومل يكن املسؤولون عىل استعداد لتمديد فرتة التجربة.

- كانت هناك صعوبة يف اســتيعاب معايري الســالمة التي تمَّ تطويرها ذاتياً، وكذلك التصوُّر 

عن املدة املطلوبة لفرتة التجربة.

يوجــه مفهــوم »العقل« املحلــل إىل القيم املضــادة لخيارات التصميــم وديناميكيات 

املشــاريع.  وباســتخدام هذا اإلطار ومفهوم »العقل«، مُيكن للمحلل اكتشاف التوترات بني 

ح أربع مالحظات  إدارة املرشوع واالبتكار يف مشاريع واقعية مثل (راندستادريل)، حيث توضِّ

هذه التوترات كالتايل:

- خليط من املداخل، ولكن حرية ترصُّف ضئيلة ملديري املشاريع:  

مل يستخدم مرشوع (راندستادريل) مدخالً واحداً فقط، بل هو مزيج متميز من املداخل.  

واستنتاج أن مرشوع (راندستادريل) تمَّ تشغيلُه بشكل تقليدي (النمط األول) ال مُيكن تربيره 

مــن خالل تحليلنا.  ويف الواقع، كان أحد الخيارات التوجيهية الثالثة (أي تفكيك وتســويق 

العالقات يف املرشوع) مســتوحياً من النمط األول.  أما التوجيهان اآلخران فكانا مستوحيني 

من النمط الثاين.  وقد تبني أن اختيار املدخل كان يعتمد بشكل كبري عىل الظروف السياسية 
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يف تهيئة املرشوع وليس عىل احرتام إحدى القيم املتنافسة يف املشاريع املبتكرة.  لقد أعطى 

التوجه الســيايس محفــزاٍت لتبني مصطلحات مرجعية وظيفية (النمــط الثاين).  فلم يكن 

املبــادرون قادرين عىل انتظار تحديد مواصفات املصطلحات املرجعية.  وبالنســبة ألنظمة 

السالمة، فقد »أجرب« غياب املعايري واإلرادة السياسية ملقاومة املركزية (راندستادريل) عىل 

اعتامد مدخل النمط الثاين.

ويشــري ذلك إىل أن إدارة املرشوع تبدأ بالفعل باتخاذ ترتيبات مضادة للقرارات املُتخذة 

خارج نطاق التأثري.

- من الصعوبة مواجهة مدخل تمَّ إعداده وتبنيه:

يبــدو أنَّ هناك منطــاً يف توزيع املدخلني عىل قيم املرشوع املختلفة (مثل، الوقت واملال 

والجودة والسالمة)، خاصة األبعاد املالية والزمنية التي تَّت إدارتها من خالل مدخل النمط 

األول.  وقد نتج ذلك عن هيكل الحوافز الذي كان نتيجة للتمويل اإلجاميل املقطوع، وعقد 

»تسليم املفتاح« يف الهاي.  ولذلك فإن التوجيه القائم عىل االعتبارات املالية البحتة يُحقِّق 

مكافآت كبرية.  ولقد كانت الرغبة الشــعبية للحد من انقطاع خدمة النقل العام اإلقليمي 

للســكك الحديدية قدَر اإلمكان لها أيضاً أثٌر عىل العمليــة، فقد ُوجد أنَّ الرتتيبات املضادة 

(مــن النمط الثاين) لتفكيك وتســويق العالقات كانت ناجحة إىل حد كبري.  وقد ســاعدت 

ترتيبات التعاون األفقي، مثل هيئة (راندستادريل) االستشارية اإلدارية (املديرين اإلداريني)، 

يف اتخــاذ قــرارات ابتكارية مهمة يف مرحلة الحقة من املــرشوع.  لقد كانت أبعاد الجودة 

والنطاق والســالمة تُدار بأســلوب النمط الثاين، وكان للرتتيبات املضادة (من النمط األول) 

أوجُه قصور؛ ما يعني أنهم مل يضفوا الطابع املؤســيس عىل الدروس املستفادة ملنافسة قيم 

الوقت واملال.  ولقد كانــت املتطلبات حول الوقت واملال واضحة، وأما املتطلبات املتعلقة 

بالجودة والسالمة فقد بقيت وظيفيًة وقامئة عىل العمليات.

وبنــاًء عىل هذه املالحظة، يبدو أنه من الصعب تحديد معايري متكاملة وموثوقة خالل 

وقت تشغيل املرشوع بعد إتاحة املجال لالبتكار.
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- مستويات متعددة تجتمع يف فرتة التحوُّل واالختبار والتجربة:

قد يعتقد البعض أن هناك جهًة رئيســية تقوم بتقييم قرارات تصميم املرشوع وتحديد 

اإلجراءات املقابلة بشــكل مقصود.  وهذا بالطبع ال يعكس حقيقة إدارة املشــاريع، إذ إن 

معظم املشاريع الهندسية الكبرية تشتمل عىل قرارات يتخذها السياسيون وصوالً إىل العامل 

ِحيال مجموعة واسعة من القضايا، ويف مراحل زمنية مختلفة.  واملستويات املختلفة تجتمع 

يف نهايــة مرحلة اإلعداد، ويف حالة مرشوع (راندســتادريل)، كانت فرتة التجربة ُتثِّل هذه 

املرحلــة.  ويف هذه الفرتة القصــرية، اتضح غياب تكامل النظــام ومعايري موثوقة ومحددة 

ســلفاً، نتيجــة لعدم اتخــاذ اإلجراءات املقابلة حيــال النمط الثــاين، وكان يتعني حل هذه 

اإلشــكاليات من ِقبل املديرين عىل املستوى التشــغييل.  ويف الوقت نفسه، أصبح املستوى 

السيايس (اإلداريون املحليون) أكرث انخراطاً؛ نظراً لتفاقُم طول املرحلة التي طال انتظارها يف 

لهم للمزيد من التأخري، عىل الرغم من أن املديرين  تصورهم.  لقد أثَّر هذا التصوُّر عىل تحمُّ

التنفيذيني ومديري السالمة كانوا يف أمسِّ الحاجة للمزيد من الوقت لتكامل النُّظم واملعايري 

املختلفة بالشكل الصحيح.

- طبقات متعددة من االبتكار، وآثار متعددة عىل مداخل اإلدارة:

كان مــن املفرتض أن مدخــل النمط الثاين يتالءم مع االبتكار بشــكل أفضل من مدخل 

النمط األول، ومع ذلك، مل تكن جميع االبتكارات مبنية عىل مدخل النمط الثاين.  لقد كان 

االبتكار يف مرشوع (راندســتادريل) متعدد املســتويات، وكان املرشوع مبتكراً من النواحي 

القانونية واملؤسســية والتقنية.  فاالبتــكار القانوين وبعض االبتكارات املؤسســية تضمنت 

الالمركزية يف إدارة املشــاريع ولوائح السالمة ووضع املعايري.  هذه االبتكارات كانت أصولها 

خارج نطاق املرشوع، فهي أتت نتيجة توجهات السياسة الوطنية، ونتج عن ذلك مدخل من 

النمــط الثاين بامتيــاز.  وباإلضافة إىل ذلك، كان االبتكار الفني - فيام يخصُّ واجهات تعامل 

جديدة بــني عدد من األنظمة الجديدة والقدمية يف النظــم التقنية- يخدمه مدخل النمط 

الثــاين أيضــاً، عىل الرغم من أنَّ قرار اعتامد هذا املدخل مل يكن دافعه االبتكار ولكن التأثري 

الســيايس.  ومع ذلك، فإن تويل املرشوع، مبا يف ذلك الجمع بني التمويل اإلجاميل املقطوع 

وعقد »تســليم املفتاح« يف الهــاي، كان حافزاً للتوجيه املبني عــىل الوقت واملال، كام هو 
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معهود يف النمط األول.  وعالوة عىل ذلك، شــكَّلت املناقصة الجديدة لرشكات النقل عائقاً 

للتعــاون األفقي (النمط الثــاين)، إذ إن رشكة إتش يت إم مل تكن متأكــدًة من دورها كناقل 

يف املســتقبل رغم أن التزامها كان أمراً حيوياً للمرشوع يف ذلك الوقت.  وهذا يشــري إىل أنه 

ه مديري املشــاريع لنهج النمط الثــاين.  ولذلك، إذا كان  ليســت جميــع أنواع االبتكار تُوجِّ

االبتكار يأيت من مســتويات مختلفة، فقد يواجه مديرو املشــاريع مطالب متضاربة بشــأن 

اختيار املدخل املناسب.

ويعد اإلطار (الجدول 7-1) املقرتن مبفهوم »العقل« مفيداً يف استكشــاف التوترات بني 

االبتكار وإدارة املشــاريع باستخدام مرشوع مبتكر من واقع الحياة.  ويف الواقع، هناك قيٌم 

ومبــادئ مســبقة ومهيمنة يف أدبيات »إدارة املشــاريع« و»االبتكار«.  وقــد تمَّ البحث يف 

دراســة الحالة عن محاوالت مديري املشــاريع للتوفيق بني هذه املبادئ.  وبطبيعة الحال، 

وكــام تمَّ التوصل إليه، فإن مدير املرشوع يف الواقع ليس لديه الوقت أو القدرة إلجراء مثل 

هذا التحليل الذي قُمنا به يف هذه الدراسة بعد أن اتضحت الرؤية، واتخاذ اإلجراء املناسب 

حياله.  ففي ســياق متعدد األطراف ومتعدد املســتويات، من الصعب أن نتوقع من مدير 

املرشوع إيجاد وتحقيق مزيج مثايل بني إدارة املرشوع واالبتكار مبفرده.  ومع ذلك، بإمكانه 

عىل األقل أن يأخذ يف اعتباره املوازنة بني القيم املتنافســة يف املشــاريع املبتكرة، وأن يبذل 

جهودُه لتحقيق ذلك الهدف.

ملحوظة:

1- هذا ما أدَّى إىل األحداث التي تت دراستها يف املنطقة الحرضية خالل بناء وتشغيل خدمة 

(راندســتادريل) بعد عام 2001.  وقد تم إجراء هذه الدراسة من ِقبل املؤلفني، ويستند 

 Heuvelhof et) التحليل يف هذا الفصل عىل هذه الدراسة.  انظر هيوفيلهوف وآخرين

.(al., 2008
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الفصل الثامن

استكشاف القدرات االبتكارية لدى شبكات المديرين وداخل 

الحكومات:  فنُّ مسح الحدود وعبور الحدود
            جوريس فويتس وفيليب ديرينك

)Joris Voets and Filip De Rynck(           

مقدمة: 

يستكشــف هــذا الفصل االبتكار يف إدارة الشــبكات بــن الحكومات.  وقــد تمَّ تناُول 

التســاؤالت التالية:  من هم مديرو الشــبكات الفعليون؟  ما أدوار اإلدارة يف هذا السياق؟  

وكيــف تدعم هذه األدوار القدرات االبتكارية لحل املشــاكل بن الحكومات؟  ســوف يتم 

اإلجابة عن هذه األســئلة من خالل اســتخدام مدخل شبه استقرايئ.  أوالً، سوف يتم تقيص 

 Kickert, Klijn( إدارة الشبكات باستخدام اإلطار الذي وضعه كيكريت، كليجن وكوبنجان

and Koppenjan(، واقــراح بعــض العنارص اإلضافية إلدراجها.  ثانياً، ســوف يتم تصنيف 

األدوار وبيان أن املزَج بينها يخلُق قدراٍت جديدًة بن الحكومات.  وتُســتمد األدلة العلمية 

من بيانات دراسات حاالت عن شبكتن بن الحكومات الفلمنكية.

تســتند جميع أنواع الشــبكات عىل الثقة وتبعيات املوارد بن العبن شــبه مســتقلن 

)شــاربف Scharpf، 1997(.  الشــبكات بن الحكومات هي نوع خاص من الشبكات؛ ألن 

الالعبــن ذوي العالقة عبــارة عن حكومات مختلفة.  وعىل هذا النحــو، فإن الطابع املميز 

هو أنها تنطوي عىل »أنشطة عابرة للحدود، ولديها وحدات تتميز بامتالك األرايض والهوية 

والسلطات املمنوحة« )أغرانوف Agranoff، 2008، ص 1(.

وعىل غرار جميع الشبكات، تحتاج الشبكات بن الحكومات ملن يُطْلُِقها )مارش وساميون

Huxham and 1958( ويديــر أنشــطتها )هوكســهام وفانجــن ، March and Simon 

Vangen، 2005(.  ومــن املفــرض أن أيَّ قدرة ابتكارية لحل املشــاكل بن الحكومات من 

خالل الشــبكات تكون نتيجة للهندســة االجتامعية املعرَّفة هنا بإدارة الشــبكات )كيكريت 
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وآخرون.Kickert et al، 1997)أ(؛ كليجن وتيسامنKlijn and Teisman، 1997(.  وسوف 

يتم اإلجابة عن األسئلة التي تم تناولها يف هذا الفصل من خالل الَجْمع بن الرؤى املكتسبة 

من أدبيات شــبكات العالقات بن الحكومات ودراســات شــبكات السياسات، وباستخدام 

.)2008 ،Voets دراسات حاالت عن شبكتن بن الحكومات الفلمنكية )فويتس

عبور الحدود ومسح الحدود واإلدارة المبتكرة:

تتمثل الفرضية الرئيســية لهذا الفصــل يف أن اإلدارة بن الحكومات يف املنظامت العامة 

)بشــكل رئييس( ال ميكن أن تكون ابتكارية إال إذا كان املديرون املفرضون من نوع عابري 

الحدود.  وفيام ييل خمسة أدوار إدارية مختلفة، وسوف يتم تحليل خصائص األفراد الذين 

يقومــون بهذه األدوار.  ويبــن التحليل أنه يجب عىل املديرين الَجْمع بن بعض الخصائص 

املامثلة لألشخاص الذين يتمتعون مبوقع عبور الحدود، وأن هذه األدوار ُتثِّل أنواعاً مختلفة 

لعبور الحدود.  أوالً، ســوف يتمُّ تشــخيص مالمح هؤالء األفراد الذين يعربون الحدود وما 

تعنيه اإلدارة املبتكرة بن الحكومات يف هذا السياق.

خصائص األفراد العابرين للحدود:

مثــة عدد وفري مــن األدبيات اإلدارية حول مفهوم األفــراد العابرين للحدود )انظر عىل 

 Leifer and 1977؛ ليفري وديلبســك ،Leifer and Huberســبيل املثــال:  ليفــر وهوبــر

 ،Jemison 1981؛ جيميسون ،Tushman and Scalan1978؛ توشامن وسكاالن ،Delbecq

1984(.  تاريخيًّا، تمَّ اســتخدام املفهوم بشــكل رئييس فيام يتعلق بإدارة أصحاب املصلحة، 

وال ســيام يف الحــاالت التي تكون فيها نســبة عدم اليقن مرتفعــة.  يف ظل هذه الظروف، 

يقــول روبنز وكولر )Robbins and Coulter، 2002، ص 77( إنه ينبغي عىل املديرين أن 

يبذلوا جهداً أكرب يف إدارة عالقاتهم مع أصحاب املصلحة.  ويعتربان تخطي الحدود مســألًة 

حاســمًة يف مثل هــذه الجهود، ويؤكدان أنها تتضمن أشــكاالً محددًة مــن التفاعالت مع 

مختلف أصحاب املصلحة الخارجين، إذ إنها تركِّز عىل تبادل املعلومات )من أجل الحد من 

عــدم اليقن(.  وعند القيام بذلك يتواجد عابــرو الحدود يف أماكن متعددة حيث يجتازون 

املســح والرقابة البســيطة للبيئة.  وقد أظهرت الدراسات العلمية لإلدارة أنَّ عابري الحدود 
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لديهــم »روابط قويــة داخلياً وخارجياً، مــا ميّكنهم من َجْمع ونَْقــل املعلومات من خارج 

وحداتهم الفرعية« )توشــامن وســكاالنTushman and Scalan، 1981، ص 84(.  وتشري 

هــذه البحوث إىل أن الجدارة لدى هؤالء تلعب دوراً مهام يف تحديد مكانتهم عرب الحدود؛ 

إذ إن مجموعــة الروابط الداخلية )يف الوحدة اإلداريــة أو املنظمة الخاصة بهم( والروابط 

د كفاءتهم يف نظر اآلخرين ومكانتهم  الخارجيــة )مع الوحدات أو املنظامت األخرى( تُحــدِّ

عرب الحدود )1981، الصفحات 94 و96(.  ويُنظر إىل عبور الحدود هنا كمكانة للدور مبنية 

عىل جدارات مدركة، والجمع بن االثنن يبدو رضورياً من أجل إضفاء الرشعية عىل اإلدارة 

االبتكارية يف العالقات بن املنظامت.

 )2002 ،Sullivan and Skelcher( يف اآلونة األخرية، اســتعرض ســوليفان وســكيلرش

األبحــاث العلمية املتعلقة ببنــاء القدرات الفردية والتنظيميــة والتعاونية يف القطاع العام 

 Agranoff, Bingham, Huxham, Keast, Mandell, McGuire, انظــر أيضــاً أعــامل(

O›Leary, Vangen(.  فالوظائف التي يقوم بها عابرو الحدود، أو كام يســمون أنفســهم 

»الشــبكين« )reticulists(، جزٌء من املستوى الفردي )من سامت مستويات فردية أخرى، 

الثقــة والقيــادة(.  عابرو الحدود هم أفراد ميتلكون املزيَج املناســب من املهارات الداعمة 

للتعــاون.  ويف هــذا التصوُّر املعارص، يتضمــن اجتياز الحدود أكرث بكثــري من مجرد تبادل 

املعلومــات؛ إذ إن تحقيــق التعاون هو الهدف الرئيس.  وقد لخَّص ســوليفان وســكيلرش 

خصائــص عابري الحدود عىل النحو التايل:  القدرة عىل مســح الحدود )أي التقدير الدائم 

للبيئــة املتغــرية(، والقدرة عىل لعــب األدوار املختلفة، االتصال، التنبؤ، تكوين الشــبكات، 

 ،Sullivan and Skelcher( التفاوض، حل النزاعات، املخاطرة، حل املشكالت، وإدارة الذات

2002، ص 101-102(.  ويتميز عابرو الحدود بوصفهم أشــخاصاً يف شبكات االتصال، وبناء 

الثقة هي واحٌد من أهم األنشطة التي يركِّزون عليها.

ووفقاً لبيكر )Baker, 2006(، فقد تبنت أدبيات السياسة العامة مفهوم عابري الحدود 

كصانعي العالقات ومديريها.  ونقده هو أن الدراسات تُركِّز أساساً عىل السامت التي يجب 

أن ميتلكها هؤالء األشخاص من أجل تحقيق هذه القدرة اإلدارية يف العالقات، إال أن هناك 

قلة من الدراسات بشأن أنشطة الذين يجتازون الحدود يف مراحل تطوير املنظمة باستخدام 
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منهجية دراســة الحالة التتبعية الطولية.  ويف االســتثناءات القليلة التي استشهد بها بيكر، 

تشــري األدلة إىل أنَّ عابري الحدود يقومون بأداء أنشطة مختلفة يف مراحل مختلفة )لوندز 

د كذلك عىل  وســكيلرش Lowndes and Skelcher، 1998؛ نقالً عن بيكر، 2006(.  كام شدَّ

رضورة الربط بن املســتويات الفردية والتنظيميــة، إذ إنَّ االلتحام )االندماج( للحدود بن 

املنظامت يعدُّ نتيجة لالندماج الذي ينشــأ بن األفراد املهمن الذين ميثلون هذه املنظامت:  

»االندماج عىل املســتوى الفردي يعدُّ رشطاً أساســياً لالندماج التنظيمي« )2006، ص 17(.  

وسرنى الحقاً أن هذه الثنائية هي كذلك من استنتاجات البحث يف هذا الفصل.

وهناك بعض اللبنات األساســية لتحليل عبور الحدود يف دراســتي الحالة أدناه:  مكانة 

وسلطة الدور يف الحدود، الكفاءة املدركة، مجموعة من املهارات، أهمية املوثوقية، الحاجة 

إىل دراســة أنشــطتها، وكذلك اختالف األدوار يف مراحل مختلفة، والركيز عىل االندماج بن 

األشخاص واملنظامت.  وفيام ييل سوف يتم تعريف اإلدارة االبتكارية يف سياق العالقات بن 

املنظامت الحكومية وكيفية ارتباطها باألفراد عابري الحدود.

األفراد عابرو الحدود واإلدارة االبتكارية:  

ميكــن تعريــف اإلدارة االبتكارية هنا عىل أنها محاوالت متعمدة من ِقبل أشــخاص يف 

مواقع عبــور الحدود لتغيري النظرة إىل الروتن القائم وبناء التفاعالت بن املنظامت العامة 

املســتقلة )يف هذه الحالة مســتويات حكوميــة مختلفة( إلعادة صياغــة العالقات القامئة 

وأســاليب التفاعــل، وبالتايل خلق فرص لسياســات جديدة للتعاون، أو عــىل األقل إيجاد 

عمليــات جديدة يُتوقَّع أن تقود إىل أشــكال جديدة من التعــاون.  مصطلح »اإلدارة« هنا 

يعنــي أن اإلطــار الجديد يحــدث دون تغيري يف الوضع القانوين أو املؤســيس للعالقات بن 

الحكومات.  واملقصود بـ »متعمدة« يف التعريف هو أن اإلدارة موجهة نحو الهدف، وتتسم 

بالعقالنية والتفكري اإلســراتيجي واالســتفادة من التغيريات يف البيئة )أي مســح الحدود(.  

وهكذا، فربغم أهمية املؤسســات إال أن الركيز هنا عىل نشــاط األفــراد واملنظامت ضمن 

ال للظروف البيئية )1(.  وبعبارة أخرى، يعترب عابرو  هذه البيئات، مبا يف ذلك االستخدام الفعَّ

الحدود مبتكرين إذا أنشــؤوا روابط جديدة بن التغيريات يف البيئة وســلوك املنظامت، ويف 

سياق العالقات الحكومية عىل وجه الخصوص.
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عابرو الحدود:  َمن هم؟ 

من أجل إدارة الشبكات بن الحكومات بنجاح، يجب عىل األفراد املؤثرين مسح وعبور 

حدود املســتويات الحكومية والسياسة واإلدارة والقطاعن العام والخاص، وكذلك الالعبون 

املؤثرون يف السياســات املختلفة، وما إىل ذلك.  ويف هذا الصدد، فإن تواجد إدارة الشبكات 

عىل مفــرق الطرق بن السياســة واإلدارة كان محلَّ اهتامم خاص يف الحاالت املدروســة، 

خاصة أنَّ هذا الجانب والدور املحدد للمســؤولن الحكومين مل يحظ حتى اآلن باالهتامم 

.)2004 ،Agranoff الكايف يف األدبيات املتعلقة باإلدارة بن املنظامت الحكومية )أغرانوف

وقــد أظهرت الدراســات العلمية يف القطاع الخاص أنه يف وجود نســبة عالية من عدم 

اليقــن يف املهام، يزداد عــدد األدوار يف الحدود للتعامل مع الزيــادة يف متطلبات معالجة 

املعلومات )توشامن Tushman، 1977، ص 594-600(.  وكثريًا ما يكون هناك أكرث من عابر 

واحــد للحدود:  »ظهور عابري حدود متعددين بوظائف متعددة يف مراحل مختلفة يتفق 

مــع األدبيات الحاليــة« )بيكر Baker، 2006، ص 15-16(.  ويعطــي بيكر )2006( تفريقاً 

إضافياً مفيداً بن ظهور رواد السياســات )قائد سيايس بارز( وظهور رواد التعاون )مسؤول 

يف الحكومة(.  وقد أظهر يف دراســته للرشاكة بن القطاعن العام والخاص أن كليهام يلعب 

أدواراً مهمة ومناوبة، وإْن كانت مختلفة َوفْق مراحل مختلفة.

  .)2007 ،Agranoff وعادًة ال يوجد مدير واحد يف الشــبكات بن الحكومات )أغرانوف

ويتم تطوير أنشــطة إدارة الشــبكات من ِقبل القطاع العام أو الخاص عىل حد سواء، مبا يف 

ذلك السياسيون يف السلطات التنفيذية/ الترشيعية، وموظفو الخدمة املدنية من الوكاالت/ 

اإلدارات، والتكنوقراطيــون / ذوو املهــارات املتعددة أو مزيــج من هذه الجهات )كيكريت 

  .)2005 ،Huxham and Vangen 1997 )ب(؛ هكسهام وفانجن ،Kickert et al. وآخرون

وكثــريًا ما تكون اإلدارة نتيجة لهذه الجهود املشــركة.  ومصطلح »مشــركة« هنا ال يعني 

بالــرورة أن ذلك هو نتيجة تعاون متعمد أو عقالين أو العمل الجامعي، ولكن يف الغالب 

تكــون اإلدارة نتاج أنشــطة مرابطة بشــكل ضعيف من ِقبل سياســين ومديرين يعملون 

بشــكل فردي عىل مســتويات مختلفة ويف مواقف مختلفة يف الشبكة.  وبالتايل من املتوقع 

العثور عىل أكرث من عابر للحدود يف الحاالت املدروســة ســواء من السياســين أو موظفي 

الخدمة املدنية.
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مدخل نوعي شبه استقرائي:

اختار املؤلفون بحث دراســة الحالة كمنهجية؛ ألنها تربز اإلجراءات واألنشطة املخفية، 

وتتيــح إجراء تحليــل دينامييك )ين Yin، 2003(.  ومن أجل تحليــل الذين ميتازون بعبور 

الحدود وخصائصهم، ولتقييم قدراتهم االبتكارية؛ تم تبني مدخل شــبه استقرايئ ونوعي يف 

هذه الدراسة.

الخطوة األولى- رسم خريطة لألنشطة اإلدارية:

أوال، تمَّ رســم خريطة لألنشطة اإلدارية بدءاً بإطار إدارة الشبكات الذي وضعه كيكريت 

وآخرون ).Kickert et al، 1997 )ب((، ويشتمل عىل مجموعة واسعة من إسراتيجيات إدارة 

الشبكات.  وقد قام كيكريت وآخرون بتنظيم اإلسراتيجيات يف مجموعات بناًء عىل املستوى 

املستهدف )لعبة السياسات أو الشبكات( وعىل نقاط التدخل )التفاعالت أو األفكار(.

وقد ميَّز كيكريت وآخرون أوالً بن أنشــطة إدارة العمليات وأنشــطة اإلدارة املؤسسية.  

فاملســتوى األول هو مســتوى اللعبة، حيث تهدف »إدارة اللعبة« إىل التأثري عىل عمليات 

التفاعل بن األفراد يف لعبة السياســات)2( يف ســياق يَعترب َمن يديرون الشــبكة أن هيكلها 

ثابت.  واملستوى الثاين هو مستوى الشبكة، حيث تهدف اإلدارة إىل تغيري أو تعديل عنارص 

يف الشــبكة بحد ذاتها.  ويشــري )دستور الشبكة( إىل جميع األنشطة التي تهدف إىل التغيري 

املســتدام يف الشبكة نفســها، حيث إنها تعيد تحديَد القوانن وتغري توزيع املوارد، ومن ثَمَّ 

فهي عبارة عن »حوكمة علوية« للشــبكة )كليجن Klijn، 1996(.  وتحاول إســراتيجيات 

تكوين الشبكة التأثري عىل السياق أو ساحة العمل التي تتم فيها اللعبة بن األفراد، يف حن 

تحاول اإلدارة عىل مســتوى اللعبة التأثري عىل العمليات الجارية داخل مؤسســة الشــبكة.  

وتعترب مساحة العمل بن الحكومات اإلطاَر املؤسيس الذي يقع فيه كال املستوين.

التمييــز الثاين ذو عالقة بالســؤال:  هل اإلدارة تركز عىل املضمــون أم عىل العمليات؟  

وبالتــايل هل تحاول العمل عىل أفكار وتصوُّرات األفراد أم التأثري عىل وســائل التفاعل بن 

الالعبن؟  وتطوير خطاب جديد أو لغة مشــركة هو مثال عىل إدارة املضمون، يف حن أن 

البت يف إجراءات جديدة لُصنع القرار هو مثال عىل إدارة العمليات.
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ومن املتوقع أن تُســهم هذه اإلســراتيجيات يف جودة عمليات َوْضع السياسات )مثل:  

الحفاظ عىل ســري العملية، وتحسن املناقشات أو الطريقة التي يتم من خاللها ُصنع القرار 

أو كيفيــة تنظيم التفاعل بن املشــاركن( واملنتجات التابعة للشــبكة )مثل:  التعلُّم، تغيري 

أسلوب الخطاب، تخطيط الوثائق والقرارات، و»اإلنجازات املادية« يف امليدان(.  ويستعرُض 

الجدول)1-أ( يف املالحق املجموعة الكاملة من إســراتيجيات اإلدارة، ولكنها لن تُناقش هنا 

بالتفصيل.

اســتخدام وفائدة هذه اإلســراتيجيات اإلدارية يعتمد عىل الســياق:  »ليســت جميع 

اإلســراتيجيات مناســبة لكل موقف« )كيكــريت وآخــرون .Kickert et al، 1997 )ب((.  

وبالتايل، فإن التحدي ملديري الشبكات هو استخدام اإلسراتيجية الصحيحة أو مجموعة من 

اإلسراتيجيات يف الوقت املناسب.

الخطوة الثانية- تصنيف أدوار اإلدارة:  

 ،Voets ثانياً، اســتناداً إىل خريطة لألنشطة اإلدارية )للمزيد من التفصيل، انظر فويتس

2008(، قامت هذه الدراســة بتصنيف لألدوار، حيث تمَّ وضع تصنيف لألدوار عىل أســاس 

الواقع الفعيل للسلوك اإلداري لدى األشخاص يف دراسات الحالة، ولكن باستخدام مجموعة 

إســراتيجيات إدارة الشــبكات املذكورة أعاله.  ومن املعرف به أن هذا التصنيف مثل غريه 

مــن التصنيفات، له حدود ولكِن املؤلفون يرون أنه يوفِّر أساســاً إلجراء اختبارات بشــكل 

ُمنظَّم عىل نطاق أوسع من دراسات الحالة أو البحوث الكمية.

ويتمُّ بناء تصنيف األدوار من خالل ترميز البيانات من حيث نوع إســراتيجيات اإلدارة 

)لعبة و/أو شــبكة، واألفكار أو التفاعالت(، مستوى النشاط )مرتفع / متوسط   / منخفض(، 

ونوع النشــاط السائد لدى الجهات )التشغييل، الرؤية، تكوين الشبكات، القيادة، اإلبداع(.  

وقد قام الباحثون بتحديد األدوار اســتناداً إىل التقييامت التــي أجراها املبحوثون.  وأخرياً، 

تم تحديد هذه األدوار عىل مســتوى الشــبكة ككل.  ومل يتم تحليل األدوار عىل مســتوى 

اللعبة )مثل، األلعاب التي تت حول موضوعات وقضايا معينة(، رغم أن ذلك كان سيؤدي 

بالتأكيد إىل تصوُّر أدق عن طبيعة اجتياز الحدود.
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دراسات الحالة:

مالحظات البحث:

تم تحليل حالتن باســتخدام وســائل متعــددة، ومن خالل ثالث جــوالت متتالية من 

التحليل:  مسح رسيع للحالة، يليه تحليل متعمق للوثائق استناداً للمصادر األولية والثانوية، 

ثم سلســلة من املقابالت الشخصية شبه املنظمة واملفتوحة وجهاً لوجه.  ويف حالة مرشوع 

جينتزي كانالزون تَّت مقابلة 27 مشاركاً، ويشمل التحليل الشبكة من نشأتها يف عام 1993 

حتــى يونيو 2004.  ويف حالة باركبوس جينت تَّت مقابلة 25 مشــاركاً، ويشــمل التحليل 

الفرة ما بن ربيع عام 1996 ويوليو 2007.

حالة »مشروع جينتزي كانالزون«:

مرشوع جينتزي كانالزون هو عملية تخطيط إسراتيجي مستمرة )بدأت يف عام 1993( 

يف املنطقــة املحيطة بقناة جينت ترينويزن.  والقضايا املتعلقة بهذا املرشوع معقدة، فهناك 

أنشــطة اقتصادية مكثفة يف منطقــة القناة البحرية الصناعيــة، إىل جانب أعباء كبرية عىل 

الجوانب البيئية.  تاريخيًّا، يشمل املكان عدداً من املناطق السكنية.  والتطوير املوازي وغري 

املنســق لإلسكان واألنشطة االقتصادية يف آن واحد أدَّى إىل تشابك وتداخل املنطقتن؛ وهو 

ما أدَّى بدوره إىل زيادة الضغوط عىل املنطقة.

والهدف الرئييس من مرشوع جي يك هو التوفيق بن وظائف املنطقة السكنية والصناعية 

من خالل نهج متكامل ومبشــاركة الجهات ذات العالقة.  ويهدف مرشوع GK إىل تحســن 

جودة البيئة وزيادة آفاق التنمية االقتصادية عن طريق الحد من تلوث الربة واملاء والهواء، 

وتحســن جودة املعيشة للســكان من خالل برامج تطوير البنية التحتية )مثالً، عن طريق 

إقامة مناطق عازلة بن املســاكن واملناطــق الصناعية(، وربط املناطق الســكنية، وتطوير 

تدفقات حركة املرور يف املنطقة، ومصادرة املساكن يف املناطق غري الصالحة للسكن، وإعادة 

تنظيم أنظمة املياه والطرق والسكك الحديدية، ونقل الرشكات إىل مناطق مناسبة.  وينبغي 

تنسيق هذه التنمية من خالل رؤية مشركة لتطوير املنطقة.
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أعضاء الشبكة الرئيسيون هم:  الحكومات املحلية الثالث، وحكومة املقاطعة، وعرشات 

الوحــدات الحكومية يف الحكومة الفلمنكية، والحكومات الهولندية، ومجموعات املواطنن، 

والرشكات، ومجموعات املصالح السياسية، واالستشاريون، واألحزاب السياسية.  والقطاعات 

السياسة املعنية تشمل االقتصاد، والتخطيط املكاين، والبنية التحتية العامة )الطرق واملياه(، 

والبيئة.

حالة »باركبوس جينت«:

باركبــوس جينت هي عملية سياســة مســتمرة )بدأت يف عــام 1996( لتطوير حديقة 

متعددة الوظائف يف جنوب املنطقة الحرية من مدينة جينت.  والقضايا والطموحات يف 

مجال الركيز معقدة؛ إذ إنها مساحة أرضية مفتوحة، وعليها ضغط نتيجة التحرُّ يف منطقة 

جينت الكربى.  وهناك مطالب مختلفة:  )الراث، حديقة العلوم، الزراعة، الرفيه، الســكن، 

الطبيعــة، إلخ(، وهــذه املطالب يجب أن تتوافق مع طموحات عــدد من الجهات املعنية 

لتحقيق غابات كبرية يف منطقة الركيز )250 إىل 300 هكتار وفق السياسات الفلمنكية(.

وقد كرَّســت الشــبكة الكثرَي من طاقتها لتطوير وتنفيذ خطــة مكانية قانونية ميكن أن 

تســتوعب املصالح املختلفة، مع مراعاة هدف عدد من الجهات فيام يخصُّ الغابات.  وهي 

تواجه حاليًّا التحدي املتمثل يف تنفيذ األهداف والطموحات يف خطة التنفيذ املكاين.

وأعضاء الشبكة الرئيسيون هم:  الحكومات املحلية الثالث، وحكومة املقاطعة، وعرشات 

الوحدات الحكومية، والحكومة الفلمنكية، ومجموعات املصالح السياســية، واالستشاريون.  

والقطاعات السياسة املعنية تشمل االقتصاد، والتخطيط املكاين، والزراعة، والرفيه، والبيئة.

تصنيف أنشطة اإلدارة والمديرين والسمات الرئيسة:

دروس من إطار أنشطة إدارة الشبكات:

مه كيكريت، كليجــن وكوبنجان جدارته كمرجعيــة يف التحليل.   أثبــت اإلطار الــذي قدَّ

وهنــاك بعــض الدروس التي ميكن االســتفادة منهــا يف تطوير أو اســتخدام هذا اإلطار يف 

البحوث املستقبلية.
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أوالً، مع أنه باإلمكان تحديد كل إســراتيجية عىل حدة )إىل حد ما(، فإن اإلسراتيجيات 

يف كثري من األحيان مجتمعة يف املامرســة العملية.  وهذا االجتامع قد يكون يف وقت واحد 

أو بصفــة متتابعــة.  وأحياناً يكون موازيــاً، وأحيانا يف مرحلة الحقة، حيث يتم اســتخدام 

الرتيب)3( واإلصالح الدســتوري.  ويُســتخدم اإلصالح الدستوري، عىل سبيل املثال، لتحقيق 

جدول أعامل الشبكة، ويحاول مديرو الشبكة ترتيب هيكل رسمي للشبكة.

ومــن أجل القيام بذلك يف كل حالة من الحاالت، يحاولون إعداد وتجهيز شــخص معن 

لتويل القيادة الرسمية للشبكة.

ثانياً، ينبغي أال يكون الركيز فقط عىل إســراتيجيات إدارة الشــبكة؛ ألن ذلك قد يؤدي 

إىل أن تكون نتائج التحليل محدودة ومشــابهة ملا كان ســائداً يف أيام مدرســة الشــبكات 

 )Huxham and Vangen, 2005( الهولنديــة.  وتوافقاً مع ما ذكره هوكســهام وفانجــن

وغريهم من الباحثن، فإن هذه الدراســة تُظهر أن األساس املنطقي وراء األدوات واألساليب 

يف معظم الحاالت مســتوحى من دوافع »سياســية«، وأن الَجْمع بــن االثنن هو ما يعطي 

األدوات املعنى »اإلســراتيجي« الحقيقي.  ولهذا الســبب، ينبغي َربْط تحليل إسراتيجيات 

إدارة الشــبكة باألهداف اإلســراتيجية الكامنة خلف اإلســراتيجيات.  وخالفاً لذلك، يصبح 

مــن الصعب التمييز بن إدارة الشــبكة ومجموعة اإلجراءات التي يتخذها املشــاركون يف 

الشبكة.  ومبا أن إدارة الشبكة »تهدف إىل تعزيز تعاون األطراف يف حل املشكالت أو َوْضع 

السياسات« )كيكريت وآخرون .Kickert et al، 1997 )أ(، ص 43(، يجب النظر يف األهداف 

امللموســة التي يحاول مديرو الشبكات تحقيقها عند استخدام إســراتيجية إدارية معينة.  

ويرتب التصنيف إســراتيجيات اإلدارة وفقاً ملنطقها »الخارجي«، أما املنطق »الداخيل« يف 

الشــبكة ومنطق مديري الشــبكات فينبغي أن تكون الخطوة األوىل يف دراسة الدوافع من 

وراء اســتخدامها؛ ولذلك ينبغي أن تتضمن إدارة الشــبكات منظوراً سياســياً ميكن أيضاً أن 

يؤدي إىل إضافة عدد من اإلسراتيجيات إىل التصنيف.  

وعىل ســبيل املثال، إحدى اإلسراتيجيات السياســية املهمة يف إدارة الشبكات هي بناء 

االئتالفــات.  ففي حالة يب جي، قام أنصار الغابات ببنــاء تحالف مع مصالح طائفية أخرى 

مــن أجل تهميش املزارعن الذين كانوا ســيفقدون أراضيهــم الزراعية لتحويلها إىل غابات.  



