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المؤلفتان:

جودي ســاندفورت هي بروفسور يف قســم هابرت هامفري للشؤون العامة يف جامعة 

مينيســوتا.  وتركز الباحثة يف أبحاثها عىل تحسني تطبيق السياسة االجتامعية، وخاصة تلك 

التي تتعلق باألطفال واألرس ذوي الدخل املنخفض.  وقد تم نرش أبحاثها يف مجالت عريقة 

متضمنــاً ذلك مجلة أبحاث اإلدارة العامة والنظريــة، دورية اإلدارة العامة، املجلة الفصلية 

للقطاع التطوعي وغر الربحي، مجلة تحليل السياســة واإلدارة، ودورية الخدمة اإلنسانية.  

وقد شــغلت الباحثة العديد من املناصب األكادميية والعملية يف املنظامت الخاصة الخرية 

واملنظامت غر الربحية عىل مستوى الوالية وعىل املستوى الوطني.

ستيفاين مولنت هي أستاذ مشارك يف مدرسة جون قلن للشؤون العامة يف جامعة أوهايو.  

تركز أبحاثها عىل تطبيق وتقييم برامج وسياسات اإلسكان ومتويل املستهلكني.  وقد تم نرش 

أبحاثها يف مجالت عريقة متضمناً ذلك مجلة أبحاث اإلدارة العامة والنظرية، دورية اإلدارة 

العامة، املجلــة الفصلية للقطاع التطوعي وغر الربحي، مجال املــال، والبنوك واالئتامنية، 

ومجلة اقتصاد املنازل، ومجلة شؤون املستهلكني.  وقبل التحاقها بالعمل األكادميي، عملت 

مولنت يف القطاع غر الربحي حيث عملت عىل تصميم وإدارة بناء األصول، وملكية املنازل، 

وبرامج تطوير املجتمع عىل املستوى املحيل وعىل مستوى الوالية.
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مقدمة:

يتمحــور هذا الكتــاب حول التغير، حيــث يتطلب تطبيق السياســات والربامج تغير 

األنظمة واملؤسســات، وكذلــك تغير معتقدات وأفــكار من يعمل بها ومن يســتفيد من 

خدماتها.  وال ننكر هنا وجود كثر من الكتابات التي تناولت التغير الذي نصبو إليه بشغف 

يف مطلع القرن الحادي والعرشين.  وهنا ال ننكر دور املدونات االجتامعية الشهرة والكتب 

التي بفضلها فهمنا التغيرات االجتامعية والبيئية واالقتصادية املهولة التي يشــهدها العامل.  

كام يقدم معلمو اإلدارة تقارير تتناول التغير املؤســيس والنامذج املســتخدمة يف توصيفه، 

وتتنــاول كذلك األفــكار التي تتبنــي إرشاك مناهضيه فيه.  إضافة إىل ذلــك نجد أن كتب 

التعلم الذايت والنرشات املعنية ترشح التغر الفردي يف اإلطار الروحاين وديناميكيات األرسة 

والحميات الغذائية املرتبطة بالتامرين فضاًل عن التغذية، حيث تقوم من خالل ذلك بإعداد 

خطط وبرامج من خمس أو مثاٍن أو اثنتي عرشة خطوة تهدف إىل تشــكيل أفكارنا ومتكيننا 

مــن إحداث تغير يف الشــخصية.  وبفضــل كل تلك املصادر أدركنا فحــوى تلك التغيرات 

وعرفنا كيف نصفها ونفهمها ونشكلها.  

نســتهل كتابنا هذا بطــرح فرضية وجود يشء ما بني كل تلك املصــادر واألفكار واألدلة 

األخرى يكون من التميز العلم به، ويتعلق هذا اليشء بالتغر يف السياسات العامة والربامج.  

فالتميــز هو الطموح إىل التغيــر.  فعندما تكون الشــعوب الدميقراطية يف حاجة ملعالجة 

مشــكالت جامعية، فإنها تلجأ إىل صياغة سياسات عامة أو تطوير برامج ومبادرات جديدة.  

وهنا تظهر رضورة توحدهم يف إنجاز املهام التي ال ميكن إنجازها بشكل فردي أو من خالل 

أنشــطة خاصة.  ولضامن ذلك يحتاجون إىل طرق آمنة، وخدمة إنرتنت يف املناطق النائية، 

ومدارس لتعليم أطفالهم.  إال أن العديد من تلك املبادرات، وهي ما يطلق عليها الباحثون 

»املشــكالت املزعجة« و»التحديــات الكربى«؛ تكون صعبة الحل نظــراً لطبيعتها املعقدة.  

وتظهر عادة تفســرات متضاربة لحل تلك املشكالت، منها:  ما الذي يجب عمله بخصوص 

املشكلة؟ ومن عليه القيام بذلك، وكيف ينبغي إنجازه؟

وقــد يكــون أحد حلول مواجهة تلــك التعقيدات تبني مبدأ املركزيــة يف صناعة القرار 

واتباع بعض األســاليب كاللوائح املكتوبــة، والربوتوكوالت املنظمة أو املقارنات املرجعية يف 



مقدمة

التطبيق العميل الفعال التكامل بني السياسة العامة واإلدارة 14

محاولة لتقليل االلتباس.  فخالل ســبعينيات ومثانينيات القــرن العرشين، رأى الباحثون يف 

مدارس السياسة بالواليات املتحدة يف بادئ األمر أن التطبيق من هذا املنظور يعني:  مجرد 

مهمــة إدارية ميكن تأديتها من خالل املركزية، أو عىل أقــل تقدير من خالل معاير مهنية 

موضوعة.  أي أنها كانت مبثابة مرحلة يتم االنتقال إليها فور االنتهاء من صياغة السياسات 

لتحقيق أهدافها املرجوة، وتفهم عىل أنها مرحلة متميزة من مراحل عملية وضع السياسات 

تتبع مرحلة وضع جدول األعامل وصياغة السياســة وتبنيها والتقييم املسبق.  إال أنه وبعد 

ثالثــني عاماً مــن البحث يتأكد لنا مدى املغالطة يف محاولــة التحكم يف التطبيق مع وجود 

قيود بنموذج »املراحل«.

إال أننــا نجد نهجاً بدياًل لذلــك متمثاًل يف اإلقرار بأن التطبيق ما هــو إال إحداث التغير 

يف نظم معقدة.  أي أنه يتمحور حول كيفية دمج أفكار سياســة ما يف العمليات واألحداث 

اليومية.  وبينام يتحقق ذلك عرب طرق غر متوقعة، نجد أن هناك دروساً يستفاد منها وأمناطاً 

ميكن تحديدها لتحسني كيفية حدوث تلك العملية.  لذا فهدفنا من هذا الكتاب هو مشاركة 

تلك الدروس وطرح تقنيات نتعرف من خاللها عىل تلك األمناط.  ولتحقيق ذلك قمنا بعمل 

البحث الالزم يف السياسة العامة واالقتصاد وعلم االجتامع واإلدارة العامة والتصميم والطب 

والعلوم السياسة والخدمة االجتامعية والتخطيط العمراين والتعليم وخدمات الصحة العامة.  

وهنــا نرسد عدداً من قصص التحديات والنجاحات، كام نتناول بالرشح األدوات التي ميكنك 

تطبيقها عىل اهتامماتك الخاصة ومرشوعاتك املهنية حتى تســاعدك عىل تحســني منهجية 

التطبيق يف هذه األمثلة وعىل أن تكون عاماًل إســرتاتيجياً بشكل أكرث تأثراً، بل وقائداً لتغير 

مثمر.  كام نقدم تحلياًل أشمل للحاالت التي يعلمها كل منا جيداً:  ومثال عىل ذلك، الربامج 

التي تم تطويرها ملعالجة أزمة اإلســكان التي شــهدتها الواليات املتحدة ولتحســني مستوى 

التعليم املبكر لألطفال.  ومن خالل تلك الوســائل املختلفة، نعمل عىل توفر آلية للمشاركة 

يف إحداث تغير يف نظم التطبيق املعقدة بشكل يعمل عىل تحسني النتائج املنشودة.

ومن النادر أن يندرج يف التوصيف الوظيفي ألي شخص مهمة متابعة تطبيق السياسات 

والربامــج، لكنها يف ذات الوقت مســئولية الجميع إىل حد بعيد.  ولهــذا فإننا نركز يف هذا 

الكتاب عىل متكني األفراد عىل اختالف مســتوياتهم من التعرف عىل مهامهم ومسئولياتهم 
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تجاه عملية التطبيق بصورة أوضح.  كام نربز أيضاً املهارات الرورية الستثامر فرص التغير 

واغتنامها، تلك الفرص التي تطرح نفســها لتحسني نتائج التطبيق.  وعىل الرغم من جهودنا 

املبذولــة يف توضيح ذلك، إال أن التطبيق نراه أقرب إىل بســتنة الحدائق منه إىل الهندســة 

واملعامر.  ومع أن مامرسة التطبيق الفعالة تعتمد عىل اإلملام باملفاهيم العلمية ذات الصلة، 

إال أنها تتضمن أيضاً تصوراً للبيئة غر املتوقعة واملشاركة يف وضع حلول مبتكرة للمشكالت.

فكــام هو الحال مــع املزارعني، يكون لدى القامئني بالتطبيق ميــل ال إرادي نحو كيفية 

البدء يف مامرسة أعاملهم.  ومثاالً عىل ذلك، بدأت إحدى صديقاتنا بستنة حديقتها باختبار 

الرتبــة، وتقييم تركيبها وتحديد ما إذا كانت حامضية أم متعادلة أم قاعدية.  وما أن انتهت 

صديقتنا من تشــخيص ذلك حتى قامت بوضع إضافات لتحسني أوضاع الرتبة حتى تتمكن 

من زراعة تشكيلة أكرب من النباتات تقوم بفحصها كل بضعة أسابيع خالل السنة األوىل.  كام 

أولت عناية مامثلة إلزالة الحشــائش الضارة وتخصيب األعشــاب النافعة ومكافحة اآلفات 

الحرشيــة.  وعندما يتطرق حديثنا معها عن البســتنة، تدور بيننــا يف العادة مناظرات عن 

التكنولوجيا الحيوية أو عن أفضل فصائل البذور املتوارثة.  هي تعشــق االستشارة ومقارنة 

مجاالت املعرفة العلمية الشاســعة بعضها ببعض.  ويف واقــع األمر، ترغب من وراء قيامها 

بذلــك يف التوصل إىل رؤى واقرتاحات عــام قد يفيد يف معالجة تحدٍّ معني، ومثال عىل ذلك 

ســوء رصف تربــة مزرعتها يف جزئها الجانبي أو محصولها مــن الطامطم الذي يبدو أنه لن 

ينضج أبداً.

إال أننــا ومــع ذلك نعرف غرها من املزارعني ممن ينتظــرون قدوم فصل الربيع ليهموا 

بالحصول عىل كل ما يبدو جيداً يف متاجر البستنة املحلية.  وينتهي الحال ببعضهم بالقضاء 

عىل كل يشء تقريباً، ومع ذلك نجدهم يكررون العملية نفســها كل عام نظراً لحامســتهم 

املفرطة التي ال ميكن الســيطرة عليها خالل فصل الربيع.  ومن زمالئنا من تبنى هذا النهج 

ليصبح اآلن بستانياً محرتفاً إىل حد بعيد.  وبشكل موضوعي، نجد مثل هذا البستاين قد بدأ 

مســاره املهني بالعمل بيديه.  فقد متيز منهجه بالفطنة:  حيث اعتاد زراعة نباتات جديدة 

يف بستانه كل ربيع وينتظر لرى إىل أي مدى يتحسن منوها، ويف أثناء ذلك يضيف األسمدة 

ويتابع ريها وإزالة الحشائش الضارة منها، وكذا طرد السناجب التي تهوى الهجوم عىل أزهار 
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الزنبق والسوسن.  لكن ومع زيادة اهتاممه، بدأ يف االطالع عىل مدونات البستنة وكتبها، بل 

وتعلم املزيد حول كيفية استخدام أنواع خاصة من األسمدة لتحسني نضارة زهوره.

ومن مثايل صديقينا هذين يتضح لنا أن البيئة هي حقاً ما تكشف ألعينهم عن الطريق 

الصحيــح.  فهذه البســتانية التي تعمل وفق أســس علمية تقرأ عن ظــروف املناخ املحيل 

واســتطاعت أن تعدل أســلوب زراعتها عندما راعــت أحوال الضوء والريــاح والرطوبة يف 

املنطقــة املحصورة بــني منزلها والجراج.  ولكــن بعد مرور شــهرين دون هطول لألمطار، 

وجدنــا تلك النباتــات تصارع من أجل البقاء يف ظل ظروف املنــاخ املحيل مثل غرها.  لذا 

يتضح لنا أن قوى الطبيعة من شمس وأمطار ورياح هي التي تقرر ما إذا كان عىل البستاين 

أن يقــي وقتــه يف فصل الصيف ما بني ري الرتبة وإزالة الحشــائش الضارة، أم االســرتخاء 

واالســتمتاع بكوب من عصر الليمون البارد يف جنة من الزهور املختلفة األلوان.  ال شك أن 

جميع البستانيني يستجيبون لتقلبات الطبيعة التي ميكن توقعها.  فهم يرتقبون ويخاطرون 

ويعدلون خططهم لتتناسب مع الظروف املحيطة بهم.

ففي كتابنا هذا، نحاول دعم القامئني عىل التطبيق ممن يشبهون أياً من أصناف البستانيني 

الســابق ذكرهــم.  ولتحقيق ذلك نحدد العلــوم ذات الصلة وندمجها، ذلــك ألننا ندرك أن 

الفائدة التي ميكن جنيها من االستنتاجات الناتجة عن الدراسة النظامية للسياسات والربامج 

كالهام يتغر.  حيث كشــفت مطالعتنا الدقيقة عن العديد من الســبل املفيدة ملناقشــة ما 

يحدث خالل تطبيق السياســات والربامج يف مختلف السياقات.  وهذا ما يتيح وسيلة أفضل 

للتواصل بشأن عمليات التطبيق وتحدياته، حتى عندما يعمل الناس عىل مستويات مختلفة 

أو مقاييس متفاوتة.  كام نقوم أيضاً مبشاركة دراسات حالة يف هذا الكتاب يف بعض املجاالت، 

نظراً لعدم وجود بحث حتى اآلن يوضح ما يحدث يف املامرسة العملية.