استكشاف القدرات االبتكارية لدى شبكات املديرين وداخل الحكومات: فنُّ مسح الحدود وعبور الحدود

207االبتكار يف القطاع العام:  الربط بني القدرة والقيادة

وقد نجحــت جهود بناء االئتالف؛ ألنَّ مديري الشــبكة ربطوا بن أجزاء اللعبة السياســية 

املختلفة عىل شكل صفقة تضمنت طموحاتهم لزرع الغابات، وذلك يف حزمة من القرارات 

مل يعد من املمكن تفكيكها يف املرحلة النهائية من عملية صنع القرار عىل املستوى الفلمنيك.  

د مديرو الشــبكة إبقاء اإلدارة الزراعية خارج الشــبكة والسامح  ويف أثناء القيام بذلك، تعمَّ

إلدارة أخرى تخدم مصالح املزارعن أن تلعب فقط دوراً ثانوياً.

وهناك إســراتيجية ثانية موازية اســتُخدمت يف قضية يب جي، وهي مامرسة الضغوط 

لضــامن عدم إيقاف عملية التخطيط من ِقبل السياســين يف أي وقت )عىل ســبيل املثال، 

بســبب احتجاجــات املزارعــن(، وإرشاك الجمهور العام مــن خالل أشــكال مختلفة من 

التواصل.  ومل يكن إرشاك الجمهور العام مجرد وسيلة ملامرسة الضغوط، ولكن أيضاً محاولة 

لتغيــري تصورات صنَّــاع القرار حول الحاجــة لزراعة املزيد من الغابات.  وشــمل جزٌء من 

هذه اإلســراتيجية تفعيَل التنظيم غري الحكومي لدعم إنشاء املزيد من الغابات يف منطقة 

فالندرس.

ومن خالل إضافة إســراتيجيات إلدارة الشــبكة مثل بناء االئتالف ومامرســة الضغوط، 

يصبح تحليل إدارة الشــبكة أكرث دقًة فيام يخصُّ البعَد الســيايس للشــبكات واإلسراتيجية 

السياســية التي تلهم مديري الشبكة.  وهذا يؤدي إىل تفسري أشمل لإلسراتيجيات اإلدارية 

وأقــل تركيزاً عىل الجانب اإلجرايئ إلدارة اإلســراتيجيات، بناء عىل تحليل متعمق لألســس 

املنطقية املستخدمة يف الشبكة يف حد ذاتها.

ثالثاً، يُظهر الركيز عىل األهداف الفعلية إلدارة الشــبكة يف الحالتن أيضاً أنَّ العديَد من 

اإلســراتيجيات يتم تطبيقها بشكل متخٍف.  ويواجه مديرو الشبكات معضلًة حيث املتوقع 

منهم تجسيد روح التعاون يف الشبكة وإدارة مصالح الجميع الذين ينتمون إىل الشبكة.  ومع 

ذلك، من أجل تحقيق النجاح، تتطلب بعض أنشــطة اإلدارة من املديرين التالعب والقمع 

والخــداع )هوكســهام وفانجــن Huxham and Vangen، 2005، ص 66(.  ويف الحــاالت 

املدروســة عىل سبيل املثال، يتمُّ شــحذ همم الالعبن املهمن أو تهدئتهم باستخدام القوة 

)باســتخدام النفوذ الســيايس، بإصدار أوامر حكومية ملغــادرة أو انضامم وحدات حكومية 

أخرى(.  فال يســمح مديرو الشبكة لبعض الالعبن باملشاركة الكاملة، حيث يقومون بإبعاد 
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آخرين إســراتيجياً.  ويتم تعبئة بعض الالعبن فقط لتجنُّب اللعب الســلبي بالســلطة من 

ِقبل فرد آخر.  ويف كلتا الحالتن ميارس مديرو الشــبكة سيطرًة صارمة ليس فقط من حيث 

العمليــات ولكــن أيضاً من حيث املضمون.  وعىل هذا النحو، فإن أنشــطة إدارة الشــبكة 

مفتوحة وتعاونية جزئياً فقط، فهناك أجزاء عىل العكس من ذلك تبقى خلف الكواليس.

التميز الفردي أو جهود الفريق:

تؤكِّد هذه الدراســة أن هناك أنواعاً مختلفة مــن عابري الحدود، وأنه من املثمر بحث 

األدوار املختلفة التي يلعبونها يف أوقات مختلفة وعىل مستويات مختلفة من الشبكة.

ويف الحاالت املدروســة هنا، إدارة الشــبكة هي عمل فرق شــبكية غري رســمية تجمع 

الجهات املحلية واملناطقية يف الحكومة الفلمنكية، فضالً عن الخرباء االستشارين.  وباستثناء 

منسق املرشوع واالستشارين يف شبكة جي يك، ففي كلتا الشبكتن يتم تعين مديري الشبكة 

الرئيسين ذاتياً، حيث يقومون بتطوير أدوارهم اإلدارية تدريجياً.

ويف حالة جي يك، عىل ســبيل املثال، كان مسؤوٌل من ســلطة امليناء املحيل نشيطاً جداً 

يف محاولــة تغيــري تصوُّرات عدد من الجهــات بأن املرشوع بأكمله مجــرد تحقيق أهداف 

اقتصادية، أو أن ســلطة امليناء ال تهدف ملامرســة التأثري خارج نطاق حدودها عرب الشبكة.  

هناك أيضاً موظف مدين يف املقاطعة يركز عىل مستوى التفاعالت، ويحاول تطوير واستخدام 

الشبكات الشــخصية لتنشيط الالعبن املرغوب فيهم يف الشبكة.  ويف وقت الحق يستخدم 

هذا املوظف أيضاً املوارد يف منظمته للتأثري عىل املناقشات.

ومــن األمثلة عــىل ذلك، يف حالة باركبوس جينت  فإن رئيــس إدارة الغابات الفلمنكية 

بدأ بدور املؤســس الذي يعمل عىل كال املستوين )األفكار والتفاعالت( بتكليف رسمي من 

الوزير املختص، لكنه بدأ تدريجياً باملشــاركة وتفويض مهام األنشطة اإلدارية.  فمن ناحية، 

انضم املخططون واالستشاريون وكانوا أكرث تركيزاً عىل األفكار والتصورات )عىل سبيل املثال، 

عن طريق إعداد الصور واملخططات لرتيب مجال الركيز(.  ومن ناحية أخرى، وألنه يشعر 

أنه يفتقد التجربة يف إدارة التفاعالت الشــبكية، قام الرئيس بضمِّ مختص الشــبكة يف حالة 

جي يك إلدارة التفاعالت.
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وعىل الرغم من أن كلتا الحالتن تُظِهر أنه ال توجد »خطة شاملة« إلدارة الشبكات، وأن 

هناك الكثرَي من الحاالت الطارئة التي ال ميكن التحكُّم أو التنبؤ بها )مثل:  نتائج االنتخابات، 

وأوضاع امليزانية(؛ فإن اإلدارة ليســت مجرد مجموعة عشــوائية من اإلجراءات.  ويف بعض 

األوقات تقوم الجهات التي تدير الشــبكة بتنسيق إسراتيجياتها بشكل واضح.  وعىل سبيل 

املثال، قد يعقدون اجتامعاٍت غري رسمية، ويضعون إسراتيجيات حول التزام املنظامت ذات 

العالقة بتوفري املوارد املطلوبة، وتحديد الجهات التي تُشــكِّل خطراً وينبغي عزلها، وما إىل 

ذلــك.  ومن الواضح أنَّ مثل هذه التفاعالت الوثيقة إلدارة الشــبكة تتطلب )أو تؤدي إىل( 

مســتويات عالية من الثقة.  فقد كّون مديرو الشــبكة عالقاٍت شــخصيًة جيدة، وأكدوا أنَّ 

إدارة الشبكة مل تكن لتنجح دون بناء مثل هذه العالقات الشخصية.

ينسق مديرو الشبكات بشكل غري رسمي ويلعبون أدواراً مختلفة )انظر أدناه(، وينتجون 

»خليطــاً« مبتكراً من العالقات بــن املنظامت الحكومية:  إحدى الجهــات تعتني بتفعيل 

الجهــات من خالل الشــبكات االجتامعية، واألخرى تحاول التأكُّد مــن أن مضمون قرارات 

السياســات العامة يطابق جدول أعامل الشبكة، وهكذا.  ويبن التحليل أيضاً ماهية القدرة 

االبتكارية يف الكثري من األحيان:  ســد الفجوات الهيكلية، والتي عرَّفها ســكيلرش وسوليفان 

)Skelcher and Sullivan, 2002( بأنها »فجوات بن مجموعات من النشاطات التي ينتج 

ربطهــا عن التكامل والقيمة املضافة للجمهــور« )2002، ص 96(.  ويف كلتا الحالتن، فإنها 

تعمل يف حدود قيود العالقات بن املنظامت الحكومية ولكنها تخلق روابط فعلية وعملية 

لتطويــر، وفيام بعُد تحقيق جدول أعامل مشــرك يتطلب موارَد من مختلف املســتويات 

ٌن من مختلف املستويات  والقطاعات.  و»الخليط« املبتكر من العالقات بن الحكومات مكوَّ

الحكومية )مثل، املوارد املحلية واإلقليمية والفلمنكية(، وقطاعات السياسات العامة )مثل:  

التخطيــط، الغابات، االقتصاد، الــراث، والبنية التحتية(، وأدوات السياســات )مثل:  البناء 

واإلعانات، والترشيعات(، وهي مستمدة من املجالن السيايس واإلداري )مبا يف ذلك األحزاب 

السياســية(، وعرب الفجوة بن القطاعن العام والخاص )مثل، مجموعات املصالح السياسية 

والرشكات(.  ولكن ســد هذه الفجوات ينطوي أيضاً عىل معارك حول َمْن سيقوم بالنشاط، 

وِمن أي موارَد، ولصالح أي جهة، فهو بالتأكيد ليس نظاماً موحداً.
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المهارات والدافع:

ويبن التحليل الخاص مبديري الشــبكات وأنشطتهم أيضاً أنهم ميتلكون صفتن يف غاية 

األهمية، وهام:  املهارات، والدافع لتحقيق أهداف الشبكة.

المهارات:

إنَّ إيجاد املزيج املناســب من السياســات بن الحكومات يتطلــب الجمَع الصحيح بن 

املهــارات والقــدرات.  والتعــاون بن املنظــامت الحكومية يتطلب أشــخاصاً قادرين عىل 

ــل، للتعامل مع مســتويات عالية من التعقيد وعدم اليقن.  ومديرو الشــبكات بن  التحمُّ

املنظامت الحكومية قادرون عىل التنقل بن هذا املزيج من السياســات واملصالح والجهات 

والعالقات واملستويات والحاالت الطارئة، فهم ليسوا أبطاالً ميتلكون قدرات خارقة، ولكنهم 

يجمعون بن مناصبهم املؤسســية والســعي لتحقيق النجاح من خالل مهاراتهم الشخصية.  

وحســب وصف أحد املشاركن الذين أُجريت معهم املقابالت، فهؤالء األشخاص يلعبون يف 

دوري أبطال العالقات بن املنظامت الحكومية.  البريوقراطيون الفيبرييون يعتمدون بشدة 

عىل النظام العقالين الرشيد، يف حن أن الشبكات تتطلب تطابَق اآلراء العقالنية )عىل املدى 

الطويل( واآلراء السياسية )قصرية األجل( يف صنع السياسات.

ومــن املثري لالهتــامم أن مديري الشــبكات يف كلتا الحالتن لديهم مهــارات تخصصية 

دها سكيلرش وسوليفان  مختلفة لتحقيق مهامهم، والتي تشــبه إىل حد كبري القامئة التي حدَّ

)Skelcher and Sullivan، 2002(.  والفرق الذي تمَّ العثور عليه هنا هو أن بعض مديري 

الشــبكة لهم ارتباط وثيق مبهارات معينة، ولكنهم ال يشــركون فيها جميعاً )أو ليست عىل 

نفس املستوى(، كام يقرح املؤلفون أعاله.  ومع أنهم جميعاً قادرون عىل مسح الحدود، إذ 

ال ميلك الكلُّ القدرَة عىل لعب أدوار متعددة.  والجميع لديهم قدرات مختلفة يف التواصل 

والتفــاوض، فالبعــض أفضُل يف إدارة النزاع واملخاطرة وحل املشــكالت واإلدارة الذاتية من 

غريهم )2002، ص 101-102(، ولكنهم جميعاً قادرون عىل كســب ثقة اآلخرين كأشخاص 

يف الشبكة، وبناء الثقة هو إحدى أهم اإلسراتيجيات التي يشاركون فيها.
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الدافع:

دون  لدى مديري الشــبكة الدافعية والهمة والعزم والشغف لشبكة االتصال.  وهم يشدِّ

عىل أنها ليست مجرد وظيفة، وأنه من املستحيل تحقيق النجاح دون اقتناع شخيص بأهمية 

أهداف الشبكة.  ووجود عابري الحدود الرئيسين بن املنظامت الحكومية مرتبط بالرسالة 

التي يســعون لتحقيقها )أغرانوف Agranoff، 2005، ص19(، واملعتقدات الشــخصية التي 

يؤمنون بها.  ويف حالتي الدراسة هنا، هم غالباً رجال لديهم رسالة.

ومام يُعزِّز هذه الهمم أيضاً جذور هؤالء الالعبن، فمن املعروف أن السياسين يف فالندرس 

لديهم اهتامٌم خاص يف منطقتهم وخدمة مصالحهم املحلية بشــكل أســايس.  ومع ذلك، فإن 

موظفي الخدمة املدنية عىل املستوين اإلقليمي والفلمنيك تحركهم أيضاً ردود الفعل املحلية 

.)2008 ،Voets يف كلتا الحالتن جينت( التي ميكن تسميتُها املحلية اإلدارية )فويتس(

العالقات السياسية-اإلدارية الهجينة:

يف كلتــا حالتي الدراســة، كان املســؤولون اإلداريون )مثل:  منســق املــرشوع، ورئيس 

اإلدارة البيئية للمقاطعة، وحاكم املقاطعات( يف قلب إدارة الشــبكة.  وُتثِّل أعاملُهم الجزَء 

األكرَب من إدارة الشــبكة.  ويبدو أن السياسين يقومون بدور الدعم )ضامن اتخاذ القرارات 

السياســية الالزمــة(.  ويف كلتا الحالتن، يأخذ املســؤولون اإلداريون بزمــام األمور ولكنهم 

مدعومون بصمت من ِقبل عدد من السياســين الذين يفضلــون عدم اإلعالن عن دعمهم   

بسبب حساسية القضايا ذات الصلة.

ويشارك املســؤولون اإلداريون بنشاط يف وضع السياسات واإلسراتيجيات لتحقيقها، مبا 

يف ذلك إســراتيجيات موجهة للسياســين واستخدام القنوات الحزبية السياسية.  وبدالً من 

قيام السياســين بوضع أهداف السياســة اإلسراتيجية، وتعين املســؤولن اإلدارين للعمل 

عــىل تنفيذها، يبدو أن العكس هــو الصحيح وفق املعمول به يف كلتا الحالتن، حيث يقوم 

املســؤولون اإلداريون بوضع أهداف إســراتيجية يف مجال السياسة العامة، ومحاولة التأثري 

عىل السياســين املتمكنن من أجل اتخاذ القرارات والحصــول عىل املوارد املطلوبة.  وتعدُّ 

هذه اإلسراتيجية ناجحًة نسبياً يف كلتا الحالتن.
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والعديد من السياسين ليس لديهم اعراض عىل سلوك املبادرة واالستباقية لدى املسؤولن 

اإلدارين، فهم يتمســكون بالعملية ويشكلون تحالفاٍت مع موظفي الخدمة املدنية.  وهم 

يؤمنون أيضاً بقيمة الرؤية عىل املدى الطويل والربنامج التنفيذي لها، ولكن املناصب البارزة 

لــدى املســؤولن اإلدارين ميكن أن تــؤدي كذلك إىل رصاعات مع بعض السياســين الذين 

يشعرون أن مناصبهم وقدرتهم عىل تقديم أنفسهم مهددة.

ويشــعر بعض الالعبن أيضاً بأن مديري الشــبكات الرئيســين يقومون أحياناً بأنشطة 

تعترب سياســية وغري مناســبة ملوظفي الخدمة املدنية، مثل خلق الضغوط من خالل العبن 

ينتمون إىل الخدمة املدنية.  ويشعر بعض السياسين بأنَّ مثل هذه العمليات يف التخطيط 

اإلسراتيجي تسلبهم استقالليتهم يف عقد الصفقات السياسية.

وقــد طوَّر مديرو الشــبكة قدراتهم عىل إدراك وتقدير »الحساســية السياســية«، فهم 

واعون للمخاطر التي قد يواجهها السياسيون عندما يشعرون أنه قد تمَّ تجاوزهم.  وبشكل 

عــام، هم قادرون عىل تحديد الحــدود بن املجالن الســيايس واإلداري، وقد كانوا يف غايِة 

الحذر يف تخطي هذه الحدود.  وال يتجاهل أو يتخطى مديرو الشــبكة العمليات السياسية 

أو السياسين يف عملية َوْضع السياسات؛ فهم يتعاملون معها ويتعاونون أيضاً مع املسؤولن 

الرســمين التخاذ القرارات.  ومن املثري لالهتامم أنَّ مثل هذا التعاون بن موظفي الخدمة 

املدنية والسياســين موجوٌد بــن املنظامت الحكومية جميعهــا.  ويف مرشوع جي يك عىل 

ســبيل املثــال، تعاون عضو متمكــن يف البلدية يف التخطيط الحــري مع موظف مدين يف 

اإلدارة البيئيــة للمقاطعة، وحاكــم املقاطعة، وعضو مجلس الــوزراء الفلمنيك املختص يف 

شؤون املوانئ.  والنموذج الهجن للعالقات السياسية - اإلدارية الذي تنبأ به أبرباخ وآخرون 

)Aberbach et al., 1981( قبل أكرث من 25 ســنة أصبح اآلن واقعاً يف الشــبكات التي تت 

دراستها بن املنظامت الحكومية.

ويف حن أنَّ هناك الكثري من عمليات املسح واالجتياز للحدود بن املنظامت الحكومية، 

فإن هذه األنشــطة ال تغريِّ حدوَد الوالية، ولكنها تغريِّ الحدوَد داخل الوالية.  لقد أصبحت 

الشبكات عاملاً قامئاً يف حد ذاته داخل النظام الحكومي، فهي تجمع الجهات معاً عىل منطق 

إدارة املشــاريع واملناطــق، والذي يصبح بالتدريج نظاماً له جــدول أعامل احرايف، وتنظيم 

وثقافة متميزة، يف تقاطعات الحدود بن املنظامت املشاركة.
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خمسة أدوار لإلدارة االبتكارية المحتملة:

واســتناداً إىل أنشطة إدارة الشــبكة، تمَّ وضع تصنيف يتكون من خمسة أدوار إدارية.  

بناًء عىل األبحاث التي أجراها أغرانوف )Agranoff, 2003, 2007( يف إدارة الشــبكات بن 

دت عدداً من األدوار ولكنها مل تطورها بشكل منهجي. املنظامت الحكومية، حيث حدَّ

واألدوار الخمســة هي:  مشــغل الشبكة، واملنارص )املؤيد( للشــبكة، واملروِّج للشبكة، 

واملفكر املبدع، وحارس الرؤية.  وســوف يتم رشح هذه األدوار مبزيد من التفصيل وإثباتها 

باألدلة العلمية.  وســوف يتم مناقشــة كل دور وماهيته، وكيف يتشكَّل الدور، وَمن يقوم 

به، ومدى تشــابهه أو اختالفه يف الحالتن املطروحتن يف الدراســة، وکیف یساعد ذلك علی 

بناء قدرات االبتكار.

مشغل الشبكة:

»ُمشــغل الشــبكة« هو املســؤول عن اإلدارة اليومية للشــبكة، ويعمــل مبثابة األمانة 

املعنية بجميع املهام اإلدارية اليومية.  ومع ذلك، فإن أعامل ُمشــغل الشبكة ال تقترص عىل 

الوظائــف اإلدارية فقط، فهو عىل ســبيل املثال أيضاً ضابط االتصــال الرئييس للتواصل بن 

األفراد )الالعبن( داخل الشــبكة وخارجها.  هذا الدور مهم؛ ألنه شــكٌل من أشكال السلطة 

)هوكسهام وفانجن Huxham and Vangen، 2005(؛ إذ إن املشغل هو »األكرث مسؤوليًة 

عن إنشاء ونَْقل وتصميم الشبكة« )أغرانوف Agranoff، 2007، ص 93(.

يف حالة جي يك، تم تعين موظف حكومي خصيصاً للعمل كمشغل شبكة بدوام كامل.  

ى رسمياً »منسق املرشوع«( هو منصب وشخص رسمي يف  ل الشبكة )املُسمَّ ، مشــغِّ ومن ثَمَّ

الشبكة، ويتم تويله بشكل مشرك من ِقبل الرشكاء العامن يف الشبكة.  ومن املثري لالهتامم 

أنه ممثل ســابق إلحدى الجهات يف الشبكة، وإنجازاته الوظيفية )يف مناصب مختلفة سواء 

داخــل الحكومة أو خارجها( قد زوَّدته بالســامت املذكورة أعــاله.  ويف حالة يب جي، هناك 

ُخطط لتوظيف مشــغل شــبكة بدوام كامل، ولكن مل يتم اعتامد املوارد املالية لهذا الغرض 

حتى اآلن.
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ويف كلتا الحالتن، يعترب الالعبون دور مشغل الشبكة مهامً.  ويف حن مل تكن هناك منافسة 

حقيقية يف جي يك يف تعين الشــخص املناسب لهذا الدور، إال أن ذلك شكَّل قضيًة يف جي يك.  

ومــن الواضح يف كلتا الحالتن أن إدارة البيئــة اإلقليمية كانت حريصًة عىل لعب هذا الدور؛ 

ألن ذلك يساعد عىل وجود الرشعية )للمقاطعة كالعب سيايس( والسيطرة، إذ إن الجهة التي 

تلعب دور مشغل الشبكة لديها سيطرة عىل الجانب التشغييل للشبكة، وهو مصدر سلطة ال 

.)2005 ،Huxham and Vangenيدركه الكثري من الباحثن )هوكسهام وفانجن

وقد يبدو دور مشــغل الشــبكة متشابهاً إىل حد كبري مع الدور اإلداري التقليدي، ولكن 

من املرجح أن إدارة الشــبكات بن املنظــامت الحكومية لن تتحقق دون هذا الدور، وهي 

جزء مام ميكن تســميته أداء نظام الشبكة )فويتس وآخرون.Voets et al، 2008(.  ويضفي 

دور مشــغل الشــبكة طابعاً مؤسســاتيًّا مل يكن موجــوداً من قبُل.  كام أنــه يُصبُح عنرصاً 

رســمياً يُســلِّط الضوَء عىل أهمية الشبكة:  تم إنشاء القدرة وتكريسها لتشغيل الشبكة بن 

املنظامت الحكومية.

مناصر الشبكة:

»منارص الشــبكة« هو الالعب املتميز يف الشــبكات من حيث بناؤها، واملحافظة عليها 

واســتخدام العالقات مع الالعبن اآلخرين عىل املســتويات الشخصية واملهنية.  وهو يشبه 

»العنكبوت« يف ترتيب الشبكة.  منارص الشبكة التعاونية حريص عىل جدول أعامل الشبكة 

)عىل عكــس الجهات األخرى ذات العالقات الشــبكية العالية التي تســعى فقط لتحقيق 

جدول األعامل الخاصة بها(.

وقد أكَّدت نتائج هذه الدراســة اســتنتاجات أجرانــوف )Agranoff، 2007، ص 93(، 

حيث إن منارص الشــبكة الرئييس يف الحالتن الدراســيتن ليس هو املنفذ أو الرئيس، لكنه 

يتعاون مع الالعب الذي يقوم بتلك الوظيفة.  يف حالة جي يك، كان منارص الشبكة الرئييس 

مُيثِّل بالفعل اليد اليمنى للرئيس.  ويف حالة يب جي، مل يكن موقف منارص الشــبكة الرئييس 

واضحــاً؛ ففي بعض األحيان، كان مُيثِّل رئيســاً غري رســمي، ولكن يف معظــم الوقت كانت 

املبــادرة )وبالتــايل منصب الرئيس( لدى العبــن آخرين )مثــل:  إدارة الغابات الفلمنكية، 

وإدارة التخطيط الفلمنكية(.
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يف كلتا الحالتن الدراســيتن، كان منارص الشــبكة الرئييس هو الشخص نفسه، أي رئيس 

اإلدارة البيئية للمقاطعة، وكان مشاركاً عىل املستويات الشخصية واملهنية والحزبية السياسية.  

فلم يكن قادراً فقط عىل معرفة التكوين املطلوب للعالقات بن املنظامت الحكومية، ولكن 

ال.  ويتم استهداف منارص الشبكة بشكل واضح  كان أيضاً قادراً عىل ربط الالعبن بشكل فعَّ

جداً للوصول إىل شــبكات جديدة من خالل إنشاء الروابط مع العبن متمكنن بدرجة عالية 

يف الشبكات األخرى.  والعديد من املشاركن الذين تَّت مقابلتهم قالوا:  إن مثل هذا النشاط 

الشــبيك متطلٌب ال غنى عنه.  ووفقاً ملديري الشبكة، يتطلب النشاط الحكومي يف فالندرس 

)وهي بيئة مؤسســية مزدحمة، مسيســة للغاية، ومتحزبة، ومشبعة بالسياسة املحلية( من 

املسؤولن اإلدارين أن يلعبوا دوراً سياسياً نشطاً إذا أرادوا تحقيق النتائج.

يف كلتــا الحالتن الدراســيتن، يعترب الالعبون دوَر منارص الشــبكة مهــامً.  ويُتوقع من 

الالعبــن إحضار وتوظيف مصادر شــبكاتهم، ولكن من الواضح أن منارص الشــبكة يف كلتا 

الحالتن عىل حد سواء لديه »أكرب« شبكة، وهو األكرث قدرًة عىل االستفادة من قدرة الالعبن 

اآلخريــن للدخول إىل الشــبكة.  ويف كلتــا الحالتن، كان رئيــس اإلدارة البيئية يف املقاطعة 

حريصاً عىل القيام بهذا الدور، وكان من الواضح أنه يستمتع به.

ومــع ذلك، كانت عوامل تحقيق النجاح ملنارص الشــبكة أفضَل يف حالة جي يك مقارنة 

مــع حالة يب جي.  وكان أحد العوامل التي اختلفت بينهام هو انتشــار وترتيب الالعبن يف 

كل حالــة، وكان العامل اآلخر هو االختالف الجزيئ يف الفــرة الزمنية التي كان يعمل فيها، 

حيث السياق السيايس خالل الفرة التي تم فيها تحليل جي يك كان أكرث مالءمًة من السياق 

الســيايس خالل الفرة التي تم فيها تحليل يب جي )عىل ســبيل املثال، تحالفات مختلفة يف 

الحكومة الفلمنكية(.

القــدرة االبتكارية لدى منارص الشــبكة تكمن يف قدرته عىل إقامة العالقات الشــبكية 

عرب املســتويات، والقطاعات، واالنقسامات السياســية-اإلدارية املختلفة.  ورغم قلة املوارد 

الرســمية، فإن إنشاء ســاحة الشبكة أو الشــبكة بن املنظامت الحكومية يوفِّر يف حد ذاته 

تنســيقاً بن املنظامت الحكومية من حيث العالقات.  ومقارنة بأسلوب العالقات التقليدية 

بن املنظامت الحكومية، فإن منارَص الشــبكة يقوم بدمج العالقات الرســمية القانونية مع 

العالقات االجتامعية بشكل رصيح من خالل جدول أعامل مشرك.
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ج الشبكة:   مروِّ

يتــم تعريف »مروِّج الشــبكة« هنا كشــخص موثوق ومقبول من ِقبــل جميع الالعبن 

كرئيس )من الناحية الطبيعية، وليس فيام يتعلق بالسلطة أو التسلسل الهرمي(.  وهو محل 

ثقة اآلخرين؛ ولذلك يتوجه إليه جميع الالعبن اآلخرين بشــكاويهم ومالحظاتهم.  ويحاول 

املروِّج َجمَع األطراف حيث إنه الجهة املعنية بإدارة النزاعات.  وإذا تطلب األمر فقد يقوم 

املروِّج بتطبيق »عقوبات« عىل أعضاء الشــبكة، وذلك بناء عىل الســلطة األخالقية والثقة 

والقبول غري الرســمي من ِقبل الالعبن.  ويعترب الرئيس هو املقبول من معظم األفراد نظراً 

ملوثوقيتــه، ويُنظر إليه عىل أنه محايد.  ويف الشــبكة بــن املنظامت الحكومية يقوم مروج 

الشــبكة بدور الوســيط بن املقاطعات والحكومات املحلية والفلمنكية.  وعىل هذا النحو، 

يقوم برويج الشبكة بن املنظامت الحكومية.

يف حالة جي يك الدراسية، قام حاكم املقاطعة بدور مروِّج الشبكة، ومل تكن لديه كفاءات 

رســمية فيام يتعلق مبجال الركيز، ولكن نشــاطاته تقع عىل تقاطــع الحدود بن الحكومة 

املحلية واملناطقية واملركزية.  وقد كان يتمتع بثقل أخالقي كبري، وله ســلطة معنوية كبرية 

دون وجود مصالح رســمية ملموســة.  ويف حالة يب جي، كانت املالحظة الســلبية الرئيسية 

لدى مديري الشبكة هي عدم وجود مروِّج الشبكة الذي يستطيع »السيطرة« عىل الساحة 

الداخلية للشــبكة، ويعزِّز الشبكة يف الســاحة الخارجية.  ورغم وجود رؤساء رسمين يف يب 

جي وفقاً ملَن كان مســؤوالً عن املبادرة يف املرشوع، مل يكن أحٌد قادراً عىل أن يصبح مروِّجاً 

للشبكة؛ والسبب يف ذلك قد يعود الرتباط الالعبن بشكل واضح مبصالحهم الفردية، أو أنهم 

كانوا صغاراً يف السن وقلييل خربة، أو مل يحظوا بقبول اآلخرين للقيام بهذا الدور.

القيمة املضافة ملروج الشبكة هي عبء الشبكة، فهو قادر عىل تجاوز مختلف الثقافات 

واملواقف والحفاظ عىل إيجابية األشــخاص يف العمل، وهــو قادر أيضاً عىل فهم الرصاعات 

ع املنظامت الحكومية  بن األطــراف الحكومية، والعمل بوصفه الحارس عىل منطقــة تجمُّ

أو املنطقة الحدودية التي تثلها الشــبكة بن الحكومات.  ويف هذا الصدد، يســاعد مروِّج 

الشــبكة يف ابتــكار العالقات بن املنظــامت الحكومية من خالل تقديــم )نوع جديد( من 

القيادة بن املنظامت الحكومية، تحرم املساواة بن مختلف املستويات بناء عىل الخصائص 

الشخصية وغري الرسمية.
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المفكر المبدع:

»املفكر املبدع« هو الشــخص الذي ميتلك الخربة الفريــدة، ويطور املفاهيم والنامذج، 

وينتــج أدوات لبناء برمجيات العمل الجامعي، ويحقق اإلجامع.  إنه يحاول بنشــاط تأطري 

وإعادة صياغة قناعات األفراد اآلخرين، ويقوم باالبتكار وَجْمع املفاهيم واملصالح املختلفة.  

املفكر املبدع يســتطيع كذلك أن يلعب دوراً عىل مســتوى التفاعالت، كالتوجيه اإلرشادي 

يف الشــبكة، عىل سبيل املثال من حيث املكاسب الرسيعة، أو تحديد أساليب مريحة لَعْقد 

االجتامعــات.  مــن الناحية املثالية، املفكــر املبدع ليس له مصلحة يف مجــال الركيز أو يف 

« يف تقديم املداخالت اإلبداعية. القضايا املطروحة عىل الطاولة، وبالتايل فهو »حرٌّ

وملــا كانــت الحاالت تركِّز بشــكل كبري عىل مســائل التخطيط املكاين، كان استشــاريو 

التخطيط هم »املفكرون املبدعون« الرئيســيون، وقدموا مفاهيــم مكانية جديدة للتفكري 

والبحــث، وبالتــايل أثــروا عىل األفكار )عىل مســتوى اللعبة والشــبكة(.  وقــد كانوا أيضاً 

قادرين عىل تقديم روابط ذات قيمة بن املنظامت الحكومية، حيث قاموا بتنفيذ دراسات 

ومشــاريع لكثري من الجهات املشــاركة يف الشــبكة عىل مســتويات مختلفة )مثل:  مدينة 

جينت، وإدارة التخطيط الفلمنكية(.  ونتيجة لذلك، تكنوا من إقامة روابط ملموســة بن 

عمليات السياســات املختلفة.  وعالوة عىل ذلك، شــارك املفكرون املبدعون يف التفاعالت، 

مثل اقراح أســاليب مبتكرة إلدارة مجاالت الركيز بشكل جامعي من خالل تحديد هيكلة 

الشبكة التي ينبغي وضُعها يف الترشيع.

وقد ســاعد املفكرون املبدعون عىل االبتكار يف العالقــات بن املنظامت الحكومية، من 

حيث األفكار والتفاعالت.  علامً أن قرار جلب هؤالء املفكرين املبدعن للعمل يف الشــبكة 

يعــدُّ يف حد ذاته نوعاً مــن االبتكار، وهم بدورهم يقومون بتنشــيط اإلمكانات االبتكارية 

مون قدرًة إضافية لحل املشــكالت  لدى الشــبكة بن الحكومات.  واملفكرون املبدعون يقدِّ

بن الحكومات، وهي قدرة غري موجودة يف املنظامت املشاركة وعىل املستويات الفردية.

حارس الرؤية: 

تشياً مع فكرة أغرانوف )Agranoff, 2003(، فإن »حارس الرؤية« هو شخص من داخل 
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الشبكة أو خارجها، وقد يكون مسؤوالً يف القطاع العام أو خارجه، ولديه - أو يصبح لديه - 

م الجامعي، واهتاممهم  هم التقدُّ إميان قوي بالقيمة املضافة للشــبكة.  هؤالء األشخاص همُّ

باألداء العام للشبكة هو الفارق بينهم وبن أصحاب املصالح أو املشاركن يف الشبكة، الذين 

يركزون أساســاً عىل أهدافهم التنظيمية.  كام يقوم حرَّاس الرؤية بدور »مديري املخاطر«، 

حيث إنهم يكشفون عن املشاكل املحتملة يف الشبكة ويف البيئة املحيطة بها.  ويتم تنشيط 

هؤالء الحرَّاس من ِقبل مديري الشبكات اآلخرين عند الحاجة.

يف حالة جي يك كان هناك حارٌس رئييس للرؤية:  ممثل ســابق لسلطة املوانئ وموظف 

حكومي يف إدارة مدينة جينت )وأيضاً املنســق السابق للمرشوع(.  وكالهام إما غريَّ منصبَه 

الحــايل أو مســاره الوظيفــي.  ويف حالة يب جــي، كان حارُس الرؤية الرئييس هو مســؤول 

التخطيط من اإلدارة الفلمنكية.

وتتمثــل قدرة حرَّاس الرؤية االبتكارية يف تجاوزهم عــادة الركيز عىل منظمة أو قطاع 

أو مســتوى واحد.  ويُعدون مبثابة حقل تجربة ملديري الشبكة، فهم يساعدون عىل ضامن 

مراجعة الذات وإمكانات الحوكمة الفوقية.

تلخيص تحليل األدوار:

تمَّ تحديد خمسة أدوار إدارية ميكن أن يقوم بها شخص أو أكرث.  يف حالة جي يك كانت 

جميع األدوار موجودة.  ويف حالة يب جي وجدنا ثالثَة أدوار بشــكل واضح، ولكنَّ اثنن كانا 

أكرثَ غموضاً )مشــغل الشــبكة ومروِّج الشــبكة(.  وقد تجتمع جميع هذه األدوار الخمسة 

يف العــب واحد، ولكن التحليل أظهر أن الالعبن غالباً ما يكونون »متخصصن« يف واحد أو 

مجموعة من هذه األدوار.  ووجود مزيج ناجح من هذه األدوار يُســهم يف بناء القدرات يف 

العالقات بن املنظامت الحكومية، من حيث توفري آفاق أفضل لتحقيق التنســيق والتغلُّب 

عىل تبعرُث الحكومات )أغرانوف Agranoff، 2008، ص 11(.

تختلف أدوار الشــبكة الخمســة عن بعضهــا البعض ولكنها يف الوقت نفســه مرابطة 

)أغرانوف Agranoff، 2008، ص 18(.  فدون معرفة جهات االتصال الصحيحة وفهم كيفية 

االســتفادة منها )دور منارص الشبكة(، من الصعب عىل الشبكة اكتساب الشعبية املطلوبة 
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للمــي قدماً.  ودون وجود شــخص يتوىل دوَر تنظيم العمليــات الفعلية ويتحمل العبَء 

اإلداريَّ للشبكة، قد ال تُحقِّق الشبكة املستوى املطلوب.  وتعدُّ وظيفة مروِّج الشبكة مهمة 

كذلك؛ ألنها تســاعد عىل خلق القيادة يف الشــبكة وإيجاد متحدث باسم الشبكة خارجها.  

ويقوم مروِّج الشــبكة باالســتفادة من الدعم اإلداري ملشغل الشبكة وعالقات الشبكة التي 

يُنشــئها ويديرها منارص الشبكة.  ووظيفة حارس الرؤية هي التي تتطور مع مرور الوقت، 

ولكنها تُبقي الشــبكَة يف وضع يســمح للمراجعة الذاتية، ويساعد أيضاً عىل تحديد وتقييم 

املخاطــر بل ومعالجتها.  وأخــرياً، فقد ثبت أن دور املفكر املبــدع كذلك يف غاية األهمية.  

ففي الكثري من األحيان، التفوق يف الشــبكات ال يكفــي لتحقيق املدخالت املطلوبة لنجاح 

الشبكة.  ويف كلتا الحالتن الدراسيتن كان وجود املدخالت اإلبداعية حاسامً لتطوير جدول 

أعامل الشــبكة بنجاح، سواء من حيث األفكار )عىل سبيل املثال، إطارات جديدة للمناقشة 

أو دراســة املنطقة( أو التفاعالت )مثل، إنشــاء ورش عمل أو تطوير أســاليب للتعامل مع 

أصحاب املصلحة(.

وبناًء عىل أبحاثنا املحدودة، ال ميكن االدعاء أن األدوار الخمســة هي املتطلبات املطلقة 

للشبكات الناجحة، ولكن ال شك أن تفعيلها يزيُد من فرص النجاح يف حل مشاكل العالقات 

بن املنظامت الحكومية.

الخالصة:

هدف هذا الفصل تحليل دور إدارة الشبكة يف بناء قدرات االبتكار لحل مشاكل العالقات 

بن املنظامت الحكومية.  ومن خالل اســتخدام مدخل مكوَّن من خطوتن، وتوظيف إطار 

كيكريت وآخرين ).Kickert et al( لنشاطات إدارة الشبكة، ومن ثَمَّ تطوير تصنيف األدوار، 

قامت الدراســة بتحليل أنشطة إدارة الشبكة، وتحديد مديري الشبكة الفعلين، واسترشاف 

ســامتهم الرئيسية، ووصف أثر هذه الســامت يف تعزيز القدرة االبتكارية عىل حل مشاكل 

العالقات بن املنظامت الحكومية.

ومن حيث أنشطة إدارة الشبكة املستخدمة، من الواضح أن إطار كيكريت وآخرين يوفِّر 

أساســاً مفيداً لدراسة إدارة الشبكة.  ومن أجل تطوير واستخدام اإلطار يف املستقبل، يقرح 
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املؤلفون النظَر يف كيفية الَجْمع بن هذه اإلسراتيجيات، وتحليل الدوافع وراء استخدام كل 

إســراتيجية للحصول عىل تصوُّر أشمل يأخذ يف اعتباره البُعَد السيايس مع مراعاة الجوانب 

الســلبية إلدارة الشــبكة.  وقد أظهر تحليل أنشطة إدارة الشبكة يف كلتا الحالتن أن اإلدارة 

االبتكاريــة هي مزيج مــن التميز الفردي وجهود الفريــق، وأنَّ وجود مجموعة معينة من 

املهارات مع الحرص عىل أهداف الشــبكة أمٌر يف غاية األهمية لتحقيق النجاح، وأن تهجن 

العالقــات السياســية –اإلدارية يف إطار العالقــات بن املنظامت الحكوميــة أصبَح حقيقًة 

ملموسة ومامرسة مقصودة.

واســتناداً إىل تحليل إسراتيجيات إدارة الشبكات، تمَّ تطوير تصنيف األدوار الرئيسية يف 

الشــبكة، حيث تم تحديد خمســة أدوار متميزة، وبيان أن مزج هذه األدوار يخلق القدرة 

االبتكاريــة الالزمة للتعامــل مع التحديات املعــارصة للعالقات بن الحكومــات.  والصفة 

املحورية املتكررة يف هذه األدوار هي فنُّ مسح الحدود وعبور الحدود، ونتيجة لذلك تصنع 

أنشــطة اإلدارة املشركة للشبكة لكلٍّ ِمن مشغل الشبكة، ومنارص الشبكة، ومروِّج الشبكة، 

وحــارس الرؤية، واملفكر املبــدع »خليطاً« من العالقات بن املنظــامت الحكومية، يصُعب 

إيجاُدها دون هذه األدوار.

إن اإلمكانات االبتكارية إلدارة الشبكات يف سياق العالقات بن الحكومات واضحة.  فهي 

تساعد عىل َجْعل العالقات بن املنظامت الحكومية متعددة األطراف وتعاونية، وتجمع بن 

طائفة واسعة من القضايا املتعلقة بالسياسات )بدالً من املعامالت الثنائية بن الحكومات(.  

وتوفِّر إدارة الشــبكة آفاقاً أفضل لتحقيق التنسيق والتغلُّب عىل تشتت الحكومة، وتحفيز 

عالقات تعاونية وأقل تنافســية بن املنظامت الحكومية.  وتسهم إدارة الشبكة أيضاً يف بناء 

قــدرات العالقات بــن املنظامت الحكومية من حيث بناء شــبكة من العالقات االجتامعية 

التي ميكن استخداُمها لتبادل األفكار أو توفري الخربات عرب املستويات اإلدارية.  كام تساعد 

إدارة الشــبكة يف إيجاد ســاحة »اللتقاط« وفهم الرصاعات بن الجهات الحكومية )لوفلن

Loughlin، 2007؛ أغرانوف Agranoff، 2008، ص 11(.  ومثل هذا االبتكار يتم تطويره يف 

منطقة الحدود بن املنظامت الحكومية املستقلة التي تشارك يف الشبكات.  وبعبارة أخرى، 

ز االبتكار، حيث إن اإلبداع البرشي يف هذه  وجود منطقة مسح الحدود واجتياز الحدود يحفِّ

املنطقة يتيح املجاَل للتعامل مع صعوبة صياغة القضايا وإيجاد الحلول املحتملة.
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االبتكار إذاً مرتبط بعنارص العمل عىل الحدود.  وتزدهر قدرات مديري الشــبكة الذين 

يفكرون ويعملون إســراتيجياً عند تدوير األدوار وإتاحة املجال لتطوير األشــخاص يف بيئة 

جديــدة، وكذلك عندما تجتمــع تصوُّرات وأهداف وإســراتيجيات األفــراد.  وهذا املزيج 

من الخصائص املؤسســاتية والشــخصية هو ما يزيد من إمكانية االبتكار يف الشــبكات بن 

املنظامت الحكومية.

مالحظات:

1- التغريات يف البيئة التي تفرسِّ إعادة صياغة التفاعالت ال تعترب جزءاً من النشاط اإلداري.

2- األلعاب السياسة هي عمليات تفاعل إسراتيجية تتشكل حول القضايا )كيكرت وآخرون 

.)1997 ،Kickert et al.

3- مفهوم »الرتيب« يشري أساساً إىل استحداث واستدامة وتغيري املتطلبات بشكل يتناسب 

 ،Klijn and Teisman مع مجموعة من التفاعالت يف لعبة السياسات )كليجن وتيسامن

1997، ص110(.

4- إســراتيجية تهدف إىل تغيري ظروف الشــبكة أو الســياق املؤســيس الذي تتم فيه لعبة 

السياسات.

5- برمجيات العمل الجامعــي )groupware( هي »التطوير الجامعي املبني عىل التفاهم 

املتبادل وتجاوز التواصل/التفاعل القائم عىل التسلســل الهرمي، والذي يسمح الجتامع 

 ،2007 ،Agranoff الثقافــات واإلجــراءات وتقســيامت العمل املختلفــة« )أغرانــوف

ص 213(.
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الفصل التاسع

االبتكار الريادي في الرعاية الصحية:  نظرة المديرين 

التنفيذيين لالبتكار واحتفاظهم بالشرعية
            فيلام فانديرشري، مريكو نورديجراف، وباولني مويرس

)Wilma van der Scheer, Mirko Noordegraaf and Pauline Meurs(           

مقدمة:
يركز هذا الفصل عىل دور اإلدارة التنفيذية يف ابتكار الرعاية الصحية.  ويتم التمييز بني 

نوعني من االبتكارات:  االبتكارات الريادية، واالبتكارات املؤسساتية.  النوع األول يهدف إىل 

إيجــاد طرق جديدة للرفع من حصة وحجم ووضع املنظمة التنافيس يف الســوق، ويهدف 

النوع الثاين إىل إيجاد طُــرُق منطقية جديدة لربط )طريقة التفكري والعمل( »القديم« مع 

»الجديد« يف الرعاية الصحية، من أجل تقديم مســاهمة مســتدامة لنوع جديد من نظام 

الرعاية الصحية.  وتبحث هذه الدراسة كيف ينظر املديرون التنفيذيون يف الرعاية الصحية 

إىل النوعني من االبتكار وكيف يطبقونهام.

ويرتبــط كال النوعني من االبتكارات بالتغريات الجارية يف أنظمة الرعاية الصحية، حيث 

يجرب منطق السوق الجديد والسياسات والتقنيات الجديدة املديرين التنفيذيني عىل الرتشيد 

يف تقديم الرعاية الصحية والتنافس مع اآلخرين، ورفع مســتوى املنظامت وتوسيع نطاقها.  

ووفقاً ألوســبورن وبراون )Osborne and Brown, 2005(، فإن مثل هذه التغيريات تعني 

ترك مامرسات املايض وإيجاد هياكل وأساليب مبتكرة ومهارات إدارية جديدة، وهذا بدوره 

يتطلب ابتكاراٍت رياديًة عىل املســتوى التنظيمي، ويف الوقت نفســه ال يستطيع املديرون 

التنفيذيون تجاهــَل املنطق املهني والتنظيمي املايض واملبني عىل أســس إدارية وأخالقية 

مهنية، مثل مراقبــة امليزانية وتجنُّب املخاطر.  وبالتايل، فإن املديرين التنفيذيني يف الرعاية 

الصحية معرضون لخطر الوقوع بني سياســات اإلصالح ذات الدوافع السياســية من ناحية، 

ومقاومة التغيري، عىل سبيل املثال، من قبل املوظفني املعنيني بتنفيذ التغيري من ناحية أخرى 

)غودوين Goodwin، 2006(.  ويبدو أن الســيطرة الحكومية املبارشة واألشكال التنظيمية 
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الجديــدة إلدارة األعامل مل تعد مناســبة لتوفري الرشعية للمديريــن التنفيذيني عىل املدى 

الطويــل؛ وبالتايل فهنــاك احتياج لالبتكارات الريادية املوجهــة للمنتجات الجديدة ومناذج 

إدارة األعامل الجديدة، وكذلك االبتكارات املؤسساتية من أجل إيجاد طُرق جديدة للتفكري 

والعمل يف مجال الرعاية الصحية والحفاظ عىل الرشعية.  والتســاؤالت الرئيســية يف هذه 

الدراسة هي:  كيف يتعامل املديرون التنفيذيون مع نظامني متعارضني يف القيم؟  هل لدى 

املديرين التنفيذيني طرٌق مبتكرة للَجْمع بني االبتكارات والرشعية؟

م األقســام التالية خلفيًة عن املشــهد، ابتداًء برشح موجز عن التغريات يف الرعاية  تقدِّ

الصحية )يف هولندا( والعواقب املرتتبة عىل موقف املديرين التنفيذيني، بعد ذلك سوف يتم 

رشح دور املديرين التنفيذيني يف الرعاية الصحية بصفتهم »ناشــطني مؤسســاتيًّا«، ثم رشح 

الفــرق بني االبتكارات الريادية واملؤسســاتية يف مجال الرعاية الصحيــة.  يتبع ذلك تحليٌل 

ع أُجري يف عام  علميٌّ لإلســرتاتيجيات التنفيذية من خالل دراسة نتائج استبيان بحثي موسَّ

2000 وعام 2005.  ويف نهاية الفصل سوف يتم استخالص بعض االستنتاجات.

االحتفاظ بالشرعية في أوقات التغيير:

الرعاية الصحية يف هولندا ُتثِّل قضيًة عامًة وخاصة ومهنية، حيث إن أخصائيي الرعاية 

الصحيــة يعملون لدى املنظامت الخاصة التي لها مهامُّ عامــة، وُتوَّل يف الغالب من خالل 

املــال العام )هيلدرمان وآخرون .Helderman et aI، 2005(.  ومنذ عقود تولت الحكومة 

املركزية املسؤولية املبارشة عن تنمية القطاع من خالل التخطيط املفصل وامليزانية ومراقبة 

التعريفــة الجمركية للمهنيني الصحيني املســتقلني.  ومقدمو الرعايــة الصحية غري الربحية 

ورشكات التأمني )صناديق املرىض( عملوا كمنظامت شبه حكومية لتنفيذ السياسات واللوائح 

الحكومية )هيلدرمان Helderman، 2007؛ فانديرشــري an der Scheer، 2007(.  واإلدارة 

الناجحة لهذه املنظــامت تطلبت كفاءًة عالية لإلدارة العامة، غري أنَّ قطاع الرعاية الصحية 

الهولندي هو قطاع عام يف حالة تحوُّل، وكام هو الحال يف البلدان األخرى، األهداف التقنية 

والسياســية - مثل الســيطرة عىل التكاليف وتحسني الكفاءة - ازدادت أهميًة، باإلضافة إىل 

األهداف »املؤسســاتية« التقليدية التي تعكس القيم املهنية، مثل:  توفري الالزم واملناســب 
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 Osborne and من الرعاية والســالمة وإمكانية الوصول، وما إىل ذلك )أوســبورن وغايبلر

Gaebler، 1992؛ بوليــت Pllitt، 2002؛ كــرييب Kirby، 2006(.  وقــد ذكــرت الحكومــة 

الهولندية يف بداية التســعينيات ثالثة أهداف للسياســة العامة يف قطــاع الرعاية الصحية:  

 van der Grintenاالبتــكار، وكفاءة اإلنفاق، وتلبية الطلب )فان دير غرينتني وكاســدورب

and Kasdorp، 1999؛ WWR، 2004(.  ومل تعــد أدوات التخطيــط الســيايس وامليزانية 

ومراقبة األســعار الحالية كافيًة لتحقيق هذه األهداف.  واعترُِبت األســواق أدواٍت جديدًة 

لتحقيق أهداف السياســات، وبدأت الحكومة بالعمل عىل إيجاد ظروف الســوق يف قطاع 

الرعايــة الصحية )بوتريس Putters، 2001؛ هلديرمان وآخرون .Helderman et al، 2005؛ 

هلدرمــان Helderman، 2007(.  وقد كان الهدف هو الحد من دور الحكومة والســيطرة 

عىل األوضاع الالزمة لتحقيق األداء األمثل ألســواق الرعاية الصحية )ديجســتلبلوم وآخرون 

.)2004 ،Dijstelbloem et al.

إن التحــوُّل نحو األســواق يف قطاع الرعاية الصحية يعــدُّ مرشوعاً طويَل األمد.  وقد تمَّ 

اتخاذ الخطوات األوليــة قبل 20 عاماً، واليوم يُحرِّك قطاع الرعاية الصحية الهولندي مزيجاً 

من قوى الســوق والتخطيط الحكومي وامليزانية ومراقبة األســعار )ديجســتلبلوم وآخرون

.Dijstelbloem et al، 2004؛ فانديرشــري van der Scheer، 2007(.  وليــس مــن الواضح 

ما إذا كان هذا املزيج ســيتطور ليكّون مزيداً من عنارص الســوق، وهذا يعتمد بشكل كبري 

عىل أنواع االئتالفات الحكومية.  ويخلق ذلك شــكوكاً كبريًة حول األهمية الفعلية لألسواق 

يف الرعاية الصحية الهولندية، ويف الوقت نفســه فقد أصبحت ظروف الســوق مندمجًة يف 

طريقة عمل وتطوير القطاع.  ويجري نرَْش أســاليب جديدة لإلجراءات املناســبة من خالل 

 Noordegraaf املبادئ التوجيهية والترشيعات واملامرسات الحكومية )نوردغراف وآخرون

.et al، 2005؛ فان دير شري van der Scheer، 2007(.  ويتم إنشاء مخاطر ريادية ملقدمي 

الخدمات ورشكات التأمني.  واألوضاع الســوقية الثابتة تتحطم.  ومنافســة األســعار تجلب 

االهتــامم املتزايد بــإدارة التكاليف واإلنتاجيــة.  وتُضاف املدفوعــات الخاصة إىل التمويل 

  .)2008 ،Varkevisser et aI. العــام التقليدي للخدمات الصحية، إلخ )فاركيفيرس وآخرون

ونتيجة لذلــك، يواجه املديرون التنفيذيون يف منظامت الرعايــة الصحية وضعاً تُصبح فيه 

إدارة املســائل الروتينيــة - أي قواعــد لعبة اإلدارة العامة التقليديــة - غري صالحة يف نواٍح 
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كثــرية يف أعاملهــم )بوليــت وبوكــريت Pollitt and Bouckaert، 2000؛ غريت وميورس 

Grit and Meurs، 2005؛ غودويــن Goowin، 2006؛ كــرييب Kirby، 2006؛ نوردغــراف 

Noordegraaf، 2007(.  فظروف األســواق الناشــئة تتطلب املزيَد من املعرفة والجدارات 

فيام يخصُّ إدارة األعامل من ِقبل املديرين التنفيذيني يف مجال الرعاية الصحية )فانديرشــري

 Noordegraaf and van der 2007؛ نورديغــراف وفــان دير ميولــن ،van der Scheer

,Meulen، 2008(.  وللحفاظ عىل الرشعية، من املناســب للمديرين التنفيذيني التكيُّف مع 

املنطق الجديد وتبني األســاليب الريادية الجديدة يف إدارة األمور والتفاعل مع االبتكارات 

 .)1997 ،Clarke and Newman الريادية )كالرك ونيومان

وميكــن أن يُنظــر إىل إســرتاتيجية التكيُّف عىل أنها مرشوعة مــن ناحية ومرفوضة من 

ناحيــة أخرى؛ وقد يكون من الحكمة النظر يف املطالبــات والتوقعات الخارجية، ولكن من 

الخطأ حرص النظرة األخالقية عىل ما يُعتقد أنه تقليديٌّ فقط يف الرعاية الصحية.  فالرشعية 

ليســت مجرد امتثال للقانون وأجهزة الدولة )الرشعية التنظيمية(، ولكنها أيضاً تدور حول 

ما يُنظر إليه عىل أنه عدٌل أخالقي )الرشعية املعيارية(، واحرتام ما هو معمول به )الرشعية 

 Scott and املعرفية(، خاصة يف مجال مؤسســايت مثل الرعاية الصحية )انظر سكوت وماير

 ،Scott et al. 1998؛ ســكوت وآخرون ،Ruef and Scott 1991؛ روف وســكوت ،Meyer

.)2001 ،Scott 2000؛ سكوت

واألمــر الــذي قد يســاهم يف الرشعية الخارجية )مــن وجهة نظر السياســيني، صانعي 

السياسات، رشكات التأمني، وما إىل ذلك( قد يأيت عىل حساب الرشعية الداخلية )من املهنيني 

والعمالء(.  ووفقاً لهذه النظرة املؤسساتية، تصبح الرشعية واملؤسساتية مصطلحات مرتادفة 

تقريباً )ســوكامن، Suchmann 1995(.  ومن املرجــح أن تُقاوَم املنظامت االبتكاراِت التي 

ال تتفــق مع أداء املهام املعروفة، حتى إن البعض يعتقد أنه من املســتحيل تنفيذ تغيريات 

ثورية يف منظامت القطاع العام بسبب كرثة القيود )الرتابطات االعتامدية، التقاليد العميقة، 

العالقات املقيدة، وجامعات املصالح السياســية املعنية( التي تحكم أنشطة أطراف القطاع 

 )Putters, 2001( وقــد قام بوترز  .)2006 ،Mouwen 1996؛ موين ،Terry العــام )تريي

بتســمية هذه الظاهرة »الفخ املؤسسايت«، يف إشــارة إىل الضغوط عىل املديرين التنفيذيني 
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مــن منظامت الرعاية الصحية للتوافق مع متطلبــات الرعاية الصحية.  فكيف يتم االبتكار 

يف مثل هذا املجال؟

الدور التنفيذي في القطاعات المؤسساتية:

وفقاً لتريي )1996( فإن األصل يف وظيفة مديري القطاع العام، مثل املديرين التنفيذيني 

للرعايــة الصحية، هو االســتجابة ملطالب النُّخب السياســية واملحاكــم وجامعات املصالح 

السياســية واملواطنني، ويف الوقت نفســه الحفاظ عىل ســالمة املنظمة العامــة.  إن كلمة 

»النزاهة« تشــري إىل أســباب وجود املنظمة والوظائف االجتامعية املرجوة منها، وأهدافها 

املؤسســاتية التي تضفي الرشعية عىل أعاملها.  إنها تشــري إىل »االكتامل والكلية والصحة، 

وثبــات الهيــاكل املعرفيــة واملعيارية والتنظيمية التي تعطي معنى للســلوك واالســتقرار 

االجتامعــي » )تريي Terry، 1996، ص 27، انظر أيضاً ســكوت Scott، 2001(.  وباالتفاق 

مع ســيلزنيك )Selznick، 1984(، يقول تــريي )Terry, 1990(:  إن خدمة املصلحة العامة 

هــي مهمة تتعلق بالحفــاظ عىل قيم املنظمة وأدوارها واختصاصاتهــا.  ووفقاً لهذا الرأي، 

يجب أن يكون املديرون التنفيذيون أنفســهم أيضاً انتقائيني يف التكيُّف مع الخارج، ويجب 

أن تقاوم الضغوط واملطالب التي تُضعف من نزاهة املنظمة بســبب التأثري الســلبي عىل 

نظمهــا املعيارية واإلدراكيــة.  هذا ال يعني أن املســؤولني التنفيذيــني يف الرعاية الصحية 

ينبغــي أن يكون موقفهم تجاه التغيري عدائياً، بل عــىل العكس من ذلك، فمن الواضح أن 

التكيُّف املنضبط مع الظروف املتغرية رضورة مستمرة.  واملقصود هو أن التغيري واالبتكار يف 

املجاالت الحيوية مثل الرعاية الصحية ينبغي أن يكون متجانساً مع احرتام نُظم املعتقدات 

القامئة والتقاليد والوالء لقيمها ومبادئها )أســباب وجود املنظمة(.  أضف إىل ذلك أن مسار 

 ،Friedrich العمــل االبتكاري يعدُّ مطلباً للحفاظ عىل النزاهــة التنظيمية )انظر فريدريك

.)1990 ،Terry 1961 يف تريي

د سالمة املنظمة تغيريات جذرية يف سلوك املنظمة  وقد تربر األحداث الخارجية التي تهدِّ

القائم، ولكنها ســوف تضــع املديرين التنفيذيني أماَم مهمة صعبــة، وهي احرتام الضغوط 

املؤسساتية، ويف الوقت نفسه الحفاظ عىل املسافة بينهم وبينها، والعمل بشكل إسرتاتيجي.  

كام تتطلب من املديرين التنفيذيني تحدي وتغيري املؤسســات نفسها التي تقيدهم.  وغالباً 
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ما يُشــار إىل هذه املعضلة بـ»املفارقة التنظيميــة الضمنية«، التي تتطلب من األفراد تغيرَي 

املنطق املؤسســايت دون االنفصال عن العامل املؤسســايت )انظر عىل ســبيل املثال:  سكوت 

وماير Scott and Meyer، 1991؛ سودايب وغرينوود Suddaby and Greenwood، 2005؛ 

  .)2006 ،Slyke 2006؛ سليك ،Leca and Naccache 2006؛ ليكا وناكاش ،Battilana باتيالنا

وتقرتح املفارقة أن املديرين التنفيذيني ميكن أن يصبحوا »نشــيطني مؤسساتياً«، وأن يعرثوا 

 ،Terry عىل منطق جديد يتكيف مع القواعد التقليدية للرشعية بدالً من هجرها كلياً )تريي

1996؛ نيومــان Newman، 2005؛ باتيالنــا Battilana، 2006(.  وتكمن اإلجابة عن كيفية 

 Koppenjan and القيام بذلك يف إيجاد املناخ املناســب للتغيري )انظــر كوبنجان وكليجن

Klijn، 2004؛ دورادو Dorado، 2005(، ويف دور التمكــني املنبثــق من الوضع االجتامعي 

لألفراد أو الوعي املؤسســايت لألفراد )انظر باتيالنا Battilana، 2006(.  ويعتقد آخرون أنه 

ينبغي أن نُركِّز عىل استكشاف املعاين املرتبطة بأدوار األفراد من وجهة نظرهم ومعتقداتهم 

وتفضيالتهم وكيفية تبّنيهم لهويات معينة )نيومان Newman، 2005؛ ســودايب وغرينوود 

Suddaby and Greenwood، 2005؛ ليكا وناكاش Leca and Naccache، 2006؛ رودس 

  .)2007 ،Rhodes

ويف هذا الفصل ســوف نتبع اإلسرتاتيجية األخرية؛ ألننا نريد معرفة كيفية تأثري األسلوب 

الريادي الجديد يف التفكري عىل تصورات وأعامل املديرين التنفيذيني يف الرعاية الصحية، وما 

أنواع اإلسرتاتيجيات االبتكارية التي يتَِّبعونها؟  وكام ذكرنا يف املقدمة، سوف منيّز بني نوعني 

من االبتكارات:  ابتكارات ريادية، وابتكارات مؤسساتية.

االبتكارات الريادية والمؤسساتية:

»االبتكارات املؤسساتية« تختلف كثرياً عن »االبتكارات الريادية« التي تركِّز عىل املنتجات 

ومناذج األعامل الجديدة، ولغة »ريادة األعامل« الجديدة استجابًة لألحداث الخارجية )انظر 

أيضــاً تعريف االبتكار يف القطــاع الخــاص يف )OECD وEurostat, 2005(.  وعىل الرغم 

مــن أن ابتــكار املنتجات غالباً ما يُنظر إليه عىل أنه ابتكاٌر جذري ميثل انقطاعاً حقيقياً عن 

مامرسات املايض )أوسبورن وبراون Osborne and Brown، 2005(، إال أنَّ األثر املؤسسايت 

املتمثــل يف التغيــري الحقيقي يف التفكري والعمل يف املنظامت قــد يكون طفيفاً.  وكام وجد 
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إكســتون )Exton, 2008( يف دراســة ريادة األعامل يف الخدمة الصحية الوطنية يف اململكة 

املتحدة، قد تبقى إســرتاتيجية تنظيم املشاريع واللغة الجديدة »شبه مقرونة« باملامرسات 

التنظيمية الســائدة بسبب تفاعل عالقات السلطة مع املؤسسات القدمية.  وبدالً من ذلك، 

فإن االبتكارات املؤسساتية تقوم بربط املنطقني القديم والجديد يف الرعاية الصحية:  تطوير 

قيم ومعاٍن جديدة، واالنخراط يف عالقات ورشاكات جديدة )انظر، عىل سبيل املثال، سكوت 

وآخريــن .Scott et al، 2000(.  كل نــوع من االبتكار يخدم األهداف الخاصة به وتصاحبه 

معتقــدات ولغة ومامرســات خاصة بــه؛ مام يؤثر عــىل الهويات التنفيذية، واملامرســات 

التنظيمية، والتصورات واألعامل التنفيذية.

وبينام تركِّــز االبتكارات الريادية عــىل األدوات والقياس، تركِّز االبتكارات املؤسســاتية 

عىل األشــخاص والقيم.  ويســعى الشكل األول إىل تحقيق الهدف:  الحقائق تُوظَّف كدليل 

الفاعلية التنظيمية، والتي تُســتخدم لتعزيز وإثبات رشعية املخرجات، والخطط ملموســة 

وواقعية ولها بداية ونهاية واضحة.  والهدف من ذلك هو ضامن االستمرارية التنظيمية عن 

 ،Terry 1985؛ تريي ،Drucker طريق تعزيز الوضع التنافيس للمنظمة )انظر كذلك دروكر

 ،van der Scheer 2005؛ فانديرشــري ،Osborne and Brown 1990؛ أوســبورن وبــراون

2007؛ إكســتون Exton، 2008(.  ويتم يف هذا النمــوذج التجاري تطوير خدمات جديدة 

)منتجات( من أجل جذب املزيد من املرىض )العمالء(.  ويتم تشــجيع املديرين التنفيذيني 

عىل إعادة تطوير أنفســهم ليصبحوا أشــبه باملديرين الرياديني يف إدارة األعامل من خالل 

تبني التنافســية والقوة يف العمل )كالرك ونيومــان Clarke and Newman، 1997(، وأن 

يصبحوا من أصحاب املخاطرة، ويقوموا بتغيريات جذرية كام يفعل الرياديون »الحقيقيون« 

)تــريي Terry، 1996(.  وبإمكان املديرين التنفيذيــني املؤيدين لالبتكارات الريادية التعلُّم 

من نظرائهم يف القطاع الخاص، لتوســيع معارفهم يف الشؤون املالية وآليات التوفري وغريها 

ه نحو السوق مع  من تقنيات ومامرسات القطاع الخاص.  وعالوة عىل ذلك، يف سياق التوجُّ

الرتكيز املتزايد عىل الكفاءة واملســاءلة، ميكن االستفادة من نوع آخر من املديرين، مديرين 

من »خارج« الرعاية الصحية، فهم ميتلكون الخربات واملهارات املتعلقة بتشــغيل منظامت 

.)2005 ،Grit and Meurs الرعاية الصحية كنشاط تجاري عادي )غريت وميورس
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والشــكل الثاين مــن االبتكارات يركِّز عىل الجانب الــذايت أو االجتامعي، حيث يُنظر إىل 

التغيري عىل أنه نتيجة للتفاعل االجتامعي بني أطراف متعددة )انظر عىل سبيل املثال:  دينيس 

وآخرين .Denis et al، 1996؛ روف وســكوت Ruef and Scott، 1998؛ ســكوت وآخرين 

.Scott et al، 2000؛ كريكباتريك وأكرويد Kirkpatrick and Ackroyd، 2003(.  ويسعى 

االبتكار املؤسســايت إىل االعرتاف بالطُّرق الجديدة يف التفكري والعمل ودعمها.  والهدف هو 

الحفاظ عىل القيم املميزة للمؤسسة وأدوارها وجداراتها، من خالل إعادة تشكيل الرتتيبات 

االجتامعية دون فقدان الرشعية.  ولذلك ينبغي عىل املديرين التنفيذيني يف الرعاية الصحية 

النظــر يف مصالح املــرىض واملهنيني، فضالً عن مصالح القطاعني الخــاص والعام.  وباإلضافة 

إىل النتائــج والقواعد القابلة للقياس، يجب احرتام القيم املهنية ورغبات العميل؛ وذلك ألنَّ 

الرعايــة الصحية هدفها»معالجة الناس«، والتي تعتمد عىل االتصال البرشي والثقة.  وتتأثر 

الجودة بشعور العمالء باالســتقرار، وأن هناك َمن يستمع إليهم، وهذه عنارص مهمة لبناء 

وتعزيز الرشعية.  لذلك فإنه يتطلب من املديرين التنفيذيني الحفاظ عىل مجموعة متنوعة 

من العالقات الداعمة، ســواء عىل املســتوى الداخيل أو الخارجي، والجهد املستمر للحفاظ 

.)1996 ،Terry عىل صورة إيجابية يف املجتمع العام )تريي

وهذا يتطلب وجود مديرين ال يديرون فقط من األعىل إىل األســفل من خالل السيطرة 

عىل العمليات التنظيمية، وال إىل الخارج فقط من خالل تحقيق نتائج قابلة للقياس؛ ولكن 

أيضاً من األســفل إىل األعىل من خالل الســعي للحصول عىل الدعم من مجموعات املصالح 

الداخلية والخارجية )مور Moore، 1995(.  والدور القيادي املطلوب يف هذا الســياق هو 

دور الوســيط بني األطراف واملصالح املتعددة، وهو دوٌر يتطلــب رؤيًة جيدًة وتعاطفاً مع 

مجال معني من العمل، ويتم تطويره خالل فرتة طويلة من التجارب والخربات.

م الجدول )9-1( مقارنًة لالبتكارات الريادية مع االبتكارات املؤسســاتية باإلضافة  ويقــدِّ

إىل النتائــج املتوقعة لكال النوعني من االبتكارات بالنســبة لجــدارات املديرين التنفيذيني، 

والخصائص التنظيمية، والتصوُّرات، واإلجراءات.
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جدول )1-9(

 مقارنة االبتكارات الريادية مع االبتكارات املؤسسية

االبتكارات املؤسساتيةاالبتكارات الريادية

الهدف
الوضع  تعزيز  خالل  من  املنظمة  استمرارية 

التنافيس للمنظمة )الحصة السوقية(.

والكفاءات  واألدوار  القيم  عىل  الحفاظ 

املميزة للمؤسسة من خالل إعادة تشكيل 

الرتتيبات االجتامعية.

األعامل

والنمو  املنتجات  تطوير  يف  االستثامر 

الجديدة،  التنظيمية  والهياكل  التنظيمي 

واعتامد دور ريادي ولغة ومعارف جديدة يف 

إدارة األعامل.

والحصول  العامة  السياسات  تفسري  إعادة 

عىل دعم الجمهور، القيادات ذات العالقة 

دور  تلعب  والعمل  التنظيمي  باملجال 

أصحاب  مختلف  مع  العالقات  الوسيط، 

املصلحة.

املؤرشات

االختصاصات التنفيذية:

الخربة واملعرفة يف األعامل التجارية.  

الخصائص التنظيمية:

مناذج  تنظيمية/  هياكل  جديدة،  منتجات 

عمليات  التنظيمي/  النمو  جديدة،  أعامل 

االندماج.

التصورات واإلجراءات التنفيذية:

لدى  جديدة  ولغة  ريادية  أدوار  اعتامد 

القيادات.

االختصاصات التنفيذية:

خربة طويلة يف الرعاية الصحية.

الخصائص التنظيمية:

إغفال  دون  ولكن  التعديالت  إجراء  يتم 

أساليب العمل والتصورات القامئة.  

التصورات واإلجراءات التنفيذية:

القيادات،  لدى  الوسيط  دور  اعتامد 

العالقات/ املؤسسية،  البيئة  مع  التكيف 

صورة  عىل  الحفاظ  الجديدة،  الرشاكات 

إيجابية يف املجتمع العام.

تحقيق رشعية املدخالت.  تحقيق رشعية املخرجات.اآلثار

القســم التايل يقدم دراســة علمية الستكشاف تأثري ظروف األســواق الناشئة يف مجال 

الرعايــة الصحية عىل كفــاءات املديرين التنفيذيــني، والخصائص التنظيميــة، والتصورات 

واإلجراءات التنظيمية.
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الدراسة العلمية: 

تمَّ َجْمع بيانات الدراســة العلمية من خالل َمْســح واســع النطاق، اشتمل عىل جميع 

أعضــاء نحو 800 جمعية هولندية للمديرين التنفيذيــني يف الرعاية الصحية )NVZD( يف 

عام 2000 ويف عام 2005.  وبني عامي 2000 و2005، أصبحت املنافســة قضيًة أساســيًة يف 

سياســة الرعاية الصحية، وتمَّ تنفيذ تغيريات ترشيعية رئيســية؛ وهــو ما أدَّى إىل تطورات 

يف نظــام الرعاية الصحية الهولندية.  وتمَّ التفريق الرســمي بني املشــرتي ومقدمي الرعاية 

الصحية، وأصبحت رشكات التأمني حاســمًة، وتمَّ إنشاء نظام تويل جديد تحركه التكاليف 

 ،Helderman et al. 2004؛ هلديرمان وآخرون ،Den Exter et al. دن إكســرت وآخــرون(

2005؛ فانديرشــري van der Scheer، 2007(.  ويف الدراسة أردنا استكشاف التغيريات التي 

طرأت عىل كفــاءات املديرين التنفيذيني، والخصائص التنظيميــة، والتصورات واإلجراءات 

التنظيمية بني العامني 2000 و2005.  هل يتبع املديرون التنفيذيون السياســاِت من خالل 

االبتــكارات الرياديــة، أو يبحثون عن طرٍق مبتكرة للَجْمع بــني الريادية ومنطق العمل يف 

الرعاية الصحية من خالل االبتكارات املؤسساتية؟

االستبانة:

االســتبانة املســتخدمة عبارة عن أداة للتقييــم الذايت ميكن من خاللهــا معرفة املعاين 

املرتبطــة بــأدوار وإجراءات املديريــن التنفيذيني من وجهة نظرهم.  وقد ُســئل املديرون 

التنفيذيون عن خلفياتهم الشــخصية، ومنظامتهــم، وتصوراتهم واألعامل التي يقومون بها.  

وكانــت عنارص االســتبانتني يف عامــي 2000 و2005 متطابقًة إىل حد كبري باســتثناء بعض 

األسئلة التي تمَّ تغيريُها أو إضافتها بناًء عىل التغريات السياقية.  ويف 2005 عىل سبيل املثال، 

تم سؤال املشــاركني عن التأثريات )املُدركة( لالبتكارات املستندة إىل السياسات.  وهذا أمٌر 

مهم لفهم اإلســرتاتيجيات التي يتِّبعها املديرون التنفيذيون.  وكانت معظم أسئلة االستبانة 

مغلقــًة، وكانت اإلجابات مســتمدًة من مقابالت تم إجراؤها مــع املديرين التنفيذيني من 

مختلف أنواع املنظامت.  ويف عام 2005 تَّت مراجعة اإلجابات مرة أخرى بناًء عىل مقابالت 

جديدة مامثلة يف منظامت مختلفة.
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ويبــني الجــدول )9-2( بيانات االســتبانة املســتخدمة لدراســة الجــدارات التنفيذية، 

والخصائص التنظيمية، والتصورات واإلجراءات التنظيمية.

ومــن أجل توفري نظــرة ثاقبة عىل العوامــل الخاصة بكل قطاع، والتي تدفع الســلوك 

التنفيذي، قمنا بدراسة كلٍّ من االتجاهات العامة يف إدارة الرعاية الصحية واالختالفات بني 

القطاعات )الفرعية(.  وفيام يخصُّ األســئلة الجديدة التي تَّت إضافتُها يف عام 2005، تَّت 

دراسة النتائج املشرتكة فقط.

جدول )2-9(

 بيانات االستبانة

اإلجراءات العمليةالبياناتنوع البيانات

الجدارة 

التنفيذية

إدارة التعليم
التعليم

الخربة )اإلدارية(

جامعي/تدريب مهني.
الربامج اإلدارية/التدريب عىل اإلدارة/الوظائف التنفيذية. 

داخل/خارج الرعاية الصحية، أنواع املنظامت.

الخصائص 

التنظيمية

حجم املنظمة
الهيكل

تطوير املنتج

امليزانية، عدد املوظفني.
الهياكل التنظيمية، الهياكل اإلدارية.

الخدمات الجديدة، الخدمات التجارية.

إدراك وأفعال 

التنفيذيني

الدور
تفسري متطلبات 

السياسات
العالقات

أهمية الدور وقوة الدور.
الريادية، الفعالية، التغريات املطلوبة، املساءلة.  

جهات االتصال الداخلية والخارجية، االجتامعات، املشاركة 
يف النقاشات العامة.

المبحوثون:

ى  جميــع املبحوثني مديرون تنفيذيــون يف الرعاية الصحية الهولندية، ولديهم ما يُســمَّ

بـ »املســؤولية النهائية«، وهم أعضاء يف مواقع إســرتاتيجية مختلفــة يف منظامت الرعاية 

الصحيــة، مثــل:  املستشــفيات واملنظامت لذوي األمــراض العقلية، ومنظــامت املعوقني، 

ومنظامت الرعاية للمســنني والرعاية املنزلية.  وقد تم إرســال االستبانة إىل جميع األعضاء 

يف الجمعيــة الهولندية للمديريــن التنفيذيني يف الرعاية الصحيــة )NVZD(، والتي ميكن 

اعتبارهــا عينًة ممثلة.  ويف عام 2000 بلغ معدل االســتجابة العامــة 46 يف املائة، ويف عام 
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2005 كان املعــدل 42 يف املائة )أي 17 يف املائة مــن جميع املديرين التنفيذيني يف الرعاية 

الصحية الهولندية(.  ويبني الجدول )9-3( معدل االستجابة لكل قطاع يف استبانة عام 2005.  

ومل تكن معلومات القطاعات متاحة يف استبانة عام 2000.

المنهجية:

لإلجابة عن تســاؤالت الدراســة، قمنا بتحليل االرتباطات بني نتائج استبانات عامي 2000 

و2005، وبني نتائج القطاعات )الفرعية( والوسط الحسايب.  وللعثور عىل ارتباطات إحصائية، تم 

استخدام مربع كاي للمتغريات االسمية، وسبريمان للمتغريات الرتتيبية، ومعامل ارتباط بريسون 

ملتغريات الفاصل الزمني والنســبة.  وتمَّ اختبار قيم ارتباطات بريســون وســبريمان ضد قيمة 

»صفــر« عن طريق اختبار »ت« التقريبي.  وتم اختبار االختالفات بني املجموعات املســتقلة 

باســتخدام اختبار مربــع كاي يف حاالت املتغريات االســمية.  ويف حاالت املتغــريات الرتتيبية 

والفاصل الزمني والنســبية تمَّ استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه )ANOVA(.  ويف حال 

وجــود ثالث مجموعات مســتقلة أو أكرث، ووجود اختالفات ذات داللــة إحصائية، تمَّ تطبيق 

اختبارات إلحاقية ملقارنات متعددة باستخدام الفاصل الزمني لبونفريوين )Bonferroni(.  ويف 

اختبارات »ت« تمَّ افرتاض فروق غري متكافئة.  ويف جميع الحاالت مل تُذكر سوى النتائج ذات 

الداللة اإلحصائية )p ≤  0.05(، حيث تم إدراج النتائج ذات العالقة يف الجداول أدناه.