ولنكن واضحني.  فحتى عند مراعاة تلك املوارد، فال تقترص مامرسة التطبيق عىل مجرد 

تطبيق املهارات الفنية.  فتحسني التطبيق يتطلب مشاركة العديد من العوامل التي ال ميكن 

التنبؤ بها – كاألفراد املساهمني يف تشكيل الفهم وأنشطة الربنامج عىل مختلف املستويات، 

وكذلــك مصــادر التمويل واملواهب والتي دامئــاً ما تكون مقيدة يف الغالــب، باإلضافة إىل 

البيئة السياســية املتقلبة.  وغالباً ما تكون هذه البيئة مؤثرة يف تطبيق السياسات والربامج.  
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فبعد إجراء االنتخابات، يتم االســتعانة بالسياســيني الجدد يف قيادة أجهزة الدولة وتسارع 

املؤسســات يف تغير أولوياتها وتبادر مجالس إدارة الرشكات بتطوير برامج تدريبية وتعمل 

مجالس االعتامد املهني عىل تغير معايرها.  من املسلم به أنه نادراً ما يأيت التنفيذ مطابقاً 

للأممول، لكن األمر يتغر عند اســتعامل الفكر والخيال حيث ستستهويك ولسنوات مقبلة 

التحديات املعقدة واملثرة التي تالزم تطبيق السياسات والربامج.  

وينصب تركيزنا يف هذا الكتاب عىل تطبيق السياسات والربامج يف األنظمة البروقراطية، 

وشبكات العمل، والعالقات.  وهذا ما يحدث يف مؤسسات الخدمات غر الربحية واملدارس 

والبنــوك والحكومــات املحلية.  وعنــد تناولنا لهذا املوضوع نجمع بني تطبيق السياســات 

والربامج، ذلك ألن تعريف الشــخص ملا ينبغي أن يطلق عليه مصطلح "سياسة" وما ينبغي 

أن يطلق عليه مصطلح "برنامج" يعتمد يف األساس عىل ميل ذلك الشخص أكرث من أي سمة 

متأصلة يف التغير ذاته.  كام نركز أيضاً عىل ذلك التغير الذي ميتد ليشــمل مسئوليات أكرث 

من مؤسســة وكذلك التغير الذي يتم تبنيه لتحقيــق نتائج عامة أكرث منها خاصة.  وتحت 

هذا التعريف تقع منظومة كبرة من مرشوعات تطبيق السياســات والربامج، بدءاً بسياسة 

اتحاديــة معتــربة كإصالح نظام رعاية صحيــة وطني جديد وانتهاء بنــامذج خدمة محلية 

جديــدة تطورها متاجر األغذية.  وبينام تنطــوي تلك املبادرات عىل الكثر من االختالفات، 

إال أن اهتاممها األسايس جميعاً ينصب عىل حث اآلخرين عىل املشاركة يف التغير مبا يخدم 

مصالح العامة وليست مصالحهم الشخصية.

وعىل الرغم من األهمية البالغة لتحســني القدرات املهنية الالزمة لتأدية هذه الرســالة 

النبيلة، إال أنه ال توجد وفرة من املصادر التي ميكن اســتخدامها للحصول عىل اســتنتاجات 

ذات صلة مبامرسات التطبيق.  وبينام تحدث أنشطة التطبيق يومياً، إال أن القليل من البرش 

هــم من يتوقفون ويدركون بيقظة األدوار املنوطــة بهم يف العملية األكرب.  ويف تلك الحالة 

يشغل تنفيذ املهام املطلوبة اهتاممنا، فهذا عرض أو تقرير منحة علينا كتابته، وذلك اجتامع 

ينبغــي التخطيط له أو متابعته، وهنــاك عميل يجب الرد عليه.  إال أن الطريقة التي يقوم 

بها الشخص بصياغة عرض منحة ما أو التجهيز الجتامع مهم أو تطوير آلية ما للتجاوب من 

خاللها مع احتياجات املواطنني تصبح بشــكل واقعي هي نفسها طريقة تطبيق السياسات 
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والربامج.  لذا فإنه من الروري مد يد العون للمتخصصني يف فهم أبعاد مسئولياتهم تجاه 

تحسني تطبيق السياسات والربامج وتطويرها وما يحققه ذلك من نتائج نهائية.

رؤيتنا:

عىل الرغم مام ملامرسة التطبيق من أهمية بالغة، إال أن الدراسات العلمية التي تناولتها 

مل تصل إىل نتائج موحدة بل رمبا كانت عدمية الجدوى يف بعض الحاالت.  إال أن مامرســتنا 

املهنيــة وما نقوم به من تعليم وأبحاث يربزون الــرورة امللحة لبناء مهارات التطبيق بني 

املهنيني، وعىل هذا األســاس قررنا طرح هذا الكتاب.  وهو ما دفعنا للتبحر يف أدبيات هذا 

العلم، لكننا يف ذات الوقت عملنا عىل تنقيح الدروس بفضل خربتنا املهنية.

فهذه جودي نراها تعمل عىل مســتويات عدة من نظــم التطبيق يف مجاالت مختلفة، 

منها:  توثيق التفاوت يف سياسات الدولة يف مجال التعليم املبكر لألطفال؛ والعمل يف طليعة 

نظم مكافحة مرض نقص املناعة املكتسب )اإليدز( يف ديرتويت حيث شغلت وظيفة مدير 

حالة؛ وإدارة استثامرات سنوية بلغت 20 مليون دوالراً أمريكياً يف مجال الخدمات اإلنسانية 

بالدولة لدى واحدة من كربى املؤسسات اإلقليمية.  كام درست التطبيق مبستوييه املؤسيس 

والنظامــي، وذلك يف أطروحتها التي تناولــت فيها الخدمات االجتامعية ومن يقدمونها وما 

تال ذلك من دراسات متعلقة بالتعليم املبكر لألطفال، وشبكات الخدمات اإلنسانية، وبرامج 

الخدمات االجتامعية.  ونراها أيضاً تتشــاور مع العديد مــن املنظامت الخرية حول وضع 

استشــارات تعمل عىل إصالح نظام الخدمة العامة، وتقوم بتطوير برامج تدريب القيادات 

من املتخصصني يف الهيئات العامة وغر الربحية.  أما ســتيفاين، فرناها تتمتع تقريباً بخلفية 

مامثلــة:  فهي تقدم خدماتها لألرس املحدودة الدخل مــن خالل عملها يف إحدى منظامت 

اإلسكان غر الربحية كواحدة من أعضاء الفريق امليداين؛ كام تقود شبكة من املنظامت غر 

الربحية والبنوك الخاصة ووكاالت الدولة املعنية بربامج بناء األصول؛ فضاًل عن قيامها بتقدم 

تحليل سياســات ودعم فني لعدد من وكاالت الدولة والوكاالت االتحادية.  كام اســتغلت 

خربتها يف إعداد برنامج بحثي شامل حول اإلسكان واالستقرار االقتصادي ركزت فيه تحديداً 

عىل الفئات السكانية املهمشــة، وذلك بالتعاون الوثيق مع العديد من الوكاالت الحكومية 

والقوميــة العامة وغرها من املؤسســات والهيئات غر الربحية.  بــل إن الصحافة القومية 
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أخذت تتابع بصفة منتظمة تعليقاتها عن حقائق سياسات اإلسكان وتطبيق الربنامج.  حيث 

أبــرزت العديد من الصحف بحثها؛ من تلك الصحف عىل ســبيل املثــال:  نيويورك تاميز – 

بلومربج – يس إن يب يس )CNBC( ومجلة فوربس.  ونحن يف وضعنا لهذا الكتاب اعتمدنا 

عىل هذين الصنفني من الخربات.

فقــد اعتمدنا عىل تلك الخــربات املتنوعة بل وقمنا بدمجها من خــالل عملية تعاونية 

مثلــت لــكل منا تجربة فريدة من نوعها.  حيث ظهرت هذه املشــاركة يف كل فكرة ومثال 

ويف كل جدول وملحق؛ حيث ُكتبت جميع أجزاء هذا الكتاب بشكل تعاوين.  ومع أننا نأمل 

يف أن تســهم هذه العملية يف تحســني املنتج النهايئ، إال أن أي ســقطات فكرية ترد يف هذا 

الكتــاب متثل يف ذات الوقت قيوداً البد أن يتحملهــا كل منا.  فهذا الكتاب هو يف الحقيقة 

مثــرة تعاون جهــود متكافئة.  وال يعكس ترتيب عرض أســامء مؤلفي هذا الكتاب نســب 

إسهاماتنا فيه.

ونؤمن من واقع خربتنا بأنه حتى وإن بدا لنا أن األنظمة العامة ال ميكن اخرتاقها، إال أن 

هناك ما ال يحىص من الفرص، الكبرة منها واليسرة، التي من شأنها متكني األفراد من تنفيذ 

التطبيــق بفعالية أكرب.  فبينام يكون الدافع وراء إعداد عرض منحة هو حصول مؤسســتك 

عــىل مزيــد من األموال، إال أنه قد ينتج عن ذلك أيضاً إتاحة الفرصة لبناء عالقات مع أفراد 

من مؤسســة أخــرى قد ميكنهم عرض منوذج خدمة أفضل يكافئ هــذا الجهد.  فقد يكون 

الهــدف من عقد اجتامع ما هــو إعداد تقرير عام تم إنجازه يف مهــام محددة، إال أنه ويف 

االجتامع ذاته قد تتاح الفرصة لدعوة املشاركني لحل مشكلة ما أو لتشكيل تصورهم املبديئ 

لقضية ما.  فبينام قد يقترص دورك يف خدمة أمٍّ شابة تكون بحاجة إىل رعاية طفلها يف مجرد 

تحويــل طلبها إىل املوظف امليــداين التايل، إال أن ذلك قد يتيح لــك الفرصة لتحفيزها عىل 

مواصلة تعليمها العايل أو الربط بينها وبني غرها من اآلباء ممن لهم االحتياجات نفســها.  

ويقصد من ذلك أن اســتغالل الوقت الالزم لفهم التنوع الكامل ملهام التطبيق فهاًم أفضل 

يسهم يف النهاية يف تحسني النتائج املنشودة.

وكام يتضح لنا اآلن فليس هذا الكتاب الذي وضعناه كتاباً إرشــادياً يقدم لقارئيه صيغة 

وصفيــة ميكــن االلتزام بها مــن خالل التقيد الدقيــق بوضع قواعد وتعليــامت.  بل ننظر 
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إىل كتابنــا هذا عــىل أنه محاولة لدمج مفهوم البحث والخــربة وترجمته ولفت االنتباه إىل 

أهمية أنشطة التطبيق، وتشجيع القراء عىل التعمق مبارشة يف املهام التي تركز عىل تفعيل 

التطبيــق املثمر ونحن إذ نعــرب عن اهتاممنا هذا فإننا نؤمن بأن النتائج الفعالة التي يصبو 

إليها العامة ستنمو وتزدهر.
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شكر وعرفان:

 لقد تنامت خربتنا بشكل ملحوظ نتيجة للتعاون يف إعداد هذا املرشوع؛ حيث شكلت 

مهاراتنا املختلفة املتكاملة بوصفنا مامرســني وباحثني يف السياسة واإلدارة أصوالً ثابتة لهذا 

العمل، حيث ســاعدنا ذلك يف وضع إملاحات يف هــذا العمل أضفناها من أبحاث أجريناها 

ومن خرباتنا.  

تلقينــا دعم الكثريــن ونحن نعمل عىل هذا املرشوع، لذا فنحن ممتنون وشــاكرون ملا 

أبدوه من ثقة يف عملنا وتأكيد أهمية هذا املرشوع.  ونخص بالشكر هنا كل من ستيفن رول 

وســووك جني أونج ملا قدموه لنا من دعم يف التحقيق املتعمق للكثر من الكتابات الخاصة 

بدراســات التطبيق والتي شــكلت ينبوع املعلومات لهذا الكتاب.  وكذلــك برينت ميلوارد 

الذي رحب باستضافتنا يف جامعة أريزونا وخصص لنا املكان الفريد لوضع كتاباتنا التعاونية.  

ومســاعدة كل من ماري لو ميدليتون ودانييل هارلو يف التحرير.  كام نود أن نتقدم بخالص 

الشكر الثنني من املراجعني املجهويل االسم الذين أسهموا يف تحسني تلك األفكار.

ونربز هنا دعم زمالئنا ســواء يف جهات عملنا الحالية أو السابقة من الذين متكنا بفضل 

دعمهم من تطوير وصقل فهمنا لتطبيق السياســات والربامج الذي نشــاركها معكم يف هذا 

الكتاب.  ونخص بالذكر تعاون جودي مع كاثرين كويك، ومليســا ميدليتون ســتون، وسايل 

كوملان ســيلدون، وجيسيكا سوا، كايت كونرز، ولياه الندكويســت، وتيوسداي ريان هارت 

وجاري دي كرمير، هذا التعاون الذي أثر مبارشة يف تصور جودي لنظرية التطبيق ومامرسته.  

كام أثرت النقاشــات الدامئة بني جودي وجون بريســون وباربرا كروســبي ومارثا فيلدمان 

وبرينت ميلوارد وجو سوس تأثراً بالغاً يف مساهمتها يف هذا الكتاب.  وأخراً، تؤكد امتنانها 

ملــا تم من نقاشــات بينها وبني كاثرين توت، والوري ديفيــس، وباربرا ياتس، والتي أمدتها 

بالكثر من املعلومات عن حاالت الطفولة املبكرة الواردة تفصياًل يف هذا الكتاب.  كام أثرت 

إســهامات ستيفاين ونقاشــاتها املســتمرة مع كريج بوردمان وباري بوزمين ومايكل كولينز 

وآدام إيكرد وروب جرينبوم وجامي ليفي دانيال وســوزان ميلر وبلر روســل تأثراً مبارشاً 

يف طريقة تناولها ملفهوم التطبيق والتي كانت مبثابة بوتقة مزجت فيها السياســة وأساليب 

اإلدارة وتحدياتهــا.  كــام أنها تدين بالعرفان لتعاونها املســتمر مع وكالــة أوهايو لتمويل 
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اإلســكان، متضمناً ذلك هويل هولتزن سيندي فالهريت وستيفاين كايس برس.  وبخصوص ما 

ورد يف هذا الكتاب من تحديات السياسة، فهي نابعة من وجهة نظرنا الخاصة وليس لها أية 

عالقة بوكالة أوهايو لتمويل اإلسكان أو أيٍّ من ممثليها.

واألهــم من ذلك هو خالص امتناننــا ألرسنا ملا بذلوه من صرب فقد كانوا لنا خر داعمني 

عطوفني طوال فرتة عملنا عىل هذا الكتاب، فقد تحملوا ليايَل طواالً وأوقاتاً ممتدة قضيناها 

بعيــداً عــن منازلنا عاكفني عىل الكتابة ســوياً.  ونخص بالذكر أزواجنا، ســتيف مارشــيس 

وجيمس مولتون، فقد قدما لنا الحب والتشجيع يف كل خطوة خطوناها إلمتام هذا العمل.
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املجييددون يكونون أقرب إىل البسييتانيني يف مؤسسيياتهم من املهندسييني واملعامريني.  

فرتاهم معنيني بإعادة تفسيير قواعد السلوك ومخالفني للمعتقدات التقليدية واملعتادة، إىل 

جانب تبنيهم هويات ومشاركات مدنية ودميوقراطية وتطويرهم إلمكانات منظمة وتحسني 

القدرة عىل التكيف١.

فاملدهش فعاًل عن العمل يف البسييتنة هو اكتشيياف األشييياء دامئييًا....  فكل عام هناك 

تشكيالت جديدة تكتشفها يف كتالوجات بذور املحاصيل السنوية، واتجاهات جديدة ميكن 

تجريبهييا وأمناط زراعية جديدة ميكن استكشييافها.  وبعيدًا عن ذلك التنوع املبهر للنباتات 

ذاتها، هناك ما ال يحىص من اآلفات واملشييكالت والعوامل املناخية التي باتحادها مجتمعة 

تشييكل يف كل موسييم مغامرة زراعية جديدة.  لكن يبقى هناك أشييياء ال تتغر أبدًا وهي 

املهارات األساسية الالزمة لتجهيز البذور وزراعتها وحصادها٢.

 نعرض يف الجزء األول من الكتاب اإلطار العام ملنهجيتنا يف تطبيق السياس��ات والربامج.  

فبينام ندمج يف عرضنا هذا منهجيات س��ابقة بهدف فهم التطبيق يف س��ياقاته العامة، فإننا 

أولين��ا اهتامماً لتقديم طريق بديل لرؤية التطبيق، إىل جانب اقرتاح معايري لتقييم الفعالية 

ورشح س��بب حدوث األش��ياء بالطريقة التي تحدث بها.  ففي الفصل األول نقدم تعريفنا 

للتطبي��ق الفعال والعنارص األساس��ية ملنهجيتنا.  ومن الجدي��ر باملالحظة أن هذه املنهجية 

تتمي��ز بالواقعي��ة، كام أنها مبنية عىل التفك��ري األكادميي، إال أنها تعتم��د وبقدر كبري عىل 

الخربة والتأمل.  كام أنها تعتمد عىل السياق.  وال ميكن تحجيم التطبيق الفعال ليقترص عىل 

مجموعة مهارات عامة ميكن تطبيقها إجامالً يف كل األحوال.  فالخربة بالسياس��ة عىل وجه 

التحديد تعد من األركان الرئيسة، لذا ترانا نطرح العديد من دراسات الحالة ونتابع رشحها 

عىل مدار صفحات هذا الكتاب لنوضح آليات تحليل التطبيق يف أحوال معينة.

أما الفصل الثاين فيضع منهجيتنا ضمن ثالثة أمناط أخرى من املامرس��ة والدارسة وهي:  

العمليات السياس��ية والس��لطة، الحوكم��ة واإلدارة، وتقييامت السياس��ات والربامج.  ومن 

املحف��زات التي دفعتن��ا لوضع هذا الكتاب ذلك التنافر اإلدرايك الذي نش��عر به عادة عند 

االشرتاك باألبحاث األكادميية يف أي من تلك املجاالت.  فمن ناحية، يتناول كل منط من تلك 

األمن��اط نظام التطبيق وتحدياته بش��كل مبارش، ومن ناحية أخرى، ال يش��كل أيٌّ من تلك 
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األمن��اط إال عنرصاً واحداً من عنارص لغز التطبيق، س��واء كان ذلك العنرص متمثاًل يف آليات 

السلطة والسياسة أو نظام الحوكمة أو التدخالت التي تهدف إىل التغري السلويك.  ولقد أتاح 

لنا عملنا بوصفنا مامرسني يف البداية وباحثني اآلن، فرصة اإلبحار عرب تلك الحدود املصطنعة 

لنقتبس من كل منها العنارص املناسبة لخدمة عملية التطبيق.  ونعتقد أن هذا يف حد ذاته 

مساهمة مهمة لخدمة الطلبة واملامرسني يف املستقبل، ولذلك شاركنا تلك املعارف يف الفصل 

الثاين.

وأخ��رياً، يأيت الفصل الثال��ث لنطبق فيه مفهوم مجاالت العمل اإلس��رتاتيجي عىل نظام 

التطبيق ليكون وس��يلة القرتاح منهجية نظامية لتفسري ما يحدث يف أنظمة التطبيق.  ويعد 

قيامنا بذلك مبثابة تأكيد أن هذه األنظمة معقدة وليست متشابكة فحسب.  حيث ال ميكننا 

حرصه��ا بدق��ة يف مجموعة من العوامل أو املتغريات التي ميكن م��ن خاللها توقع النجاح، 

ب��ل ينبغي تصورها كنظ��م ديناميكية اجتامعية قابلة للتطبيق.  لذا يعد كل مس��توى من 

مس��تويات نظام التطبيق مبثابة مجال عمل إسرتاتيجي له هيكله االجتامعي املميز وآلياته 

الخاصة التي تش��كل الربنامج األس��ايس.  ويقصد بالربنامج األس��ايس هو ذلك الربنامج الذي 

ميي��ز التطبيق عن مبادرات التغيري األخرى حيث يتضمن صياغة خيارات قيمة واس��تعامل 

منطق التغيري وانتقاء وس��ائل تنسيق األنشطة.  فهذا طريق جديد للنظر يف نظام التطبيق.  

وكام هو الحال مع أي فكرة جديدة، قد تس��تغرق فرتة من الزمن حتى اس��تيعاب مبادئها 

األساس��ية.  ونس��تمر يف عرض املفاهيم الواردة يف هذا الفصل يف الجزء املتبقي من الكتاب.  

ويف الخت��ام نعرب عن إمياننا أن الطريق الجديد للتفكري قد يصبح طبيعة ثانية تحس��ن من 

محاوالتكم الخاصة بصفتكم مامريس تطبيق.  
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الفصل األول

صياغة إطار التطبيق

بحلول إبريل 2014، س��نحت الفرصة أخرياً لس��اندرا مارتنيز، مديرة يف برنامج كونكت 

للرعاي��ة الصحية يف كول��ورادو، لتتنفس الصع��داء وتتأمل األحداث التي ج��رت لها العام 

املن��رصم1.  ولقد أحدث القانون االتح��ادي للرعاية ميرسة التكلف��ة )ACA( تغرياً كبرياً يف 

السياسة العامة )انظراملربع 1-1(، وقد نالت منظمتها غري الهادفة للربح عىل نصيب األسد 

م��ن الجهود التي بذلتها والي��ة كولورادو لقيد الدفعة األوىل من املواطنني، تلك املؤسس��ة 

التي أنش��أتها الس��لطات الترشيعية لتفعيل س��وق تأمني الرعاية الصحي��ة للدولة.  وبينام 

بلغ اهتامم وس��ائل اإلعالم العامة والقومية ذروته يف أواخر عام 2013 عندما واجه السوق 

اإللك��رتوين للتأمني االتحادي تحديات تش��غيلية، فلم تصب كولورادو بأي من تأثريات هذه 

التحديات.  وبس��بب أنها كانت واحدة من بني الواليات السبع عرشة التي اختارت أن تدير 

معامالتها التأمينية بنفسها، فقد قررت مع غريها من قادة مؤسسات القطاع العام والخاص 

واملؤسس��ات غري الهادفة للربح واملعنية بالخدمات الصحية بالدولة أن تركز اهتاممها عىل 

أنشطة تطبيق مهمة خالف األنشطة املذكورة.

حدث بعض التأخري يف عملية التس��جيل التي تديرها الدولة، ويعزى ذلك بش��كل كبري 

إىل انش��غال الدولة بتس��جيل أكرب عدد ممكن من املس��تحقني يف برنام��ج التأمني الصحي 

ميديكاي��د )edicaidM( لتخفيض النفقات عىل املواطنني.  وعىل الرغم من إمتام عدد كبري 

من املتقدمني استامرات التحاقهم، إال أن البعض آثر االعتامد عىل ميرسي الخدمات امُلتعاقد 

معهم لتقديم دعم األفراد يف تحديد نظام التأمني املناسب لهم.



الباب األول

التطبيق العميل الفعال التكامل بني السياسة العامة واإلدارة 28

املربع)1-1(

استعراض إصالح الرعاية الصحية الوطنية

أدى توقي��ع الرئيس أوباما ع��ىل قانون حامية املرىض والرعاية الصحية مي��رسة التكلفة يف مارس 2010 

الذي أشاد به البعض وعّدوه القانون األكرث أهمية يف رفاهية املجتمع مقارنة مبا صدر من قوانني يف الواليات 

املتحدة األمريكية خالل نصف قرن؛ إىل اندالع سلسلة معقدة من األحداث.  وبالنظر إىل هذا القانون الذي 

أطلق عليه املعارضون السياس��يون "رعاية أوباما"، فإننا نراه يركز عىل زيادة جودة خدمات التأمني الصحية 

وتيس��ري تكلفتها وخفض عدد األمريكيني غري الخاضعني للتأمني إىل جانب تخفيض تكاليف الرعاية الصحية.  

وبدأ عىل الفور العمل عىل تطبيق بعض جوانب املرشوع، إال أن الجدل السيايس والتحديات القانونية أدت 

إىل خل��ق موجة مبدئي��ة من الريبة واجهت الواليات أثناء عملها عىل صياغة سياس��ة الرعاية الصحية لديها 

بش��كل محكم وذلك من منظور العمل االتحادي.  وبعد أن صادقت املحكمة العليا عىل دس��تورية القانون 

يف حزيران/ يونيو 2012، بدأت الواليات يف تقرير ما ستتبناه من الخيارات العديدة التي نص عليها القانون.  

 )Medicaid( "فعىل س��بيل املثال، كان أمام الواليات خيار يقيض بتوسعة برنامج التأمني الصحي "ميديكايد

ليقدم مزيداً من التأمني ميرس التكلفة ملحدودي الدخل ويخلق أسواق رعاية صحية أو مراكز تبادل خدمات 

الرعاية وذلك ملس��اعدة األفراد وصغار املس��تثمرين عىل رشاء خدمات تأمينية خاصة، أو إجراء تغيريات عىل 

برام��ج الرعاية الصحي��ة الحكومية الحالية.  أم��ا الواليات األخرى فقد اختارت تطبي��ق الخيارات االتحادية 

النمطية املتاحة.

ع��ىل غ��رار الواليات األخرى، أنش��أت والية كول��ورادو برنامج كونكت لتب��ادل الرعاية 

الصحية بصفتها جهة ش��به حكومية يديرها مجلس إدارة تقوم بتعيينه السلطة الترشيعية 

وميثل فئة من املساهمني تقترص مهمتهم عىل اإلرشاف عىل توجيه الربنامج وضامن املساءلة 

العامة عنه.  وبالفعل فقد قدموا الدعوة ملجموعات العمل لصياغة خطط وإس��رتاتيجيات 

التطبيق التي تركز عىل خطط الرعاية الصحية وعىل املجتمعات الفقرية واملشاريع الصغرية، 

وخدم��ات العمالء.  وعىل الجانب اآلخر قامت مجموع��ات أخرى يف الوالية بجمع تربعات 

من املصادر الخاصة بهدف دراس��ة مناذج بهدف دعم العمالء والتعليم العام.  وقد شاركت 

مارتينيز مع بعض أعضاء مجموعات العمل تلك يف عدد من الفعاليات الوطنية والش��بكات 

التي متولها املنظامت الخاصة التي بدورها جمعت قادة الوالية ملشاركة اإلسرتاتيجيات التي 

تس��تخدم للتغلب عىل تحديات التطبيق.  ترى مارتينز أن تلك الجهود جليلة القدر؛ حيث 

خصص��ت مكاناً محايداً للتعلم وقدمت معلومات قيمة أس��همت يف تحس��ني قدرتهم عىل 

اتخاذ القرار.
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ويف والية كولورادو تعاظمت الحاجة إىل إصالح نظام الرعاية الصحية، ذلك ألنه مبقارنتها 

بغريها من الواليات نجد أن عدداً كبرياً من األطفال والبالغني فيها ال يشملهم الغطاء التأميني؛ 

فإما أن يكونوا ممن ال يتمتعون أساساً برعاية صحية أو ممن يتحملون نفقات باهظة تتخطى 

قدراتهم2.  لذا بادر حاكم الوالية يف عام 2011 بالتوقيع عىل قانون سياس��ة الوالية يس��مح 

بالتوس��يع يف برنامج التأمني الصح��ي "ميديكايد"Medicaid(3( وتطوي��ر معامالت التأمني.  

وكام كان الحال يف الواليات األخرى، فقد اقرتنت أهلية تلقي الدعم مبستوى الدخل:  فحصل 

املواطنون األقل دخاًل عىل خدمات التأمني الصحي من خالل توسعات برنامج التأمني الصحي 

"ميديكاي��د" )Medicaid(، يف حني حصلت فئة أخرى م��ن املواطنني عىل إعفاءات رضيبية 

لتخفي��ض التكاليف التي تفوق قدراتهم املادية، وبذل��ك أصبح مبقدور اآلخرين حالياً تلقي 

خدمات التأمني من خالل األسواق غري املدعومة التي تستفيد من رشوط التأمني التي تضعها 

املجموعة بعد تفاوض.  ولكن يف ش��هر مايو 2013، وبعد تدشني منظمة الصحة بكولورادو، 

أعلن محافظ الوالية س��عيه إىل أن تكون تلك الوالية هي األفضل صحياً يف الواليات املتحدة، 

وهو بذلك يربز رضورة القيام بذلك ويؤكد األهمية السياسية لهذه القضية يف الوالية.  وخالل 

الع��ام املايض، انطلق عدد غري مس��بوق م��ن مبادرات القطاعني الع��ام والخاص ركزت عىل 

األهداف التي أعلنها محافظ الوالية واملتمثلة يف تعزيز الوقاية والس��المة الصحية وتحس��ني 

مس��توى تنس��يق الخدمات والقيام بتغريات تشغيلية يف عملية الس��داد وتقنية املعلومات.  

وعىل الرغم من اندالع الخالفات أحياناً بني قادة الوالية حول رسعة وترية التغريات ونتائجه، 

إال أن الشبكة التي تربط بني كربى املؤسسات تتشكل بفضل ذلك.  