جدول )3-9(

 نسبة االستجابة يف عام 2005

نوع القطاع )الفرعي( يف 

املنظمة

حجم الفئة 

املستهدفة

حجم العينة

)NVZD أعضاء(

االستجابة بالنسبة 

للفئة املستهدفة

االستجابة 

بالنسبة للعينة

35%22%312200املستشفى

51%30%204122منظمة لذوي األمراض العقلية

43%19%305134منظمة لألشخاص املعاقني

منظامت رعاية املسنني 

والرعاية املنزلية
1030271%9%35

42%17%1851727اإلجاميل
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النتائج:

جدارات المديرين التنفيذيين:
فيــام يتعلق بالتعليــم، تُظِهر النتائج أن املشــاركني )يف كل من عامــي 2000 و2005( 

كانوا يف املســتوى التعليمي نفســه.  فاملشــاركون يف 2005 ليست لديهم خلفيات أقوى يف 

االقتصاد أو إدارة األعامل، وليســوا أقل احتامالً للحصول عىل التعليم يف مجاالت الطب أو 

التمريض.  والعديد من املشــاركني لديهم شــهادات تعليمية تجمــع بني التخصصات، مثل 

االقتصــاد والطــب والتمريض أو علم االجتامع، فضالً عــن اإلدارة وإدارة األعامل، والتعليم 

املتعلــق بإدارة األعامل تم أيضاً من خالل العديد من الدورات اإلضافية والربامج التدريبية.  

وتنحرص الفروقات يف التايل:

- يف عــام 2005 حصــل العديد مــن املديريــن التنفيذيني عىل تعليمهــم يف مجال العلوم 

االجتامعية مقارنة بعام 2000 )ويف العلوم االجتامعية األخرى مقارنة باالقتصاد(.

ويف عام 2005، طلبنا من املشاركني أيضاً ذكر أنواع التدريب اإلضايف الذي حصلوا عليه.  

وأظهرت النتائج الكثرَي من االهتامم يف مجاالت التمويل وإدارة األعامل.

جدول )4-9(

 الخربة العملية بالسنوات وعدد املناصب )اإلدارية(

20002005

19.321.2عدد السنوات منذ أول منصب إداري.

3.34.4عدد املناصب اإلدارية.

1.92.2عدد مناصب »املسؤولية النهائية«.

2.33.2املناصب يف الرعاية الصحية.

1.01.3املناصب خارج الرعاية الصحية.

وفيام يتعلق بالخربة العملية، يبدو أن املشاركني يف عام 2005 أكرث خربًة يف إدارة الرعاية 

الصحية من املشاركني يف عام 2000.  ويظهر يف الجدولني )9-4( و )9-5( أنهم كانوا يعملون 
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لفــرتة أطــول يف اإلدارة، وكان لديهم املزيد مــن املناصب اإلدارية )مع وبدون مســؤولية 

نهائيــة(، وكان لديهــم مناصب إدارية أكــرث يف منظامت الرعاية الصحيــة، كام أنهم عملوا 

بشكل أكرب يف أنواع مختلفة من منظامت الرعاية الصحية.

جدول )5-9(

الخربة العملية يف مختلف أنواع منظامت الرعاية الصحية )النسبة املئوية(

20002005

1512الخربة يف منظمة رعاية صحية واحدة فقط.  

3731الخربة يف نوع واحد فقط من منظامت الرعاية الصحية.  

4857الخربة يف أنواع مختلفة من منظامت الرعاية الصحية.  

وإىل جانــب هذه االتجاهات العامة، تظهر بعــض االتجاهات الخاصة بالقطاعات فيام 

يخصُّ التعليم األسايس وخربة العمل:

- يف املستشــفيات واملنظامت املعنية باألشــخاص املصابني باألمراض العقلية، فإن املديرين 

التنفيذيــني أكرث احتــامالً أن يكون لديهم خلفية يف الطب )أو علم النفس( من املنظامت 

األخرى.

- خربة املسؤولني التنفيذيني اإلدارية يف املستشفيات واملنظامت املعنية باألشخاص املصابني 

بأمراض عقلية أقل من الوسط الحسايب   )بالسنوات وعدد املناصب اإلدارية(.

- الخربة اإلدارية لدى املديرين التنفيذيني يف منظامت رعاية املســنني والرعاية املنزلية أعىل 

من الوسط الحسايب.

ومن املرجح أن تكون النتائج األخرية مرتابطة.  فاملســؤولون التنفيذيون ذوو الخلفيات 

املهنية ال يصبحون مديرين إال بعد مامرسة املهنة لسنوات عديدة.

وأحد التغيــريات الكبرية بني عامي 2000 و2005 هو ارتفاع عــدد املديرين التنفيذيني 

الذين لديهم خربة العمل يف أنواع مختلفة من منظامت الرعاية الصحية بنســبة 9 يف املائة.  

وعىل ما يبدو، بخالف الدعوة الســتقطاب املزيد من مديــري األعامل من »خارج« الرعاية 

الصحية، يأيت املزيد من املديرين التنفيذيني من أنواع »أخرى« من منظامت الرعاية الصحية.  
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ل بني قطاعات الرعاية الصحية.  وميكننا أيضاً أن نخلص إىل أن  لذلك فقد ارتفعت نسبة التنقُّ

التعيني يف منصب تنفيذي يف الرعاية الصحية تســبقه عملية مكثفة من التنشئة االجتامعية 

والتعليــم يف مجال الرعايــة الصحية وجمع الخربات يف مجال إدارة الرعاية الصحية.  ويبدو 

أن إدارة منظامت الرعاية الصحية تتطلب التخصص يف إدارة الرعاية الصحية.

الخصائص التنظيمية:

تغريت منظامت الرعاية الصحية بني 2000 و2005 يف عدد من النواحي:

فيام يتعلق بالحجم، تظهر النتائج:

- املنظامت أصبحت أكرب من حيث امليزانيات وعدد املوظفني واملهنيني واملواقع.

وفيام يتعلق بالهياكل، تظهر النتائج:

- غالباً ما يتم تنظيم املنظامت يف شعب ومجموعات، حيث يتم تنظيم الوحدات حول 

مجموعات العمالء والتخصصات الطبية أو املناطق الجغرافية.

كام تم تكييف الهياكل اإلدارية، حيث تحوَّلت معظم املنظامت من نظام مجلس إدارة 

ذي صالحيــات محددة، إىل نظام املدير التنفيــذي، مع وجود مجلس تنفيذي له صالحيات 

ومسؤوليات واسعة.

ويف هذا النموذج ترشف هيئة اإلرشاف عىل السياسات واإلجراءات التي يتخذها املجلس 

التنفيذي املسؤول رسمياً وفعلياً عن أعامل املنظمة )هيكل مكون من مستويني(، ويف الكثري 

من الحاالت هناك مسؤول تنفيذي أول.

وفيام يتعلق بتطوير املنتجات، تظهر النتائج:

- املنظامت تستثمر بصورة متزايدة يف توسيع نطاق الخدمات والنشاطات التجارية.

ويُظهر املديرون التنفيذيون يف منظامت رعاية املســنني والرعاية املنزلية اهتامماً يفوق 

املتوســط فيام يخصُّ األنشطة التجارية وتقديم الخدمات.  ويُظِهر املديرون التنفيذيون يف 

منظامت املعاقني اهتامماً أقل من املتوسط فيام يخصُّ األنشطة التجارية.
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وتتشابه التوجهات يف جميع القطاعات فيام يتعلق بالحجم والهياكل وتطوير املنتجات، 

ولكــن بعض االختالفات بــني القطاعات انخفضت.  فهناك منــو يف حجم جميع املنظامت، 

ولكــن نظراً لالندماجات، شــهدت منظامت رعاية املســنني والرعاية املنزليــة النمو األكرب، 

وال تزال االختالفات املتعلقة بالهياكل متنوعة.  املستشفيات-عىل سبيل املثال - أكرث تنظيامً 

حول التخصصات الطبية، وغالباً ما يتم تنظيم املنظامت للمرىض العقليني حول مجموعات 

العمالء، ومنظامت املعاقني ورعاية املسنني والرعاية املنزلية غالباً ما تكون منظمة جغرافيًّا.  

ختاماً، خالل الســنوات 2000-2005 أصبحت منظــامت الرعاية الصحية أكرب وأكرث تعقيداً، 

حيــث اضطــر املديرون التنفيذيون يف شــتى أنواع منظامت الرعايــة الصحية للتعامل مع 

ــع التنظيمي وإعادة الهيكلة.  وعالوة عىل ذلك، جميع املنظامت تيل إىل االســتثامر  التوسُّ

يف توســيع الخدمات واألنشــطة التجارية، خاصة منظامت رعاية املسنني والرعاية املنزلية، 

وكانت منظامت املعاقني هي األقل استثامراً.

التصورات لدى المديرين التنفيذيين

كان هناك ســؤاالن يف االســتبيان بخصوص تصوُّر املديرين التنفيذيــني حول أدوارهم، 

حيث طُلب منهم:  )1( ترتيب أهمية األدوار املختلفة عىل مقياس من 1 إىل 5:  إسرتاتيجي، 

قيادي، ريادي، مدير عمليات، وسيط، وإداري؛ )2( ترتيب قدرتهم عىل القيام بهذه األدوار 

بفعالية عىل مقياس من 1 إىل 5.  وتظهر النتائج يف الجدول )6-9(.

وتظهر النتائج أن املديرين التنفيذيني يف عامي 2000 و2005 يرون أن الدور اإلسرتاتيجي 

هو األهم، يليه الدور الريادي.  واكتســب دور الوســيط أهميًة بــني عامي 2000 و2005، 

واملديرون التنفيذيون أقلُّ رضاًء عن أدائهم للدور الريادي.

وميكن العثور عىل التوجهات نفســها يف جميــع القطاعات، لكنَّ املديرين التنفيذيني يف 

املستشفيات هم األقلُّ رضاًء عن أدائهم.
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جدول )6-9(

 األدوار:  األهمية واألداء )مقياس 5-1(

األدوار
األداء يف الدورأهمية الدور

2000200520002005

4.24.24.04.1قيادي

4.74.64.44.4إسرتاتيجي

3.13.23.03.2إداري

3.03.12.82.9مدير عمليات

3.34.23.44.1وسيط

4.34.34.03.9ريادي

وقد طرحنا عدة أســئلة فيــام يتعلق بالطريقة التــي يفرسِّ بها املديــرون التنفيذيون 

متطلبات السياســات، مثل:  الريادة والتغيري املطلوب، والفاعلية واملســاءلة.  وقد طُرحت 

جميع هذه األسئلة يف استبانة عام 2005 فقط؛ ولذلك تمَّ تحليل االرتباطات العرضية فقط 

لهذه النتائج.

وفيام يتعلق بالريادة، سألنا املشاركني عن كيفية إدراكهم أو مامرستهم للريادية.  وتُظهر 

اإلجابــات أن الريــادة ميكن أن تعني أموراً كثرية.  ويبني الجــدول )9-7( النتائج لكل قطاع 

عىل مقياس من 1 إىل 5.

ويبــدو أن املديريــن التنفيذيني يف منظامت رعاية املســنني والرعايــة املنزلية يفرسون 

الريادية من منظور اقتصادي أكرث من غريهم.  فهم يرون أن الريادية ليســت مجرد وجهة 

نظر أو وسيلة لتحسني األداء ولكن أيضاً »إسرتاتيجية سوقية«.  وقد ارتبطت معاين الريادة يف 

رعاية املسنني والرعاية املنزلية »بالدخول يف أسواق جديدة«، و»إدخال األنشطة التجارية«، 

وكذلك »اإلبداع يف استخدام املوارد«.  ويفرسِّ املديرون التنفيذيون يف املستشفيات الريادية 

مــن منظور مهنــي أكرث من غريهم من حيــث »تحفيز املهنيني عىل االبتكار«، و»تحســني 

عمليات العمل«. 
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جدول )7-9(

 معاين الريادية

املستشفيات
منظامت املرىض 

العقليني

منظامت ذوي 

اإلعاقة

رعاية املسنني 

والرعاية املنزلية

الوسط 

الحسايب

اإلبداع يف استخدام 

املوارد  
3.83.63.73.93.8

إجراءات  تحسني 

العمل
3.83.63.53.43.5

النشاطات  إطالق 

التجارية
3.02.62.33.22.8

االبتكار  تشجيع 

الوظيفي
4.13.83.73.83.9

أجل  من  التعاون 

أهداف  تحقيق 

املناطق

3.74.13.84.14.0

أسواق  يف  الدخول 

جديدة
3.13.23.23.83.4

وقد ســألنا أيضاً عن مدى أهميــة التغيريات التالية ملنظامتهم:  تبني أســلوب األعامل 

التجارية التي تركز عىل النتائج، تبني األسلوب املهني الذي يهتم بالتطوير املهني للموظفني، 

تبني األســلوب الريادي الــذي يركِّز عىل تحقيــق االبتكارات، املزيد مــن االهتامم بجودة 

الرعاية، املزيد من االهتامم بالقضايا العامة املتعلقة بالرعاية الصحية وتحسني نسبة السعر 

إىل الجودة )وكانت اإلجابات عىل مقياس من 1 إىل 3(.  وتبني النتائج بصفة عامة:

أن أهم التغيريات املطلوبة من وجهة نظر املديرين التنفيذيني هي تبني أسلوب األعامل 

التجارية واألســلوب الريــادي، مع املزيد من االهتامم بنســبة الســعر إىل الجودة.  ولكن 

األولويات تختلف بني القطاعات؛ فاملديرون التنفيذيون يف املستشفيات هم أكرث تركيزاً عىل 

جودة الرعاية، واملديرون التنفيذيون يف منظامت رعاية املسنني والرعاية املنزلية أكرث تركيزاً 
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عىل القضايا العامة املتعلقة بالرعاية الصحية وأقل تركيزاً عىل األســلوب املهني، واملديرون 

التنفيذيون يف منظامت املعاقني يرون أهمية االهتامم بالتطوير الوظيفي.

وفيام يتعلق بالفاعلية التنفيذية، ســألنا املشاركني عن معايري النجاح األساسية واملتمثلة 

يف القدرة عىل:  التعامل مع النزاعات واملعضالت، وتحقيق التغيريات، وتحقيق نتائج مالية 

جيــدة، وصياغة رؤية ُملزمــة، وتحفيز املوظفني، والتكيُّف مع الظــروف املختلفة )وكانت 

اإلجابة باختيار معيار واحد فقط(.

وتظهــر النتائــج أن هناك شــبَه إجامع بني املشــاركني من مختلف أنــواع املنظامت يف 

إجاباتهم:

املديــرون التنفيذيون يعتقدون أن »تحقيق التغيريات« أهم معيار للنجاح، يليه صياغة 

»رؤية ُملزمة«.

وفيام يتعلق باملســاءلة، سألنا املشــاركني عن الجوانب التي يشــعرون أنهم يخضعون 

للمســاءلة فيها أكرث من غريهــم ويفضلون الحكم عليهم من خاللهــا:  االمتثال لتوجيهات 

اللجان السياسية، وتحسني الخدمات اللوجستية، والنتائج املالية، واملكانة التنافسية، وجودة 

الرعاية، واملسؤوليات العامة )وكانت اإلجابة باختيار جانبني فقط(.

ومــرة أخــرى، كان هناك شــبُه إجامع بني املشــاركني من مختلف أنــواع املنظامت يف 

إجاباتهم:

يشــعر املديرون التنفيذيون بأنهم أكرث مســؤوليًة عن »جــودة الرعاية«، تليها »النتائج 

املالية« و»املسؤوليات العامة«.

وميكــن الَجْمع بــني النتائج املتعلقة مبرئيــات املديرين التنفيذيني للخــروج بعدد من 

االســتنتاجات األولية:  أوالً، يركز املديرون التنفيذيون بقوة عىل ريادة األعامل، ويعتقدون 

أنه ينبغي تشجيع الريادية يف جميع أنحاء املنظمة من أجل تحقيق التغيري، وأنهم أنفسهم 

يجــب أن يعملوا أكرث »كرياديني«.  ومــع ذلك، تطبيق الريادة يبدو صعباً عىل أرض الواقع 

وال ســيام يف املستشــفيات، حيث نجد أن معنــى الريادة وفُرص تطبيقها تختلف حســب 

املجال التنظيمي.  ثانياً، يرى املديرون التنفيذيون أن تحقيق التغيري هو معيار مهم للنجاح، 
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ويعدُّ التغيــري األهم ملنظامتهم من وجهــة نظرهم هو املزيد من الريادية، ويبدو أن الدور 

الريــادي أصبح مرادفاً تقريباً لدور عامل التغيري.  ثالثاً، ورغم ذلك فإن املديرين التنفيذيني 

أنفســهم ال يهتمون يف الغالب بالتغيري أو بالوضــع التنافيس، ولكن يهتمون بجودة الرعاية 

والنتائــج املالية، وهذه هي الجوانب التي يشــعرون بأنه ينبغي محاســبتهم عليها.  رابعاً، 

اكتســب دور الوســيط )التواصل مع أطراف مختلفة داخل املنظمة وخارجها( أهميًة لدى 

املديريــن التنفيذيــني.  وباإلضافة إىل ذلك، يرون أن تحقيق رؤيــة ُملزمة أمٌر مهمٌّ للنجاح.  

وعىل ما يبدو، يعتقد املديرون التنفيذيون أنهم بحاجة إىل وظيفة ُملزمة لألشخاص يف داخل 

املنظمة وخارجها.

األفعال التنفيذية:

مــن أجل الحصول عــىل مزيد من املعلومات حول عالقات املديرين التنفيذيني، ســألنا 

املشــاركني:  َمن هم أصحاب املصلحة الذين يتفاعلون معهم؟  وما أنواع االجتامعات التي 

يحرضونها؟  وما طريقة مشاركتهم يف املناقشات العامة؟

وفيام يتعلق بجهات االتصال الداخلية، تظهر النتائج:

- زادت االتصــاالت اإلدارية الداخلية مــع املديرين التنفيذيني اآلخرين واملديرين واملجلس 

اإلرشايف بني عامي 2000 و2005.

ه االتصال الخارجي بني  وفيام يتعلق بجهات االتصال الخارجية، تظهر النتائج منواً يف توجُّ

عامي 2000 و2005.  واملشاركون يتواصلون مع شبكة واسعة من جهات االتصال الخارجية، 

ولكن:

- هنــاك ازدياد يف الوقت املســتغرق يف االتصاالت امليدانية )مــع رشكات التأمني، جامعات 

املصالح، وما إىل ذلك(.

- هنــاك كذلــك ازدياد يف الوقت الــذي يقضيه املشــاركون يف االتصــاالت الحكومية )مع 

السياسيني وموظفي الخدمة املدنية(.

وقد شــهدت جميع القطاعات زيادًة يف االتصاالت امليدانية واالتصاالت الحكومية، ومع 

ذلك يقيض املديرون التنفيذيون يف املستشفيات وقتاً أطول مع رشكات التأمني مثل نظرائهم 
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يف منظــامت املرىض العقليني، ووقتاً أقلَّ مع السياســيني وموظفــي الخدمة املدنية مقارنة 

باآلخرين، يف حني يســتثمر املديرون التنفيذيون يف منظامت رعاية املسنني والرعاية املنزلية 

ومنظــامت املعاقني الكثرَي من الوقت مع السياســيني واملوظفني املدنيني.  ويقيض املديرون 

التنفيذيون يف املستشفيات وقتاً أطول مع املهنيني مقارنة بغريهم، يف حني يقضون وقتاً أقل 

مع العمالء واملوظفني.

وقد يطلب املديرون التنفيذيون الدعَم ملواقفهم يف املناقشات العامة، عىل سبيل املثال 

من خالل:  املشــاركة يف األحزاب السياســية، واالتصاالت املبارشة مع السياســيني وموظفي 

الخدمــة املدنية، واملشــاركة يف مجالس أو لجــان املنظامت القطاعيــة، وتحريك زمالئهم 

التنفيذيني، واســتخدام وســائل اإلعالم )كان بإمكان املشاركني اختيار أكرث من إجابة(.  وقد 

أُضيف هذا السؤال حديثاً يف استبيان 2005، وكانت النتائج كالتايل:

- يشــارك املديرون التنفيذيون بشــكل رئيس يف النقاشات العامة من خالل االتصال املبارش 

مع السياسيني وموظفي الخدمة املدنية، وتحريك زمالئهم التنفيذيني.

وفيام يتعلق باملشاركة يف النقاشات العامة، فإن املديرين التنفيذيني يف املستشفيات هم 

األقل نشاطاً، يف حني أن املديرين التنفيذيني يف منظامت رعاية املسنني والرعاية املنزلية هم 

األكرث نشاطاً يف النقاشات العامة حول الرعاية الصحية.

ويجــب عىل املديريــن التنفيذيني التعامل مع العديد من أصحــاب املصلحة الداخليني 

والخارجيــني ذوي املصالح والتوقعات املتنوعة.  وتشــري النتائــج إىل أن األطراف الخارجية 

ازدادت أهميــًة.  ويتــم قضاء الكثري من الوقت يف إدارة العالقات واملشــاركة يف شــبكات 

متنوعــة.  ويبــدو أن الرأي العــام مل يعد عامالً ميكن تجاهله، مــع مالحظة أن املقارنة مع 

بيانــات عــام 2000 غري ممكنة يف هذا الشــأن.  ومع ذلك، فإن النتائــج تظهر أن املديرين 

التنفيذيــني أمضوا وقتاً أطول يف االتصاالت الحكومية من ذي قبل، وأنهم يحاولون بنشــاط 

التأثري عىل السياســيني والجمهور؛ وهو ما يشــري إىل أن عمل املديرين التنفيذيني يف الرعاية 

الصحية أصبح »سياسياً« بشكل متزايد.
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الخالصة:

أردنا يف هذا الفصل الكشــف عن كيفية تأثري أســاليب التفكــري الريادية الجديدة عىل 

تصــورات وأعامل الرعاية الصحية لدى املديرين التنفيذيني، وما أنواع اإلســرتاتيجيات التي 

تُتّخذ للَجمع بني االبتكارات والرشعية.  وقد تمَّ التمييز بني نوعني من االبتكارات:  االبتكارات 

الريادية، واالبتكارات املؤسساتية.

هذا النوع األخري من االبتكارات مثرٌي لالهتامم بشكل خاص؛ ألن التغيريات طويلة األمد 

يف الرعاية الصحية تدعو البتكارات تربط املنطق القديم مع الجديد، وميكنها توفري الرشعية 

ألســاليب جديدة يف التنظيم والتشغيل، وهذا يعني أن املديرين التنفيذيني سيتعني عليهم 

املواءمــة وليس االنقطاع عن األطر املؤسســاتية القامئة، وذلك من خــالل البناء عىل القيم 

واملعتقدات القامئة.  كام تمَّ البحث عن التغيريات يف كفاءات املديرين التنفيذيني.

ونســتنتج أن املديرين التنفيذيني ينخرطون يف كلٍّ من االبتكارات الريادية واملؤسساتية، 

وأن اإلســرتاتيجيتني االبتكاريتــني تتفاعالن عىل أرض الواقع.  وتشــري التغــريات يف الحجم 

والهياكل واملنتجات إىل وجود الكثري من األنشــطة الريادية بني عامي 2000 و2005، وأيضاً 

فــإن املديرين التنفيذيني يُكيّفون إســرتاتيجياتهم َوفْق مجاالت عمــل محددة )القطاعات 

الفرعيــة(.  وتؤثِّر الظــروف املحلية والقطاعيــة الخاصة والعــادات والتقاليد إىل حد كبري 

عــىل تصورات وإجراءات املديرين التنفيذيني.  وعىل ســبيل املثال، عندما ُســئل املديرون 

التنفيذيــون:  ما املقصود بـ »الريادية«؟  اختلفت إجابات املديرين التنفيذيني يف املنظامت 

املختلفة.  فاملديرون التنفيذيون يف رعاية املســنني والرعايــة املنزلية يفرسون الريادية من 

منظور اقتصــادي، واملديرون التنفيذيون يف املستشــفيات يفرسونها من منظور حريف؛ من 

حيث »تحفيز املهنيني عىل االبتكار«، و»تحســني عمليات العمل«.  ويبني ذلك أن املديرين 

التنفيذيــني يعيدون تفســري مصطلحات السياســات – مثل الريادية – مــن خالل رؤيتهم 

للمنطق املؤسســايت السائد، ومطابقته مع الظروف املحلية.  ولذلك ينبغي عدم املبالغة يف 

الطابع املتعمد والجذري إلســرتاتيجيات االبتكار.  كام أن االبتــكارات الريادية »الحقيقية« 

متحيزة من الناحية املؤسســية، فهي تنبع من البيئة املؤسســاتية القامئة وتضعف أيضاً من 

خاللها.  وإىل جانب اإلفراط يف التغيري واألنشطة الريادية، يبذل املديرون التنفيذيون جهوداً 
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كبرية لدعم أساليب جديدة للتفكري والعمل من ِقبل مجموعة متنوعة من األطراف الداخلية 

والخارجيــة، ومن خالل الحفاظ عىل صورة عامة إيجابية.  ويطمح املديرون التنفيذيون إىل 

دور ريادي، ويرون أن تحقيق التغيري يتطلب موقفاً رياديًّا أقرب لألعامل التجارية يف جميع 

أنحاء املنظمة.  ويف الوقت نفســه، يطمح املديرون التنفيذيون بشكل متزايد لدور الوسيط 

الــذي يربط بــني الجهات الداخلية والخارجية.  وهذا الوالء املــزدوج يظهر أيضاً يف طريقة 

تعليــم وتدريب املديرين التنفيذيني، حيث إنهــم يجمعون بني خربة طويلة يف مجال إدارة 

الرعاية الصحية واملعرفة التجارية الجديدة.  ويسبق التعيني يف منصب إدارة الرعاية الصحية 

عملية واســعة من التنشئة االجتامعية والتعليم يف مجال الرعاية الصحية، وخربة واسعة يف 

إدارة منظامت الرعاية الصحيــة، فاملديرون التنفيذيون يف الرعاية الصحية هم متخصصون 

يف اإلدارة، مع ذلك يســعون باستمرار لتوسيع معارفهم، خاصة فيام يتعلق بالشؤون املالية 

وإدارة األعــامل.  وال ترتبــط فقط خلفيــة املديرين التنفيذيني بوالئهــم ولكن أيضاً ترتبط 

ارتباطاً وثيقاً بجذورهم املؤسســاتية.  وعــىل الرغم من الجهود املبذولة لتحقيق املزيد من 

الريادية يف التفكري والعمل، فإن األولوية الرئيســة لدى معظم املشــاركني يف الدراسة كانت 

جودة الرعاية.

ونســتنتج كذلك أن الفضاء اإلســرتاتيجي للعمل وتحقيق التغيــريات أكرث محدودية يف 

املنظامت ذات العمليات املعقدة وكذلك العاملون لحســابهم الخاص.  ويبدو أن املديرين 

التنفيذيــني يف منظامت رعاية املســنني والرعاية املنزلية األكرث ريادًة يف التفكري والنشــاط 

املؤســيس، وأن نظراءهم يف املستشــفيات هم أقــلُّ رياديًة يف هــذه الجوانب وكذلك أقل 

رضــاًء عن أدائهم، وهم أكرث اهتامماً بالشــؤون املهنية وأقل اهتامماً بالشــؤون الخارجية/

السياسية، والقضايا/املناقشات العامة.  وعندما يكون منطق املهنية قوياً فذلك يدعم ثبات 

األطر املؤسســاتية القامئة أمام التحديات، ولكنه أيضــاً يُقلِّل من مرونة املنظمة.  إن إدراك 

التغيــريات الريادية يف رعاية املســنني والرعاية املنزلية أكرث ســهولة من القطاعات األخرى، 

ولكنهــا أيضاً تتضمن تــرك التقاليد؛ األمر الــذي قد يؤدي إىل فقــدان الرشعية عىل املدى 

الطويــل.  ولذلك نخلص إىل أن االبتكار املدروس يف مجال مؤسســايت مثل الرعاية الصحية 

يتطلب »الدبلوماسية«، كام هو معهود يف شبكات التوجيه أو »اإلدارة من خالل املفاوضات« 

وفق رودس ) Rhodes2007، ص 1248(.  ويف سياق املامرسة اليومية، يعني ذلك أن املدير 
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التنفيــذي يجب أن يكون مبثابة مدير عالقات اتصال، يوازن بني أصحاب املصلحة القدامى 

والُجدد، وبني الطموحات ذات التوجه السيايس مثل الريادة من ناحية، واملنطق املؤسسايت 

الســائد وامليلء بالعادات والتقاليد املحليــة والقطاعية من ناحية أخرى.  ويتطلب االبتكار 

يف مجال الرعاية الصحية الدعم من املهنيني والتعامل معهم، فضالً عن السياســيني ووسائل 

اإلعالم و»الجمهور« بشــكل عام.  ونتيجة لذلك، فإن عمــل املديرين التنفيذيني يف الرعاية 

الصحية أصبح »مسيّســاً«.  ويجب عليهم التعامل مع العديد من وجهات النظر واألحزاب 

ل املسؤولية ألمور كثرية ال يستطيعون السيطرة عليها مبارشة. واملصالح والقضايا، وتحمُّ

د املربرات القدمية للرشعية وملا تتضح فيه املربرات الجديدة بعُد، يبدو أن  ويف موقف يُهدِّ

هناك حاجًة إىل إسرتاتيجية »املوازنة«.  حيث يحتاج املديرون التنفيذيون إىل احرتام أساليب 

التفكــري والعمل القامئة والجديدة، وينبغــي عليهم التكيُّف مع قواعد جديدة موجهة نحو 

اإلنتاج، ولكن يف الوقت نفسه الحرص عىل عدم فقدان مربرات الرشعية األخرى.  ومن أجل 

عدم إحباط االبتكارات الالزمة وعدم اإلرضار بالرشعية، فإنَّ أنســب إســرتاتيجية للمديرين 

ز الناس  التنفيذيني قد ال تكون تجسيد »بطل االبتكار« نفسه بل»راعي االبتكار« الذي يحفِّ

عىل االبتكار، ويجمع األطراف ويســعى إىل دعم االبتكارات، ولكنه أيضاً انتقايئ يف التكيُّف 

مع املطالب الخارجية.  إن انتشار الريادة يف مجال الرعاية الصحية ظاهرة غري واضحة تاماً، 

والريادة نفسها بحاجة لالبتكار.



الجزء الرابع

المناقشة
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الفصل العاشر

قطاع عام مبتِكر: الشروع في رحلة االبتكار
                               فيكتور بيكرز، جوريان إديلينبوس، وبرام ستيجن

)Victor Bekkers, Jurian Edelenbos and Bram Steijn(                              

مقدمة:

ميكــن وصف االبتــكار يف القطاع العام بأنه عملية تعلُّم تحــاول الحكومات من خاللها 

التصــدي لتحديــات اجتامعية محددة، مثل:   مكافحة الجرمية، التصدي الرتفاع منســوب 

ميــاه البحار، أو مكافحة االزدحــام املروري.  والطريقة التي تتبعهــا الحكومات يف تطوير 

وتنفيذ الخدمات، والتقنيات، والهياكل التنظيمية، والتنظيامت اإلدارية، وعمليات الحوكمة، 

واألســاليب اإلدارية ومفاهيم السياســات الجديدة، من أجل التعامل مع هذه التحديات- 

تعكــس رشعية هذه الحكومات.  ويف الفصل التمهيــدي لهذا الكتاب، ذكرنا أن العديَد من 

االبتــكارات يف القطاع العام تهدف إىل خلق تفاعالت حيويــة وجديرة بالثقة بني الحكومة 

واملجتمــع؛ ولذلــك ميكن فهم الدعوة لقطاع عام مبتِكر من خــالل الرغبة يف خلق عالقات 

جديدة وهادفة بني الحكومة واملجتمع، حيث إنَّ الحافز للرشوع يف »رحلة االبتكار« يشــر 

إىل الرغبة يف ســدِّ الفجوة بني الحكومة واملجتمع، وهو االنفصال الذي غالباً ما يتم وصفه 

باالفتقار إىل الكفاءة، أو االفتقار إىل الجودة، أو االفتقار إىل التمثيل واملشــاركة املجتمعية.  

ولذلك، فإن الســؤال األول الذي ســوف نطرحه يف هذا الفصل الختامي هو:   كيف ميكن 

فَهم مساهامت املؤلفني يف هذا الكتاب من حيث »الروابط املفقودة والقدرة عىل الربط«؟  

القسم التايل يتناول اإلجابة عن هذا السؤال.

كام ذكرنا يف الفصل األول من هذا الكتاب، فاالبتكار يف القطاع العام يختلف يف عدد من 

النواحي عن االبتكار يف القطاع الخاص؛ ومن ثَمَّ فِمن املهم أن نأخذ يف الحسبان مدى تأثر 

د االعتبارات يف مشاكل السياسات  خصائص القطاع العام، مثل:   االفتقار إىل املنافسة، وتعدُّ

التــي تُولد مفاضالت معقدة بني القيم يف طبيعة عمليــات االبتكار يف القطاع العام، والتي 

غالبًا ما تأخذ طابعاً تدرُّجياً.  وباإلمكان فهم أهمية هذا السياق من خالل »بيئات االبتكار« 
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 ، التــي تحاول فيها مختلــف الجهات املرتابطة تأطر الحاجة إىل االبتــكار وكيفيته؛ ومن ثَمَّ

فإن الســؤال الثاين الذي يطرح نفســه هو:   كيف ميكن الربط بني خصائص وأداء »بيئات 

االبتكار« واملســاهامت التي تم جمعها يف هذا الكتاب؟  اإلجابة عن هذا السؤال يف القسم 

الثالث.

إن حاجة منظامت القطاع العام إىل االبتكار ال تشــر إىل مجرد تحقيق مكاسب الكفاءة 

التي هيمنت عىل أيديولوجيــات اإلصالح، مثل اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة.  يف نهاية 

املطــاف، يتطــرق االبتكار الناجح يف القطــاع العام إىل مدى قــدرة الحكومات عىل تطوير 

خدمات وطُرق عمل ومفاهيم جديدة متكنهم من التعامل مع القضايا الصعبة التي يحاول 

املجتمع )كمجتمع ســيايس( معالجتها )ســتون Stone، 2003(؛ ومن ثَــمَّ ينبغي أن تكون 

هــذه الخدمات وطُرق العمل واملفاهيم أيضاً مناســبة.  ونظراً للبعد الســيايس لالبتكار يف 

القطــاع العــام، فإنه ليس من املهم فقط النظر يف تخصيص التكاليف واملنافع )التي أشــار 

إليها مارتش وأولســن مبنطق العواقب )March and Olson, 1989(، ولكن أيضاً النظر يف 

جدوى االبتكارات املقرتحة، والتي ال تشــمل مجــرد الكفاءة والفاعلية بل قيامً أخرى، مثل:   

الدعم الســيايس، والثقة، وســيادة القانون.  ومن هنا، من املهم أن نــدرك أنه نظراً لتمركز 

ابتكارات القطاع العام يف السياق املؤسيس، يجب تقييم مدى مالءمتها لهذا السياق )مارتش 

وأولسن March and Olson، 1989(.  ولذلك يجب تحليل دور كلٍّ من »منطق العواقب« 

و»منطق املالءمة« يف تقييم االبتكارات، وقد نُوقش ذلك يف الفصول السابقة، والقسم الرابع 

من هذا الفصل يتناول هذا التحليل.

م القســم الخامــس خطوطاً عريضة للبحوث التي  وبناًء عىل نتائج هذه املقارنات، يقدِّ

ينبغــي عىل األكادمييني وصانعي السياســات أخُذها يف االعتبــار عندما يريدون الرشوع يف 

»رحلة االبتكار«.

االبتكار بين الروابط المفقودة والقدرة على إقامتها:

طــرح الفصل األول أن التحدي يف االبتــكار يف القطاع العام هو إرشاك منظامت القطاع 

العــام يف تفاعــالت هادفة مع مختلف األطــراف املجتمعية، مثــل:   املواطنني، والرشكات، 
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ومجموعات القضايا واملصالح، واملنظامت غر الحكومية.  وتجري هذه التفاعالت يف سياق 

عدد من التحديات املجتمعية ذات طابع »عيص« نوعاً ما، مثل:   مكافحة الجرمية، والجودة 

االجتامعية للمناطق الحرضية عىل وجه الخصوص، أو الشــيخوخة الســكانية.  ومثل هذه 

التفاعالت ال تأيت من نفســها، ولكن يجب أن يتم إنشــاؤها.  واملأســاة هــي أن عدداً من 

التطــورات املجتمعية )مثل:   العوملة، والنزعة الفردية، والعديد من التطورات السياســية، 

مثل التحرر واألوربة( قد قوضت إمكانية إقامة هذه التفاعالت.  وقد متت اإلشارة إىل ذلك 

، فإن التحدي االبتكاري الذي  يف الفصــل التمهيدي تحت عنوان الروابط املفقودة.  ومن ثَمَّ

يواجه القطاع العام هو اســتعادة هذه الروابط أو إنشــاء روابط جديدة.  وهذا يعني أن 

قدرات الربط بني منظامت القطاع العام يعترب من األســس املهمة للمســاعدة عىل التنمية 

وتنفيذ االبتكارات يف القطاع العام.  وبالتايل، فإن املبحث األول الذي تناوله هذا الكتاب هو 

الســؤال:   كيف ميكن فهم ابتكارات القطاع العام من حيث الحاجة لتعزيز قدرات الربط 

من أجل إنشــاء تفاعالت هادفة بني الحكومة واألســواق واملجتمع؟  ما اإلجابات عن هذا 

السؤال التي ميكن استخالصها يف ضوء املساهامت يف هذا الكتاب؟

وقــد ذكر بوليــت )Pollitt( أن االبتــكار يف حد ذاته ليس جديداً ولكــن ميكن اعتباره 

أحَد »املفاهيم الســحرية« العديدة التي يســتخدمها صنَّاع السياســات باســتمرار إلثبات 

أن الحكومات تحاول باســتمرار إظهار أنها عىل اســتعداد من خالل اإلصالحات لالستجابة 

الحتياجــات املجتمــع املتغرة.  ويف الوقت نفســه، يقول بوليت:   إنَّ ســجل االبتكار لدى 

القطاع العام حافٌل باإلنجازات إذا كان الرتكيز غر منصبٍّ فقط عىل »االبتكارات التحويلية«، 

اســتنادا لنموذج »التدمر اإلبداعي« الذي اقرتحه شومبيرت )Schumpeter(.  والبحث عن 

إقامة تفاعالت هادفة بني الحكومات واملجتمع يتطلب عملية تكييف متواصلة وتدريجية؛ 

األمر الذي قد يخدم رشعية الحكومة يف نهاية املطاف بشكل أفضل من االبتكارات الجذرية.  