لعبت إدارة سياسة ومتويل الرعاية الصحية بوالية كولورادو دوراً مهاًم يف الوالية بصفتها 

الجه��ة التي اعتم��دت ترخيص الربامج العام��ة.  حيث أقدم بعض مدي��ري اإلدارات، مثل 

موريس براون، عىل إبرام عقود مع خطط التأمني العرشة املعلن عنها عىل املوقع اإللكرتوين 

  .)Connet with Health Colorado( لربنامج »كونكت للرعاية الصحية« بوالية كولورادو

وقد تأثرت أنشطة قانون الرعاية الصحية امليرسة التكلفة التي ترشف عليها اإلدارة االتحادية 

للرعاية الصحية والخدمات البرشية، وذلك نتيجة لخربة اإلدارة لس��نوات يف تشغيل برنامج 

 "Medicare" وبرنامج الرعاي��ة الصحية ميديكاير "Medicaid" التأم��ني الصحي ميديكايد

وبرنامج التأمني الصحي لألطفال.  
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نتج عن ذلك سياس��ة جديدة توافقت متاماً مع الرسالة الجديدة للمؤسسة والتي تقيض 

بتحس��ني الحصول عىل الرعاية الصحية وتحس��ني النتائج املنشودة للمواطنني يف ظل إدارة 

رش��يدة للموارد املالية.  حيث نجح املديرون يف صياغة س��تة أهداف مؤسس��اتية تضمنت 

إس��رتاتيجيات لتحس��ني الخدمات وتنس��يق االتصاالت والتقنيات ونظم التوظيف.  ومتثل 

اله��دف األس��مى من ذلك يف تحويل نظ��ام الرعاية الصحية من من��وذج تقليدي قائم عىل 

س��داد رسوم تحصيل خدمة إىل نظام رعاية إقليمي تنسيقي قائم عىل تحقيق النتائج.  كام 

ُأدرج��ت برامج الرعاية الصحي��ة ميرسة التكلفة ضمن الهيكل األكرب ال��ذي طورته اإلدارة، 

وبسبب وضوح سياسة برامج الرعاية الصحية امليرسة التكلفة اتسع نطاق مشاركة موريس 

م��ع مجموعات خارجية مث��ل برنامج كونكت للتأمني الصحي، ومؤسس��ة صحة كولورادو، 

وغريها من املؤسسات العاملة يف مجال التطبيق ويظهر ذلك عند مقارنة موريس بنظرائه.  

نتيجة ملا كان للسياسة من تأثري يف الكثري من املؤسسات ذات الصلة باملواطنني كرشكات 

التأمني الصحي وعمليات ال��رشكات، ومقدمي الخدمات الصحية الذين يتعاملون حالياً مع 

الفوات��ري املالية لعدد قليل من غري املؤمن عليهم من املواطن��ني، وعيادات الصحة العقلية 

التي تواجه ضغوطاً اقتصادية متزايدة تدفعها إىل االنضامم إىل كيانات أكرب لتسهيل خدمات 

الفوترة احتلت املؤسسات املعنية بتقديم الخدمات امليدانية للفئات املحرومة أهمية خاصة 

خالل السنوات األوىل نظراً لكون الهدف من القانون هو إدراج غري املؤمن عليهم يف التأمني 

الصحي.  واس��تناداً إىل بحث أجرته رابطة حامة املس��تهلك، فقد تعاقدت الوالية مع عدد 

من وكاالت الصحة العامة والجمعيات األهلية بهدف توفري الدعم الخاص واملعرفة وتيس��ري 

البحث يف مختلف خيارات التأمني.  وظهر يف النقاشات األصلية أن مخططي الخيارات يرون 

أن هذا األمر سيعمل بنفس آلية موقع السفر اإللكرتوين ترافيلوسيتي "Travelocity" الذي 

يتيح إمكانية املقارنة بس��هولة بني مختلف الخيارات املتاحة.  إال أن الكش��ف عن برنامج 

كونكت للتأمني الصحي يف والية كولورادو أظهر أن التسجيل يف برامج تأمني الرعاية الصحية 

أكرث تعقيداً من حجز تذكرة طريان.  ففي مرة واحدة أتيحت أكرث من خمس وس��تني وثيقة 

تأمني لالختيار من بينها، واكتشف بعض املديرين مثل نوح مانينج أن املساعدة يف التسجيل 

تستغرق وقتاً أطول مام كانت مؤسسته تقدره من البداية.
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ويف ه��ذا الجان��ب اقترص العمل املبارش عىل كادر الباحث��ني واملهتمني بالرعاية الصحية 

مم��ن يقدمون استش��ارات االلتحاق بالربام��ج.  إال أن اَليات العمل املي��داين كانت ال تزال 

معقدة.  فبينام يعمل الباحثون أمثال س��ينثيا وانج عىل توفري معلومات مجانية ملحدودي 

الدخ��ل، يتلقى غريهم من املهتمني بالرعاية الصحية عموالت نظري خدماتهم.  هذا بخالف 

احتياجات املس��تهلكني التي تتس��م بالتعقيد ملا تتطلبه غالباً من دعم يختلف باختالف كل 

حالة.  واضطرت س��ينثيا لتذكري البعض برضورة االحتفاظ بوثائق املرصوفات ليحصلوا عىل 

إعفاءات رضيبية يف نهاية العام.  وبالنسبة لآلخرين، فبعد تسلمهم بطاقات التأمني الخاصة 

بهم، قامت بتدريبهم عىل كيفية الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية واس��تخدامها، تلك 

البطاقات التي كان واليزال الكثريون يؤجلون اس��تخدامها لسنوات عدة.  كانت تلك املهمة 

أكرث صعوبة خارج املناطق الحرضية قلة العيادات واملستشفيات يف العديد من املجتمعات 

الصغرية.  واس��تطاعت س��ينثيا أثناء جلوسها مع املواطنني أن تس��تمع إىل رواية كل منهم، 

فه��ذا عام��ل بناء تم ترسيحه مؤخراً من العمل ومل يعد يف مق��دوره تحمل نفقات التأمني، 

وهذا عامل متجر تجزئة كبري الس��ن اش��رتك صاحب عمله يف التأمني لكن بتغطية تأمينية 

ال تغطي احتياجاته، وهذه س��يدة معاقة تواجه صعوبة بالغة يف القيادة ملس��افات طويلة 

لتجري فحوصاتها الدورية.

ويتضح من ذلك أن كل من س��اندرا وموريس ونوح وس��ينثيا يواجه مش��كالته الخاصة 

عىل حس��ب موقعه الوظيفي وعىل كل منهم حل مشكالته يف عملية تطبيق قانون الرعاية 

الصحية ميرسة التكلفة.  وعىل الرغم من أن املناقش��ات املذهبية التي تجري بني املنش��آت 

الك��ربى قد تبدو مختلفة متاماً عن التجاوب مع طالبي التأمني إليضاح اللبس لديهم، إال أن 

مثل تلك األمور تكون يف واقع األمر مرتبطة بعضها ببعض.  ذلك أن مستوى واحداً يؤثر يف 

مهام التطبيق ونتائجه الخاصة مبس��توى آخ��ر.  ومثاالً عىل ذلك، نجد أن فرق عمل برنامج 

كونكت للرعاية الصحية يف كولورادو تعمل عىل صياغة الخطط وإنشاء استامرات إلكرتونية 

يلت��زم الباحثون امليدانيون مثل س��ينثيا بتعبئتها.  كام أن ال��دروس التي تعلمها نوح حول 

س��ري العمل يف وكاالت التوعية كانت ذات صلة باألهداف املنصوص عليها من إدارة سياسة 

الرعاي��ة الصحي��ة ومتويلها.  وقد أطلق أوائل الباحثني يف مجال تطبيق السياس��ة عىل هذه 

الحقيقة مصطلح "تعقيدات العمل املش��رتك" وبس��بب ذلك وضع��وا عنواناً فرعياً لكتابهم 

"سبب االندهاش لنجاح الربامج االتحادية من األساس"4.
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ونحن إذ نركز يف هذا الكتاب عىل تطبيق السياس��ات والربامج نكون أكرث تفاؤالً.  ونؤمن 

بأنه كلام ازداد إدراك املهتمني مثل س��اندرا وموريس ونوح وس��ينثيا بدورهم التعاوين فيام 

بينهم وكلام متكنوا من إيجاد طرق مناس��بة ملناقش��ة وتحليل أنظمة التطبيق املعقدة التي 

يش��كلون جزءاً منها، كلام ازدادت احتاملية أن يساعد تطبيق الربامج والسياسات يف تحقيق 

النتائج املنشودة، بيد أن هذه الرؤية قامئة يف األساس عىل إدراك املعنيني بالتطبيق ألدوارهم 

الرئيس��ية يف تلك األنظمة.  ويتطلب ذلك تواجد املتخصص��ني ليعملوا جاهدين عىل تنمية 

املهارات التحليلية واالجتامعية الالزمة لفهم تلك األنظمة املعقدة والتدخل فيها.  كام يتطلب 

ذلك التحيل بالشجاعة يف االعرتاف بوجود غموض ورضورة مواصلة العمل مع وجوده، ومن 

ذلك عىل وجه الخصوص استغالل الفرص للعمل عىل مستويات متعددة للنظام.  

ويكم��ن تعريف التطبيق، يف نطاق فهمنا، بأنه صورة من صور مامرس��ة السياس��ة، بعيد 

عن املناظرة السياس��ية لكنه يف ذات الوقت يتأثر بها.  ويعد هذا من املحاور املهمة للحوكمة 

الدميقراطية، وعىل ما يكون به من تعقيدات، فإنه ميكن أن يتميز بالسحر والتحدي، ذلك أنه 

قد يكشف حل مشكلة ما عن مستوى آخر من القضايا تحتاج للنقاش والدراسة.  لذا ندعوكم، 

يف كتابنا هذا، إىل املش��اركة يف جهود دراس��ة التطبيق.  لتكن فضولياً نحو استكش��اف آليات 

التطبيق وتطوير لغة مفاهيمية جديدة وتنمية املهارات التي ستس��اعدك عىل تجاوز عقبات 

التطبيق التي تواجهها.  وبينام تقرأ كتابنا هذا نرجوك أن تعلم أن أفعالك إذا ما كانت ال متثل 

يف الحقيقة إال جزءاً واحداً من آليات نظام أكرب، إال أن التدخالت البسيطة قد تؤدي أحياناً إىل 

تحس��ني أنشطة النظام الكيل.  ولتعلم أن الفرص هي من تطرح نفسها لك بطرق غري متوقعة 

دامئاً الستغاللها يف ضبط أفضل لنظام التطبيق مبا يحسن نتائج املصلحة العامة.

استكشاف تطبيق السياسات والبرامج:

يب��دو أن قضايا التطبيق تظه��ر بصور أقل دراماتيكية عام نش��اهده عند تنفيذ إصالح 

شامل للرعاية الصحية.  ويف حقيقة األمر، فعند مشاركة أي برنامج أو فكرة جديدة ملبادرة 

ما، تظهر دامئاً أسئلة عملية مرتبطة بالتطبيق.  ومن هذه األسئلة كيف نسن هذه القوانني 

وكيف نطبقها يف بلدنا؟  كيف نحش��د األطراف املناسبة معاً للتجاوب مع طلب املؤسسات 

الكربى لتقديم مقرتح؟  وعند متويل عرض منحة، نطرح س��ؤاالً كيف ميكننا تخويل مديري 
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الربنام��ج  لتطوير اإلجراءات وتدريب العاملني؟  يف حني نقر جميعاً بالحاجة امللحة لإلجابة 

عن هذه األس��ئلة، نؤمن أيضاً بأنه من املهم فهم كل س��ؤال يف س��ياقه النظامي واألشمل.  

وبن��اء عىل ذلك، تكمن الخطوة األوىل يف تنمية هذه القدرة يف اس��تيعاب الدروس املفيدة 

املستقاه من العلوم االجتامعية التي تقدم أفكاراً جديدة ولغة متسقة لتحليلك.

وبتعريف التطبيق، نكتشف أن تطبيق السياسة والربامج أمراً معقداً، ذلك أن املشكالت 

الت��ي تأخذ طريقها يف املج��ال العام كبرية والحلول وهمية.  فالحف��اظ عىل الطاقة وتوفري 

مس��اكن كافية بتكلفة ميرسة وفعالية التعليم، كل تلك األمور ما هي إال أهداف منش��ودة 

تتطلب إحداث تغيريات يف الس��لوك الشخيص والتسويقي واملنظاميت لتحقيقها.  لكنَّ قلياًل 

ج��داً م��ن السياس��ات أو الربامج املصممة لتحقي��ق تلك األهداف ه��ي يف حقيقتها ذاتية 

التطبي��ق.  ومع ذلك، فالوس��يلة ونقصد بها كيفية تطوير هذه الحل��ول تعد وهمية متاماً.  

كام أن مجرد الترصف من منطلق االهتاممات املنظامتية أو املهنية يسهم بالقليل يف إيجاد 

حلول تكاملية تعزز العمل الجامعي الذي يتجاوز الحدود للنهوض بالصالح العام.

 )ACA( وتزداد صعوبة هذه العملية كام هو الحال يف قانون الرعاية الصحية ميرسة التكلفة

يف كولورادو بس��بب أن نس��بة كبرية من إجراءات تطبيق السياس��ات والربامج ال يتم تفويض 

القي��ام بها إال من خ��الل الحكومة املركزية.  ويف جميع أنحاء العامل، تقدم األجهزة البريوقراطية 

التقليدية العامة خدمات مبارشة أقل من املعدل املعتاد، وذلك نظراً العتامدها عىل املؤسسات 

الخاصة مبوجب عقود أو منح أو إعانات، وذلك لتوفري خدمات عامة.  ويرفع تنوع املؤسس��ات 

واألدوات الحكومية املستخدمة من األهمية الجوهرية لتحسني التطبيق، لكن هذا األمر ال يبدو 

س��هاًل.  لذا فمديرو القطاع الع��ام الذين اعتادوا تركيز اهتاممهم عىل كيفية دراس��ة الكيانات 

البريوقراطية والرقابة الترشيعية بالش��كل األمثل نراه��م يضطرون لالعرتاف بأن جزءاً كبرياً من 

تطبيق السياس��ة يقع خ��ارج نطاق عمل املوظفني الحكوميني.  وم��ن هذا املنطلق يجب عىل 

مديري القطاع الحكومي غرس مهارات إدارة الشبكة االجتامعية مثل التسهيل والتفاوض للعمل 

بفعالية يف نظم التطبيق.  كذلك يتعني عىل مديري املشاريع الخاصة وغري الهادفة للربح الذين 

اعتادوا عىل الترصف وفق مفاهيم ضيقة تتعلق فقط بخط االحتياط ملؤسس��اتهم أو مصالحها 

أن يدركوا أهمية تدخلهم يف توفري الخدمة العامة.  كام يتعني عليهم إدراك مرشوعية املساءلة 
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العامة والتنازل عن بعض االس��تقاللية بحيث ميثل ذلك جزءاً من حلول أكرب للمشكالت العامة.  

كام يتعني عىل مس��ئويل القطاعني الع��ام والخاص كذلك إعادة توجيه اهتاممات مؤسس��اتهم 

نحو الجمهور املس��تهدف من الربنامج أو السياس��ة بعيداً عن اهتاممات مؤسس��اتهم الخاصة 

وذلك حتى يتس��نى فهم سلوكيات ذلك الجمهور املس��تهدف ودوافعه واهتامماته.  كام يجب 

ع��ىل املعلمني ورجال الرشطة وموظفي التأمني ضد البطال��ة واألطباء إدراك كيفية أن قراراتهم 

اليومية، وهي تلك القرارات التي تتجاوز املتطلبات الرسمية لوظائفهم يف تعامالتهم مع الطالب 

واملواطنني واملرىض املحتاجني والتي تصبح دامئاً هي واجهة السياسة العامة.  

ومن الش��ائع تعبري مديري القطاع العام وقادة املؤسس��ات الخاصة وغري الهادفة للربح 

واختص��ايص الخدم��ات املبارشة عن ش��كواهم بأن املجموع��ات املس��تهدفة ال تتبع دامئاً 

متطلبات السياس��ة أو الربنامج؛ فرتاه��م يخفقون دامئاً يف اس��تخدام الطرق التي يقصدها 

املصمم��ون.  وينتج عن ذلك فصل بني تش��غيل النظم وس��لوكيات املجموعة املس��تهدفة، 

ويع��د هذا الفصل تحدياً جوهرياً يف معظم مرشوعات التطبيق.  ومع ذلك فمن الرضوري 

دامئاً يف تحديد تحسينات التطبيق املطلوبة هو السعي لفهم املسار الذي يكون سلوك تلك 

املجموعات املس��تهدفة منطقياً من خالله وال يتم ذلك إال بالتعرف عىل الدوافع الحقيقية 

والحقائق الخاصة بتلك املجموعات.  

وباملقارنة باملعرفة السابقة بالعلوم السياسية والشئون العامة نجد أن مفهومنا لتطبيق 

السياس��ات والربامج ينبثق بصورة مبارشة من علم االجتامع والنظريات املؤسس��اتية.  وكام 

سنتناول باملناقشة يف الفصل الثاين، يعتقد كثري من الباحثني بأن التطبيق يعتمد عىل مقصود 

السياس��ة أو خصائص نظام ترشيع��ي معني٥.  وانطالقاً من هذا التص��ور، ميكننا القول بأن 

تطبيق السياسة يرتكز عىل القدرة عىل تحويل أفكار السياسة الرسمية إىل واقع ملموس.  

ُينظ��ر إىل تطبيق السياس��ة عىل أنه األنش��طة التي تتوىل تنفيذها مؤسس��ات متنوعة 

ويس��عى القامئون بالتطبيق فيها إىل االلتزام بالسياس��ة والقوانني العامة الرسمية.  ويف هذا 

الس��ياق يقول دان مازمانيان وباول س��اباتري، بوصفهام من مؤيدي منهج التطبيق الهرمي 

املتمركز عىل الحكومة، "يعد التطبيق مبثابة تنفيذ قرار س��يايس أسايس ويندرج عادة ضمن 

ترشيع معني لكنه قد يتخذ أيضاً شكل قرارات تنفيذية مهمة أو قضائية"٦.  ومن خالل هذا 
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التص��ور، ميكننا القول إن العالقة بني تطبيق الربنامج وتطبيق السياس��ة عالقة طولية حيث 

يتبع تطبيق الربنامج تطبيق السياس��ة.  ولذلك ن��رى أن القامئني عىل التطبيق أو حكومات 

املقاطعات أو الحكومات اإلقليمية أو مؤسسات خدمات املحلية يحاولون تفسري التوجهات 

السياسية ودمجها يف عملياتهم املستمرة من خالل برامج محددة؛ إذ إن تلك التوجهات متثل 

مكوناً رضورياً لتطبيق السياسة والتي تعمل عىل نطاق أضيق ومحيل بدرجة أكرب.  

لكن هذه العالقة الطولية ال تس��تمر طوياًل، ففي كثري من األحيان، يتم وضع السياس��ة 

القومي��ة نتيج��ة ألثر إبداع مربمج عىل املس��تويات الحكومية أو املحلي��ة.  وتطورت بهذه 

الطريقة مدارس رياض األطفال والشبكة الكهربائية الذكية وخدمات مكافحة فريوس نقص 

املناعة/ اإليدز وأمثلة أخرى ال حرص لها.  وميكن لآلخرين وصف األفكار التصويرية وتقييمها 

وقياسها وتبنيها قبل سن الترشيع.  ولذا، فنحن نضم صوتنا لصوت باحثني آخرين لنتساءل 

كيف يتم وصف تطبيق السياسة دامئاً يف الكتب النصية عىل أنه مرحلة من مراحل العملية 

السياسية التي تأيت بعد تبني السياسة٧.

وبدي��اًل عن ذل��ك، ميكننا تعريف التطبي��ق الفعال بأنه التغيري امل��دروس واملرخص به 

مؤسسياً واملدفوع بسياسة أو برنامج ما موجه لتحقيق مصالح عامة مدروسة.  وعند نجاح 

التطبيق، يصبح يف حد ذاته أحد األعامل اليومية وجزءاً من إجراءات التش��غيل القياس��ية.  

فالتطبي��ق الفعال هو أمر مدروس ألنه يش��تمل عىل تصميم وتخطي��ط واعيني إىل جانب 

تقييم ما يحدث.  كام أن التطبيق الفعال هو عمل مؤس��ي مرخص به ومدعوم بس��لطة 

سياسية وفهم عميل لإلجراءات املعقولة وفق القيود التشغيلية للمؤسسة.  ومن ثم نجد أن 

التطبي��ق الفعال يركز عىل التغيري وإدخال أمناط أداء جديدة أو تعديل املوجود منها.  لكن 

يف كث��ري من األحيان، تتواصل عملية التغي��ري بطرق غري متوقعة.  فهناك عدد من املؤرشات 

املهمة التي تدل عىل فعالية التطبيق.  

وبنجاح تطبيق السياس��ات والربامج تنشأ مصلحة عامة تتمثل يف التمكني ملؤثر جامعي 

يتجاوز املصلحة الشخصية الضيقة ألي عنرص أو مؤسسة8.  بل عندما يتحقق نجاح تطبيق 

السياسة والربنامج، فإن ما كان جديداً أو غريباً يف وقت معني يصبح جزءاً من العمل اليومي 

مع رضورة توافر املوارد الالزمة لدعم التغيري يف الس��لوك بني القامئني عىل تطبيق الربنامج.  
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كام أنه يساعد عند نجاحه عىل تحقيق التغريات يف املجموعة املستهدفة حسب ما يتصوره 

واضعو السياسة أو مطورو الربنامج.

وبدالً من افرتاض وجود عالقة خطية بني تطبيق السياس��ة والربنامج، فإننا نرى التطبيق 

يف صورة عملية من عمليات التغيري تحدث أحياناً بشكل آين يف اتجاهات متضادة مبقاييس 

مختلفة داخل نظام معقد٩.  كام تحدث تلك العملية يف س��ياق تتوافر فيه دامئاً طرق عمل 

موضوع��ة بالفعل، ومبعنى آخر نادراً ما تحدث تلك العملية يف مؤسس��ة ناش��ئة.  ونتيجة 

لذلك، يتطلب تطبيق السياس��ة أو الربنامج اإلملام بش��كل مستمر ومدروس بالتغريات التي 

تهدف إىل تحقيق النتائج املنش��ودة للمصلحة العامة.  كام يثري ذلك أس��ئلة مهمة منها:  ما 

أهم ما مييز الس��ياق الذي يتش��كل من خالله التغيري؟  وكيف ميكن من خالل التغيريات أن 

نصل إىل النتائج املنش��ودة للمصلح��ة العامة ونقلل من العواقب غ��ري املقصودة؟  وكيف 

ميكن إرشاك عنارص أخرى بحيث نضمن أن ما كان يف املايض جديداً أو منذراً بتهديد ميكن 

اليوم دمجه يف املامرس��ات والعمليات اليومية؟  وملس��اعدتنا يف اإلجابة عن هذه األس��ئلة، 

نق��وم بجمع االس��تنتاجات من نظري��ات العلوم االجتامعية ومن األبح��اث ليك نقف عىل 

املفاهيم املهمة لتنمية مهاراتنا يف مامرس��ة التطبيق بش��كل أفضل.  غري أنه يكتنف عملية 

التطبيق يشء من الغموض، مثلام يش��عر البس��تاين عندما يشاهد زهور الربيع وهي تنبثق 

م��ن األرض.  ذلك أنه يوجد ُبعد اجتامعي لهذا النمط من مامرس��ة السياس��ة الذي يعمل 

بطرق غري متوقعة ومذهلة يف بعض األحيان.  فليك يكون التطبيق فاعاًل، يجب عىل القامئني 

ع��ىل التطبيق تنمية املهارات االجتامعية الخفية التي من خاللها نس��تطيع إرشاك اآلخرين 

ليصبحوا جزءاً من التغيري.

تعريف فعالية التطبيق:

ولتنفي��ذ الربامج بنج��اح، يكون من الرضوري متتع القامئني ع��ىل التطبيق بتصور واضح 

للنتائج املنش��ودة للمس��اعدة يف تش��كيل أنش��طة التطبيق.  لكن من الصعب يف كثري من 

األحيان تضييق نطاق الخيارات املمكنة.  فقد يقول س��ائل بس��هولة، "من أي منظور تتقرر 

تلك األهداف املنش��ودة وأي غرض تخدم؟" وعىل الرغم من كون األهداف املنش��ودة قامئة 

عىل اآلراء يف كثري من األحيان، إال أنها ال تعني السامح بكل يشء.  وبينام ال يرسي ذلك عىل 
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التطبيق بصفة عامة بدرجة أكرب )مثل تطبيق تقنية جديدة يف مؤسسة خاصة(، إال أنه من 

الرضوري أن تحقق أنظمة تطبيق السياس��ات والربام��ج يف النهاية قيمة عامة.  وهذا األمر 

يربر التغيري الذي نس��عى لتحقيقه، وهو التغري الذي يح��اول مقاومة ميل األنظمة الكبرية 

نحو التقاعس عن العمل واالنجراف.

 لك��ن الس��عي وراء تحقيق النتائج مبا يخ��دم املصلحة العامة يتطلب دراس��ة واضحة 

لالتفاق العام فيام يتعلق بالكيفية التي ينبغي تنفيذ الربنامج من خاللها والتغريات املرجوة 

املنتظ��ر تحقيقه��ا10.  وغالباً ما يتم توثيق ه��ذا اإلجامع من خالل املامرس��ة الدميقراطية 

لألهداف السياسية أو الترشيعية.  وكام سيأيت بيانه يف الفصل الثاين، نرى أن باحثي التطبيق 

التقلي��دي يصف��ون الفعالية كام لو أن التطبي��ق قد حقق بالفعل املقصود من السياس��ة.  

لكن غالباً ما يكون املقصود الرس��مي من السياس��ة غري واضح أو ناقص��اً بالكلية.  وعندما 

تكون بيانات الربامج أو السياس��ات واضح��ة، فإنها تحدد دامئاً بوضوح النتائج املرجوة عىل 

نطاق واس��ع.  فعىل س��بيل املثال، قانون الرعاية الصحية مي��رسة التكلفة )ACA(، حيث 

نص القانون القومي بخصوصه عىل ثالثة نتائج هي:  توس��يع غطاء التأمني الصحي ليشمل 

2٥ مليون أمرييك بحلول عام 2023 وخفض التكاليف وتقديم مزايا للمس��تهلكني والتحفيز 

ع��ىل الجودة واالبت��كار يف نظام الرعاية الصحي��ة لدينا.  وبينام تعد ه��ذه النتائج جديرة 

بالثناء، فإنها كاًل منها يعد عماًل ضخاًم يصعب اس��تخدامه لتثبيت قرارات التطبيق العديدة 

الت��ي يج��ري تنفيذها يف الواليات واملراك��ز املحلية.  ومن املؤكد تن��وع تعريفات الفعالية 

بدرجة كبرية يف الربامج العامة بسبب االختالفات السياسية والتنافس يف حصد نقاط أفضلية 

وتعدد األهداف11.  وترتك النتائج املرجوة غامضة بشكل متعمد يف بيانات السياسة الرسمية 

ليس بهدف توفري الغطاء الس��يايس فحس��ب ولكن أيضاً للسامح بعرض التفسريات املحلية 

وتقيي��امت الفعالية.  ويف حقيقة األمر، يش��ري كثري من الباحث��ني إىل حدوث مفارقة تتجىل 

يف أن األم��ور املفيدة للتطبيق مثل التحديد الواضح للمس��ئوليات وتحديد عمليات التغيري 

والنتائج الواضحة، تكون عادة ضارة بالسياسة12.  

ولكن القيم العامة قد تتعدى يف مضمونها وبش��كل واضح املفاهيم التقليدية املعروفة 

كالكف��اءة والفعالي��ة13.  وق��د يرى البعض أن املصادر األخرى بجانب السياس��ة الرس��مية 
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يعكس��ون اإلج��امع عىل املصلح��ة العامة فيام يتعل��ق بربنامج معني مثل املؤسس��ات غري 

الربحية القامئة يف مجال س��يايس معني أو هيئات االعتامد التي تحدد مامرس��ات الجودة يف 

مجال من املجاالت14.  كش��فت ستيفاين يف بحثها حول قروض الرهن أن تأثري املؤسسات يف 

املجتمع املحيل عىل نتائج املصلحة العامة أقوى من تأثري السياس��ات الترشيعية الرسمية1٥.  

وباس��تطاعة العاملني يف مجال السياس��ة والجهات املنظامتية أن يب��ادروا بإرشاك املواطنني 

وذلك ألخذ آرائهم فيام يتعلق باألنش��طة والنتائج املرجوة1٦.  ويف حقيقة األمر، فمن مهام 

التطبيق األويل تحديد النتائج املرجوة بالنظر إىل السياس��ات الرس��مية والتقييامت األخرى 

لإلجامع العام يف نطاق سيايس معني.  