وحاول فوجلســانغ وبيدرســني )Fuglsang and Pedersen( ربط النقاش حول ابتكار 

القطاع العام بحركة إصالح اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة، والتي من شأنها كذلك محاولة 

إعادة ربط الحكومة باملجتمع.  ومع ذلك، من وجهة نظر اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة، 

يُنظــر إىل االبتــكار عىل أنه محاوالت لتعزيز كفاءة القطاع العــام.  ومن هذا املنطلق، يتمُّ 
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تعريف التفاعالت املهمة بني الحكومة واملجتمع كتلك التي ينتج عنها نتائج فعالة وموثوقة 

ومنِتجة وتفي مبتطلبات تطبيق املعاير التنظيمية.  ومع ذلك، يرى فوغلســانغ وبيدرســني 

أن هــذه الطريقة للنظر يف االبتكارات قــد تحبط إقامة التفاعالت الهادفة.  فاالبتكارات يف 

القطاع العام تحدث بطُرق مختلفة استجابًة ملشاكل مختلفة.  ولكن هذه املشكالت ليست 

تحديات من حيث الكفاءة واإلنتاجية واالمتثال فحسب، بل هي تؤثر أيضاً يف الطريقة التي 

ينبغي من خاللها تقييم نتائج ابتكار القطاع العام، وهذا ما نناقشه يف القسم الخامس من 

هذا الفصل.

 Kattel, Randma-Liiv and( يف الفصــل الرابــع قام كاتيل، راندما-لييــف وكالفيــت

Kalvet( بإضافة مهمة لألدبيات الحديثة حول االبتكار.  فقد أظهروا بشكل مقنع أن القدرة 

اإلداريــة داخل الدول الصغرة أصبحت أكرث أهميًة يف املجتمع املعارص من أجل البقاء عىل 

قيد الحياة يف املنافســة االقتصادية العاملية، حيث تشــكِّل القدرُة االبتكارية لالقتصاد قيمًة 

مضافة.  وقد تمَّ تحديد قدرة هذه االقتصادات الصغرة تقليدياً من خالل رشوط سياســات 

  .)Washington Consensus on economic policies( توافــق واشــنطن االقتصاديــة

والرتكيز يف هذا التوافق عىل اســتقرار االقتصاد الكيل واألســواق املفتوحة.  والفكرة هي أن 

زيادة االستثامرات األجنبية تجلب الكفاءات األجنبية، واملعرفة، والروابط، وزيادة املنافسة 

عــىل املنتجني املحليني، وتخلق املزيَد من الضغوط لالبتكار.  ومع ذلك، فعىل الرغم من أن 

السياسات كانت ناجحة يف إزالة القدرات الصناعية القدمية، إال أنها كانت غر فعالة يف خلق 

قدرات وفرص جديدة، ويف الوقت نفسه فإن اعتامد االقتصادات الصغرة عىل األسواق الدولية 

واإلنتاج والشبكات املالية الدولية يعرِّضها للخطر.  وبالتايل، أصبح من املهم بالنسبة للدول 

الصغرة العمل عىل تعزيز قدراتها اإلدارية من أجل مواجهة موجات املنافسة العاملية؛ وهو 

ما يربط هذه الدول واالقتصادات الصغرة مع النمو االقتصادي العاملي واملستدام.  والقدرة 

اإلدارية هنا ال تشر إىل مجموعة من الصفات املرتبطة بأدوات الحكم، ولكن مجموعة من 

د الحوكمة.  ومن أجل بناء قدراتها اإلدارية، اعتمدت العديد من الدول  العالقات التي تحدِّ

الصغرة عىل اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة كمفهوم مفيد ملســاعدتها عىل إنشاء روابط 

جديدة مع املجتمع.  ورغم ذلك، يرى كاتيل وآخرون أن إصالحات اإلدارة العامة التنفيذية 

الجديدة أدَّت إىل آثار عكســية كانت واضحًة متاماً يف الدول األصغر حجامً.  ونتيجة لذلك، 
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فإن القدرة اإلدارية للدول الصغرة قد تغرت ألن:   )أ( هيكل الحوكمة أصبح مشتتاً إىل حد 

كبــر؛ و)ب( موقع موارد الحوكمة خارج الحدود الويبرية والويســتفالية التقليدية للدولة 

)Weberian and Westphalian boundaries of the state(؛ و)ج( الحوكمة تحولت إىل 

حوكمة علوية )meta-governance( تركِّز عىل إنشــاء مجموعة مــن العالقات.  وبالتايل، 

فــإن آثار إصالحات اإلدارة العامة التنفيذيــة الجديدة التي كانت تهدف إىل تحفيز قدرات 

االتصــال والربط أدَّت إىل عكس ذلك؛ حيث أســهمت يف ظهور عالقــات منقطعة، كام أن 

آثار سياســات االتحاد األورويب بشــأن هذه الدول الصغرة الجديدة متناقضة، فمن ناحية، 

ــعت السياسات من إمكانيات الســوق ووفَّرت إمكانية الوصول إىل مجموعات أكرب من  وسَّ

املــوارد البرشيــة والتقنية.  ومن ناحية أخرى، فإن منوذج االبتكار املعمول به يف سياســات 

االتحاد األورويب يتطلب من هذه الدول الصغرة مهاراٍت غَر متاحة يف سياســات الشبكات 

والتخطيــط للمدى الطويل.  ولذلك، يرى كاتيل وآخــرون أنه من أجل بناء القدرة اإلدارية 

لتحفيز القدرة عىل االبتكار يف االقتصادات الصغرة، فمن املهم أن تكون الحكومة نشــيطة 

يف إقامة العالقات والربط بني موارد الرشكاء املعنيني من القطاعني العام والخاص، ويف القيام 

بذلك، تتمتع الدول الصغرة مبيزة تنافسية نظراً لحجمها، فالشبكات غر الرسمية والعالقات 

الشــخصية أكرث أهميًة فيها مقارنة بالدول الكبرة،  ومن ثَمَّ ميكن للدول الصغرة االستفادة 

من هذه الشبكات واستغالل هذه امليزة.

وقد اعترُبت املنافســة املفتوحة تقليدياً رشطــاً رضورياً لالبتكار، كام هو مبني يف الفصل 

ه، غالباً ما تعرّف املشــرتيات العامة عىل أنها رشٌط أســايس  التمهيــدي.  وَوفْــق هذا التوجُّ

لتطويــر وتنفيــذ منتجات وخدمات وتقنيــات جديدة، وما إىل ذلــك يف القطاع العام.  مثة 

نوٌع خاص من املشــرتيات هي »املشــرتيات املوجهــة لالبتكار«، كام ذكــر ليمرب، كالفيت 

وكاتــل )Lember, Kalvet and Kattel(.  وعىل النقيض من املنتجات »الجاهزة«، تتضمن 

املشرتيات املوجهة لالبتكار رشاَء منتجات تتطلب املزيَد من البحث والتطوير، وهو ما يؤثر 

عــىل القدرة االبتكارية ملقدمي الخدمات.  وبالتايل، ميكن اســتخدام مثل هذه املشــرتيات 

للتصدي للتحديات االقتصادية واالجتامعية القامئة والناشئة، وهو ما يساعد الحكومات عىل 

خلــق تفاعالت ذات أهمية كربى مع املجتمع )مــن حيث قدرات االتصال والربط(.  وعند 

القيام بذلك، ميكن للحكومة أن تلعب دوَر املشرتي األول الذي لديه متطلبات تقنية كثرة، 
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ويستطيع استيعاب املخاطر )املالية غالباً( ملنتجات عليها طلب اجتامعي وبيئي، ويستطيع 

كذلك تعزيز التعلُّم ونرش هذه االبتكارات واعتامدها.  وبعد دراسة ثالثة أنواع من مشاريع 

املشــرتيات االبتكاريــة يف خمٍس من مــدن بحر أوروبا الشــاملية والبلطيــق )كوبنهاغن، 

وهلســنيك، وتالني، وماملو، وستوكهومل(، اســتنتج ليمرب وآخرون أن الحكومات املحلية ميكن 

أن تقوم بإنشاء األسواق من خالل طلب املنتجات التي تلبي االحتياجات االجتامعية.  ومع 

ذلك، أظهرت دراســات الحالة أيضاً أن مشــرتيات الحلول املبتكرة غالباً ما تفشل، ويف هذه 

الحاالت باءت جميع املحاوالت األولية لرشاء حلول جديدة بالفشــل، وعىل الرغم من ذلك 

تحولت الخربة املكتســبة يف وقت الحق إىل نتائج ناجحة بســبب آثار جانبية إيجابية غر 

مقصودة تتعلق باالحتياجات االجتامعية واالقتصادية وأهداف السياســات األخرى.  وميكن 

تفســر ذلك كتحوُّل يف إســرتاتيجية االبتكار، حيث كانت اختيــارات الحكومات املحلية يف 

األصل أن يكون االبتكار جذرياً، ثم يف وقت الحق ونظراً للمشكالت التي واجهتها، تم اختيار 

إسرتاتيجية أكرث تدرُّجيًة.  وعالوة عىل ذلك، يرى ليمرب وآخرون أن تلعب الحكومة دوراً أكرب 

يف التعاون والتحفيز )من حيث قدرات الربط( بدالً من دور املشرتي؛ ألنَّ ذلك يتيح املجاَل 

لالســتفادة من معارَف محددٍة تضمن أن االبتكار يعكس املتطلبات الفعلية، وتيسر اتخاذ 

إجراءات إضافية، وتوفر التمويل املناسب للمساعدة يف نرش االبتكار.

ولالبتــكار يف القطــاع العام بعدان:   داخيل، وخارجي.  ويشــر البعــد الخارجي، عىل 

ســبيل املثال، إىل تطوير خدمات جديدة للمواطنني والــرشكات أو تطوير مفاهيم جديدة 

تســاعد عىل إعادة صياغة املشــاكل املتعلقة بالسياســات بحيث يتم اتبــاع نُُهج جديدة.  

 Lewis,( ولالبتــكار يف القطــاع العام بعٌد داخيل، كام بنيَّ لويس وكونســيدين وألكســاندر

Considine and Alexander( يف الفصــل الرابــع، حيــث قاموا بتحليل هيكل شــبكات 

املشــورة واملعلومات اإلسرتاتيجية للسياســيني والبروقراطيني يف 11 حكومة محلية يف والية 

فيكتوريا، أسرتاليا.  وركزوا عىل العالقة بني وجود الشبكات وعملية االبتكار التي تتم داخل 

الحكومة.  وميكــن أيضاً تطبيق مفهوم االتصاالت املنقطعة وقدرات الربط يف فهم االبتكار 

يف الشبكات الحكومية؛ ألنه يخربنا عن طبيعة وحجم واتجاه ومركزية وكثافة العالقات بني 

األفراد ذوي العالقة وتوقعاتهم حول القيمة املضافة لالبتكار.  وقد أظهر لويس وآخرون أن 

االبتكار الناجح داخل الحكومة يعتمد عىل الطُّرق التي يستطيع األفراد من خاللها االرتباط 
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مع بعضهــم البعض واالنخراط يف تفاعالت هادفــة، وهو ما يعطي تصوُّراً كذلك عن كيفية 

عمــل »بيئات االبتكار«.  إنَّ الربــط بني الناس واملوارد واألفكار يحدث يف مســاحات حرة 

ز  وجديدة ومعلوماتية، وهذه املســاحات تتحول َوفْق ثقافات محلية محددة تُسهِّل وتحفِّ

تفاعالت االبتكار بني مختلف األفراد يف الحكومة والسوق واملجتمع.

ويف الفصــل الثامن لفويتس وديرينك )Voets and De Rynck(، يتغر منظور االبتكار 

مــرة أخرى نحــو التعامل مع تحديات املجتمع.  وال ميكــن التعامل مع هذه التحديات إال 

عندما تكون الحكومات قادرًة عىل بناء قدرة ابتكارية، أي القدرة عىل الربط بني اإلبداعات 

البرشية.  وقد قام فويتس وديرينك بتحليل كيفية مســاعدة إدارة الشــبكة يف بناء القدرة 

االبتكارية لحل املشكالت بني الحكومات.  وقد متَّت دراسة حالتي مرشوع جينتزي كانالزون 

وباركبوس جينت يف فالندرس )بلجيكا( لتوضيح ذلك.  وخلص الباحثان إىل أنَّ وجود منطقة 

ز االبتكار، حيث إن اإلبداع البرشي يجعل من املمكن معالجة تعقيدات  تفاعل محايدة يحفِّ

صياغــة القضايــا والعمل عىل إيجاد الحلول املحتملة.  وتســاعد إدارة الشــبكة عىل َجْعل 

العالقات بني الحكومات متعددة األطراف وتعاونية، كام تســاعد عىل الَجْمع بني مجموعة 

واســعة من قضايا السياســات )بدالً من املعامالت الثنائية بــني الحكومات(.  ومع ذلك، ال 

ميكن لتطوير قدرات الربط أن يزدهر إال يف بيئات محددة، كام هو موضح يف القسم التايل.  

وعالوة عىل ذلك، تظهر هذه القدرات يف نشــاطني حيويني إلدارة الشــبكة، هام:   تخطي 

الحدود، ومســح الحدود.  وقد بنيَّ فويتس وديرينك أن هذه األنشــطة مطبقة وُمدمجة يف 

أدوار قيادية مختلفة، وسوف يتم مناقشة ذلك أيضاً يف القسم التايل.

ى  وكان االبتــكار جزءاً أساســياً يف املرشوع املعقد للســكك الحديدية الهولندية املُســمَّ

)راندســتادريل(.  وقــد تــمَّ تحليل هــذا املرشوع مــن ِقبــل فانديرفــورت، وكوبينجان، 

 van der Voort, Koppenjan, Heuvelhof, Leijten( وهوفلهــوف، واليتــني، وفينــامن

and Veeneman( يف الفصل الســابع، حيث تم مالحظة ارتباط الســكك الحديدية ارتباطاً 

وثيقاً مبشــكلة مجتمعية معقدة ذات جوانــب متعددة؛ كمكافحــة االختناقات املرورية، 

وتحديث السكك الحديدية، والتخطيط الحرضي والريفي، والعوامل البيئية وغرها؛ وهو ما 

يخلق شبكًة معقدًة من الجهات املرتابطة ذات مصالح، وآراء ودراية فنية، وموارد مختلفة.  
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والطريقــة املتبعة لتحديد الحاجة إىل االبتكار وتنفيــذ الحلول تعتمد عىل قدرة الربط بني 

مختلف األطراف، وهو ما يؤثر كذلك عىل إدارة هذا النوع من املشــاريع.  وتعتمد اإلدارة 

الناجحــة ملشــاريع االبتكار يف القطاع العــام ذات الطابع املعقد إىل حــد كبر عىل الربط 

بني القيم املختلفة، ويف الوقت نفســه املوازنة بينها بشــكل مستمر.  وتشر هذه القيم إىل 

منطقنِي يعتربان محوريني يف هذا الكتاب:   منطق العواقب ومنطق املالءمة، وهو ما سوف 

نناقشه يف القسم الرابع من هذا الفصل.

 van der Scheer, Noordegraaf and( وقد قام فانديرشــر ونورديجــراف ومويــرس

Meurs( بدراسة األنشطة الريادية يف ابتكار الرعاية الصحية الهولندية.  وينبغي فَْهم هذه 

األنشــطة كعملية مســتمرة للتغير يف أنظمة الرعاية الصحية، حيث تهدف هذه التغيرات 

إىل إقامــة تفاعالت هادفة بني املستشــفيات وغرها من املنظامت الصحية من خالل خلق 

الظروف القامئة عىل الســوق.  وأيضاً مفهوم »هادف« يتم تعريفه من ِقبل مديري الرعاية 

الصحيــة بصفته إيجاد نظام رعاية صحية مشــابه لبيئة األعامل التجارية من حيث الحصة 

يف الســوق، والحجم، والرتشيد، وإدارة التكلفة، واألداء والوضع التنافيس )السعر والجودة(، 

والقيادة؛ وكلها عنارص مهمة من ناحية، وإيجاد طُرق جديدة للتفكر والعمل للحفاظ عىل 

الرشعية مهمة من ناحية أخرى.  ومن أجل تحقيق ذلك، ينبغي عىل هذه الطرق من التفكر 

والعمــل احرتام قيم وأدوار العاملني يف مجال الرعاية الصحية وعمالئهم.  وإضافة إىل ذلك، 

بنيَّ هذا الفصل أن االبتكار يســتند يف املقام األول إىل فكرة إقامة تفاعالت جديدة وهادفة 

بــني منظامت الرعاية الصحية يف القطاع العام واملجتمع، ولكن إيجاد هذه التفاعالت يضع 

مديــري الرعاية الصحية يف رصاع بــني منطق العواقب ومنطق املالءمة.  وقد تمَّ رشح ذلك 

يف القســم الخامس، حيث يرى فانديرشــر وآخرون- من حيث الروابط املفقودة وقدرات 

الربــط- أن البيئة الغامضة التي يعمل فيهــا هؤالء املديرون التنفیذیون يف الرعایة الصحیة 

تجربهم عىل ربط القیم واملطالب التي ميكن استخالصها من منطق العواقب وكذلك منطق 

املالءمة.

ما االســتنتاجات التي ميكن اســتخالُصها من مقارنة املســاهامت يف هذا الكتاب؟  أوالً، 

ميكــن مالحظة أن الحاجــة إىل االبتكار ترتبــط ارتباطاً وثيقاً بفكرة إقامــة عالقات هادفة 
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بني الحكومة واملجتمع، تتصدى للتحديات املجتمعية وال تقترص عىل مجرد إنشــاء حكومة 

أكرث كفاءًة.   ثانياً، تبني املســاهامت أن القدرة عىل ربــط الناس واملوارد واملعرفة واإلبداع 

عامــٌل مهم للغاية.  وباختصار، القضية هي الربط، وهذا يعني أنه من أجل تطوير وتنفيذ 

االبتــكارات الناجحة، يجب أن يكون لدى الالعبني املعنيني القدرة والحرية لالرتباط باألفراد 

اآلخرين، ودعوتهم إىل الرشوع يف رحلة ابتكار مشــرتكة.  ثالثاً، أظهرت عدة مســاهامت أن 

ــز األفراد عىل بناء  اإلدارة العامــة التنفيذية الجديدة بوصفها إســرتاتيجية تحديث ال تحفِّ

قــدرات الربط، بــل ميكن القول إن أحد اآلثــار الجانبية غر املرغوب فيهــا لإلدارة العامة 

التنفيذيــة الجديــدة هو أنها، إىل حد مــا، تحبط االبتكار يف القطاع العــام.  وبصياغة أكرث 

إيجابية، اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة تؤيد فقط أشكاالً محددًة من االبتكار يف القطاع 

العــام.  وعالوة عــىل ذلك، تعرِّف اإلدارة العامــة التنفيذية الجديدة ابتــكار القطاع العام 

من منظور يركِّز عىل الحكومة، يف حني أنَّ املســاهامت تظهر يف أن ابتكارات القطاع العام 

الناجحــة تنبثق مــن التفاعالت بني الحكومة واملجتمع.  ويف الوقت نفســه، ال ميكن تنفيذ 

ابتكارات القطاع العام بنجاح دون تفاعل وثيق بني كلٍّ من املجتمع والسوق.

بيئات االبتكار في القطاع العام:

ناقشنا يف الفصل األول أن عدداً من القضايا تلعب دوراً مهامً يف إمكانية تطوير وتعزيز 

قــدرات الربــط.  وقد تم وصف هــذه القضايا من حيث وجود »بيئــات ابتكار يف القطاع 

ع املوارد )املعرفة،  العام«، وظهور التعاون يف شبكات السياسات، وانفتاح هذه الشبكات وتنوُّ

والخــربات، والنــاس، واملعلومات، وجهات االتصال(، والالعبني يف هذه الشــبكات.  وأشــار 

الفصــل أيضاً إىل دور رأس املال االجتامعي الحارض يف »بيئات االبتكار« هذه، ودور القيادة 

يف عبــور الحدود املمتدة داخل هذه الشــبكات وعربها، وكذلك نرش واعتامد املامرســات 

الجديــدة عــرب الحدود التنظيمية.  عالوة عىل ذلك، عند تقييــم عملية االبتكار ونتائجه يف 

القطــاع العام، من املهم إعادة صياغة العوامل التي يتم طرحها عادة يف أدبيات االبتكار يف 

القطاع الخاص باعتبارها ذاَت صلة باالبتكار بشــكل عام.  وقد متت اإلشــارة إىل أن طبيعة 

ابتــكار القطاع العام تدرُّجيــة أكرث مام هي جذرية.  وباإلضافة إىل ذلك، متت اإلشــارة إىل 

أنــه عىل الرغم مــن أن الطابع البروقراطي للقطاع العام يُحبــط االبتكارات، إال أن الطابع 
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الدينامييك واملعقد للتحديات يف القطاع العام، والذي يســتوجب موازنة مختلف الخيارات 

ز االبتكار.  وبالتايل، فمن املهم تحديد أدوار »بيئات االبتكار« يف تنمية  والقيم، ميكن أن يحفِّ

وتنفيذ االبتكارات يف القطاع العام، كام هو موضح يف الفصول الســابقة.  وما اآلليات ذات 

الصلة؟  وكيف أثر الوضع املؤسسايت للقطاع العام عىل سر العمل يف هذه البيئات؟

ذكر بوليــت )Pollitt( أهمية النظر إىل ابتكارات القطاع العام يف ســياقها، وأنه ينبغي 

نقد الدراســات التي تحاول فهم مناذج عامة وخارجة عن السياق حول كيفية زيادة القدرة 

االبتكاريــة لــدى الحكومات، وغالباً ما يتــم طرح هذه النامذج يف الدراســات القامئة عىل 

االبتكار يف القطاع الخاص.  وذكر بوليت أهميَة النظر عىل املدى البعيد.  ومن املنطقي أن 

ننظر إىل ابتكارات القطاع العام الكربى يف املايض ملعرفة ما إذا كان هناك أي عوامل مشرتكة 

قد تكون مواتية لإلبداع التنظيمي والفردي.  ومثل هذا املنظور التاريخي يتيح أيضاً إمكانية 

دراســة التسلســل التدريجي للتغيرات والتكيف الذي قد يؤدي إىل تحــوُّالت كبرة.  هنا 

ينبغي طرح ســؤالني فيام يخصُّ اســتفادة املنظامت املحلية واألفراد من قدراتها اإلبداعية:   

األول، ما املخاطر؟  باعتبار أن العديد من االبتكارات ال تعمل بشكل جيد، وحتى تلك التي 

تعمل بشــكل جيد قد يكون لها عواقب الحقة غر مرغوبــة وغر متوقعة، فام االبتكارات 

املقبولــة عند النظر إىل نتائجها؟  ما مخاطر »بيئات االبتــكار« َوفَق تصوُّر الجهات املحلية 

املعنية؟  ومن أجل إدارة هذه املخاطر، وألن املال العام الذي يُنفق عىل مشــاريع االبتكار 

الجذرية قد ينتهي إىل الفشل يف بعض األحيان، يدعو بوليت ضمنياً لتبني ابتكارات تدرُّجية 

بدالً مــن االبتكارات الجذرية وإســرتاتيجيات التحوُّل الطموحة.  الســؤال الثاين، واملرتبط 

باألول هو:   َمْن املســتفيد يف هذه الجهات املحلية من هذه الدعوة إىل رضورة االبتكار يف 

القطاع الحكومي؟  وما دوافعهم للرشوع يف »رحلة االبتكار«؟  وكيف قاموا بإقناع اآلخرين 

لالنضــامم إليهم؟  وماذا يخربنا ذلك عن نوعية املنظامت التي شــاركت، وأســلوب القيادة 

املطبقة، والرشاكات التي انخرطت فيها هذه املنظامت؟  

ويرى فوغلسانغ وبيدرسني )Fuglsang and Pedersen( أنه عند دراسة ابتكار القطاع 

العــام، ينبغي االبتعاد عن مناذج االبتكار من األعىل إىل األســفل وكذلــك املغلقة، والتوجه 

نحو مناذج االبتكارات التفاعلية والقامئة عىل الســياق.  وبالتايل، من املهم االعرتاف بأهمية 
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املوظفني يف »بيئات االبتكار« والســعي للتفاعل معهم.  مؤسســات القطاع العام قامئة عىل 

املوظفني، والكثر من املوظفني يســتجيبون ملشاكل ملموسة ومحلية يف عملهم اليومي من 

أجل تقديم خدمات بطريقة سليمة وموثوق بها، وينبغي أن تأخذ إسرتاتيجيات االبتكار يف 

القطاع العام هذه الحقيقة يف االعتبار.  وقد تمَّ تقديم هذه الفكرة أيضاً يف نظريات »ابتكار 

النظام املفتوح«، حيث يُنظر إىل االبتكار عىل أنه عملية مفتوحة وتفاعلية تجمع العديَد من 

املصادر واألفكار الداخلية والخارجية من جهات متعددة.  وهنا يتفق فوغلسانغ وبيدرسن 

مــع بوليت يف أنه ينبغي تبني مدخل الســياق إزاء االبتكار العام.  ونظراً للســياق الخاص 

ا عن القطاع الخاص؟  يف رأي فوغلسانغ  باالبتكار يف القطاع العام، نتساءل:   هل يختلف حقًّ

وبيدرســن، هناك اختالفات، ولكن العامل املشرتك بني القطاع الخاص والقطاع العام هو أن 

املوظفني هم املصدر الرئييس لالبتكار.

 )Kattel, Randma-Liiv and Kalvet( وقــد تطرق كاتل، راندما - لييــف وكالفيــت

لفكــرة »بيئات االبتكار« يف الفصــل الرابع.  وينتقد املؤلفون فكرَة نظــام االبتكار الوطني 

بوصفه شــبكة من املؤسســات يف القطاعني العام والخاص، تعمل أنشطتها وتفاعالتها عىل 

اســتحداث التقنية الجديدة واسترادها وتعديلها ونرشها )فرميان Freeman، 1987(؛ ألنها 

تركز أساساً عىل إنتاج املعرفة العلمية والتقنية املقننة الخاصة واملشتملة عىل عنارص تقنية 

عالية.  ويغفل هذا النظام عنرصين مرتابطني:   القدرة اإلدارية للدول، وحجم هذه الدول.  

ويرى كاتل وآخرون أن حجم الدولة مهم من ناحيتني مختلفتني:   من ناحية، كلام زاد حجم 

الدولة ازدادت املوارد من حيث القدرة اإلدارية.  والحكومات تستخدم هذه القدرة إلقامة 

عالقات وثيقة وتعاونية بني املؤسســات العامة والخاصة.  والقدرة اإلدارية الصغرة نســبياً 

قد تعيق هذا الدور.  ومن ناحية أخرى، يف الدول الصغرة، تلعب الشــبكات غر الرســمية 

والشخصية يف رأس املال االجتامعي و»بيئات االبتكار« دوراً مهامً، وهذا ما جعل لدى بعض 

الدول الصغرة مســاراً ابتكاريًّا متميزًا مثراً لالهتامم.  من هذا الجانب يصبح صغر الحجم 

ميزة تنافســية.  ويف الوقت نفســه، يرى كاتل وآخرون أن السياسات الحكومية واإلصالحية 

الدولية التي ســادت فيهــا أيديولوجية اإلصالح َوفــق اإلدارة العامــة التنفيذية الجديدة، 

أســهمت يف تدمر هذه الشــبكات غر الرسمية بسبب تركيزها عىل إلغاء الطابع الشخيص، 

وظهور احتكارات خاصة بســبب عدم اكتامل الخصخصة والتحرير، وعدم وجود عدد كاٍف 
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من القادة املهنيني.  فهناك حاجة لهؤالء القادة يف هيكل الحوكمة املبعرث )الالمركزية وإلغاء 

الضوابط التنظيمية(.

وقد بــنيَّ ليمرب، وكالفيت وكاتــل )Lember, Kalvet and Kattel( كيف اســتخدمت 

خمس مدن يف بحر أوروبا الشــاملية والبلطيق املشــرتيات العامة لتحقيق ابتكارات عامة 

تلبي االحتياجات االجتامعية واالقتصادية لهذه املدن.  ويف القيام بذلك، حاولت هذه املدن 

إنشــاء »بيئات ابتكار« محلية تتنافس مع بعضها البعض من خالل البحث والتطوير، تؤدي 

فيها حلول الســوق إىل حلول مبتكرة؛ وبذلك تُحقِّق أهدافاً محددة للسياسة العامة.  كيف 

كانــت طريقــة عمل هذه البيئات املحلية الخمس عند مقارنتهــا مع بعضها البعض؟  أوالً، 

كانت اإلســرتاتيجية املتبعة تراكمية وليست جذرية، وكان لها آثار جانبية وتعليمية إيجابية 

عىل قطاعات وأهداف السياســات األخرى.  ثانياً، مل يكن هناك ارتباط بني عدد املنافســني 

ونجاح مبادرات املشــرتيات.  ثالثاً، اعتمد نجاح االبتكار عىل قدرة هذه الحكومات املحلية 

عىل اتخاذ إجراءات داعمة وتعزيز نرش االبتكار من خالل املشرتيات نفسها.  وبالتايل، ميكن 

اســتنتاج أن املشــرتيات العامة يف حد ذاتها غر كافية، ولكن هناك حاجة إلجراءات محلية 

إضافية مبنية عىل الســياق.  ويؤدي ذلك أيضاً إىل تغير دور الحكومة:   بدالً من أن تكون 

مجرد مشــرتٍ، يجب أن يكون دورها أكرث تعاوناً وتحفيزاً.  ويشر هذا أيضاً إىل رضورة وضع 

تصــوُّر لالبتكارات العامة كنشــاط يتطلــب تطوير قدرات الربط.  رابعــاً، هناك حاجة إىل 

دعم ســيايس مبارش عىل أعىل املستويات لتعزيز رشعية املرشوع وعملية املشرتيات نفسها.  

خامساً، ال مفرَّ للحكومات من توظيف الخربات الفنية من الخرباء واالستشاريني الخارجيني؛ 

ألن إدارات املدن ال متتلك بالرضورة املعرفة الالزمة يف السوق والتقنية.

وتربز أهمية الشــبكات غر الرســمية يف تحقيق قدرات االبتــكار يف عدة فصول أخرى، 

وال ســيام يف الفصول 6-8.  ويتضح أن االبتكار يف القطاع العام يحدث »يف ظل التسلســل 

الهرمي«.  فاالبتكار يحدث يف مســتويات الهياكل الرســمية وغر الرســمية، حيث يجتمع 

املديرون من الهيئات الحكومية املختلفة واملنظامت املجتمعية وأفراد الجهات الخاصة دون 

تأثر الهياكل والقوانني الرســمية )ما القوانني التي يتعني علينا اتباعها؟(، واملناصب الرسمية 

)َمن املسؤول؟(، وأدوار السلطة )َمن القائد؟(.
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وقــد قام لويس وآخرون ).Lewis et al( باستكشــاف الهيكل العــام لبيئة االبتكار من 

منظور تحليل الشــبكة االجتامعية، وركزوا عىل االختالفات يف تكوينات الشــبكة بني جهات 

معينة، مثل السياسيني واإلدارتني العليا واملتوسطة، وكذلك عرب مختلف البلديات.  واستناداً 

إىل دراستهم، خلص لويس وآخرون إىل أنه عىل الرغم من أهمية املناصب الهيكلية )الرسمية( 

يف الشبكة، فإن أهم العوامل التي تنبئ باالبتكار هي العالقات الشبكية بني األفراد.  وعالوة 

ز االبتكار عىل  عىل ذلك، وجدوا أنَّ اإلجراءات اإلدارية )الُخطط والهياكل الرســمية( ال تُحفِّ

اإلطــالق.  واألهم من ذلك، وجــدوا أن املبتكرين ميتلكون مهارَة العمل من خالل العالقات 

خارج الهياكل الرســمية، عىل ســبيل املثال:   يف الشــبكات غر الرســمية من أجل االبتكار، 

وهذا ما يقصده لويس وآخرون يف استنتاجهم أن االبتكار يحدث يف مساحة مؤسسية حرة.  

وأهم النتائــج التي توصل إليها الباحثون هي أن االبتكار واملبتكرين يقطنون يف نوع معني 

من الفضاء املؤسسايت يُعزى جزئياً ملناصبهم الهيكلية، ولكن بشكل أكرب ملكانتهم يف شبكات 

األفراد غر الرسمية.  وهذه املساحات لها مواقع )افرتاضية( محددة، وميكن أيضاً تحديدها 

 Lewis, Considine and( من حيث الثقافات.  وقد أشــار لويس، كونســيدين وألكساندر

Alexander( إىل أهميــة الثقافات املحلية املحــددة داخل الحكومة، حيث تظهر تفاعالت 

االبتكار بني مختلف األفراد يف الحكومة والسوق واملجتمع.  ويتمُّ تشجيع االبتكار من خالل 

التواصل؛ من خالل االتصال مع السياســيني من الحكومات األخرى، ومن خالل االتصال مع 

منظامت القطاع املجتمعي الرئيســة؛ ولذلك فإن الشــبكات النشطة تشكِّل عنرصاً مهامً يف 

هذه الثقافات للتفاعل بني األفراد يف الساحات الشبكية املقرونة.

وباإلضافــة إىل ذلك، أكَّد فويتس وديرينك )Voets and De Rynck( يف الفصل الثامن 

عــىل أهمية »بيئة االبتكار« باســم »مناطق التفاعــل الرمادية«، حيث ميكــن التعبر عن 

اإلبــداع بطريقة حرة وربطه مع اإلبداعات األخرى، ولكــن هذا الربط يفرتض وجود إدارة 

للشبكة تُسهم يف بناء القدرات بني املنظامت الحكومية، )عىل سبيل املثال، من حيث إنشاء 

شــبكة من العالقــات االجتامعية التي ميكن اســتخدامها لتبادل األفــكار أو توفر الخربات 

عرب املســتويات(.  ووجد فويتس وديرينك أن أنشــطة مســح الحدود وعبور الحدود من 

قبل مديري الشــبكات مهمة إليجاد العالقات املتبادلة بني مختلف الالعبني.  وباســتخدام 

دها أغرانوف )Agranoff, 2007(، يرى فويتس وديرينك أن مزيًجا  األدوار الخمسة التي حدَّ
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مــن هــذه األدوار يخلُق القدرَة االبتكاريــة املطلوبة للتعامل مــع التحديات املعارصة بني 

الحكومات.  وهذه األدوار هي:   حارس الرؤية، املفكر املبدع، ُمروِّج الشبكة، بطل الشبكة، 

ومشــغل الشبكة.  ويجب أن يجمع قادة القطاع العام بني هذه األدوار، ولكنها غالباً تفوق 

قدرة الشخص الواحد.  وبالتايل ذكر الباحثون أن هذا النوع من القيادة ليس عمالً مستقالً، 

ولكنــه ميثِّل يف الكثر من األحيان تفاعالً بني مختلف القادة الرســميني وغر الرســميني يف 

الشبكة، من الحكومة والسوق واملجتمع.  كام أن وجود مزيج ناجح من هذه األدوار يُسهم 

يف بناء القدرات بني الحكومات.  ويف القيام بذلك تَصنُع األنشــطة اإلدارية املشرتكة ملشغيل 

الشــبكة، وأبطال الشبكة، ومروجي الشــبكة، وحراس الرؤية، واملفكرين املبدعني »خليطاً« 

من العالقات بني الحكومات قد يصعب صناعتُها خالف ذلك.

ويُســتنتج أيضــاً من فويتس وديرينك أن قدرة الربط تســتفيد مــن الَجْمع بني األدوار 

واألمنــاط اإلداريــة املختلفة.  وهذا عنــرص الفت للنظر يف أداء »بيئــات االبتكار«.  كام تمَّ 

التأكيد عىل هذا االســتنتاج من ِقبل فانديرفورت وآخرين ).van der Voort et al(، حيث 

خلصــوا إىل أن إدارة املشــاريع املبتكــرة يتطلب أســلوباً إدارياً مزدوجاً يجمــع بني التنبؤ 

والتحكم، وكذلك االستعداد والتكيف يف إدارة املشاريع املبتكرة.  التنبؤ والتحكم مبنيٌّ عىل 

مصطلحات مرجعية تفصيلية، وتحديٍد دقيٍق للمهام واألهداف؛ ومنط االســتعداد والتكيف 

مبنيٌّ عىل تطوير مصطلحات مرجعية وظيفية، ووصف واســع للمهام.  فبينام مييل أسلوب 

التنبؤ والتحكم يف إدارة املشاريع إىل السيطرة وتحقيق األهداف الثابتة يف وقت مبكر، مييل 

أســلوب االستعداد والتكيف إىل املرونة والثقة والتعلُّم.  وقد وجد فانديرفورت وآخرون أن 

املديرين يف مرشوع )راندســتادريل( مل يســتخدموا أســلوباً واحداً بل مزيجاً من األساليب.  

ويف الواقــع كان أحد الخيارات التوجيهية الثالثة مبنياً عىل منط التنبؤ والتحكم فيام يتعلق 

بتفكيك وتســويق العالقات يف املرشوع.  وقد تم استلهام الخيارين التوجيهيني اآلخرين من 

منط االســتعداد والتكيف.  ويعتمد خيار النَّهج اإلداري بشكل كبر عىل الظروف السياسية 

يف بداية املرشوع، وليس بالرضورة عىل احرتام القيم املتنافســة يف إدارة املشــاريع املبتكرة.  

فالزخم الســيايس يوفِّر حوافَز لتبني مصطلحات مرجعية وظيفية )االســتعداد والتكيف(.  

وكام ســيتضح يف القســم التايل، فإن إحدى خصائص »بيئات االبتكار« يف القطاع العام هي 

رسوخها يف املؤسسات السياسية، وهو ما يؤثر أيضاً عىل تقييم عملية االبتكار ونتائجها.  
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 van der Scheer, Noordegraaf and( وقد بنيَّ فانديرشــر، نورديجــراف ومويــرس

Meurs( أن املديرين التنفيذيني يف منظامت الرعاية الصحية الهولندية لهم ابتكارات إدارية 

ومؤسســية.  وتؤثر العــادات والتقاليد املحلية والقطاعية عىل تصــورات وأعامل املديرين 

التنفيذيــني بشــكل كبر، عىل الرغــم من أن الرتكيز عــىل اإلســرتاتيجيات املتبعة يختلف؛ 

فبعضها يركِّز أكرث عىل الفوائد اإلدارية واالقتصادية خاصة يف رعاية املسنني والرعاية املنزلية،  

والبعض اآلخر أكرث تركيزاً عىل االبتكار املهني، من حيث تحفيز املهنيني عىل االبتكار وتحسني 

عمليــات العمل.  وعند التصــدي للمنطق اإلداري أو املهني، يكيِّــف املديرون التنفيذيون 

إســرتاتيجياتهم َوفْق الظروف املحليــة التي تواجههم.  وقد خلص فانديرشــر وآخرون إىل 

أنه ال ينبغي املبالغة يف اإلســرتاتيجيات املتعمدة و»الراديكالية« )املتطرفة(.  ويف الكثر من 

الحاالت، تنبع هذه اإلســرتاتيجيات من املحيط املؤســيس القائم الــذي يخفِّف من وقعها.  

ويســتند ذلك أيضاً لنتائج الدراسة التي أظهرت أن املديرين التنفيذيني بذلوا جهداً كبراً يف 

الحصــول عىل الدعم لطرق جديدة للتفكــر والعمل، والتي تنبع من مجموعة متنوعة من 

األطــراف الداخلية والخارجيــة.  ويف القيام بذلك، يطمح هؤالء املديــرون التنفيذيون أكرث 

وأكرث لدور الوســيط الذي يربط األطراف الداخلية والخارجية.  وبالتايل، أكد الباحثون عىل 

أهمية دراســة االبتكار يف القطاع العام من خالل البيئة التي ينشــأ فيها.  وإىل جانب ذلك، 

ل املديرون التنفيذيون يف الرعاية الصحية أسلوباً تدريجياً وليس جذرياً يف تطوير وتنفيذ  فضَّ

ه املديرين نحو نــوٍع معني من القيادة  االبتــكار والتغير.  ووجد الباحثــون أدلًة عىل توجُّ

كعامل رئييس يف الربط والرتابط بني الجهات.