لكن ما النتائج املهمة؟  فكام أش��ار باحثون آخرون1٧، مييل املعنيون بالسياسة العامة يف 

كثري من األحيان إىل تجاهل العمليات اإلدارية واملؤسس��ية وتوجيه اهتامم بس��يط لكيفية 

تشكيل النتائج املنشودة بني املجموعات املستهدفة من خالل عمليات الربامج بنسبة كبرية.  

ويف هذا اإلطار، ال تنش��أ النتائج املرجوة من السياس��ة من خالل التفاعالت مع نظام إنتاج 

السياسة بقدر ما تنشأ من تغري العوامل الفردية أو االقتصادية أو االجتامعية ومن التداخالت 

املعدة لتناول تلك العوامل.  ومع ذلك، فغالباً ما يركز املعنيون باإلدارة املؤسسية اهتاممهم 

عىل تحسني جودة العمل أو االهتامم بتحفيز العاملني وتحديد األطر التي تيرس التنسيق أو 

إدارة تعقيدات بيئة املؤسسة.  وتتناول السياسة يف املقام األول قياس األداء وتقييم النتائج 

املؤسسية عىل مستوى االهتامم نفسه بنتائج تلك السياسة.  وتكمن الخطورة بطبيعة الحال 

يف أن اتخاذ إجراءات إدارية دون الوعي بالتغريات املطلوبة لدى املجموعة املس��تهدفة قد 

يحقق أو ال يحقق أفضل النتائج املنشودة للسياسة أو الربنامج.

وكام يش��ري عنوان هذا الكتاب، فنحن نؤمن بأن التطبيق الفعال يتطلب دمج التصورات 

املرتبطة بالسياس��ة، وتلك املرتبطة باإلدارة معاً مام يقودنا إىل إدراك رضورة التسليم بوجود 

م��ؤرشات متعددة لتحديد فعالية التطبيق.  كام أن مفه��وم الفعالية متعدد األبعاد يتوافق 

أيضاً مع إقرار الباحثني بأن السياسات والربامج العامة لها العديد من املهتمني الذين يقومون 

عادة بإجراء تقييم مس��تقل ملا ينبغي تحصيله من نتائج18.  ويتوافق ذلك أيضاً مع املفهوم 

ال��ذي يقيض بأن الطريقة التي يتم من خاللها توفري الخدمات بصورة مبارشة تش��كل كيفية 
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مش��اركة املجموعات املس��تهدفة يف املب��ادرات املعروضة)1٩(.  وكام يوض��ح الجدول )1-1(، 

يس��تلزم التطبيق الفعال للسياس��ات والربامج حدوث تغيريات يف كل م��ن عمليات النظام 

واملجموعة املستهدفة.

جدول )1-1(

مؤرشات فعالية التطبيق

النتائج النهائيةنتائج جودة العملية

 دمج عمليات الربنامج يف   جودة تنفيذ الربنامجالتغيري يف عمليات  النظام

العمليات  اليومية

التغيري يف املجموعات 

املستهدفة

 شعور املجموعة املستهدفة 

بالرضا  ومشاركتها يف الربنامج

 التغيري املطلوب يف 

سلوكيات أو ظروف 

املجموعة املستهدفة

وك��ام أرشنا يف تعريفنا للتطبي��ق، فإننا معنيون بنمطني من النتائج النهائية وهام:  دمج 

التغي��ري يف عمليات النظام والتغيري املطلوب يف املجموعة املس��تهدفة إما يف س��لوكياتها أو 

ظروفها.  وعندما تتغري النظم يف مجال السياسة أو املؤسسة أو يف الخطوط األمامية، تصبح 

األفكار واملامرس��ات الجديدة للسياس��ة أو الربنامج مدمجة يف إجراءات التشغيل القياسية.  

ومن ثم يتم إضفاء الطابع املؤس��ي عليها وال ينظر إليها تباعاً عىل أنها جديدة أو "غريبة" 

ب��ل عىل أنها متثل أحد عنارص طريقة إنج��از العمل.  وهذه إحدى النتائج الهامة للتطبيق، 

ومع ذلك فمن املهم أيضاً حدوث تغيري يف ظروف أو سلوكيات املجموعات التي تستهدفهم 

املبادرة، ويف كثري من األحيان تحفز الرغبة يف تطبيق هذا النمط من التغيري واضعي السياسة 

أو مطوري الربنامج يف املقام األول.  

وباإلضاف��ة إىل التغري النهايئ يف النظام أو املجموعة املس��تهدفة، نعتقد أيضاً أن الجودة 

متثل نتيجة أساسية منشودة، تشمل كاًل من جودة بيئة العمل التشغيلية وجودة التفاعالت 

مع املجموعة املس��تهدفة.  ويش��ار إىل هذه النتائج يف بعض األحيان يف الدوائر السياس��ية 
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بوصفها أحد أمناط املخرجات، لكننا نعتقد أن ذلك يقلل من أهميتها يف مامرس��ة التطبيق.  

وبالنس��بة للس��لع والخدمات العامة، يكون من الصعب قياس الج��ودة.  وبناء عىل ذلك، 

فقي��اس جودة التجربة الفندقية للعميل تعد أس��هل بكثري من تقيي��م جودة خدمات دار 

الرعاي��ة املقدمة ملريض الزهامير.  ومع ذلك، ميكننا التأكيد بأن الجودة تلعب دوراً جوهرياً 

يف تقيي��م تطبيق الخدمات العام��ة20.  وإذا كان هدفنا الوحيد لوضع الجدة يف دار الرعاية 

هو زيادة ش��عورها باألمان، وأال تتعرض للس��قوط أو أن تضل طريقه��ا أو تتعرض للرضر، 

فحينئذ لن يهمنا تحقق ذلك من خالل املهدئات أو التواصل الحي مع مسئويل دار الرعاية.  

لكن معظمنا يهتم مبستوى جودة إرشاك الجدة يف نشاطات دار الرعاية ويحدونا األمل بأن 

ُتعاَم��ل بكرامة واحرتام.  ولذلك، فللجودة أهميتها يف التطبيق؛ فهي تضمن توفري الخدمات 

العامة بكفاءة وفعالية.  

كام أن اهتاممنا، يف تطبيقنا للسياسة أو الربنامج، ال يقترص عىل جودة تجربة املستخدم 

)مث��ل، الج��دة يف دار الرعاية(، لكن نهتم أيضاً بجودة بيئة العمل )مثل، تجارب املمرض أو 

األخصايئ االجتامعي يف تقديم خدماتهم(.  وكقاعدة عامة، يرتبط هذا األمر بقيم الخدمات 

العامة)21(.  وغالباً ما يحصل العاملون يف القطاع العام واملؤسس��ات غري الهادفة للربح عىل 

روات��ب أقل من نظرائه��م يف القطاع الخاص؛ إال أننا برغم ذلك نعتق��د أن االلتزام بتقديم 

الخدم��ات العامة يكون مدفوعاً مبحفزات ذاتية أكرث منه��ا خارجية، وذلك ألن الهدف هو 

خدمة الصالح العام.  كام أن رضا العاملني وإتقان العمل من قبل األفراد يساعد عىل إدراك 

الرضا الذايت، وتشري األبحاث إىل أن لجودة بيئة العمل تأثري عىل مدى نجاح دمج التغيري يف 

املؤسس��ة22.  كام يسهم العاملون الراضون عن أوضاعهم يف تحسني جودة تجارب املواطنني 

م��ع السياس��ة والربنامج.  ومن ث��م ال تعد مؤرشات فعالية التطبيق عوامل مس��تقلة بقدر 

م��ا هي خطوات مهمة نحو تحقي��ق الهدف النهايئ املتمثل يف تغيري ظروف أو س��لوكيات 

املجموعات التي تس��تهدفها السياس��ة أو الربنامج.  وس��وف نعود لتن��اول هذه األفكار يف 

الفص��ل الثامن، حيث نتناول مناقش��ة كيف تس��اعد مؤرشات فعالي��ة التطبيق عىل تركيز 

أنشطتك الخاصة يف تحسني نظم التطبيق.
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تفصيل نظم التطبيق:

كام سرنى يف الفصل الثاين، ُيعرَف التطبيق بأنه مفهوم ينقصه تفسريات ومناذج بسيطة.  

وهذا يرجع جزئياً إىل وجود قدر كبري من التفاوت يف االهتاممات الرئيس��ية للسياس��ات أو 

الربامج العامة، فتطبيق إصالح منظومة الرعاية الصحية يختلف متاماً عن تطبيق املتطلبات 

الجديدة لألجهزة الذكية التي تس��تهلك طاقة أقل، كام يعد تطبيق برامج اإلعانات الغذائية 

يف ح��االت الطوارئ للمحتاجني مختلفاً كلياً عن تطبيق مهمة أمنية وطنية.  وبينام تختلف 

التفاصيل املحددة للتطبيق عىل نطاق واس��ع، تعد بعض عنارصه ثابتة ال تتغري يف مختلف 

البيئات، مام يشكل أساساً لتصور أشمل لعملية التطبيق.  ونقوم هنا بعرض هذه املفاهيم 

ومن ثم توضيحها مبزيد من التفصيل يف الفصل الثاين والثالث.

أوالً، يتم تطبيق السياس��ة والربنامج عىل مس��تويات مختلفة ضمن نظام ما.  وكام هو 

الح��ال مع املث��ال التوضيحي لتطبيق إصالح منظوم��ة الرعاية الصحي��ة يف كولورادو، تتم 

أنش��طة محددة عىل مس��توى املجال الس��يايس حي��ث تقوم املؤسس��ات بصياغة وتطوير 

التصورات واملوارد الخاصة بالطريقة األكرث فعالية يف تنفيذ أهداف السياسة والربنامج.  ويف 

هذا املس��توى، تشارك كثري من املؤسسات مثل الجهات الحكومية والجمعيات غري الربحية 

واملجموعات البحثية واملؤسس��ات.  ك��ام تحدث أمناط أخرى من أنش��طة التطبيق داخل 

حدود املؤسس��ات.  وبالنس��بة لتطبيق السياس��ة أو الربنامج، يوجد نوعان من املؤسسات 

املهمة عىل وجه الخصوص:  تلك املؤسس��ات ومنها عىل س��بيل املثال إدارة سياسة الرعاية 

الصحي��ة والتمويل يف كولورادو والتي تقوم برتخيص السياس��ات والربامج من خالل اإلدارة، 

وغريها من املؤسس��ات ومنها مؤسسة نوح مانينج التي تقدم خدمات تأمني صحي مبارشة.  

وعىل هذا املس��توى، تقوم املؤسس��ات بتفعيل معايري السياس��ة أو الربنامج إىل مامرسات 

يومية وذلك فيام يتعلق دامئاً بالخربات والكفاءات املؤسسية.  وأما بخصوص املستوى األخري 

يف نظام التطبيق فيتمثل يف مس��توى الخطوط األمامية )العمل امليداين(، حيث التفاعل بني 

أهداف السياس��ة أو الربنامج ونظام السياس��ة أو الهيئة القامئة عىل تطبيقها، مثل س��ينثيا 

وان��ج.  ويف هذا املس��توى، تعد الهويات الفردي��ة والجامعية عوامل مهم��ة حيث تناقش 

هيئة العاملني واملجموعات املستهدفة تصوراتها وكيفية تطبيق املعايري العامة للربنامج عىل 
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مواقف محددة.  وتعمل كل تلك املس��تويات بش��كل آين ضمن نطاق الوالية الثابت ونظام 

التطبيق نفس��ه.  وكام ينطبق هذا األمر يف كثري من آليات النظم املعقدة األخرى يف بعض 

األحيان، نجد هذه املستويات تعمل يف أجواء تنافسية23.

ثانياً، لصياغة مامرس��ة تطبيق فعال، وجدنا أنه من املفيد دراس��ة املؤسسات املوجودة 

عىل هذه املس��تويات بوصفها مجاالت عمل إس��رتاتيجي.  وقد وجدنا هذا األمر مجدياً؛ إذ 

بينام تعد التفاصيل الخاصة باألفراد أو الربامج أو السلطة مختلفة باختالف كل سياق،  فإن 

نظرية العمل اإلس��رتاتيجي تس��اعدنا يف التعرف عىل العملي��ات االجتامعية وتحليلها، تلك 

العمليات التي تتخطى س��ياقات خاصة.  فلدى العاملني يف مؤسسة ما معرفة مشرتكة فيام 

بينهم وتصور عام عام يريدون تحقيقه ومعرفة بعالقاتهم داخل املؤسسة وكذلك معرفتهم 

بالقواعد املعلنة وغري املعلنة24.  ولنتكلم ببساطة أكرث، ففي نطاق السياسة والربنامج يشرتك 

األش��خاص يف تصور موحد حول املهمة التي بني أيديهم وعالقاتهم فيام بينهم واالفرتاضات 

املس��لم بها ملؤسس��تهم.  فمن خالل املثال التوضيحي إلصالح منظومة الرعاية الصحية يف 

كولورادو، يتضح لنا بكل تأكيد أن ساندرا مارتينز اضطرت ملواجهة تحديات فريدة والوصول 

إىل موارد مختلفة عىل مستوى مجال السياسة متجاوزة بذلك ما قدمه نوح مانينج أو سينثيا 

وانج يف مؤسساتهم أو من خالل العمل مع العمالء، حيث عمل كل واحد منهم داخل مجال 

عمل إس��رتاتيجي.  وعىل الرغم من اختالف تفاصيل عملهم، فإن العملية االجتامعية لجمع 

املصادر والسلطة إلحداث تغيري متيزتا بالتامسك داخل السياق نفسه.  

هناك أبعاد معروفة ملجاالت العمل اإلس��رتاتيجي يتم من خاللها تيس��ري اكتس��اب فهم 

أش��مل للعمليات عرب بيئات ومس��تويات مختلفة ضمن نظام التطبي��ق.  فقد يرى البعض 

أن كل بيئ��ات التغيري تنتظم حول مجموعة أساس��ية من تقني��ات الربنامج واملعروف لدى 

العاملني يف املجال بأنها قيد االستخدام.  والسؤال املحوري حول التطبيق هو:  كيف نحدث 

التغيري املنشود يف الجمهور املستهدف؟  حيث نستخدم مصطلح تقنية الربنامج للتعبري عن 

الوس��ائل امُلتبعة إلحداث ذلك التغيري.  وعىل الرغم من أن التفسري الشائع للتكنولوجيا هو 

تلك األجهزة والربمجيات التي تش��كل كثرياً من ط��رق التفاعل االجتامعي يف عرصنا الحايل، 

فإن للتكنولوجيا تعريفاً أكرث ش��مولية يف إطار العلوم املؤسس��ية، حيث يعرب عن مجموعة 



اإلطار العام للتطبيق

43التطبيق العميل الفعال التكامل بني السياسة العامة واإلدارة

متكاملة من األنشطة املتبعة لتحويل املدخالت إىل مخرجات أو نتائج2٥.  كام يطلق مفهوم 

امل��واد الخ��ام دامئاً عىل املدخالت، إال أنها قد تطلق أيضاً عىل البرش أو غريهم من الكائنات 

الحية، أو املوارد املادية أو األغراض أو حتى الرموز.  وباملثل، قد تتخذ املخرجات عدة صور 

مختلف��ة.  فالتكنولوجي��ا هي مجموعة كاملة من األنش��طة املس��تخدمة يف إحداث تغيري،  

فه��ي مجرد ما نقوم ب��ه لتحقيق النتائج التي ننش��دها،  وبذلك ُيقصد بتطبيق السياس��ة 

والربنامج من األساس إنجاز تكنولوجيا برنامج فعالة وتطوير الوسائل الالزمة لتحقيق النتائج 

املنشودة.  وبينام قد يوجد العديد من التحديات املتعلقة بصالحية الوسائل والجدل الدائر 

حول النتائج، تفهم العنارص املش��اركة ما س��يحدث بالفعل وما ُيشك يف حدوثه.  وعادة ما 

ُتعرض عمليات تكنولوجيا الربنامج عرب مخططات مرحلية أو مناذج منطقية أو رسوم بيانية 

توضح التناسق املنطقي بني األنشطة وترتيبها يف خطوات.

ثاني��اً، غالباً م��ا يكون هناك تفاوت يف الصالحيات ضمن س��ياقات التطبيق، فمن خالل 

تحليل سياقات التطبيق نكتشف سؤاالً مهاًم:   كيف يتم توزيع املوارد والصالحيات وتنسيقها 

بص��ورة تحف��ز العنارص عىل املش��اركة يف الربنام��ج؟  فمن املعلوم أن األفراد واملؤسس��ات 

املتعددة تتمتع بقدرات مختلفة إلنجاز األش��ياء.  وتس��هم كيانات الس��لطة الرسمية وغري 

الرس��مية يف تش��كيل كل مؤسس��ة، ويتمتع األفراد العاملون فيها بفهم عام ملفهوم توزيع 

الصالحيات.  كام أن هناك مظاهر رس��مية للصالحي��ات، مثل اللوائح والعقود وبنود األداء، 

ويعد فهم كيفية تشكيل تلك القوى للتطبيق بشكل مبارش واحداً من أهم مكونات تحليل 

مجاالت العمل اإلسرتاتيجي.

ثالثاً، هناك أيضاً مؤثرات غري رس��مية تشكل طريقة العمل، متضمناً ذلك الفهم املشرتك 

مل��ا هو ممكن وم��ا يعد قانونياً.  كام تع��د الثقافة البعد الرمزي للعم��ل االجتامعي، وهو 

اس��تيعاب الجامع��ات ملا يحدث حوله��ا.   وعند تحليلن��ا لبيئات التطبيق نطرح الس��ؤال 

الت��ايل:  كي��ف يتم تنمية الهدف م��ن الربنامج وااللتزام بتطبيقه؟  وهن��ا نلمح إىل حقيقة 

أن الثقافة القوية تنش��ئ فهاًم مش��رتكاً حول ما يجب فعله وكيفية فعله.  كام تقدم تفسرياً 

كلياً للمش��كالت الواجب حلها وتعريفات النجاح والفشل عرب مسار عملية التطبيق وكذلك 

القيمة املخصصة لكل نتيجة.  فال تقترص آليات حث األفراد عىل العمل معاً لتحقيق هدف 



الباب األول

التطبيق العميل الفعال التكامل بني السياسة العامة واإلدارة 44

مش��رتك عىل الحوافز الرسمية كالش��يكات القابلة للرصف والعقود، بل تشمل أيضاً تحمل 

مسئولية مشرتكة )أو االفتقار لها( تجاه املهمة قيد التنفيذ.  وباستحضار دور الثقافة يف نظم 

التطبيق، فإننا نوجه اهتاممنا مبارشة نحو االلتزام بها بوصفها حافزاً مؤثراً.  لذا، تعد تنمية 

االلتزام بالعملية خطوة مهمة يف طريق التطبيق الفّعال.

هناك العديد من مجاالت العمل اإلسرتاتيجي التي يشملها نظام التطبيق لخدمة برنامج 

أو سياس��ة معينة2٦.  فكام توج��د العديد من املجاالت يف والية كول��ورادو، توجد مجاالت 

عم��ل إس��رتاتيجي متميزة يف والي��ات أخرى.  فقد ق��ررت الواليتان املجاورت��ان لكولورادو 

كانس��اس ونرباسكا أال تعمال عىل تطوير سوق الرعاية الصحية الخاص بهام.  ونتيجة لذلك، 

واجهت الواليتان تحديات خريف 2013 املتمثلة يف تعرض موقع الرعاية الصحية الفيدرالية 

HealthCare.gov ملش��كالت يف التس��جيل اإللك��رتوين؛ عالوة عىل ذل��ك أدى تبني قيادة 

الواليت��ني لخيارات معينة من خالل عدم املطالبة بتوس��عة برامج ميدكايد للرعاية الصحية 

)Medicaid( إىل تغيري أنش��طة التطبيق هناك.  وبعيداً عن ه��ذه القرارات املؤثرة، هناك 

امتيازات أخرى للواليتني ش��كلت أهمية بالنس��بة لعملية التطبي��ق.  فهناك أنظمة صحية 

مختلفة وأصحاب أعامل كبار ومس��تهلكون يشرتكون جميعاً يف املفاوضات املتعلقة برشوط 

التطبيق يف كل والية.  ففي والية كانس��اس، عملت مؤسس��ات تقدي��م الخدمات املختلفة 

عىل دمج الربنامج الجديد ضمن إجراءات التش��غيل لديها عىل خالف ما فعلته نرباس��كا أو 

كولورادو.  وأصبح للباحثني من املؤسس��ات االجتامعية واملواطنني يف كل مكان القدرة عىل 

الوصول إىل التأمني الصحي ألول مرة يتم التفاعل فيها مع الكيانات التي ش��هدت التطوير 

عىل مستويات أخرى لنظام التطبيق.

ومن هنا جاءت الفرضية الثالثة يف منهجنا البحثي وهي أنه بينام تتسم مجاالت العمل 

اإلسرتاتيجي باالرتباط، فإنها ما تزال مقيدة ببيئة التطبيق.  وبطبيعة األمر فإن هذا ما دفع 

الكثري من الباحثني يف تطبيق السياس��ات إىل االفرتاض بأن معايري السياس��ة الرس��مية هي 

م��ا تض��ع الحدود التي يحدث التطبي��ق وفقاً لها.  وعىل النقيض من ذل��ك، ترى منهجيتنا 

أن مجاالت العمل اإلس��رتاتيجي املعمول بها عىل كل مس��توى من مس��تويات النظام هي 

م��ا تضع الح��دود املحيطة بالتطبيق، تلك الحدود التي تعوق أو تس��مح بعمل كل ما نراه 
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ممكناً يف عملية التطبيق.  ومن املؤكد أن السياس��ات والترشيعات الرس��مية تشكل عنرصاً 

واحداً من مجاالت العمل اإلسرتاتيجي.  لكن هناك أيضاً قيوداً أخرى تنبثق من قوى أخرى 

ق��د تك��ون عوامل برشية يف بعض األحيان، وعىل س��بيل املثال ما يتص��وره صناع القرار يف 

مؤسس��اتهم أو العاملون املش��اركون فيها.  لكن ما يلزم التنويه إليه هنا هو أنه يف مجاالت 

عمل إس��رتاتيجي أخرى تتشكل تصورات مش��ابهة لتلك املذكورة لكنها قد ال تكون بالتأثري 

ال��كايف لوقف التغي��ري.  ويف أحيان أخرى، قد تكون تلك القيود عبارة عن موارد مادية، مثل 

محدودي��ة املرافق أو التمويل أو أنظم��ة تقنية املعلومات.  لكننا نؤكد مرة أخرى أن كمية 

املوارد املتاحة ليس��ت هي العنرص املؤثر تحديداً وإمنا طريقة فهمها وتناولها ضمن س��ياق 

مح��دد.  ومن ه��ذا املنطلق، يتضح أن معنى العنارص الفاعلة يف التطبيق ومدى أهميتها – 

أي تصنيفها عىل أنها معوقات أم فرص – ينبثق من كيفية ضبط مجال العمل اإلسرتاتيجي.

ويف الخت��ام، تش��ري منهجيتنا إىل أن تحس��ني مامرس��ة التطبيق توجب ع��ىل املرء فهم 

األنش��طة التي تحدث عىل مختلف مس��تويات نظ��ام التطبيق والعمل ع��ىل التأثري فيها.  

ويع��د القيام بهذا الدور أمراً صعباً وهو ما يطل��ق عليه طبقاً للمصطلح العلمي البحثي ب� 

"العمل الجامع��ي".  ويف هذا الجانب تكتب أخصائية العلوم االجتامعية كارل ماي فتقول: 

"تعد مش��كلة العمل االجتامعي الجامعي التعاوين املنسق مبثابة القاعدة التي ينبغي قيام 

التطبي��ق عليها.   ..."2٧، فالعمل الجامعي الذي يعرف بتش��كيل مجموعات من األفراد من 

مواق��ع مختلفة للعمل يف نظام ما بهدف وضع أنفس��هم ضمن إطار ثابت التوجه إلحداث 

تغيري� هو مبثابة القلب يف هذا الش��أن.  ذلك أن التطبيق يتطلب مشاركة األطراف الفاعلة 

كل منه��ام اآلخ��ر يف عمليات التغيري، وهو ما س��يؤدي يف النهاية إىل تحويل ما كان مهجور 

االس��تخدام لقدمه إىل روتني يومي متبع.  وقد يتطلب األمر تطبيق آلية متويل تقدم حوافز 

مختلفة للمؤسسات الخاصة؛ وذلك بأن تبني برنامجاً جديداً يحسن من تفاعل املشاركني أو 

بأن تتبنى برنامجاً تدريبياً يعمل عىل تعزيز برنامج الصحة النفسية القائم بالدليل.  وبينام 

تختلف األنش��طة والحيل الخاصة املتبعة يف التغري، تتطل��ب عملية التغيري العمل التعاوين 

داخل مجاالت العمل اإلسرتاتيجي العاملة يف إطار نظام التطبيق بأكمله وخاللها.

وكام سرنى يف الفصل الثاين، يؤكد البحث الحايل الذي يتناول تطبيق السياسات والربامج 
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مبا ال يقبل الجدل، ما يتسم به التطبيق من تعقيد.  إال أن منهجيتنا القامئة عىل أساس نظري 

وتجريبي تس��اعد املتخصصني يف فهم عمليات التطبيق واس��تعراضها وتشكيلها بصورة أكرث 

فعالية.  ولوضع أساس نقوم مبوجبه بعمل استكشاف أكرث عمقاً للثوابت التاريخية ملنهجيتنا 

ولآلليات العاملة يف مجاالت العمل اإلسرتاتيجي، يكون من األوىل يف البداية تقيص مختلف 

مس��تويات القياس يف أنظمة التطبيق وتقديم ما يلزم من وعي مبامرسة التطبيق عىل هذه 

املس��تويات.  ثم نختتم فصلنا هذا بعرض ملحة عامة حول حالتني نتناولهام بالتفصيل فيام 

تبقى من هذا الكتاب لبث الحياة يف التحليل.

فهم نطاق التطبيق:

لسنا أول من أش��ار إىل أهمية دراسة عمليات التطبيق عىل مستويات متعددة28.  ومع 

ذلك فلهذه املنهجية أهمية خاصة يف دول منها الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب 

تتميز بكثافة الجهات املشاركة يف صياغة السياسات حيث تشارك بالفعل العديد من الجهات 

الحكومية والرشكات الخاصة واملؤسسات غري الربحية يف صياغة السياسات وتوفري الخدمات 

العام��ة.  لذا تركز منهجيتنا عىل اس��تبدال الفكر الس��طحي الذي يدع��و إىل تطبيق أفكار 

السياس��ات والربام��ج الجديدة كام تم تصورها يف البداية بفكر يق��وم عىل إجراء مزيد من 

التقيص واإلحاطة بطبيعة ظروف نظام التطبيق بجانب استحضار طبيعة تحديات التطبيق 

الت��ي ق��د يواجهها الفرد.  فهناك بعض أنش��طة التطبيق يتم تطبيقها عىل مس��توى مجال 

السياس��ة، ويظهر البعض اآلخر عند املستويات املؤسس��ية أو مستويات الخطوط األمامية، 

ك��ام أن بعض أنواع التحديات والحلول املمكنة تفرض نفس��ها أيضاً عىل تلك املس��تويات.  

ولنعرب ع��ن ذلك بطريقة أخرى، ميكننا القول بوجود مس��تويات مختلفة يف نظام التطبيق 

تؤث��ر يف نطاقات املش��كالت وحلولها، وتؤثر كذلك يف النتائ��ج املتحققة.  فمجاالت العمل 

اإلس��رتاتيجي تعمل عىل جميع املس��تويات، ويتطلب كل منها تنمية إجراءات إس��رتاتيجية 

خاصة تختلف باختالف نطاق التطبيق.

ومن هنا تأيت أهمية مفهوم نطاق التطبيق.  فلو اس��تعرضنا مفهوم البس��تنة لوجدنا أن 

البستانيني يستخدمون معرفة مختلفة وأدوات ملعالجة املشكالت وفقاً ملفهومهم عن نطاق 

التطبيق.  فعندما ترغب بستانية يف عمل تعديالت كبرية عىل حديقة منزلها، فإنها تستعني 
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مبهندس تصميم مناظر طبيعية لتقييم الحدود الطبيعية ملس��احة بس��تانها واقرتاح تدريج 

الرتبة واالس��تعانة بالجراف��ات والحفارات لعمل طبقات أرضية أو أفنية ممهدة.  وبش��كل 

تعاوين تجدهام يتباحثان عام ميكن عمله باس��تخدام أش��جار الظ��ل واملباين، ولرمبا يقرران 

متهي��د ممر جدي��د بالطوب أو بناء حوائط داعمة.  لكنها عندم��ا ترغب يف زراعة النباتات 

بش��كل فعيل، فإنها تكون بحاجة إىل تغيري منظورها ونطاقها بالرتكيز عىل مساحة الحديقة 

املتاح��ة أمامها.  كام يكون عليها اختيار النباتات وفقاً ملا هو متاح بالفعل والنظر يف عنرص 

األل��وان وتراكيبها، واس��تخدام املعول أو املجرفة.  ولرمبا تضيف بع��ض الصخور الصلبة أو 

طبق��ات حامية الرتبة ملنع الحش��ائش من النم��و، أو العمل لضامن تخل��ص حواف الرتبة 

من األعش��اب املكثفة خالل موس��م منو النباتات.  ونظراً ألن البس��تان يحتوي يف األس��اس 

عىل نباتات وزهور، فضامن س��المتها يتطلب العمل الجاد عىل نطاق آخر.  فوس��ائل الري 

ومقصات التقليم ومكافحة الفطريات تصبح من األدوات املهمة للمس��اعدة يف تحقيق منو 

صح��ي للنباتات.  فالبس��تاين الناج��ح ميكنه العمل عىل أحد تلك النطاق��ات، مع اعتبار أن 

التغيري يف مستوى يؤثر يف املستوى اآلخر ويف النتيجة النهائية تباعاً.