ما االســتنتاجات التي ميكن اســتخالصها من هذه املقارنة بني نتائــج الفصول املذكورة 

أعاله؟  

االســتنتاج األول هو أن الســياق جانٌب يف غاية األهمية؛ األمر الذي يؤكِّد أهمية دراسة 

العالقــات والتفاعالت املؤسســاتية محلياً واجتامعياً داخل بيئة محــددة، فضالً عن أهمية 

دور السياســة، ومنطق املالءمة والقيم العامة يف هذه البيئة.  وجميع املســاهامت يف هذا 

 Bekkers and الكتاب تؤكِّد ذلك.  وهذا يؤيد استخدام املدخل البيئي )بيكرز وهومبورغ

 )complexity theory( ونهج نظرية التعقيد ،)2006 ،Thaens 2004؛ ثاينــز ،Homburg

)فانبوريــن وإديلنبوس Van Buuren and Edelenbos، 2004؛ جريتس Gerrits،   2009؛ 
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تيسامن وآخرون .Teisman et al، 2009( يف دراسة االبتكارات يف القطاع العام.  وعادًة يف 

هــذا املدخل، يُعطَى االهتامم لدور تفاعالت وتطــورات البيئات املختلفة والقيم املهمة يف 

هــذه البيئات، وأصحاب املصلحة املهيمنني يف هذه البيئات، يف تأطر وتشــكيل االبتكارات 

الجديــدة.  فمداخل االبتكارات التي ال تعرتف بأهمية هذا الســياق وطابعه املؤسســايت - 

خاصة باملقارنة مع القطاع الخاص- قد تفشل أو تؤدي إىل نتائج غر سليمة.

ويشــر االســتنتاج الثاين إىل الطبيعة غر الرســمية »لبيئات االبتكار«، حيث إن مديري 

القطاع العام وممثيل منظامت املجتمع والســوق يجتمعون باعتبارهم »أشــخاصاً عاديني« 

وليسوا »مســؤولني« أو »مدافعني عن الحقوق«.  يف هذه املجاالت يكون الناس أقل تركيزاً 

عــىل الدفاع عن مواقفهم، وأكــرث تركيزاً عىل التنمية واإلبداع.  وهذه النتيجة متســقٌة مع 

نتائج البحوث األخرى، فاملجاالت غر الرســمية هي »شــبكات مفتوحــة« يزداد فيها عدد 

وكثافة التفاعالت التي تؤدي إىل عالقات جديرة بالثقة.  والثقة بدورها تؤدي إىل املزيِد من 

ع التوجهات الجديدة  املعلومات والخربة وتبادل املعارف بني األفراد يف الشبكة، وذلك يشجِّ

 ،March واالكتشــافات التي تــؤدي يف النهاية إىل املزيد من القدرة عىل االبتــكار )مارتش

  .)2007 ،Edelenbos and Klijn 2006؛ إديلنبوس وكليجن ،Nooteboom 1999؛ نوتبوم

 )Lewis et ح لويس وآخــرون وفويتس وديرينك ويف هذه األماكن غر الرســمية، كام يوضِّ

)aI., Voets and De Rynck، تتم اجتامعات عفوية بني أشــخاص مل يلتقوا من قبُل، ورمبا 

ل  مل يجتمعــوا يف بيئات رســمية.  وهــذه اللقاءات الجديدة وغر املتوقعــة تؤدي إىل التأمُّ

ع؛ ولكن الخطر يف إنشاء  وكرس الحواجز، وهو ما يهيئ األرضية لالستكشاف والتجديد والتنوُّ

مثل هذه املســاحات غر الرســمية والحرة واإلبداعية هو أن االبتكار يبقى محصوراً داخل 

هذه املساحة، فال ينترش يف املساحات األخرى ذات الطابع الرسمي، والخطر هو أن األفكار 

واملفاهيم املبتكرة تبقى مجهولًة وغر مرتابطة وغر متاحة يف الســاحات واألنظمة األخرى.  

وقــد ال يحدث تنفيذ ومتابعة األفكار املبتكرة دون زرع املســاحات غر الرســمية لالبتكار 

يف العمليــات والهياكل واإلجراءات الرســمية )إديلنبــوس Edelenbos، 2005(.  والتنقيب 

يف املجاالت الجديدة واســتغالل الهياكل الرســمية يف املنظامت مطلبان أساسيان من أجل 

.)1999 ،March حدوث االبتكار )مارتش
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االســتنتاج الثالث هو أنَّ وجود مساحات إبداعية حرة ميكن أن يُنظر إليه أيضاً عىل أنه 

تعبر عن وجود رأس املال االجتامعي، فال ميكن تشكيل هذه املساحات إال إذا كان رأس املال 

االجتامعــي موجوداً داخل قطاع معني، أو باإلمكان تطويره.  وأهمية رأس املال االجتامعي، 

كشــبكات شــخصية غر رســمية وموثوقة ومســتودع من القدرات االبتكارية، واضحة يف 

 Kattel et aI., Lewis( مســاهامت كاتل وآخرين، ولويس وآخرين، وفوجلسانغ وبيدرسني

et aI.  and Fuglsang and Pedersen(.  وقد ذكر لويس وآخرون أن الشبكات والعالقات 

بــني األفــراد هي أيضاً جزٌء ال يتجزأ من الثقافة.  وقد بــنيَّ كاتل وآخرون تأثَر حجم الدولة 

عىل رأس املال االجتامعي الذي ميكن اســتغالله لتصبح الدولة مبتكرًة.  كام أكَّد فوغلسانغ 

وبيدرســني عىل أهمية تحديد املوظفني )واحتياجاتهم( كعنارص رأس املال االجتامعي الذي 

ينبغي اســتغالله لتصبح الحكومة مبتكرًة.  ويف الوقت نفســه، تلعب القيادة دوراً مهامً يف 

تشــكيل واســتغالل رأس املال االجتامعي، كام ســوف نوضح الحقاً.  ومن املهم أيضاً التنبه 

للعوامــل التي قد تدمر رأس املال االجتامعي.  وعىل ســبيل املثــال، يرى كاتل وآخرون أن 

إسرتاتيجية التحديث القامئة عىل اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة قد تحبط استغالل رأس 

املــال االجتامعي، وتضيف إىل هذا اإلحبــاط أيضاً الرؤية املهيمنة لدى االتحاد األورويب عن 

د سياسات االبتكار.  وعىل الرغم من أهمية رأس املال االجتامعي، فمن  االبتكار، والتي تحدِّ

املهم أيضاً النظر يف جودته.  إن انتشــار العالقات الشــخصية الوثيقة إىل حد كبر قد يعيق 

النزاهة، وميكن أن يؤدي إىل الفساد نظراً الستبعاد بعض وجهات النظر واملصالح املرشوعة 

التي يطرحها »الغرباء«من خارج الشبكة الضيقة.  

ويشــر االستنتاج الرابع إىل طبيعة إســرتاتيجية االبتكار املهيمنة يف وصف بيئة االبتكار.  

واملالحــظ هنا هو تفضيل اإلســرتاتيجية التدرُّجية والتطوُّرية بشــكل عــام، وهذا يتناقض 

مع اإلســرتاتيجيات التي تتمُّ من األعىل إىل األســفل واإلســرتاتيجيات التحوُّلية، وقد يكون 

هناك عدة أســباب لذلك:   أوالً، يعدُّ املدخل التطوُّري األكرث اتســاقاً مع طبيعة العديد من 

التحديــات املجتمعية، والتــي ميكن وصفها بأنها معقدة ومســتعصية.  فهي معقدة؛ ألنها 

تتضمن العديَد من الجوانب املختلفة واملرتابطة، وأوضحها-عىل ســبيل املثال- يف الحاالت:  

 Lember et al., Voets and( ليمــرب وآخرون، وفويتس وديرينك، وفانديرفورت وآخــرون

.De Rynck, and van der Voort et al(.  وهي مســتعصية؛ نظراً لعدم وضوح أســبابها، 
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وعدم معرفــة اآلثار املحتملة لها، وصعوبة تحديد املعاير التي ينبغي اســتخدامها لتقييم 

د جوانب شبكة األفراد املعقدة يؤدي أحياناً ملصالح  اآلثار املرغوبة وغر املرغوبة.  ثانياً، تعدُّ

متضاربــة ومتداخلة؛ األمر الذي يحدُّ من دعم االبتــكار املطروح، حيث إن هذا الدعم قد 

يتغر نتيجة املدة التي تستغرقها مشاريع االبتكار يف القطاع العام.  كيف ميكن إغراء هؤالء 

 March,( األفــراد املختلفني للرشوع يف رحلة االبتكار املشــرتك وااللتزام بهــا؟  مييز مارتش

1999( بني االبتكار كاســتغالل للفكرة واالبتكار كاستكشاف للفكرة، وحيث إن االستكشاف 

يركِّــز عىل االتصال والتجارب والتعلُّم من األخطاء من أجل خلق عملية فَهم مشــرتك؛ فهو 

لذلك يفضل اإلسرتاتيجية التدريجية والتطوُّرية لالبتكار.  ثالثاً، يبدو أن إسرتاتيجيات االبتكار 

الناجحة تجمع بني أمناط قيادية مختلفة ومنطق مختلف أيضاً، وبالتايل قيم مختلفة، وهي 

القيم التي تشر إىل منطق العواقب مقابل منطق املالءمة.

ويشر االستنتاج الخامس إىل قدرات الربط لدى القيادة كمطلب أسايس لتطوير وتنفيذ 

االبتــكار يف القطاع العام.  وهناك العديُد من األدلة عىل ذلك يف الفصول املختلفة من هذا 

الكتاب.

أوالً، جدارة مســح الحدود وعبور الحــدود مطلوبة من القيادة لربــط الناس واألفكار 

واملــوارد.  وقــد أصبحت قدرُة الربط ســمًة مهمًة للمديرين يف تطويــر وتحقيق االبتكار، 

 Robbins and فهم يركزون عــىل إدارة العالقات بني مختلف أنواع الجهات )روبنز وكولرت

Coulter، 2002(.  ومن وجهة نظر األدوار الخمســة املختلفة والتكميلية )كام هو موضح 

بالتفصيل يف فصل فويتس وديرينك(، يتحرك عابرو الحدود يف أوســاط متعددة، ونشاطهم 

يتجاوز مجرد مســح ورَْصد البيئــة، وهم مرتبطون داخليًّا مبنظامتهم الرســمية )الوحدات 

والقطاعات(، وخارجيًّا بساحات شبكية غر رسمية ومؤقتة، حيث يقومون بنقل املعلومات 

والخــربة واملعرفــة بني هذه الهياكل.  ويقــوم عابرو الحدود بتطوير وَجْمــع ونَْقل املعرفة 

والخربة واملعلومات )توشامن وسكانالن Tushman and Scanlan، 1981(.  وبهذه الطريقة 

ينبثــق مزيٌج من العالقات الحكومية املبتكرة من مكونات مختلف املســتويات الحكومية 

)مثل، املوارد املحلية واإلقليمية والفلمنكية(، وقطاعات السياســة العامة )عىل سبيل املثال:   

التخطيط، واالقتصاد، والرتاث، والبنية التحتية(، وأدوات السياســة العامة )مثل:   املنشآت، 
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واإلعانات، والترشيعات(، ومن امليدان الســيايس واإلداري )مبا يف ذلك األحزاب السياســية( 

وعــرب حدود القطاعني العام والخــاص )مثل، مجموعات املصالح والــرشكات(.  ومن املهم 

ع وإقامة روابط بني  إذاً عبــور الحدود املختلفة يف ابتكار القطاع العام، حيث يؤدي إىل تنوُّ

مختلف األفــراد ذوي اآلراء والقيم واملعارف واملعلومات املختلفة.  وتعترب األنشــطة التي 

تجتاز الحدود مفيدًة لتفعيل االبتكار يف القطاع العام.  والقدرة الرتابطية لدى األفراد الذين 

يُشــكِّلون الشــبكات والنُّظم يف القطاع العام مهمٌة لتطوير األفكار املبتكرة، وانتشــار تلك 

األفكار خارج األوساط غر الرسمية.

ثانيــاً، هناك ربــٌط بني األفراد من أجل بناء شــبكة ابتكارية، أو تشــكيل بيئة ابتكارية 

وتحفيز تطوير أو اســتغالل رأس املال االجتامعي يف شبكة أو بيئة ما، وهذا يؤثِّر أيضاً عىل 

دور الحكومة.

ثالثــاً، هنــاك ربٌط للمجال الســيايس مع مــرشوع االبتكار، وال ســيام يف التحليل الذي 

طرحه لويس وآخرون ).Lewis et al( لشــبكات االبتكار يف الحكومة األسرتالية، ويف وصف 

ليمرب وآخرين ).Lember et al( إلســرتاتيجيات املشــرتيات يف بلدان بحر أوروبا الشــاملية 

والبلطيــق، ويف فصل فويتس وديرينــك )Voets and De Rynck( عن مشــاريع االبتكار 

الفلمنكيــة، والتحليل الذي طرحــه فانديرفورت وآخرون ).van der Voort et al( ملرشوع 

)راندستادريل( الهولندي.  فجميع هذه الحاالت بيَّنت أهميَة أخذ البعد السيايس يف االعتبار 

مــن أجل تعزيز رشعية املــرشوع، والحصول عىل الدعم الســيايس والحفاظ عليه؛ لتحقيق 

االستقرار وتدفُّق املوارد الالزمة )املالية وغرها(، وتحريك جهات االتصال الالزمة.

رابعاً، هناك ربط وتحقيق التوازن بني القيم املهمة يف منطق العواقب )مثل:   الكفاءة، 

والفاعليــة، واالمتثال( ومنطق املالءمــة )مثل:   الثقة، والدعم، والرشعية(.  وقد تجىل ذلك 

يف فصل فوغلســانغ وبيدرســني )Fuglsang and Pedersen( عن االبتكار يف القطاع العام 

الدمناريك، ويف فصل فانديرفورت وآخرين ).der Voort et al( عن مرشوع )راندســتادريل( 

الهولندي، ويف فصل فانديرشــر وآخرين ).van der Scheer et al( عن االبتكار يف القطاع 

الصحي الهولندي.

ومع ذلك، عند تحليل دور القيادة نرى أنها ليست مجرد دعوة مفتوحة للربط بني األفراد، 
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فمن املهم أيضاً تنســيق هذا الربط مع الحامية.  ومن أجل الحصول عىل املالذات الفكرية 

واإلبداعية، ومناطق التفاعل غر الرسمية، يجب عىل القادة حامية هذه املالذات اآلمنة ضد 

التأثرات الخارجية الســلبية املحتملة.  فباإلضافة إىل تعزيــز االبتكار ونرشه، تقوم القيادة 

أيضــاً بحاميته.  هذا هو الدور الذي مل يتم طرحه يف عملية مســح الحدود وعبور الحدود 

.)Voets and De Rynck( التي ناقشها فويتس وديرينك

االختيار بين العواقب والمالءمة:

ذكرنــا يف الفصــل األول أن االبتــكار يف القطــاع العام مــن حيث املنتجــات الجديدة 

والعمليــات واملفاهيم والتقنيات التي تتطلب ترك مامرســات املايض، يحاول دامئاً التوفيق 

، من  بــني قيم مختلفة تتجــاوز القيم االقتصادية البحتة، مثل الكفــاءة والفاعلية.  ومن ثَمَّ

املهــم عند تقييم هذه االبتكارات الرتكيز ليس فقــط عىل منطق العواقب )الذي يركِّز عىل 

كفاءة وفاعلية نتائــج املنتجات الجديدة والخدمات، والعمليات، واملفاهيم، واألســاليب(؛ 

ولكن أيضاً النظر يف مالءمة هذه االبتكارات يف دعم رشعية وموثوقية القطاع العام )مارتش 

وأولسن March and Olsen، 1989(.  كيف ميكن تقييم عمليات ونتائج االبتكار يف القطاع 

العام يف ظلِّ رضورة عمل الحكومة بكفاءة وبشكل مناسب؟

عند النظر يف نتائــج االبتكارات الجذرية )الراديكالية(، طرح بوليت )Pollitt( تســاؤالً 

عــمَّ إذا كانت هذه االبتكارات مجدية، خاصة عند مقارنة التكاليف املالية مع النتائج التي 

تم تحقيقها؟  كيف ميكن للسياســيني وغرهم من أصحاب الوظائف العليا يف القطاع العام 

إقناع وســائل اإلعالم والجمهور بأن عدم تطابــق التكاليف مع النتائج مقبول؟  مرة أخرى، 

االفرتاض الضمني يف مساهمة بوليت هو أن إسرتاتيجية االبتكار التدرُّجي قد تزيد من قبول 

االبتــكار لدى الجمهور.  وقد خلص بوليت إىل أن مالءمة االبتكار، من حيث القبول والثقة، 

تفيد اإلسرتاتيجية االبتكارية األكرث تدرُّجاً.

ويــرى فوجلزانغ وبيدرســني )Fuglsang and Pedersen( أن نتائج االبتكار يف القطاع 

العــام ال ينبغي تقييمها فقط من حيث املكاســب، حيث الكفــاءة واإلنتاجية أو االمتثال.  

وقد ربط الباحثون يف دراســتهم االبتكار يف القطاع العــام مع جودة الخدمات العامة بدالً 
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من كفاءة هذه الخدمات، وهذا ليس فقط بســبب غياب ضغوط الســوق املتعلقة بكفاءة 

األداء يف الدمنــارك؛ ولكــن أيضاً ألنه تمَّ منح املواطنني كمســتخدمني املزيد من الحقوق يف 

الحصول عىل خدمات أفضل وأكرث موثوقيًة، تعكس وتستجيب الحتياجاتهم.  إنَّ االبتكارات 

يف الخدمات التي ترکِّز فقط عىل الكفاءة لها رشعية ضعيفة إىل حد ما.  وقد أشار فوجلزانغ 

وبيدرسني أيضاً إىل جانب آخر، وهو مهمٌّ لقبول االبتكارات يف القطاع العام، وتمَّ طرُحه أيضاً 

يف مســاهمة بوليت.  وقد أشــاروا يف أبحاثهم إىل احتياجات االبتكار لدى موظفي القطاع 

العام الذين يتعني عليهم االســتجابة للحاجة امللموســة لتحســني الجودة وتقديم الخدمة.  

وبهذه الطريقة، يسعى هؤالء املوظفون إىل اتباع إسرتاتيجيات االستفادة من املوارد املتاحة 

والتجربــة لالبتكار من أجــل ضبط الخدمات التــي يقدمونها، وذلك نظــراً لرتكيزهم عىل 

مبــادرات االبتكار القامئة عــىل اإلدارة العامة التنفيذية الجديــدة، التي تتمُّ من األعىل إىل 

األســفل، وهو ما يعيق مامرســات »التجربة والخطأ« هذه.  ومرة أخرى، قد تكون مالءمة 

ابتكارات القطاع العام )الخدمية( أفضَل من خالل إســرتاتيجيات االبتكار التدريجية، حيث 

ينصــبُّ الرتكيــز عىل الجودة بدالً من املكاســب الناتجة عن زيادة الكفــاءة.  وعالوة عىل 

ذلك، ذكر فوجلزانغ وبيدرســني أنه ينبغي عىل صانعي السياسات املتأثرين باإلدارة العامة 

التنفيذيــة الجديدة االنخراط يف املزيِد من العمليات املتعلقة باملوظفني واالبتكار التفاعيل، 

للموازنة بني الجودة والكفاءة.

 Kattel, Randma-Liiv and( ويف الفصــل الرابع حذر كاتيل وراندما - لييف وكالفيت

Kalvet( من تطبيق سياسات اإلدارة العامة التنفيذية الجديدة أحادية الجانب يف القدرات 

هات الليربالية  االبتكاريــة للــدول الصغرة، حيث يتمُّ يف هذه السياســات الَجْمع بــني توجُّ

الجديــدة لالقتصــاد الكيل يف إدارة قدرة االبتــكار للدولة مع إصالح الدولــة الوطنية التي 

يســيطر عليها »منطق العواقب«.  وقد ذهبوا إىل أنه عــىل الرغم من أن إصالحات اإلدارة 

العامة التنفيذية الجديدة تركِّز عىل الكفاءة وحرية االختيار واملساءلة، ومحاولة بناء القدرة 

اإلدارية الالزمة لتحقيق اقتصاد مبتكر، إال أن الخطر هو حدوث العكس، وهو التقليل من 

أهمية الشبكات املحلية غر الرسمية واالتصاالت بني املوظفني.  

ويف مســاهمة ليمرب وآخريــن ).Lember et al( عن املشــرتيات الهادفة لالبتكار، تبني 
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أن منطــق العواقب ضمن نظرية السياســة التــي تكمن وراء هذا النوع من املشــرتيات.  

ويُنظر إىل املشــرتيات املبتكرة باعتبارها وســيلًة لتحفيز االبتــكار من خالل األخذ بظروف 

الســوق الحرة والشــفافة التي متكِّن مقدمــي الخدمات من التنافس عــىل حلول محددة 

للقطاع العام، وتلبية احتياجات اجتامعية واقتصادية محددة مقابل ســعر معقول وجودة 

عالية.  ويف الوقت نفســه، أظهر ليمرب وآخرون أنَّ إيجاد ظروف الســوق هذه ليس كافياً، 

فاالبتــكارات تحققت ولكن بطريقة أخرى، وغالباً يف قطاعات أخرى مل تكن يف الحســبان.  

وبالتــايل، أظهرت أبحاثهــم أن منطق املالءمة يلعب دوراً مثــراً لالهتامم، ولكنه يدخل يف 

برامج املشرتيات املوجهة لالبتكار من خالل »الباب الخلفي«، أي من خالل إعادة التشكيل 

والتعلُّم والتكيُّف.  وهذا يتطلب أيضاً من السلطات املحلية املشاركة، وأن تلعب دوراً أكرث 

تعاونــاً وتحفيزاً.  عالوة عىل ذلك، يرى الباحثــون أنه عند تقييم االبتكار، ينبغي أخذ مدى 

تلبية هذه االبتكارات لالحتياجات املجتمعية يف االعتبار بدالً من الرتكيز فقط عىل الرشوط 

القانونية التي تضمُن حريَة وشفافية سوق املشرتيات، فاألول هو أكرثُ أهميًة من الثاين.

وباإلضافــة إىل العالقة بني خصائص الشــبكات االجتامعية واالبتــكار داخل الحكومات، 

تناولت دراســة لويــس وآخــرون ).Lewis et al( اآلراَء املعيارية ملختلــف األفراد يف هذه 

الشــبكات، وتخربنا هــذه اآلراء بالكثر عن الطرق التي يتم من خاللهــا تقييم االبتكارات.  

وقد أظهرت البيانات أنَّ مختلف األشــخاص يف املناصب املختلفة يشــكِّلون مفهوماً معرفياً 

خاصاً بهم عن االبتكار والقيم املؤثرة.  وينظر بعُض السياســيني أكرث من البروقراطيني، إىل 

االبتــكار عىل أنه يتطلب تغراٍت كبرًة يف قيم املجتمع.  ومع ذلك، يرى لويس وآخرون أنه 

د بني املجموعات املختلفة وتقييم القيم املعنية عند تقييم األساليب  ليس هناك ارتباٌط محدَّ

واإلجراءات املتبعة يف التغيرات املبتكرة، ولكن هناك اســتثناء عىل ذلك، حيث إن املنصب 

الرســمي للسياسيني يختلف اختالفاً جوهرياً عن املناصب األخرى، فاملنصب السيايس مؤرش 

مهم ملكانة املبتكر.  وبالتايل، ميكن أن نقول بحذر إن السياســيني يلعبون دوراً مهامً، وهذا 

يشر بشكل غر مبارش ألهمية النظر يف االبتكارات التي تتجاوز الكفاءة والفاعلية.

وقــد تمَّ التطرُّق البتكارات القطاع العام التي تقع بني منطق العواقب ومنطق املالءمة 

 Voets and( يف مناقشة العالقات السياسية اإلدارية الهجينة التي وصفها فويتس وديرينك

De Rynck(، وهي عىل النحو التايل:   
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أوالً، أظهرا أن املســؤولني اإلداريني )مثل، منســقي املشــاريع( يعملون يف صميم إدارة 

الشــبكة،  أمــا السياســيون فدورهم تأييد اتخاذ القرارات السياســية الالزمــة.  هذا الدور 

الســيايس مهمٌّ لحامية الدعم الســيايس، وكذلك لضامن الثقة السياســية يف أهداف ومسار 

املشاريع.  والدور االستباقي لهؤالء املسؤولني اإلداريني قد يؤدي إىل نشوب رصاعات؛ ألنهم 

يقومون بأنشطة ذات طابع سيايس ولكنها رضورية للحفاظ عىل املرشوع.  ومن أجل القيام 

بذلك، يقوم مديرو الشــبكة مبســح املجالني اإلداري والسيايس.  وميكن تفسر مسح املجال 

الســيايس عىل أنه وســيلة لتقييم مدى مالءمة االبتكار، األمر الذي يتجاوز مجرد النظر يف 

التكاليف والفوائد.

د فانديرفورت وآخــرون ).van der Voort et al( عىل أن تنظيــم إدارة االبتكار  وشــدَّ

يتمُّ من خالل السياســات والسياســة، وذكروا أن االبتكار يف مرشوع )راندستادريل( متعدد 

املســتويات ومتعدد الجوانــب.  وقد وضعت هذه املســتويات املختلفــة معايَر مختلفة 

لتصميم وتقييم مرشوع االبتكار.  واملرشوع املبتكر يجب أن يكون مبتكراً قانونياً ومؤسسياً 

وفنياً؛ األمر الذي يتطلب أســاليب إدارية مختلفــة )انظر أعاله(.  ومن ناحية أخرى، هناك 

قيــٌم لالبتكار القانوين، وبعض االبتكارات املؤسســاتية التي تنطوي عىل الالمركزية يف إدارة 

املشــاريع وأنظمة السالمة واإلعدادات القياسية، هذه االبتكارات لها أصول خارج املرشوع، 

هات السياســات الوطنية )الزخم الســيايس( من أجل إفساح مجال  فهي تبدأ من خالل توجُّ

أكــرب للمنظامت الحكومية الالمركزية وأصحــاب املصلحة املحليني.  وهذا ينطبق أيضاً عىل 

االبتكار الفني، أي واجهات تعامل جديدة بني تشكيلة مختلفة من األنظمة الفنية الجديدة 

م خصيصاً للتعلم  والقدميــة.  ويخدم هذه املتطلبات واملطالب والقيم أســلوب مرن ومصمَّ

والتكيف، وهنا يسود منطق مالءمة السياق املحيل.  ومن ناحية أخرى، فإن متويل املرشوع، 

مبــا يف ذلك الَجمع بــني التمويل املقطوع وعقد التســليم الجاهز يف الهــاي، يوفِّر حوافَز 

للتوجيه بناًء عىل الوقت واملال، مؤكداً قيامً، مثل:   الكفاءة، والتحكم، والقدرة عىل التنبؤ.

 van der Scheer, Noordegraaf( مها فانديرشــر، نورديغراف ومورس األدلة التي قدَّ

and Meurs( يف مســاهمتهم عــن دور املديرين التنفيذيــني يف الرعاية الصحية يف تطوير 

ح متاماً أنَّ ابتكارات الرعاية الصحية  االبتكارات الريادية/اإلدارية واملؤسســاتية/املهنية توضِّ



الفصل العارش

االبتكار يف القطاع العام:  الربط بني القدرة والقيادة 272

يف رصاع بــني منطــق العواقب )من حيــث الرتكيز عىل الكفــاءة واإلدارة ومحاكاة األعامل 

التجارية( ومنطق املالءمة )من حيث تطوير أســاليب جديدة من التفكر والعمل تســاعد 

عىل تحسني الكفاءة املهنية يف نظام الرعاية الصحية(.  وتعتمد رشعية إسرتاتيجيات االبتكار 

التــي طبَّقها هؤالء املديرون التنفيذيون عــىل مدى تلبيتها ملطالب وقيم كال املنطقني، عىل 

الرغــم من أن الرتكيز يختلف َوفــق القطاع الذي يعمل فيه هــؤالء املديرون.  ويف الوقت 

نفســه، يرى املؤلفون أن هــؤالء املديرين أصبحوا أكرث وعيــاً للحقيقة من خالل التدريب، 

ويدركــون أنَّ عليهم التوفيَق بني املنطقني ليك تحظى منظامتهم بالرشعية؛ وهذا هو الحال 

بالتأكيــد إذا كانت البيئة املؤسســاتية وبيئة السياســات التي يعمل فيهــا هؤالء املديرون 

غامضًة.

ما االســتنتاجات التي ميكن صياغتهــا عند مقارنة هذه النتائج؟  مثــة أمناٌط متكررة يف 

مســاهامت هــذا الكتاب.  أوالً، أظهــر معظم املؤلفني أنَّ طبيعة االبتــكار يف القطاع العام 

ليســت مجرد تطوير وتنفيذ االبتكارات التي تســهم يف كفاءة وفاعليــة القطاع العام، وأن 

مها هذه االبتكارات ينبغي أن تكون أيضاً مناســبة، وبطريقة  الحلول واألســاليب التي تقدِّ

تضمن قبولَها يف املناخ السيايس ولدى عامة الناس.

ه يف قيــم االبتكارات املقرتحة.  ويرى بعض  ثانيــاً، يجب أْخُذ الحيطة من أحادية التوجُّ

املؤلفــني أن الرتكيــز األحادي عىل قيمة الكفــاءة يف االبتكارات املبنية عــىل اإلدارة العامة 

هات القيم األخرى، وهو مــا يحدُّ من نطاق ابتكارات  التنفيذيــة الجديــدة يدفع جانباً توجُّ

القطاع العام األخرى.  ويف الوقت نفســه، قد يكون العكس صحيحاً، فاالبتكارات التي تركِّز 

فقط عىل املالءمة العامة والسياسية وال تأخذ يف االعتبار الكفاءة والفاعلية قد تواجه مشكلًة 

هات  يف الرشعيــة؛ ولذلك ينبغي مراعاة منطــق العواقب وكذلك منطــق املالءمة يف التوجُّ

القيمية لالبتكار يف القطاع العام.  ومن املهم إدراك أن هذا التوازن يعتمد دامئاً عىل السياق، 

ويتم تحقيُقه من خالل الجهات يف بيئة االبتكار املحلية.

ثالثاً، ياُلحظ أن أحد األســباب التي تجعل منطق املالءمة مهامً يكمن يف دور السياســة، 

 ،1989 ،March and Olsen( ويعدُّ ذلك غَر مســتغرٍب يف ضوء ما ذكره مارتش وأولســن

ص 160( مــن أن السياســة يتــمُّ تنظيمها حول منطــق املالءمة.  إن الدعــم الذي يقدمه 
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السياسيون لالبتكار يعكس املساهمة املتصورة لالبتكار يف التعامل مع التحديات املجتمعية 

املطروحة عىل جدول األعامل السيايس.  وتخربنا املشاركة السياسية بالفعل عن حالة االبتكار 

 Voets and De( فويتس وديرينك ،)Lewis et al.( كام بينت مســاهامت لويس وآخرين

  .)van der Voort et al.( وفانديرفورت وآخرين ،)Rynck

رابعاً، نظراً لتأثر منطق املالءمة، والحاجة للموازنة بني القيم واملصالح العامة املختلفة؛ 

أكَّدت العديُد من املســاهامت عىل رضورة تبني إســرتاتيجية ابتكارية تطويرية وتدرُّجية.  

ويبدو أن املالءمة العامة والسياســية لالبتكار تتناسب مع إســرتاتيجية االبتكار التدريجي، 

ويرتتب عىل ذلك أثران عىل األقل:   األثر األول هو الحاجة لصياغة إسرتاتيجية ابتكار تكيُّفية 

ه يف املدى القصر املهيمن يف بعض األحيان عىل  وطويلة املدى، والتي قد تتعارض مع التوجُّ

برامج االبتكار التحويلية التي تتمُّ من األعىل إىل األسفل.  وهكذا، تتطلب ابتكارات القطاع 

العام قدرًة شــخصية ومؤسســاتية للتكيُّف مع ســياق االبتكار.  ويف الوقت نفسه، يُفرتض 

مســبقاً أن السياسيني وصانعي السياسات قادرون عىل الحفاظ عىل أداء بيئة االبتكار لفرتة 

ح معضلًة مثرة لالهتامم:   من ناحية، فالدعم السيايس الدائم مهم؛ ومن  طويلة، وهذا يوضِّ

ناحية أخرى، فإن اآلفاق السياســية للسياسيني وصانعي السياســات قصرة املدى، وبالتايل 

فمــن املهم وجود قيادة قــادرة عىل الربط بني املديني القصــر والطويل، ويقودنا ذلك إىل 

األثر الثاين الذي يجُب معالجتُه، وهو أســلوب القيادة املطلوب.  إسرتاتيجية االبتكار املبنية 

عىل التطوُّر والتكيُّف والتدرُّج تتطلب الدعَم عىل املدى الطويل، ولن تتوافق مع األســلوب 

القيادي الذي يعتمد عىل القوة والسلطة من أجل تحقيق تغيرات مركزية وقصرة األجل يف 

السياسات، ومن ثَمَّ يحتاج االبتكار يف القطاع العام إىل نوع معني من القيادة، وهي القيادة 

الداعمة للروابط والشبكات.

نحو بحوث مستقبلية جديدة:

لقــد بيَّنا يف هذا الكتاب أن االبتــكار يف القطاع العام ميكن، ورمبا ينبغي، دراســته من 

منظور تطوير قدرات الربط أو االتصال، وهذا يشــر إىل عدة جوانب ميكُن تفصيلُها بطُرق 

مختلفة لن نذكرها هنا؛ ألنه ســبق تناولُها بشــكل مفصل يف األقســام السابقة.  ومع ذلك، 

واســتناداً إىل النتائج املذكورة، تمَّ رصُد عدد من القضايا ذات العالقة التي ميكن أن يبحثها 
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علــامء اإلدارة العامــة واإلدارة التنفيذيــة للبناءعىل النتائج التي تمَّ التوصــُل إليها يف هذا 

الكتاب وتطويرها، وهي عىل النحو التايل:

أوالً، متَّت اإلشــارة إىل أن هناك حاجًة ملســاحات غر رســمية لتطوير االبتكارات، ولكن 

ماذا تعرف عن بيئات االبتكار العامة هذه؟  سيكون من املثر لالهتامم إلقاء نظرة فاحصة 

عىل أســاليب العمل يف شــبكات »بيئات االبتكار«.  وبالتايل، ومن منظور تحليل الشبكات 

االجتامعية، من املهم دراســة التفاعالت التي تجري عىل املســتوى التفصييل لبيئة االبتكار، 

وليس فقط عىل مســتوى البنية املتوســطة.  ما الجهات يف هذه البيئة؟  وما أدوارها؟  وما 

تأثرهــا عىل اآلخرين؟  وفيام يخصُّ دوافع وعمليات هذه الجهات، قد نبحث كيف تحاول 

املوازنة بني املصالح الشخصية أو املصالح الخاصة باملؤسسة )أو بالوحدة( واملصالح العامة.  

ما االرتباطات بني هذه املصالح؟  وهناك أيضاً ســبٌب آخر ألهمية االرتباطات:  من ناحية، 

يشر العلامء إىل أن البعَد االجتامعي للعالقات والتفاعالت-من حيث العالقات غر الرسمية 

والشــبكات الشخصية - مهمٌّ يف إعداد وتنفيذ االبتكار.  ومن ناحية أخرى، ماذا يخربنا ذلك 

عن نزاهة وانفتاح بيئة االبتكار يف القطاع العام؟  ونظراً ألهمية الشــبكات الشخصية وغر 

الرسمية، كيف يؤثِّر ذلك عىل محتوى املصلحة العامة؟  وكيف تتم حامية املصلحة العامة؟

ثانيــاً، من املثــر لالهتامم أن نرى كيفيــة ارتباط هذه املناطق غر الرســمية باملناطق 

الرسمية داخل اإلدارة العامة.  ونظراً للرتكيز عىل إنشاء هذه املناطق غر الرسمية التي يتم 

فيها طرح األفكار الجديدة ومناقشتها، والتي يوجد فيها مجال للتجربة والخطأ، فمن السهل 

إغفال أن الجزء الرســمي واملؤسسايت من اإلدارة العامة يلعب أيضاً دوراً حيوياً.  فهو يلعب 

دوراً ليــس فقط يف تهيئة الظروف التي تؤدي إىل ظهور املناطق غر الرســمية، ولكن أيضاً 

فيام يتعلق باعتامد ونرَْش االبتكارات التي يتمُّ اكتشافها يف هذه املناطق؛ ولذلك، من املهم 

بَْحث كيفية حدوث هذه التفاعالت والتداخالت بني هذه املناطق الرســمية وغر الرسمية، 

وما هي اآلليات املحرِّكة لهذه التفاعالت.

ثالثاً، العديد من اإلسهامات يف هذا الكتاب تشر إىل أن تطوير قدرات الربط أمٌر حيوي، 

ولكن استخدام القدرات يفرتض أن األفراد قادرون عىل تطوير هذه القدرات.  وبالتايل فمن 

خالل مالحظة االبتكار يف إدارة املوارد البرشية يف القطاع العام، من املفيد دراسة الجدارات 
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املطلوبــة للوفــاء مبختلف أدوار الربط يف مراحل مختلفة من مســار االبتكار، وكيف ميكن 

اكتساب هذه الجدارات والحفاظ عليها.

رابعاً، رأت إســهامات عديدة أنَّ تطوير وتنفيذ االبتكار يف القطاع العام تشارك فيه عدة 

مســتويات يف الحكومة، وهذا ال يتضمن املســتويات املحلية واإلقليمية والوطنية فحسب، 

ولكن أيضاً املستوى األورويب.  وبالتايل، سيكون من املثر لالهتامم تحليل كيفية ارتباط هذه 

املســتويات املختلفة ببعضها البعض بشكل عميق.  ما أنواع العبور واالنتقال التي تحدث؟  

كيف تحدُّ من خصوصية وحرية األطراف؟  كيف تُســهم يف إيجاد بيئات االبتكار؟  ولذلك، 

د املستويات يف ابتكار القطاع العام هو حقل خصب للمزيد من البحوث. فإن جانب تعدُّ

وأخــراً وليس آَخرًا، فاألزمة املالية التي اندلعت عام 2008 والدعم الضخم الذي قدمته 

الحكومــات للقطاع املــايل والقطاعات االقتصاديــة األخرى من املجتمع مــن أجل البقاء، 

يعني أن الحكومات يف العديد من الدول الغربية مجربٌة اآلن عىل تســوية حســاباتها.  ويف 

العديــد من الدول، تبحث الحكومات بشــكل جاد يف نفقاتها مقارنــة باملهام التي تؤديها.  

ويجري حالياً تقليص العمليات وإعادة تقييم الربامج.  ويف الوقت نفسه، تعترب العديُد من 

الحكومات هذه األزمة فرصًة ليك يتم تحديث الحكومة والقطاع العام نفســه.  ويف القيام 

بذلــك، تقــوم الحكومات برحلة ابتكار جديدة.  ونأمل أن تســاعد الــرؤى املقدمة يف هذا 

الكتاب يف التغلب عىل الصعوبات والعقبات والتحديات التي تنتظر الذين يرشعون يف هذه 

الرحلة.  وعىل الرغم من أنه قد تكون هناك ضغوط سياســية وعامة الستكشاف واستغالل 

إســرتاتيجيات االبتــكار والتحديث القامئة عىل التحوُّل من األعىل إىل األســفل والرتكيز عىل 

الكفــاءة؛ فإنــه من املهم األخذ بعني االعتبار االســتنتاجات التي خلــص إليها هذا الكتاب:   

تطوير إسرتاتيجية ابتكار قوية، وقابلة للتكيف والتطور، وتُواِزن بني الحاجة إلنشاء حكومة 

أكــرث كفــاءة وحكومة يُنظر إليها عىل أنها رشعية وجديرة بالثقــة يف تعاملها مع التحديات 

االجتامعية التي تنتظرنا.
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الفصل الحادي عشر

منظور االبتكار االجتماعي في القطاع العام:  اإلنشاء المشترك، 

التنظيم الذاتي وحوكمة الحكومة
فيكتور بيكرز، جوريان إديلينبوس، خوزيه نيدرهاند، برام ستيجن، الرس تومرز، وويليام فوربريغ

 Victor Bekkers, Jurian Edelenbos, José Nederhand, Bram Steijn, Lars(

)Tummers and William Voorberg

مقدمة:

ــق املزيَد من االهتامم كمجال  االبتــكار من القضايا املتكررة يف اإلدارة العامة، وقد حقَّ

مســتقل للدراســات خالل الســنوات األخرية.  وتعود شــعبية املوضوع إىل كونه »مفهوماً 

ســحرياً« لدى البعــض )بوليت وهيوب Pollit and Hupe، 2011(.  واملفاهيم الســحرية 

مرتبطة بالسياسة التي يســتخدمها صنَّاع السياسات لتأطري وتربير رضورة إحداث تغيريات 

م وعداً  معينــة يف القطــاع العام.  واالبتكار مفهوم يُلهم الناَس وُصنَّاع السياســات؛ ألنه يقدِّ

بتغيري جذري، ويف الوقت نفسه يحاول إقناع اآلخرين بأن التغيري أمٌر ال مفرَّ منه.  والرغبة 

يف ابتكار القطاع العام لها تاريخ طويل يرتبط يف بعض األحيان بربامج اإلصالح من أجل تلبية 

التخفيضات يف امليزانية، أو تلبية أيديولوجيات إدارية وحوكمية جديدة )مثل، اإلدارة العامة 

التنفيذيــة الجديدة أو الحكومة املفتوحة(، أو التكيــف مع تقنيات املعلومات واالتصاالت 

الجديــدة )مثل، الحكومة اإللكرتونية( )بيكريز وآخــرون، 2013 )أ((.  وقد قُمنا يف الفصول 

السابقة بوصف وتحليل مامرسات االبتكار يف القطاع العام والدوافع واملعوقات ذات الصلة.

ويف هذا الوقت تبحر رحلة االبتكار يف القطاع العام يف العديد من الدول الغربية تحت 

علــم جديد هو »االبتكار االجتامعي« )بيكريز وآخــرون .Bekkers et al، 2013 )أ(، 2013 

)ب((.  وقد أنشأ الرئيس األمرييك أوباما – عىل سبيل املثال - صندوق االبتكار االجتامعي، 

وهو برنامج سياســات يتبع مؤسســة الخدمة الوطنية واملجتمعيــة.  ويجمع الربنامج بني 

املــوارد العامة والخاصــة لتنمية الحلول املجتمعية الواعــدة يف ثالثة مجاالت ذات أولوية:  

دة  الفرص االقتصادية، واملســتقبل الصحي، وتطوير الشــباب.  وفكرة هذا الصندوق مستمَّ
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مــن خطــاب ألقاه أوباما يف 30 يونيــو 2009، ذكَر فيه:  »الحلــول لتحديات أمريكا يجري 

تطويرها كل يوم عىل املســتوى الشــعبي، وال ينبغي للحكومة أن تحل محل تلك الجهود، 

ولكــن ينبغــي أن تدعم هذه الجهــود « )1(.  وقام رئيس الــوزراء الربيطاين كامريون بدمج 

ى بـــ »املجتمع الكبري« أو »الحكومة الصغرية«.   االبتكار االجتامعي يف رؤيته حول ما يُســمَّ

ويف هــذا البيان، بتاريخ 2010، حاول الرئيس الربيطاين إعادة صياغة دور الحكومة، وبالتايل 

تبني فكرة املشــاريع االجتامعية أو املجتمعيــة االبتكارية.  والفكرة هي إعطاء املجتمعات 

املحلية املزيد من القوة وتشــجيع الناس للعب دور نشــط يف هذه املجتمعات.  واالفرتاض 

هو أن هذه املجتمعات تُنشــئ جمعياٍت تعاونيًة وخريية ومشــاريع مشــرتكة واجتامعية 

أخــرى للتعامل مع االحتياجات املحلية وامللموســة لدى املواطنــني )2(.   وأخرياً وليس ليس 

آخــراً، تبنت املفوضية األوروبية أيضاً االبتــكار االجتامعي ضمن جدول األعامل اإلصالحي.  

فاالبتكار االجتامعي هو »األفكار الجديدة التي تعمل عىل تلبية االحتياجات غري امللبَّاة )3(.  

وميكن وصفها ببساطة بأنها االبتكارات التي لها طابع اجتامعي من حيث الغاية والوسيلة«.  

ومن ثَمَّ فإن االبتكار االجتامعي هو املفهوم »الســحري« الجديد الذي يســتخدمه صانعو 

السياسات لتربير مجموعة من اإلصالحات التي متسُّ بشكل أسايس الدوَر التقليدي للحكومة 

يف املجتمــع.  وبالتايل، من املهم الحصول عىل فهــم أعمق حول طبيعة االبتكار االجتامعي 

يف القطاع العام.

ملــاذا تبّنى ُصنَّاع القــرار يف حكومة الواليــات املتحدة، واململكة املتحــدة، واملفوضية 

األوروبيــة فكرة االبتكار االجتامعي؟  إنَّ العنرص »الســحري« يف مفهوم االبتكار االجتامعي 

هــو أنه يحاول تحقيق هدفني )بيكريز وآخرون .Bekkers et al، 2013 )أ((:  الهدف األول 

هــو التغلُّب عىل التحديــات الكبرية التي تواجهها املجتمعات الغربيــة الحديثة يف الوقت 

الراهــن، مثل زيادة العمر املتوقع للمواطنني، وهو ما يؤدي إىل زيادة الطلب عىل خدمات 

معينة وأســاليب جديدة لتنظيم الرعاية الصحية، واملعاشــات التقاعدية، واإلسكان.  مثال 

آخر هو املســتوى املعييش املتدين يف مناطق معينة يف املدن ويف الريف، وهو ما يؤدي إىل 

عدم املســاواة يف األوجه االجتامعية واالقتصاديــة والثقافية مام قد يؤثِّر عىل فرص حصول 

األطفال عىل التعليم )مولغان Mulgan، 2009(.  وبالتايل يصبح االبتكار االجتامعي قصًة أو 

حكايًة مغرية يحكيها ُصنَّاع السياســات والسياسيون والرياديون واالجتامعيون واملواطنون 
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واالستشــاريون عن كيفية التعامل مع تحديات اجتامعية وسياسية محددة.  وللقيام بذلك، 

 ،1967 ،Edelman تُطــرح مفاهيم، مثــل:  االبتكار االجتامعي، واللغة املشــرتكة )إدملــان

، ويتعلق بــدور الحكومة )املتناقص(،  1976(.  والهــدف الثاين من االبتكار االجتامعي أَعمُّ

ــف، بدأ النقاش  ويرتبط ذلك باألزمة املالية وامليزانية يف القطاع العام.  ونتيجة لهذا التقشُّ

حول الدور الذي تلعبه املنظامت الحكومية يف توفري جميع أنواع الخدمات والســلع )شبه( 

العامــة.  وعىل ســبيل املثال، هل من املمكن أو املرغوب فيــه أن يكون لديك مكتبة عامة 

دون وجود أمني مكتبة محرتف؟  أو هل من املمكن أو املرغوب فيه أن يتوىل ســكان الحي 

واألقارب رعاية املرىض وكبار السن من خالل توفري وجبات الطعام الساخنة والعناية وغريها 

ز  من أشــكال الدعم االجتامعي؟  والنتيجة هي أن االبتكار االجتامعي غالباً ما يعمل كُمحفِّ

ملناقشة واستكشاف ترتيبات جديدة يف التنسيق والحوكمة والخدمات العامة.

ما نراه يف ســياق االبتكار االجتامعي هو طرٌح للتنظيم الذايت واملجتمعات املنظمة ذاتياً 

Edelenbos كبديــل للخدمات العامة التقليدية القامئة عىل الحكومة )إديلنبوس ومريكريك 

and Meerkerk، 2011؛ نيدرهاند وآخرون .Nederhand et aI، 2014(.  واملعهود يف هذه 

املبــادرات للتنظيم الــذايت أن يُنظر للمواطنني عىل أنهم رشكاُء يف إنشــاء الخدمات العامة 

الجديدة )فوربرغ وآخرون .Voorberg et al، 2013(.  ويف الوقت نفسه، فإن هذا ال يعني 

أنَّ دور الحكومــة مســتغنى عنه.  فهو يتطلب ليس فقط طريقــة أخرى للعمل الحكومي 

والتوجيــه، ولكــن كذلك جدارات أخرى يتعــني عىل موظفي الخدمة املدنيــة أو اإلداريني 

التمكُّن منها من أجل تيســري ودعم ظهور هذه املجتمعــات املنظمة ذاتياً.  ويف الكثري من 

األحيان يُنظر إىل هذه املجتمعات عىل أنها الرائدة يف االبتكار االجتامعي.  ولذلك، فإننا نُويل 

اهتامماً واضحــاً لظهور وتنمية املجتمعات املنظمة ذاتياً، حيــث يبدو أنها أصبحت مهمًة 

يف مختلــف املجاالت والقطاعات العامة، مثل:  الطاقة )املســتدامة(، واإلســكان، والصحة، 

والرعايــة االجتامعية، والخدمات االجتامعية.  ومن وجهة نظرنا، هذا منظور مثري لالهتامم؛ 

ألن ظهــور هذه املجتمعات يف ســياق االبتكار االجتامعي يعنــي أنَّ هناك تغيرياً يف األدوار 

التقليديــة لألفراد يف الحكومة، الذين يواجهون االبتكار االجتامعي ويســتجيبون له.  ونرى 

أن االبتكار االجتامعي ال يحدث يف فجوة مؤسساتية، ويعني أنَّ أدوار األفراد وقواعد اللعبة 

تحتاج إىل تغيري كذلك.  ويؤثر ذلك أيضاً عىل الطريقة التي ميكن للحكومة من خاللها تحفيز 
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أو تعزيز مامرســات االبتكار االجتامعي القامئة عىل أســاس التنظيم الــذايت.  وبالتايل، فإن 

الهدف من هــذا الفصل هو تصوُّر الدور الذي يلعبه التنظيم الذايت يف االبتكار االجتامعي، 

واستكشاف أنواع الرتتيبات الحوكمية التي تسمح بالتنظيم الذايت.

وبناًء عليه، تمَّ ترتيب هذا الفصل كام ييل:  أوالً، سوف نتناول عدداً من الجوانب ذات 

الصلة باالبتكار االجتامعي يف القطاع العام.  ثانياً، سوف نتطرق إىل دور املواطنني باعتبارهم 

مبادرين أو مشــاركني يف إنشاء الخدمات العامة يف سياق التنظيم الذايت.  ثالثاً، نتناول دور 

الحوكمــة الفوقية التي تتبعها الحكومات عندما تشــارك وتدعم شــبكات التنظيم الذايت.  

وفيام يتعلق بدور حوكمة الحكومة، ســوف نتحدث أيضاً عن الجدارات وأســلوب القيادة 

الالزمة للتعامل مع هذه املبادرات املجتمعية، ثم نختتم بالخالصة يف نهاية الفصل.  

مفهوم االبتكار االجتماعي:

االبتــكار االجتامعــي مفهوم أكرث إبهاماً رمبــا من مفهوم االبتكار نفســه.  وعالوة عىل 

ذلــك، فإنه يف الكثري من الحاالت مفهوم معياري )بيكريز وآخرون، 2013 )ب((.  واألدبيات 

املتعلقة باالبتكار االجتامعي يهيمن عليها »األدبيات الرمادية«، مثل:  التقارير االستشــارية 

 ،Mulgan للسياســات، ومذكرات البحــوث التطبيقية، وقوائــم املهام املعياريــة )مولغان

2009؛ هوالدت وشــورتز Howaldt and Schwarz، 2010(.  ويعود عدم وضوح االبتكار 

د املصادر الفكرية واختالفها، التي تناولت هذا املفهوم.  وكان بعض  االجتامعي أيضاً إىل تعدُّ

صانعي السياســات واألكادمييني يشعرون باالستياء من الرتكيز القوي عىل التقنية يف أدبيات 

االبتكار وسياســات االبتكار، حيث إن التقنية غالباً ما تُعدُّ مصــدراً حيوياً لالبتكار، وبالتايل 

م مســارات جديدة للتقدم.  ومن هنا فقد رأى بعض العلــامء أن التمكني يعدُّ مصدراً  تقــدِّ

حيوياً لالبتكار، عىل ســبيل املثال يف تخطيط املناطق الحرضية والتنمية الحرضية )موالرت 

  .)2012 ،Caulier-Grice et al. 2005؛ كولري-غريــس وآخرون ،Moulaert et al.وآخرون

ى باملشاكل »املستعصية«، مثل:  ندرة الطاقة، والشيخوخة  املصدر الثاين هو ظهور ما يُســمَّ

الســكانية، وتغريُّ املناخ، والتكتُّل الحرضي.  وتتطلب درجة التعقيد يف هذه القضايا رضورة 

إرشاك أصحــاب املصلحة املتعددين، ووضــع ترتيبات تدعم االســتفادة من خربات معينة 

وجلب موارد أخرى )كولري غريس وآخرون .Caulier-Grice et al، 2012؛ نيكولز ومردوك 
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Nicholls and Murdock، 2012(.  ويعدُّ ذلك سبباً يف أن بعض الباحثني يعرِّفون االبتكار 

االجتامعي بـ»االبتكار التعاوين« يف الشبكات التي تعتمد بشكل كبري عىل مشاركة املواطنني 

أو املســتخدم النهايئ )سورينســن وتورفينــغ Sørensen and Torfing، 2011؛ بيســتوف 

Pestoff، 2012(.  ثالثــاً، تــم تبنــي مفهوم االبتــكار االجتامعي أيضــاً يف األبحاث اإلدارية 

والتنظيمية، حيث يشري إىل جوانب مختلفة، مثل دور رأس املال االجتامعي باعتباره متطلباً 

لالبتــكار يف املنظامت، ودور املســؤولية االجتامعية والريادة االجتامعية، وتطوير أســاليب 

جديــدة للعمل بحثاً عن تــوازن جديد بني العمل ومتطلبات الحيــاة، وكذلك دور القيادة 

التحويلية )مــوالرت وآخرون .Moulaert et al، 2005(.  واملصــدر األخري لجاذبية مفهوم 

االبتــكار االجتامعي هم العلامء وصنَّــاع القرار الذين يركزون عىل تحويــل النُّظُم بأكملها 

)مثل:  التصوُّر، والتصميم، وإنتاج وتوزيع املنتجات والسلع( من أجل التصدي لالحتياجات 

االجتامعيــة والبيئية وإخفاقات الســوق، وهو ما يعني ضمنياً تأســيس عالقات اجتامعية 

.)2012 ،Nicholls and Murdock جديدة )نيكولز ومردوك

ويعرِّف مولغان )Mulgan, 2006( االبتكار االجتامعي بأنه »أنشــطة وخدمات مبتكرة 

زها هدف تلبية حاجة اجتامعية، ويتم تطويرها ونرشُها يف الغالب من خالل املنظامت  يحفِّ

التي غرضها اجتامعي«.  ويعرِّف باســون )Bason، 2010، ص 96( االبتكار االجتامعي بأنه 

االبتــكار من أجل املصلحة االجتامعيــة العامة، أو ألفكار جديــدة )املنتجات، والخدمات، 

والنــامذج( التي تلبــي االحتياجات االجتامعيــة، وتخلق التعــاون أو العالقات االجتامعية 

الجديدة يف الوقت نفســه.  وينظــر بيتــس )Bates، 2012، ص XIX( لالبتكار االجتامعي 

باعتباره »عملية معالجة التحديات األكرث إلحاحاً يف العامل من خالل حلول أفضل من الحلول 

الحاليــة، وتكون جديــدة وذات فائدة للمجتمع ككل وليس لكيــاٍن واحٍد فقط«.  ويُعرِّف 

سيلس وآخرون ).Cels et al، 2012، ص 4( »االبتكار االجتامعي كمحاوالت لتحويل الطريقة 

التي تعالج بها املجتمعات املشــكالت االجتامعية وإنتاج السلع والخدمات العامة ]...[؛ من 

أجل تحســني املخرجات االجتامعية، وخلق قيمة عامة«.  ويــرى االتحاد األورويب )2010( 

أن االبتكار االجتامعي هو االبتكار الذي غايته اجتامعية ووســائله اجتامعية، وبالتايل يتبنى 

أفكاراً جديدًة تلبي االحتياجــات االجتامعية من خالل خلق العالقات االجتامعية الجديدة 

التــي غالباً ما تؤدي إىل أشــكال جديدة من التعاون.  وباملثل، نــرى أنَّ االبتكار االجتامعي 
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كمفهــوم يرتبط أيضــاً يف الكثري من األحيان بالريادة االجتامعية.  وعىل ســبيل املثال، ماير 

رف الريادة االجتامعية كالتايل: )Mair، 2010، ص 19( يُعِّ

عمليــة تلبية االحتياجات األساســية املحلية القامئة التي ال تلبيهــا املنظامت التقليدية.  

ووفقــاً لالحتياجــات القامئة، عادًة ما تنطوي العملية عىل توفري الســلع أو الخدمات، و/أو 

إنشــاء مؤسســات غري موجودة، أو إعادة تشكيل املؤسســات املرتهلة ]...[ من أجل تغيري 

أو تعديــل الرتتيبــات االجتامعية أو االقتصادية التي تســهم يف حالة الفشــل، وذلك لتلبية 

االحتياجات األساسيات.

وبالنظر إىل األدبيات، وأخذاً يف االعتبار املناقشة السابقة حول طبيعة االبتكار يف الفصل 

 Bekkers األول، فإننا نرى أن االبتكار االجتامعي يشــري إىل خمسة عنارص )بيكريز وآخرون

.et al، 2013 )أ((:

1- يركــز االبتكار االجتامعي بوجه خاص عىل إنتاج مخرجــات موجهة لتلبية االحتياجات، 

وبهذه الطريقــة تتم تلبية احتياجات املجتمع أو مجموعــات محددة يف املجتمع عىل 

املدى الطويل، وتتصدى لعدد من التحديات التي تواجهها املجتمعات، مثل الشيخوخة 

 ،European Union 2006؛ االتحاد األورويب ،Mulgan الســكانية أو البطالة )مولغــان

.)2012 ،Cels et al. 2012؛ سيلس وآخرون Bates 2010؛ بيتس ،Mair 2010؛ ماير

2- ومــن أجل تطويــر وتنفيذ هذه االبتكارات املدفوعة باالحتياجات، من املهم أن يشــارك 

املســتخدمون النهائيون وغريهم من أصحاب املصلحــة املعنيني يف عملية تطوير وتنفيذ 

ومتابعة واعتامد هذه االبتكارات؛ ولذلك يُنظر لالبتكار االجتامعي عىل أنه نتيجة لعملية 

إنشائية مفتوحة مشــرتكة )باسون Bason، 2010؛ يل وآخرون.Lee et al، 2012(، والتي 

 ،Bommert 2005؛ بومرت ،Gloor غالباً ما تتمُّ يف »شــبكات االبتكار التعاوين« )غلــور

2010؛ سورينســن وتورفينــغ Sørensen and Torfing، 2011(.  ويجلــب أصحــاب 

املصلحة املعنيني معارفهم ومعلوماتهم وخرباتهم ومواردهم للمشاركة من أجل الوصول 

لنتائــج مبتكــرة ذات صلة بهم، ولكن ذلك ال يحدث عىل الفور، ويُفرتض مســبقاً وجود 

حاالت تعاون تجمع بني الثقة واملجازفة، وتتميز مبشــاركة األفكار اإلبداعية عرَب الحدود 

التنظيمية والقطاعية والتخصصية )مولغان Mulgan، 2006؛ بومرت Bommert، 2010؛ 

.)2012 ،Lee et al. 2011؛ يل وآخرون ،Sørensen and Torfing سورينسن وتورفينغ
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3- يؤكد االبتكار االجتامعي أيضاً عىل أنَّ االبتكار يغريِّ بشكل أسايس أمناط العالقات والتفاعالت 

 ،1998 ،Majone بني أصحاب املصلحة، وأثناء ذلك تحدث عملية »االســتدارة« )ماجون

 ،Thelen ص 97(، أو »التحويل املؤسيس« الذي يُعدُّ الهدف األسايس من العملية )ثيلن

2002، ص 224(.  وهنا يحدث تغيري جذريٌّ يف الطريقة التي يرتبط بها أصحاب املصلحة 

مــع بعضهم البعض، وأســلوب تفاعلهم مع بعضهم البعض، وكيفيــة تعاونهم.  يحاول 

االبتــكار االجتامعــي أن يكون مبثابــة »ُمغريِّ للعبة« من خالل اخــرتاق االعتامدية عىل 

املســار املؤســيس.  وألمناط وعمليات التفاعالت الجديدة آثاٌر عىل ترتيبات وتنظيامت 

املؤسســات القامئة )إديلنبوس Edelenbos، 2005(.  ويعــزز االبتكار االجتامعي قدرة 

املجتمــع عىل الحوكمة للتعامل مع املطالب والتحديــات الجديدة وامللحة؛ ألن اللعبة 

تتغري )املفوضية األوروبية European Commission، 2011 ص 33(.  ونتيجة لعمليات 

االبتكار االجتامعي، تتطلب الخدمات املوجهة لتلبية االحتياجات إنشاء عالقات تعاونية 

جديــدة، وترتيبات مؤسســاتية جديدة )االتحــاد األورويب European Union، 2010؛ 

.)2012 Bates 2011؛ بيتس ،Sørensen and Torfing سورينسن وتورفينغ

4- كــام يؤكد مفهوم االبتــكار االجتامعي أن هذه النتائج ال ترتبــط بالرضورة باالبتكارات 

االعتامديــة القامئة عــىل العلوم والتقنية، فمــن املهم أن تكون نظرتنــا أبعد من ذلك 

البتكارات التقنية، بحيث تشــتمل عىل الســلوك، واملواقف، وأمناط التفاعل والعالقات 

.)2010 ،Howalt and Schwarz هوالت وشوارز(

5- ويشــري االبتكار االجتامعي أيضاً إىل تحديــد و/أو إعادة تحديد القيم العامة التي يتعني 

 ،Mulgan تحقيقهــا نظــراً للعديد من التحديات التــي تواجهها املجتمعــات )مولغان

2006؛ سيلس وآخرون .Cels et al، 2012(.  ولتحقيق هذه القيم، ليس من املهم فقط 

أن ننظر للنتائج املفرتضة أو التي تحققت من االبتكار من حيث الفاعلية أو الكفاءة.  إنَّ 

القيم العامة التي يســعى إليها االبتكار االجتامعي تحاول أيضاً ضامن أن االبتكار مالئم، 

)عىل سبيل املثال، ألنه يضيف إىل قيمة املواطنة الدميوقراطية(، ويستجيب الحتياجات 

املواطنني الفعلية.

والختصــار هذه النظرة العامة، نُعرِّف االبتــكار االجتامعي باعتباره تحقيق نتائج طويلة 
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األمــد، تهدف إىل تلبية االحتياجات املجتمعية من خالل تغيري جذري يف العالقات واملواقف 

والقوانني بني أصحاب املصالح املعنيني، من خالل عملية املشاركة والتعاون )فوربرغ وآخرون 

.Voorberg et aI، 2013(.  ويف القيام بذلك، ميكن اعتبار االبتكار االجتامعي كـ»ُمغريِّ للعبة«؛ 

ألنه يُنشــئ قواعد جديدة للعبــة، وعالقات ومواقف جديدة.  ويف كثــري من األحيان تتغري 

قواعد اللعبة؛ ألن الدور التقليدي للحكومة كُمنتج للخدمات ذات الصلة قد تمَّ التخيل عنه 

أو يجــري تحديه من ِقبــل ترتيبات بديلة للحوكمة والخدمات.  ونظراً لألهمية التي يعطيها 

دعاة االبتكار االجتامعي لدور شبكات التعاون لتطوير وتنفيذ هذه الرتتيبات الجديدة التي 

تتطلب مشاركة املستخدمني النهائيني )مثل:  املواطنني، والرشكات، أو املنظامت املجتمعية( 

يف اإلنشــاء؛ نــرى أن املنظامت الذاتية تلعــب دوراً مهامً يف العديد من مامرســات االبتكار 

االجتامعي.  وبالتايل، من املهم أن نتطرق لهذا املفهوم مبزيٍد من التفصيل.  

مفهوم التنظيم الذاتي:

غالبــاً ما يرتبُط االبتكار االجتامعي مبفهوم التنظيم الــذايت؛ ألنَّ االبتكار االجتامعي يتم 

تطويــره وتنفيذه من خالل شــبكات االبتكار التعاونية.  يف هذه الشــبكات، يجري تطوير 

الخدمات العامة واملشــاريع والربامج الجديدة؛ وأما الخدمات العامة واملشــاريع والربامج 

القامئة فيجري إعادة تشــكيلها.  خالل السنوات األخرية، ونتيجة لرتاجع الحكومة، فإن هذه 

الشــبكات التي يشــارك فيها املواطنون والرشكات والجامعــات املجتمعية واملنظامت غري 

الربحيــة، فضالً عــن املنظامت الحكومية )بطرق مختلفــة، ويف تركيبات مختلفة( أصبحت 

أكــرث أهميًة.  ويف هذه الشــبكات )التي ميكــن أيضاً أن يُنظر إليها عــىل أنها مجتمعات(، 

هنــاك طُرق جديــدة للعمل والتفكري يجري استكشــافها لتوفري بديــٍل للطريقة التقليدية 

التــي يتمُّ مــن خاللها إنتاج الخدمات العامة واملشــاريع والربامج.  وعىل ســبيل املثال، يف 

هولندا أدَّت تخفيضات شــديدة يف ميزانية الرعاية االجتامعية املحلية إىل تراجع منظامت 

الرعاية الحكومية واملهنية.  وما نالحظه هو ظهور شــبكات محلية تبحث عن طرق بديلة 

لتقديم هذه الخدمات، ومن خالل هذه الشــبكات اســتُحِدثت ترتيبات جديدة تستند إىل 

مشــاركة فعالة من ِقبل املواطنني.  وميكن تعريف املواطنني عىل أنهم املبدعون املشاركون 

ورمبا املبــادرون لهــذه الرتتيبات الجديدة )فوربــرغ وآخــرون .Voorberg et aI، 2013؛ 
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د ما هو  نيدرهانــد وآخــرون .Nederhand et aI، 2014(.  والخطوة التالية هــي أن نُحدِّ

التنظيم الذايت، وما هي الرشوط الالزمة لتحقيقه.

التنظيم الذاتي:

التنظيم الذايت يشــري إىل الظهور العفوي للرتتيــب يف النُّظم الطبيعية واملادية )كوفامن 

Kauffman، 1993؛ وولــف وهولفويــت Wolf and Holvoet، 2005(.  والتنظيــم الذايت 

 ،Cilliers هــو القدرة الداخلية للعنارص داخل النُّظم عىل التكيُّف والتطوُّر )مثل:  ســيلريز

1998؛ هيليغن، 2001(.  وقد ظهر املفهوم يف العلوم الطبيعية لرشح ظهور الهياكل املنظمة 

يف العمليــات الفيزيائية العشــوائية، مثل التشــكيل الذايت - عىل حــد وصفهم - للمجرات 

  .)1994 ،Bušev 1984؛ بوسيف ،Prigogine and Stengers والنجوم )بريغوجني وستنجرز

وعنــد تطبيق املبدأ عىل العلوم االجتامعية، ميكــن التمييز بني نوعني:  أوالً، النوع املعياري 

الــذي يشــري إىل التنظيم الذايت كمفهــوم معياري أو أيديولوجي يؤيد فكــرة أن التحديات 

االجتامعية واالقتصادية ينبغي معالجتُها عىل مســتوى املجتمعات )املحلية( عىل أساس أنَّ 

 Pierre and 1995؛ بيري وبيرتز ،Etzioni طبيعــة الناس تعاونية وليســت فردية )إتزيــوين

Peters، 2000(.  والنــوع الثــاين وظيفي براجاميت ينظر للتنظيم الــذايت كمفهوم محوكم.  

ويف مجال اإلدارة العامة، يشــري املفهوم بشــكل عام إىل تبني ســلوك األفراد يف الجهات غري 

ل الحكومة.  وهذا معروف أيضاً باسم الحوكمة  الحكومية، وظهور العمل الجامعي دون تدخُّ

 ،Fenger and Bekkers 2000؛ فينجر وبيكريس ،Pierre and Peters الذاتيــة )بيري وبيرتز

2007(.  ويعــرِّف بونســرتا وبويلنــز )Boonstra and Boelens, 2011( التنظيم الذايت يف 

ســياق التخطيط املكاين كام ييل:  املبادرات التي تنشــأ يف املجتمع املدين من خالل شبكات 

املجتمع املحيل املستقلة، واملكونة من املواطنني الذين هم جزء من النظام الحرضي ولكنَّهم 

مستقلون عن اإلجراءات الحكومية.  وميكن فَهم التنظيم الذايت عىل أنه عملية جامعية من 

االتصال واالختيار والتكيُّف املتبادل يف الســلوك، تؤدي إىل ظهور هياكل منظمة مبنية عىل 

 ،Comfort 1994؛ كومفورت ،Bušev أساس هدف مشرتك بني أعضاء نظام معني )بوسيف

1994، ص 397 - 398(.  
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ويرى إديلنبــوس ومريكــريك )Edelenbos and Meerkerk, 2011( أنَّ التنظيم الذايت 

كعمليات يقوم فيها املواطنون )املنظمون( ومجموعات املصالح االجتامعية بعمل مشــرتك 

بشــكل عفوي.  وقد يكون ذلك نتيجة لعدم الرضا عن جودة الربامج الحكومية السابقة أو 

القامئة أو السياسات أو املامرســات، وتشكِّل استجابًة للسياسات الحكومية املقرتحة.  ومن 

هــذه التفاعــالت املحلية العفوية تنبثــق هياكل محوكمة جديــدة ال يفرضها طرف واحد 

)مريكريك وآخرون .Meerkerk et al، 2013(.  فهي تتشــكل من ِقبل العديد من التفاعالت 

املعقدة وغري الخطية بني الجهات املحلية املتعددة والتي ميكن اعتبارها منطاً ناشئاً وتطويراً 

مشــرتكاً )أوانتش Jantsch، 1980؛ سيلريز Cilliers، 1998؛ غولدستني Goldstein، 1999؛ 

.)2001 ،Heylighen هيليغن

مشاركة المواطنين والتنظيم الذاتي:

الخطــوة التالية هي فهــم الدور التشــاريك للمواطنني ضمن عمليــات التنظيم الذايت.  

واملعهود يف هذه العمليات هو )بدالً من العمل بشكل فردي وداخل القيود املفروضة عىل 

العمليات التشــاركية التي تنظمها الحكومة( أن يقوم املواطنون غالبًا بتنظيم أنفســهم يف 

جامعــات محلية، وأَْخذ زمام املبادرة للعمل الجامعي.  يف مثل هذا التنظيم الذايت، يتفاعل 

املواطنــون ومجموعات املصالح االجتامعية بشــكل عفوي يف أشــكال من العمل الجامعي 

املســتقل عن عمليات التوجيه والهياكل التي تحركها الحكومة، أو كرد فعل لهذه العمليات 

)إديلنبوس ومريكريك Edelenbos and Meerkerk، 2011(.  ومثة فرٌق مهم بني املشــاركة 

العامــة والتنظيم الــذايت للمجتمع؛ فاملشــاركة العامة تبدأ من الحكومــة بوصفها املصدَر 

الرسمي للسياســات ووفقاً للقواعد التي تحددها، وهي مقيدة َوفْق الرضورات التي يراها 

د أوقات وطرَق املشــاركة.  ويف املقابل ينبع التنظيم الذايت من شــبكات  املصدر، والتي تحدِّ

املواطنني ومجموعات املصالح الناشئة التي تهدف إىل تطوير بدائل خاصة بها لحل مبادرات 

السياســات الرسمية.  وال يوجد تعارٌض بني مشــاركة الجمهور ومبادرات أصحاب املصلحة، 

فقد تتحول عمليات املشــاركة العامة إىل تنظيم ذايت )ألن األفراد يشــعرون بخيبة أمل من 

املســاحة املحدودة للمناورة التي يحصلون عليها، أو ألنهم مدعوون لتطوير مبادرة خاصة 

م« من خالل عملية السياســات الرســمية وإمكانية  بهــم(، والتنظيم الذايت ميكن أن »يُعمَّ
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 ،Edelenbos et al. املشاركة يف ميدان السياسات َوفْق ترتيبات املصدر )إديلنبوس وآخرون

قيَد النرش(.

ملــاذا ينظِّم املواطنون أنفســهم يف مجموعات من أجل املشــاركة يف الشــؤون العامة؟  

نشــهد يف الوقت الحارض تغرياٍت أساســيًة يف املشــاركة املدنية فيام يخصُّ الشؤون العامة؛ 

 Stolle and وهو ما يؤدي إىل أشكال جديدة من مجتمعات التنظيم الذايت )ستول وهوغي

  .)2011 ،SCP 2010؛ ،Marien et al. 2009؛ مارين وآخرون ،Bang 2005؛ بانغ ،Hooghe

البعض، مثل بوتنام )Putnam, 2000(، يرى أنَّ املشاركة املدنية آخذٌة يف االنخفاض؛ وآخرون، 

مثــل دالتــون )Dalton, 2008( وبانــغ )Bang, 2009( يرون أن املشــاركة املدنية ال تزال 

موجودًة ولكنها تظهر بأشــكال مختلفة وجديدة.  فهناك رشيحة مهمة من املواطنني الذين 

ال يعتربون أنفَســهم جزءاً من املؤسسات السياسية والحكومية املنتمية لنامذج الدميقراطية 

التمثيلية.  والبعض ِمنهم يبادر أو يسعى إىل االنخراط يف الشؤون العامة أو السياسية خارج 

 Stolle التمثيل املؤسســايت التقليدي بطرق أكرث ارتباطاً بحياتهم الشخصية )ستول وهوغي

.)2013 ،Meerkerk et al. 2009؛ مريكريك وآخرون Bang 2005؛ بانغ ،and Hooghe

اليوم، وخالفاً لألشــكال التقليدية ملشــاركة املواطنني، يرغــب املواطنون يف االنخراط يف 

 Stolle and منظامت غري رســمية ذات هياكل مرنة وبريوقراطية منخفضة )ســتول وهوي

Hooghe، 2005؛ لورنتزن وهوســتنكس Lorentzen and Hustinx، 2007(، وأن يبتعدوا 

عن الهياكل واإلجراءات السياســية والحكومية القامئة التــي يعتربونها غرَي رشعية و/أو غرَي 

فاعلة.  ونحن نرى أن التنظيم الذايت للمجتمع يجري تشــكُّله يف هياكَل جديدٍة ومختلفٍة، 

مثــل الصناديــق االئتامنية والجمعيــات املجتمعيــة )دايل Daly، 2008؛ مريكريك وآخرون 

.Meerkerk et al، 2013(.  ويف هــذه املنظامت الذاتية، يأخذ الالعبون االجتامعيون بزمام 

املبادرة من أجل تطوير األفكار واملشاريع بأنفسهم، دون تدخُّل كبري من جانب املؤسسات 

الحكومية والسياســية.  وبهذه الطريقــة، تظهر املبادرات من األســفل إىل األعىل من ِقبل 

مواطنــني ممكَّنني ومتعلمني تعليامً عالياً بعيداً عن الســيطرة الحكومية.  )مارين وآخرون 

.Marien et al، 2010؛ مريكريك وآخرون .Meerkerk et al، 2013(.  والقطاعات التي تشهد 

تزايداً يف التنظيم الذايت للمجتمع هي:  الرعاية الصحية، اإلسكان، والطاقة )املستدامة(.
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ري المشترك:   المدخل التطوُّ

ويف الوقــت نفســه، يجب أن نعرتف أنَّ أشــكال التنظيم الذايت الخالصــة تعدُّ نادرًة يف 

القطــاع العــام عىل وجه الخصوص.  إنَّ هيمنة الحكومــات يف املايض وقدرتها عىل تحريك 

املــوارد الحيويــة )القانونية واملالية والعلمية(، فضالً عن التزامهــا بحامية املصالح الحيوية 

)مثل، قضايا الســالمة( ال تعدُّ أدواراً مطلقًة لها.  وعالوة عىل ذلك، فإنَّ مجتمعات التنظيم 

الذايت املحلية ليست معزولة، فهي تتشكل أيضاً من خالل تفاعلها مع املؤسسات السياسية 

والحكوميــة القامئــة.  وهذا يؤدي إىل أســئلة مهمة ملا تتم اإلجابة عنهــا بعُد  فيام يخصُّ 

فعالية ورشعية العالقات والتفاعالت بني الدولة واملجتمع.  ولكننا ما زلنا ال نعرف إال القليل 

عــن كيفية تطوير التنظيم الذايت للمجتمع بشــكل فاعل ورشعي بالتفاعل مع املؤسســات 

السياســية والحكومية القامئة )ستول وهوغي Stolle and Hooghe، 2005(.  ولذلك نحن 

بحاجــة إىل الحصول عىل املزيد مــن املعلومات حول التفاعالت بــني الحكومة واملجتمع.  

ز مهامً الزدهــار التنظيم الــذايت يف املجتمع )هورينكامب  ويعترب الســياق املؤســيس املحفِّ

وآخــرون .Hurenkamp et al، 2006؛ مريكريك وآخرون .Meerkerk et al، 2013(.  ولكن 

يعدُّ تعريف »التحفيز« يف هذا الســياق غرَي واضح.  وعالوة عىل ذلك، نحن بحاجة ملعرفة 

املزيــد عن أمناط املواطنة املختلفة وأشــكالها الجديدة )انظــر تونكنسTonkens، 2006؛ 

 ،Marien et al. 2007؛ ماريني وآخرين Lorentzen and Hustinx لورنتزن وهوســتينكس

.)2010

وبالتــايل، فإننا نــرى أن عمليات التنظيم الذايت - مثل االبتــكار متاًما، والذي وصفناه يف 

الفصلني األول والحادي عرش - ينبغي أن يُنظر إليها عىل أنها عملية تطوير مشرتك )غولدستني 

Goldstein، 1999(.  وهذا يعني أن الحوكمة والحوكمة الذاتية ليست تطوراٍت حرصيًة أو 

د.  ومن هذا املنظور تُصبح  متناقضة، فكال التطورين يؤثر عىل اآلخر يف ســياٍق محيلٍّ محدَّ

الحكومة مجرد العب واحد ضمن العديد من الالعبني يف شــبكة التنظيم الذايت )غولدستني 

Goldstein، 1999(.  الخطــوة التاليــة هــي معرفة العوامل التي تــؤدي إىل نجاح عملية 

.)2014 ،Nederhand et al. التنظيم الذايت )انظر نيدرهاند وآخرين
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شروط التنظيم الذاتي:

 Meerkerk et هناك العديد من الرشوط التي تُســهِّل التنظيم الذايت )مريكريك وآخرون

.al، 2012؛ نيدرهانــد وآخــرون .Nederhand et al، 2014(.  أوالً، يتطلب التنظيم الذايت 

حافزاً له طابع تقوميي؛ ألنه يف األساس ميارس الضغط عىل املامرسات القامئة )بوتسام وليشرن 

Bootsma and Lechner، 2002؛ مريكــريك وآخــرون .Meerkerk et al، 2012(.  وهــذا 

الحافــز قد يكون أيضاً حدثاً معيناً أثار االهتامم أو ســلَّط الضوَء عىل القضية )كوب وإلدر 

Cobb and Elder، 1972؛ بريكالنــد Birkland، 1998(، وَوْضــُع التنظيــم الذايت كمدخل 

زاً عىل االستمرارية. مناسب وبديل يف الربنامجني السيايس واالجتامعي ميكن أن يكون ُمحفِّ

ومــن أجــل التعامل مع هــذا الحدث بطريقــة إبداعية ومبتكرة، يجــب عىل الالعبني 

 Meerkerk et التعاون مع بعضهم البعض، وأن تكون اتجاهاتهم منفتحًة )مريكريك وآخرون

.al، 2013(، ولكن التعاون ال يخلو من املخاطر.  وقد أكَّد أوســرتوم )Ostrom, 1999( أنَّ 

الالعبني بحاجة إىل الثقة بني بعضهم البعض من أجل الحفاظ عىل وعودهم وتوثيق العالقة 

بينهم عىل أساس املعاملة باملثل.  ولذلك، فإنَّ الرشط الثاين يشري إىل وجود أو تطوير عالقات 

مبنية عىل الثقة.  كام أنَّ رأس املال االجتامعي الحارض داخل كوكبة محددة من األفراد قد 

ــز التعاون )بيري وبيــرتز Pierre and Peters، 2000؛ بوتنام Putnam، 2000؛ هيجن  يحفِّ

وآخرون .Huygen et al، 2012(، وأيضاً ألنه يشــري إىل الشــعور باالنتامء )هيجن وآخرون

.Huygen et al، 2012(.  وميكــن تعريف رأس املال االجتامعي عىل أنه خصائص مجموعة 

أو مجتمع معني )شبكات ومعايري وثقة( متكِّن املشاركني من العمل معاً بشكل أكرث فاعليًة 

)بوتنــام Putnam، 1995(.  ولذلك، فإن النســيج املحيل واالجتامعــي للمجتمع ميكن أن 

 Zwaard 2009؛ زوارد وسبيشــت ،Nicholls يعمــل كبنية تحتيــة للتنظيم الذايت )نيكولز

.)2013 ،and Specht

ويشــري الرشط الثالث إىل رضورة تباُدل وتفاُعل األفــكار واملعلومات والخربات والرتكيز 

عىل هدف واضح مشــرتك يتطلب هذا التبادل.  وقد بنيَّ كومفورت )Comfort, 1994( أن 

الالعبني الذين لديهم فُرص متكررة للتفاعل هم األكرث احتامالً لضبط ســلوكهم ليتوافق مع 

الطرف اآلخر من أجل تطوير هدف مشــرتك، ولكن إذا زاد عدُد الالعبني والتفاعالت بينهم 



الفصل الحادي عرش

االبتكار يف القطاع العام:  الربط بني القدرة والقيادة 290

عن حدٍّ معني، فإن ذلك يؤثِّر ســلباً عىل عملية التنظيــم الذايت؛ ألنه يزيُد من احتامل تدين 

مســتوى الحلول املطروحة للمشكالت املشرتكة )كوفامن Kauffman، 1993؛ وزي وسبريو

ز  Uzzi and Spiro، 2005(.  وبالتــايل، فإنَّ الرتكيز عىل تطوير هدف مشــرتك وواضح يُحفِّ

 ،Comfort جــودة عملية التعلُّم، وكذلك القدرة عىل اتخاذ القــرارات الصائبة )كومفورت

1994؛ أوسرتوم Ostrom، 1999؛ بوتسام وليشرن Bootsma and Lechner، 2002؛ هيجن 

.)2012 ،Huygen et al. وآخرون

ويشــري الرشط الرابع إىل جغرافية عملية التنظيم الذايت، وهو املوقع الفعيل واالفرتايض 

للتفاعل )املركز(.  فإذا كانــت املعلومات املتوفرة يف املجتمع يف مواقع ومنظامت مختلفة، 

د إمكانيــة َجْمعها يف مكان واحــد )كومفــورت Comfort، 1994(.  ويرى  فــإن ذلك يُهدِّ

كومفورت )1994( أنَّه من أجل اتخاذ قرارات صائبة وشاملة، فإنه من املهم وجود أو إيجاد 

قاعدة معارف )رقمية( مشــرتكة ومتطورة، وقنوات اتصال مفتوحة، وآليات لقراءة التغذية 

الراجعة.  وقد تســاعد شــبكات تقنية املعلومات واالتصاالت، وشبكات اإلنرتنت، وشبكات 

التواصل االجتامعي عىل وجه الخصــوص يف تبادل املعارف واملعلومات والخربات واألفكار.  

إنَّ قدرات الربط يف هذه التقنيات التي تُســهِّل عملية الحشــد )الجزيئ( تســاعد يف إيجاد 

.)2004 ،Bekkers مساحة افرتاضية للتفاعل )بيكريز

الرشط الخامس هو أهمية أنشــطة َمْســح الحــدود من ِقبل األفراد الرئيســيني إلجراء 

االتصــاالت الداخلية )داخل التنظيم الذايت( والخارجية )مع البيئة املؤسســاتية التي يجري 

فيهــا التنظيم الذايت(.  إنَّ هذه القيادة التي تربط بني األفراد تُســهِّل وتحمي التدفَُّق الحرَّ 

لألفــكار والناس واملوارد )مريكريك وآخــرون .Meerkerk et al، 2013(، حيث يكرِّس القادة 

الوقَت والطاقة داخليًّا يف عمليات التفاعل التنظيمي والحوار واملشاركة يف التأسيس املشرتك.  

وعالوة عىل ذلك، تشري أنشطة مسح الحدود أيضاً إىل األنشطة التي تُساعد يف حامية أنشطة 

التنظيم الذايت الناشئة من خالل حامية الحدود بني التنظيم الذايت والبيئة املؤسساتية.  كام 

أنَّ هــذا االرتباط بالبيئة املؤسســاتية مهمٌّ للحصول عىل الدعم الســيايس واإلداري واملايل.  

ففي الكثري من األحيان هناك حاجة ملســاعدة ومســاندة األفراد يف املؤسســات الحكومية 

لرتجمــة األفكار والُخطط املبتكرة الناتجة عن التنظيم الذايت للمامرســات عىل أرض الواقع 
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)الدعم املادي والخربات بشــأن اإلجراءات والقوانني الرســمية، ومــا إىل ذلك(.  وكام ذكرنا 

سابقاً، تســتفيد املجتمعات ذات التنظيم الذايت من تحفيز ومســاعدة السياق املؤسسايت، 

وبالتايل هناك حاجة لنشــاط حــدودي خارجي من ِقبل قادة املجتمــع املحيل )انظر أيضاً 

الفصلني الثامن والعارش من هذا الكتاب(.

والرشط الســادس للتنظيم الذايت هو التبني املتبــادل لألدوار من ِقبل الالعبني من أجل 

التعامــل مع التحديات واملناصب والعالقات الجديــدة، والناتجة عن قواعد جديدة للعبة.  

 ،Comfort 1993؛ كومفورت ،Kaufmann وهذا يتطلب تغيرَي املامرسات القامئة )كوفامن

 ،Edelenbos and Meerkerk 2001؛ إديلنبــوس ومريكــريك ،Johnson 1994؛ جونســون

2011(.  ويتطلب أيضاً املرونَة يف الســلوك واإلجراءات يف األوضاع املؤسســاتية للحكومات، 

حيث إنَّ مشاركة املواطنني أمٌر جديٌد بالنسبة للحكومة، ويتطلب دوراً جديداً من اإلداريني 

وموظفي الخدمة املدنية والسياســيني.  ومن املهم أن يكون لدى األفراد املعنيني مســاحٌة 

كافية للمناورة واملرونة لضبط ســلوكهم مبا يتناسب مع التغريات يف سلوك األفراد اآلخرين 

)كومفــورت Comfort، 1994(.  وعــالوة عىل ذلك، يجب أن يكون لدى األفراد مســاحٌة 

ل الســلطات الخارجية )أوســرتوم Ostrom، 1999(.  ومن  كافية للتطوير الذايت دون تدخُّ

املهــم أيضــاً أن يكون اإلطار القانوين القائم قادراً عىل التعامــل مع هذه األدوار املتغرية أو 

.)2011 ،Edelenbos and Meerkerk الترشيعات الجديدة املطلوبة )إديلنبوس ومريكريك

والرشط الســابع يتعلق بقدرة واستعداد املواطنني عىل التنظيم الذايت، وذلك من جانبني 

مهمــني )بيكــريز وآخــرون .Bekkers et aI، 2013 )أ((:  الجانب األول يشــري إىل توقعات 

املســتخدمني النهائيــني عن النتائج املحتملــة لتنظيمهم الذايت، ومحدوديــة الوقت لديهم، 

والتكاليــف املرتتبة عىل ذلك )بريمان Berman، 1997؛ بيســتوف Pestoff، 2012(.  وميكن 

 Lowndes and Pratchett,( تســمية ذلك عامل »الرد عليه« يف منوذج لوندز وبراتشــيت

2006(، فال بد أن يكون لدى املواطنني الذين ينظمون أنفسهم قناعٌة أن مبادرتهم وخططهم 

ســوف يكون لها أثٌر، وســوف تؤدي إىل التنفيذ والتغيري، ويُعرف هذا أيضاً باسم توقُّع األداء 

)فينكاتيش وآخرون .Venkatesh et aI، 2003(.  وكثرياً ما يســخر املواطنون من اســتعداد 

الحكومــات لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم الفعليــة )بريمان Berman، 1997(، ولكن إذا كان 

هنــاك ترصيــٌح واضح بأن التنظيم الذايت ســيُولِّد نتائــج تصبُّ حقاً يف مصلحــة املواطنني، 
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فإنهم ســيكونون أكرثَ استعداداً للمشــاركة يف هذا النشاط )ألفورد Alford، 2009(.  وليس 

بالرضورة أن تصبَّ هذه النتائج يف املصالح الذاتية للمواطنني، حيث ميكن أن تكون الدوافع 

ز الناس.  وعــالوة عىل ذلك، فاملواطنون يف  واملكافــآت مرتبطًة بالقيم االجتامعية التي تحفِّ

ز التنظيم الذايت باعتباره  التنظيــم الذايت يحظون باملزيد من االهتــامم والتأييد، وهو ما يحفِّ

قيمــًة دميقراطيــة )ألفــورد Alford، 2009(.  ويــرى شودســون )Schudson, 1998( أن 

املواطنني الذين ال يشــاركون يف الغالب هم يف الواقع عىل استعداد للمشاركة عندما تتعرض 

 )Vigoda-Gadot et al., 2008( املصالــح الحيوية للتهديد.  ويرى فيغودا-غادوت وآخرون

أن ســمعة القطاع تؤثر أيضاً عىل اســتعداد الناس للتنظيم الذايت، وهذا يعتمد عىل الثقة يف 

حوكمــة القطاع، وكذلــك عىل الرضا املتصوَّر لدى الناس عن االبتــكارات املحتملة.  الجانب 

الثاين الذي يؤثِّر عىل قدرة واســتعداد املواطنني للمشاركة يتعلق بالجهد الالزم للقيام بذلك، 

ويُعرف هذا باسم الجهد املتوقع )فينكاتيش وآخرون .Venkatesh et al، 2003(، ويتضمن 

 Lowndes and عوامــل »ميكن القيام به« و»القــدرة عىل القيام به« )لوندس وبراتشــيت

Pratchett، 2006(.  ويجب أن يكون لدى الناس القدرات والوسائل والشبكات لبدء التنظيم 

 ،Nesta الــذايت.  ويعتمــد الجهد املتوقع عىل مدى تعقيد االبتكار والنتائج املرجوة )نيســتا

2008؛ بوفايرد ولوفلر Bovaird and Löffler، 2011(.  ومرة أخرى، فالدور املتنامي لوسائل 

التواصــل )االجتامعي( يلعب دوراً مهامً يف هذا الجانــب.  فالتوفر الدائم لتقنية املعلومات 

واالتصــاالت الحديثة )املتنقلة(، وخاصة اإلنرتنت ووســائل التواصــل االجتامعي، يوفِّر بنيًة 

تحتية شــبيهة بالشــبكات، ويعزِّز ســهولة تباُدل الخربات واألفكار واملعرفة املتناثرة أو غري 

 ،Benkler 2004، 2011؛ بينكلر ،Bekkers املرتابطــة من خالل الوصول )املفتوح( )بيكــريز

2006(.  ونتيجة لذلك، تظهر مناذج جديدة لالبتكار تتسم باملشاركة والوصول املفتوح كقيم 

.)2009 ،Mulgan أساسية، مثل:  مصادر الحشد، وبنوك األفكار املفتوحة )مولغان

ومــن املهم النظــر يف دور الحكومات، خاصة يف حاالت التنظيم الــذايت يف القطاع العام 

 ،)2014 ،Nederhand et al. التــي للحكومــة دور مهيمن فيها )انظــر نيدرهاند وآخريــن

حيث بإمكانها تحفيز وتســهيل التنظيم الذايت يف املجتمعات املحلية، وكذلك بإمكانها أيضاً 

ز لتحقيــق االبتكار االجتامعي  إحباطهــا.  إذاً هناك حاجة لســياق حكومي مؤسســايت محفِّ

وتفعيل مجتمعات التنظيم الذايت عىل أرض الواقع.  وسوف يتم تفصيل ذلك يف القسم التايل.
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التنظيم الذاتي واالبتكار االجتماعي في سياق حوكمة الحكومة:

ه أفقي ألشــكال الشــبكات التي تشــارك فيها  خالل العقود املاضية، شــهدنا ظهوَر توجُّ

 ،Rhodesالجهــات غــري الحكومية يف عملية االبتــكار أو إعادة تصميم الخدمــات )رودس

1997(.  ونتيجــة لذلــك، مل يعد بإمكان الحكومات أن تفرتض أنها تحتكر الخربات أو موارد 

د الجهات املرتابطة واملستمدة من داخل الحكومة وخارجها  الحكم؛ إذ إنها تعتمد عىل تعدُّ

)نيومــان Newman، 2001(.  وعىل الرغم من أن شــبكات التنظيم الذايت قد تعني غياَب 

املشــاركة الحكومية، إال أنه ميكن القــول إن دور الحكومة ما زال قامئاً.  وميكن التمييز بني 

رأيني يؤثر كلٌّ منهام عىل الدور اإلســرتاتيجي الذي تلعبــه أو ميكن أن تلعبه الحكومات يف 

.)2014 ،Nederhand et al. عمليات االبتكار االجتامعي )نيديرهاند وآخرون

meta-( الــرأي األول يربط التنظيم الــذايت واالبتكار االجتامعي مع حوكمــة الحكومة

governance( )سورينســن Sørensen، 2006(.  وتعني حوكمة الحكومة »كيفية مشاركة 

الســلطات السياســية - بصفتها حوكمة الحوكمة - يف تعزيز وتوجيــه التنظيم الذايت لُنظم 

الحوكمــة من خــالل القوانني، واملعرفــة التنظيمية، واألســاليب املؤسســاتية، وغريها من 

 ،Whitehead 1997، ص 574، 1998؛ وايتهيد ،Jessop اإلسرتاتيجيات السياسية« )جيسوب

2003، ص 7(.  ومييِّز سورينسن )Sørensen, 2006( بني فئتني من الحوكمة الحكومية:  )1( 

البعيدة، )2( والقريبة.

تشــري الحوكمة الحكومية البعيدة إىل أنَّ الحكومة تؤثر بشــكل غري مبارش عىل الســياق 

السيايس واملايل والتنظيمي للتنظيم الذايت.  ويرى سورينسن )Sørensen, 2006( أنَّ مامرسة 

حوكمــة الحوكمة البعيدة تعني يف املقام األول َوْضع األُطر ورسد القصص )من حيث »اإلدارة 

مــن خالل الكالم«(، فيصبح الالعبون يف الحكومة ســفراَء مجتمــع التنظيم الذايت، ويقومون 

»برسد الحكايات« يف الشــبكات االجتامعية املختلفة.  وللقيام بذلك، يتمُّ إنشاء إطار مرجعي 

مشرتك يساعد عىل َدْمج السلوكيات بأسلوب مينع انتشار املخاوف ِحيال املعتقدات الفعلية.  

وهــذا اإلطار يســاعد األفراد املعنيني عــىل فَْهم رحلة االبتــكار التي رشعوا فيهــا والتصدي 

ز  للتحديــات )ويــك Weick، 1969؛ هاجر ولــوس Hajer and Laws، 2006(.  كام أنه يُحفِّ

.)1994 ،Comfort عملية التواصل التي تساعد عىل تعزيز روح االنتامء والهوية )كومفورت
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أما الحوكمة الحكومية القريبة فتنطوي عىل مشــاركة مبارشة من الحكومة )سورينسن 

Sørensen، 2006(.  وقد يتضمن ذلك أســاليب »محايدة« تســعى من خاللها الحكومات 

فقط ملساعدة وتسهيل أشكال التنظيم الذايت يف االبتكار االجتامعي، ومن ثَمَّ تقديم الدعم 

واملساعدة، كام أنها تسعى يف الوقت نفسه إىل تحقيق أهدافها الخاصة.  وهذا الدعم ميكن، 

عىل سبيل املثال، أن ينطوي عىل تقديم املعلومات ذات العالقة، وتوفري مكان لالجتامع، أو 

تقديم الدعم املايل إلنشاء أمانة أو موقع عىل شبكة اإلنرتنت.  وهذا الدعم يضمن الحصوَل 

عىل املوارد الرضورية )بفيفر وساالنســيك Pfeffer and Salancik، 1978(.  الشكل اآلخر 

من الحوكمة الحكومية القريبة التي مييزها سورينســن )Sørensen, 2006( هو املشــاركة 

العمليــة، وهو ما يعني أنــه بإمكان الحاكم الفوقي أن يســعى للتأثري عــىل نتائج عملية 

التنظيم الذايت من خالل املشاركة املبارشة.  

وإىل جانــب هذه األنواع، هناك نــوٌع ثالث من حوكمة الحوكمــة )نيدرهاند وآخرون 

.Nederhand et al، 2014(، والتي ميكن أن يُنظر إليها عىل أنها شكل من أشكال التصميم 

املؤســيس )غوديــن Goodin، 1998(.  ويف هذا النوع من حوكمــة الحوكمة، يركز اهتامم 

الحكومــة عــىل تحديد مناصــب الالعبني ذوي الصلــة، والعالقات بينهــم )التي تنصُّ عىل 

الرتابــط(، وصياغة القوانني ذات الصلــة باللعبة، ومن ثَمَّ خلق بيئة تتســاوى فيها الفرص 

 Fenger and لحامية »املصالح الضعيفة« و»القيــم« التي يجب احرتامها )فينغر وبيكريس

Bekkers، 2007(.  وعند القيام بذلك، تنشــأ الظروف التي تعزِّز تبادَل األفكار، والتفاوَض، 

والتعاون بني الالعبني املعنيني من أجل تطوير مامرسات سياسات أو خدمات عامة مشرتكة، 

وذلك دون تأثري الحكومة بشكل مبارش عىل نتائج عملية االبتكار االجتامعي.

أما الرأي الثاين فريبط التنظيم الذايت واالبتكار االجتامعي - كشــكل من أشــكال حوكمة 

الحوكمــة القريبة - بالدور التقليــدي الذي تقوم به الحكومة )جيســوب Jessop، 1998؛ 

انظــر نيديرهاند وآخريــن .Nederhand et al، 2014(.  ويف هذا الــدور الجديد، ال تزال 

املنظامت الحكومية تســتخدم ســلطة الدولــة ولكن بطريقة مختلفة عــن ذي قبل.  فقد 

وصف شاربف )Scharpf, 1994( هذا الدور التوجيهي كـ»حوكمة شبكية يف ظل التسلسل 

الهرمــي«.  والفكرة هي أن آليات التنســيق الهرمي موجودة ضمن الهيــاكل غري الهرمية، 
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ــل املبارش للدولة يُنظر إليــه عىل أنه تهديد رصيح أو ضمني ميكن أن تســتخدمه  والتدخُّ

الحكومــات لتحفيــز التنظيم الذايت.  وميكــن إضفاء الرشعية عىل هــذا املوقف من خالل 

اإلشــارة إىل والية الدولة التي يتعني فيها عىل الحكومات حامية املصلحة العامة، أو حامية 

القيم العامة املحددة التي تجعلها أيضاً خاضعًة سياســياً للمســاءلة واملســؤولية القانونية 

ل  يف حالة الفشــل )بارزيل وريس Börzel and Risse، 2010(.  وميكن اعتبار تهديد تدخُّ

التسلســل الهرمي من خالل فرض قوانني ملزمة كوســيلة لتوجيه التحفيز )انظر أيضاً فكرة 

اســتخدام الخوف يف وايتهيــدز )Whiteheads, 2003(، وذلك لتغيــري تخصيص التكاليف 

والفوائد بــني األفراد املعنيني لصالح التعاون الطوعي بني األفــراد من خارج الحكومة فيام 

يخصُّ الحكَم أو القواننَي والســلَع الجامعية والخدمات العامة )شــاربف Scharpf، 1997؛ 

ميلــوارد وبروفان Milward and Provan، 2003؛ بونــس Boons، 2008؛ بارزيل وريس 

Börzel and Risse، 2010(.  وعالوة عىل ذلك، فإن الغياَب املطلق لتأثري التسلسل الهرمي، 

مــن حيث عدم وجود ســلطة خارجية، ميكــن أن يوفِّر حافزاً لألفراد مــن خارج الحكومة 

 Börzel and للمشاركة يف التنظيم الذايت خشيَة الوقوع يف »خطر الفوىض« )بارزيل وريس

Risse، 2010، ص 121(.

ولذلــك، ميكننا أن نخلص إىل أن عمليات االبتكار االجتامعي ليســت بدهية، باعتبار أن 

دور املواطنني كمبادرين أو مشــاركني يف إنشــاء خدمات عامة ومشاريع وبرامج جديدة أو 

إعــادة تصميم الخدمات، يعتمد إىل حد كبري عىل صفة التنظيم الذايت للشــبكات التي يتم 

فيها التعاون بني األفراد.  

هناك عدٌد من الرشوط األساسية التي يجب استيفاؤها لتحقيق االبتكار االجتامعي، مع 

مراعاة عدم تهميش دور الحكومة يف هذه العملية.  وميكن أن يُنظر إىل االبتكار االجتامعي 

الناجــح عىل أنه نتيجة لعملية التطوير املشــرتك بني الالعبني مــن داخل القطاع الحكومي 

وخارجه.  وهذا املنظور التطويري املشــرتك يعني أن الالعبني يف الحكومة يجب أن يعيدوا 

تحديَد دورهم تجاه مجتمعات التنظيم الذايت.
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نحو أدوار وجدارات جديدة:

يف القســم الســابق، ذكرنا أن التدخالت الحكومية ونشــاطات التنظيم الذايت يف تطوُّر 

مشــرتك يف املجتمعات الناشــئة.  وال ميكن لالعبني يف الحكومة التنحي جانباً عن األنشــطة 

املجتمعيــة املنظمة ذاتياً.  وهذه األنشــطة لهــا آثاٌر عىل طريقة قيــام الالعبني يف القطاع 

الحكومــي بأعاملهــم، فهي تجلُب التغيــرَي والتجديد يف األدوار والجــدارات املصاحبة لها.  

وتؤدي عمليات التنظيم الذايت إىل إقامة عالقات جديدة بني املؤسسات الحكومية واملجتمع 

املــدين.  وهنا تدخل املشــاركة الدميوقراطية يف التمثيل الدميقراطــي؛ األمر الذي قد يؤدي 

ه املؤسســات الدميقراطية القامئة وما يتعلق بها من أدوار وقوانني وجدارات  إىل إعادة توجُّ

.)2005 ،Edelenbos إديلنبوس(

ويرى إديلنبــوس ومريكــريك )Edelenbos and Meerkerk, 2011( أنَّ التنظيم الذايت 

للمجتمع يؤدي إىل تغيري األدوار ملوظفي الخدمة املدنية واملســؤولني والسياســيني.  فبدالً 

مــن أن يكون موظفو الخدمة املدنية خرباَء، يصبح دورهم أقرَب ملســاعدين محرتفني عند 

الطلــب، عندما تكــون هناك حاجة إىل املعرفــة واملعلومات عن اإلجــراءات والترشيعات 

وغريها من املوارد الرضورية لتطوير وتنفيذ خطط املجتمع.  ويصبح دوُر املســؤولني أقرَب 

لســفراء مجتمع التنظيم الذايت؛ وهذا يعني أنهم يشــريون إىل التطوُّرات املثرية لالهتامم يف 

املجتمعات املحلية، وميثلون اهتامَم والتزام الجهات الحكومية.  وبهذه الطريقة، يتم متهيد 

الطريــق إلقامة عالقات منتجة ورشعيــة بني األفراد يف الحكومة وأعضــاء املجتمع املحيل.  

وعالوة عىل ذلك، فإنَّ التنظيم الذايت للمجتمع يؤثر أيضاً عىل دور السياســيني )ســكيلترش 

وآخــرون .Skelcher et al، 2011(.  فالسياســيون قد يتبنون منظــامٍت مجتمعيًة معينًة، 

ويراقبون تطوراتها من حيث التمثيل، واشــتاملها عىل الفئات املختلفة، وبرنامجها السيايس.  

وبهذه الطريقة، تصبح القيم الدميقراطية أيضاً مرتبطًة مببادرات مجتمعات التنظيم الذايت.

َه خارَج  وعمومــاً، فإن الدور املتغري لالعبــني يف الحكومة يعني ضمناً أنَّ عليهــم التوجُّ

مؤسســاتهم، وأن يصبحوا أكرثَ فاعليــًة عند تقاطعات الحكومــة واملجتمع كعابري حدود 

)مريكــريك وإديلنبــوس Meerkerk and Edelenbos، 2014(.  لقــد أصبحــت الجدارات 

الخاصة بنشاط مســح الحدود وقدرة الربط لدى القادة أمراً رضورياً لتكوين عالقة رشعية 
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ومنِتجــة مع التنظيم الذايت للمجتمع )ويليامز Williams، 2002(.  وباختصار، فإن القيادة 

التــي تربط بني األطراف تديُر واجهــَة التعامل بني املنظامت وبيئتهــا.  والقادة الناجحون 

يرتبطــون ارتباطاً وثيقــاً داخلياً وخارجياً ليتمكنــوا من َجْمع ونَْقــل املعلومات من خارج 

وحداتهــم الفرعية.  إنَّ املزَج بني الروابــط الداخلية )يف وحداتهم أو املنظمة الخاصة بهم( 

والروابط الخارجية )مع الوحدات األخرى أو املنظامت األخرى( يُشــكِّل جدارًة رئيسة لدى 

د مكانتهم عىل الحدود )توشامن وسكانالن Tushman and Scanlan، 1981؛  القادة، ويحدِّ

 Williams,( ويف هذا الصدد، يشــري وليامز  .)2005 ،Levina and Vaast ليفينا وفاســت

2002( إىل مجموعة متنوعة من الســامت الشخصية لدى قادة الربط يف شبكات الحوكمة، 

ث بلغة املجتمعات األخرى.  فالقادة  مثل:  التعاطف، والقدرة عىل االستامع الجيد، والتحدُّ

الذين لديهم القدرة عىل الربط منفتحون ويفهمون احتياجات الالعبني اآلخرين )فريغسون 

ى باالســتامع النشــيط )ويليامز  وآخــرون .Ferguson et al، 2005(، وميارســون ما يُســمَّ

Williams، 2002(، أي االنفتــاح وقبــول التأثُّر بآراء اآلخريــن؛ وهذا يتيح لهم البحَث عن 

القيم واملعاين املشــرتكة )ليفينا وفاست Levina and Vaast، 2005(.  وبهذه الطريقة يتمُّ 

تطوير العالقات املستدامة مع األفراد من مختلف الخلفيات التنظيمية.  ومبا أن قادة الربط 

مختصــون يف بناء العالقات ومعرفة املصالح والثقافــة االجتامعية لدى الالعبني اآلخرين يف 

شــبكة الحوكمة، يُفرتض أنهم يؤثِّرون بشكل إيجايب عىل مستوى الثقة يف شبكات الالعبني.  

والجــدارات رضوريٌة لتطوير عمليات فاعلة ومرشوعة لتأســيس مشــرتك بــني األفراد من 

داخل الحكومة وخارجها يف مجــال التنظيم الذايت للمجتمع.  ويتضمن االبتكار االجتامعي 

، وأدواراً وجــداراٍت جديدًة لالعبني يف الحكومة.  هذه التغيريات مطلوبٌة  التغيــرَي الحكوميَّ

لتحقيــق ابتكار اجتامعي ذي قيمة وإنتاجية ورشعية يف القطــاع العام، ولكن قدرة الربط 

ليست مطلوبًة من جانب قادة القطاع الحكومي فحسب، بل تشري البحوث إىل أنَّ املمثلني 

مــن املنظامت االجتامعية والخاصة لهم دوٌر مهمٌّ يف عبــور الحدود بني املنظامت الخاصة 

واملجتمعية والعامة يف شــبكة الحوكمــة، ويف َجْمع هذه املنظامت مــع بعضها البعض يف 

عالقات ُمنِتجة ورشعية )مريكريك وإديلنبوس Meerkerk and Edelenbos، 2014(؛ ولذلك 

فإنَّ تحقيَق االبتكارات االجتامعية يعتمد أيضاً عىل توفُّر جدارة الربط لدى قيادات الجهات 

غري الحكومية.



الفصل الحادي عرش

االبتكار يف القطاع العام:  الربط بني القدرة والقيادة 298

ونظراً للتغيريات يف األدوار والجدارات املطلوبة من املنظامت العامة عند مشــاركتها يف 

رحلــة االبتكار االجتامعي القامئة عىل التنظيم الــذايت؛ فإنه يجُب عىل املنظامت العامة أن 

تتغري كذلك.  ولكن التغيري التنظيمي بشــكل عام، ويف املنظامت العامة بشكل خاص، ليس 

باألمر الهني )ريني Rainey، 2009؛ كويربز وآخرون .Kuipers et al، يف النرش(.

وغالباً ما يفشــل التغيري املُخطَّط عىل نطاق واسع يف القطاع العام.  وإلجراء اإلصالحات 

يف القطــاع العام بنجــاح، فإنَّ أعداداً كبرية من الجهات )شــبه( العامة والخاصة تحتاج إىل 

تغيري تنظيمها ومنوذج الحوكمة املهيمن فيها ليصبح منوذجاً أقرب لحوكمة الحكومة.  وبناًء 

عىل خياراتهم، فإن هذه الجهات سوف تحتاج إلدارة التغيري بطريقة تتناسب مع املوظفني 

داخل املنظمة.  وببساطة، إنَّ تحقيَق أهداف اإلصالح وتغيري الحوكمة يتطلب تغيرَي الروتني 

اليومي والسلوك لدى املديرين واملوظفني يف املنظامت.

ومن أجل تحقيق هذا التغيري يف الروتني اليومي والســلوك، نرى رضورَة تغيري مامرسات 

املوارد البرشية، وتصميم العمل، والسلوك القيادي.  وفيام يتعلق مبامرسات املوارد البرشية، 

فإنــه من الواضح أن ممثيل القطاع العام بحاجة إىل الترصُّف بشــكل مختلف عن موظفي 

الخدمة املدنية.  وهذا لن يحدث تلقائيًّا، فاإلنسان ال يتغري يف يوم واحد من خبري إىل مساعد 

محــرتف عند الطلب؛ لذا يجــُب توجيُه عنارص دورة املوارد البرشيــة: التوظيف واالختيار، 

والتدريب والتطوير، وتخطيط األداء وتقييمه، واألجور؛ من أجل تحقيق الســلوك املرغوب 

)بوكسال وبورسيل Boxall and Purcell، 2011(.  وبعبارة أخرى، يجب استقطاب واختيار 

املوظفني الذين لديهم الجــدارات الالزمة للتعامل مع التنظيم الذايت للمواطنني، وتدريبهم 

عــىل تطوير هذه الجــدارات، ويجُب رَْصُد وتقييــم أدائهم )هل يترصفون فعالً بالشــكل 

املطلوب؟( وأخرياً، يجب مكافأة السلوك املرغوب وعدم تشجيع السلوك الذي ال يتسق مع 

التنظيم الذايت.

ورمبا ال يكفي التغيري يف مامرســات املوارد البرشية لتحقيق كامل التغريات املطلوبة يف 

الروتني اليومي والســلوك.  إنَّ التنظيَم الذايتَّ للمواطنــني يعني أيضاً تنظيامً داخلياً مختلفاً 

للمنظــامت العامــة.  املنظامت ذات الهرم اإلداري التقليدي ال تتناســب مع ما يُطلب من 

املنظامت العامة من مرونة وقدرة عىل التكيُّف مع املطالب املحلية للمواطنني.  فالبيئُة املرنة 
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 ،Steijn1993؛ ســتيجن ،Hammer and Champy تتطلُب منظمًة مرنًة )هامر وشــامبي

2004(.  ويف هذا الصدد تشــري أدبيات محددات الســلوك االبتكاري إىل أنَّ املوظفني الذين 

يتمتعون بدرجة أعىل من االســتقالل الوظيفي هم األكــرث ابتكاراً مقارنًة بزمالئهم اآلخرين 

)دورنبوس وآخرون .Doornbos et al، 2005(.  ولذلك، ميكن القول إنَّ التنظيم الذايت من 

ِقبــل املواطنني يجُب أن يكون مصحوباً مبســتوى معني من اإلدارة الذاتية من ِقبل موظفي 

القطاع العام، من أجل متكينهم من التعاُمل مع مواقَف محليٍة محددٍة.

وقد ســبقت اإلشــارة يف هــذا الفصــل إىل أهمية القيــادة، وذكرنا أعــاله أنَّ القادة يف 

املنظــامت العامة بحاجة إىل إعادة توجيــه عملهم من الخارج إىل الداخل ليك يتمكنوا من 

االتصال وعبور الحدود.  ويف الوقت نفسه، يلعب القادة دوراً مهامً يف عملية التغيري داخل 

 Higgs مؤسســاتهم؛ ألن القيادة عامٌل أســايس يف نجاح التغيري التنظيمــي )هيغز وروالند

and Rowland، 2011؛   كويربز وآخرون  .Kuipers et al، يف النرش(.  ورمبا تتطلب عملية 

التغيري أســلوب القيــادة التحويلية )فانوارت Van Wart، 2012( مــن أجل تعزيز التغيري، 

ولكن بعد اكتامل التغيري وتحقيق التنظيم الذايت للمواطنني واإلدارة الذاتية ملوظفي القطاع 

ل تطبيق أســلوب القيــادة املوزَّعة )فــان وارت Van Wart، 2012(؛ ألنَّ هذا  العــام، يُفضَّ

األسلوب يتناسب مع الوضع الذي تتطلبه اإلدارة الذاتية )جزئية( واملرونة والتكيُّف من ِقبل 

.)1993 ،Katzenbach and Smith املوظفني )كاتزنباخ وسميث

الخالصة:

لقد حاولنا يف هذا الفصل رســَم منظور حول الخطــوة التالية لالبتكار يف القطاع العام.  

وترتبــط هذه الخطوة ارتباطاً وثيقاً بالتحوُّل الــذي تواجهه الكثري من الحكومات يف الدول 

الغربيــة بســبب األزمات يف امليزانية التي أصابت القطاع العــام بصفة خاصة نتيجة انهيار 

النظام املايل يف عام 2008.  ويف هذا التحوُّل، نرى أنَّ الحكومات تعيُد التفكرَي يف الدور الذي 

تؤديه يف التعامل مع عدد من التحديات املجتمعية، وبالتايل تبحث أيضاً يف آليات التنسيق 

األخرى ذات العالقة، مثل األسواق واملجتمعات التي ميكن استخداُمها لتحديد القيم العامة 

وما يقابلها من خدمات وبرامج ومشاريع؛ وهذا يخلق تحدياٍت مثريًة لالهتامم يف االبتكار، 

تحديات ال يرتتب عليها نتائج عملية فحسب، من حيث كيفية العمل، واألدوار ذات الصلة، 
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وكيفية تنظيم التغيريات الداعمة؛ بل أيضاً تحديات ذات آثار أكادميية، مثل:  اآلليات ذات 

، والتنظيــم الذايت، والتغريات  العالقــة، والحوافز والحواجز التــي تدعم االبتكاَر االجتامعيَّ

األساســية بني املنظامت املعنية وداخلها، واملخرجات ذات العالقة.  ويف هذا الفصل حاولنا 

َوْضَع تصوُّر لهذه الخطوة التالية من حيث ربط مامرسات االبتكار االجتامعي التي يقودها 

التنظيم الــذايت مع منوذج حوكمة الحوكمة الجديد الذي يتعــني عىل الحكومات اعتامده، 

ودعــم التنظيــم الذايت وما ينطوي عليه من أدوار وجــدارات.  وهذا مجرد تصوُّر مبديئ ملا 

هو مطلوب، فهذا املنظور الذي رسمناه بحاجة للمزيد من البحوث؛ وهذا ما يجعُل دراسَة 

االبتكار يف القطاع العام مثريًة لالهتامم.  ففي كل مرة، نرى أنَّ الحاجة ملعرفة املزيد تتطور 

مع التحديــات التي تصارعها املجتمعات وحكوماتها.  ومن املثري أن تكون جزءاً من عملية 

التصدي لهذه التحديات.

شكٌر وعرفاٌن:

يستند هذا الفصل إىل عدد من األوراق العلمية التي تمَّ عرُض نتائجها يف مؤمترات دولية.  

البحــوث التي قادت إىل هذه النتائج تمَّ متويلُها من ِقبل الربنامج اإلطاري الســابع لالتحاد 

األورويب مبوجــب اتفاقية املنحة رقــم 320090:  مرشوع تعلَّم من االبتكار يف القطاع العام 

  .)Project Learning from Innovation in Public Sector Environments, LIPSE(

  .)www.lipse.org( ويركِّز هذا الربنامج عىل دراســة االبتكارات االجتامعية يف القطاع العام

وقــد تمَّ نرَْشُ هذه األوراق يف بيكريس وآخريــن ).Bekkers et al، 2013 )أ(، 2013 )ب((، 

 ،Nederhand et al.( ونيدرهاند وآخريــن ،)Voorberg et al., 2013( فوربرغ وآخريــن

2014(.  وميكن االطالع عىل املراجع الكاملة يف قامئة املراجع.

مالحظات:
1- http://www.whitehouse.gov/administration/eop/sicp/initiatives/social-

innovation-fund
2- The big society The Times Apr 14, 2010.
3- http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/ 

index_en.htm
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