وبعيداً عن الصور املجازية ملن ال يستحس��نها، نجد أن برامج التوظيف والتدريب التي 

متولها حكومة الوالية والحكومة االتحادية تقدم منوذجاً للسياسة.  وغالباً ما تقوم املؤسسات 

املحلي��ة غري الربحية بتنفيذ تلك الربامج، وتخضع تلك الربامج للفحص أمام إدارات التنمية 

التابعة للقوى العاملة املحلية.  لكن ما يؤثر مبارشة يف أعامل تلك املؤسس��ات الخدمية هو 

تلك القواعد الفيدرالية واألدوار املؤسس��ية املحددة عرب فرتات زمنية ضمن مجال س��يايس 

معني.  فاملؤسس��ات املدعومة للدفاع عن الهيئات قد نراها تس��تضيف املؤمترات ملش��اركة 

األفكار الجيدة وتعزيز تبنيها عملياً.  كام أن هناك مؤسسات خاصة معنية بتطوير الخربات 

املوجهة لخدمة فئات بعينها من املجتمع واألخرى املعنية بجمع التربعات لتغطية تكاليف 

برامج تنمية العامل مح��دودي الدخل التي ال تتلقى أي دعم مبوجب القانون االتحادي أو 

قانون الوالية.  فاملؤسس��ات يختلف بعضها عن بعض، فهناك مؤسسات تقدم مناذج خدمة 

أشمل يف مقابل غريها من املؤسسات التي تكافح يف سبيل توفري الخدمات األساسية.  كام أن 

مامرس��ات الخطوط األمامية )مامرسات العمل امليداين( كعامل املنافسة أو إحالة الخدمات 

تؤثر أيضاً يف تنفيذ الربنامج ذلك أنها تش��كل أمري��ن اثنني:  ما يتلقاه العمالء وكيفية عمل 
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املؤسس��ات غري الربحية.  ولهذا تحمل هذه العوامل أهمي��ة بالغة يف التأثري يف النظام وما 

يحققه من نتائج.

تعرف مجاالت السياسات بأنها شبكات مرتابطة بني املؤسسات املعنية بتنفيذ السياسات 

أو الربامج الجوهرية يف مكان محدد.  ففي أي دائرة قضائية، يوجد تجمع من املؤسس��ات 

يضم أجه��زة عامة ومجموعات صناعي��ة أو مجموعات مصالح ونقاب��ات مهنية ومقدمي 

خدم��ة غري ربحي��ة أو غريها من الجه��ات التي قد تش��ارك يف التطبيق نظ��راً لخرباتها أو 

مصالحه��ا.  فعندما تقدم إحدى الجهات عىل املش��اركة الفاعلة يف مجال السياس��ات فإنها 

تح��رض معه��ا األموال واملعلومات وامللف��ات التعريفية بالربنامج وغريها م��ن املوارد.  تلك 

العوام��ل تتدفق بني املؤسس��ات وتنش��أ بفضلها بنية تحتية ميكنها تغي��ري وضعها مع تغري 

وض��ع مهام وموضوعات التطبيق م��ع مرور الوقت.  ومن ثم، بينام يتش��كل كيان املجال 

الس��يايس من خالل التمويل العام وتوفري املوارد الخاصة، فإن أياً من تلك العوامل ال يحدد 

ذلك الكيان.  فكام هو الحال يف مجاالت العمل اإلس��رتاتيجي، فإن كيانات املجال الس��يايس 

وعملياته تتشكل من تفاعالت األفراد العاملني يف تلك املؤسسات من خالل ما يحققون من 

نجاحات ورشاكات ومنافسات ميدانية.

وهناك مهام محددة للتطبيق يجري تنفيذها عىل صعيد مجال السياس��ة ضمن أنظمة 

التطبي��ق.  حيث تق��وم العنارص الفاعلة يف عملية التطبيق بجمع أدوات السياس��ة وموارد 

التطبي��ق الالزمة م��ن وجهة نظرهم لتنفيذ تقنية الربنامج.  ويف ذلك يتش��كل كيان املجال 

نتيجة للتفاعالت بني تلك املكونات.  وغالباً ما تشتمل تلك التفاعالت عىل مفاوضات مهمة 

وذلك ألن العنارص الفاعلة تقدم عىل إنجاز مهام التطبيق برؤى واضحة ملش��كلة السياس��ة 

والحل��ول املمكن��ة.  ومع ذلك، فمن خ��الل تلك املفاوضات وكيفية تس��ويتها للخالفات يف 

السلطة والثقافة واملوارد يتم وضع عنارص تقنية الربنامج.  

ويف مجال السياسة يتواجد الكثري من املؤسسات.  ويعترب الخوض يف عمليات مؤسسات 

رئيس��ية معين��ة عنرصاً مه��اًم لفهم تطبيق السياس��ات والربامج وتحس��ينها.  فهناك بعض 

املؤسس��ات التي تصدق عىل السياس��ات أو الربامج.  وغالباً ما تكون تلك املؤسس��ات من 

الهيئ��ات العام��ة الحكومي��ة أو املحلية التي يت��م تفويضها من خالل الس��لطة الترشيعية 
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لإلرشاف عىل الربامج العامة.  لكن املؤسس��ات الخاصة التي تس��تثمر موارد مهمة يف هذا 

املج��ال ميكن أن تق��وم أيضاً بدور جه��ة التفويض، خصوصاً يف مجاالت اس��تثامرات عامة 

محدودة.  كام أن هناك مؤسسات أخرى ُتعنى بتقديم الخدمات العامة، حيث تركز جهدها 

عىل الفئات املستهدفة بشكل مبارش ومنها:  العمالء أو املواطنون أو املنتفعون من الربنامج.  

وع��ىل الرغم من وجود أدوار متباينة يف هذا املجال، تقوم مؤسس��ات التفويض والخدمات 

بوض��ع قواعد الربنامج ومكوناته التي يتم س��نها يف التطبيق.  حيث تقوم تلك املؤسس��ات 

بدمج األفكار والفرص املتاحة يف هذا املجال، سواء عرب تذليل العقبات أو تجاهلها واستغالل 

املوارد املتاحة.

ك��ام تحاول املؤسس��ات الفاعلة، ضمن هذا اإلطار، التوفيق بني توجيهات السياس��ة أو 

الربنامج وبني األولويات املؤسس��ية القامئة.  وتقوم تلك املؤسس��ات بدمج تلك اإلش��ارات 

يف العمليات واملامرس��ات املؤسس��ية القامئة، والطريقة التي يحدث بها ذلك تتأثر بش��كل 

مبارش مبصادر الس��لطة والثقافة التي تتخلل املؤسس��ة، فضاًل عن املوارد املوجودة أو التي 

ميكن توفريها؛ إذ يتم الجمع بينهام لبناء كيان للربنامج املعتمد ووضع تعريفات لألنش��طة 

وتخصيص املوارد التي تستثمر لتنفيذ الربنامج.

ويف إطار توجهنا لتحقيق تغيريات يف س��لوك املجموعات املس��تهدفة، نرى أن الخطوط 

األمامية يف أنظمة التطبيق متثل النطاق النهايئ األهم من وجهة نظرنا.  وعىل هذا املستوى 

يتفاعل النظام مبارشة مع الجمهور املستهدف بهدف تنفيذ الربنامج.  فتلك املرحلة تشتمل 

عىل توجيهات أكرب ُتطبق عىل مواقف محددة.  ففي بعض األحيان تشرتك الخطوط األمامية 

يف تفاعالت مبارشة بني فريق العمل واملجموعة املس��تهدفة:  ويحدث ذلك يف أحوال منها 

توف��ري الخدمات التعليمية أو تقديم استش��ارات الصحة النفس��ية أو التأهيل املهني.  ويف 

أوقات أخرى يتفاعل النظام مع املجموعات املس��تهدفة عرب وس��ائل أخرى مثل التس��جيل 

عرب اإلنرتنت لالش��رتاك يف معس��كرات أو مراكز االتصال املعنية بدع��اوى برنامج ميديكاير 

)Medicare( للتأمني الصحي.  كام أن ما يحدث عىل هذا املستوى يتأثر بالقرارات املتخذة 

عىل املستويات األخرى يف نظام التطبيق عن حدود تقنية الربنامج والخربات املهنية واألعراف 

التي يتشاركها فريق العمل ونوع املشاركة املطلوبة من املجموعة املستهدفة.
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ويعد انخفاض مس��توى االهتامم بفهم سلوكيات ووجهات نظر املجموعات املستهدفة 

واح��داً م��ن أكرث العنارص صعوبة فيام يتعلق بكيفية دراس��ة تطبيق السياس��ة أو الربنامج 

عادًة2٩.  وعىل الرغم من اضطالع املؤسس��ات العامة والخاصة بصياغة املش��كالت وتطوير 

أف��كار السياس��ات والربامج ومحاولة تطبيقه��ا، فإن أعضاء املجموعة املس��تهدفة هم من 

ميثلون العنارص األساسية يف حل املشكلة30.  وحتى ينجح تدخلهم، البد أن متثل املجموعات 

املستهدفة من الربنامج أو السياسة األفراد املحتاجني للتغيري أنفسهم، سواء أكانوا من مدمني 

املخدرات أم الطالب أو املسنني املرىض أو أولياء األمور.  وتعد الخطوط األمامية هي املرحلة 

املخصص��ة لتفاع��ل الربنامج مع الفئة املس��تهدفة.  كام أن القرارات الت��ي يتخذها أعضاء 

فريق العمل بش��أن طريقة مامرس��ة أعاملهم أو طرق تجميع العمليات املقدمة باستخدام 

الحاس��وب هي ما تسهل أو تعوق تجربة الفئة املستهدفة مع السياسات أو الربامج العامة.  

وعىل هذا املستوى، يتم توصيل املوارد العامة إىل الفئة املستهدفة التي تعرب عن تفضيالتها 

وقيودها الخاصة كام يقومون بتقييم جودة الخدمات ونقل مالحظاتهم عنها بشكل مبارش 

أو غري مبارش.

ويلخص الجدول )1-2( أنش��طة التطبيق األساس��ية التي يتم تنفيذها عىل كل مستوى 

من مس��تويات نظام التطبيق.  حيث يربز املحور التحلييل واملهام األساس��ية وأنواع أنشطة 

التطبي��ق التي يتم إنجازها عرب مختلف مجاالت السياس��ة أو الربنامج.  ثم ننتقل إىل الجزء 

الثاين الذي نس��تعرض فيه كل مستوى من تلك املس��تويات بالتفصيل ورشح املبادئ األكرث 

شمولية من خالل تحليلنا الخاص لربنامجني من برامج السياسة املتداولة بيننا.

التطبيق كممارسة للسياسة:

يف ظل انتقال س��لطة إدارة الكثري من أنش��طة تطبيق السياسات والربامج من الحكومة 

املركزية، نؤمن بأنه عىل املعنيني بتحسني أنشطة تطبيق السياسات والربامج أن يتعرفوا عىل 

مختلف مستويات تلك األنظمة املعقدة.  ويعتقد الناس دامئاً أن األنشطة السياسية مقترصة 

عىل من ميثلون مناصب سياسية أو مصالح مؤسسية أثناء املناظرات السياسية، إال أن األفراد 

يف مناصب وظيفية متنوعة يشرتكون يف أعامل التطبيق، مثل:  املديرين التنفيذيني وأعضاء 

مجلس اإلدارة ومديري التعاقدات ومديري الربامج واملمولني، واملعلمني واملستشارين وأخرياً 
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املتطوعني.  فالجميع يش��ارك يف التطبيق، س��واء أدركوا ذلك أم مل يدركوا، ولهم جميعاً دور 

يف مامرس��ة السياس��ة.  لذا ندعو يف كتابنا هذا جميع من ذكرنا ممن يقومون بتلك األدوار 

املتنوعة )أو من يتطلعون للقيام بتلك األدوار يف املستقبل( أن يؤمنوا بقدراتهم، التي تشكل 

جزءاً من هويتهم الوظيفية، يف التأثري فيام تحققه السياسة من نتائج من خالل التطبيق.

جدول )2-1(

املستويات املتعددة لنظام التطبيق

املستوى
تركيز التحليل 

يف هذا املستوى

الوظيفة األساسية 

يف هذا املستوى

األعامل امُلنجزة 

يف هذا املستوى

شبكة مرتابطة تجمع بني مجال السياسة

املؤسسات املعنية بتنفيذ نطاق 

معني من السياسات والربامج 

الجوهرية يف مكان محدد.

جمع أدوات السياسة 

وموارد التطبيق؛ وإنشاء 

كيان للمجال السيايس.

التفاوض بشأن 

املشكالت والحلول؛ 

تهيئة السلطة واملوارد؛ 

اختيار كيانات التنسيق.

مؤسسات االعتامد والخدمات املنظمة

املعنية بصياغة قواعد الربنامج 

وبنيته.

دمج الربنامج يف 

العمليات املؤسسية 

املتبعة؛ ووضع بنية 

الربنامج.

تشغيل الربنامج من 

خالل أنشطة محددة؛ 

مع تأمني املوارد 

وتخصيصها لتنفيذ 

الربنامج.

العاملون أو موظفو املواجهة الخطوط األمامية

ممن يتفاعلون بشكل مبارش 

مع املجموعات املستهدفة 

لتنفيذ الربنامج.

تصميم برنامج لخدمة 

املجموعة املستهدفة؛ 

تيسري أنشطة تفاعل 

املجموعة املستهدفة 

مع الربنامج.

توصيل املوارد 

والخدمات؛ وإجراء 

تقييامت جودة. 

نلخ��ص يف الجدول رق��م )1-3( املبادئ الواجب مراعاتها وأنت تبني معرفتك مبامرس��ة 

التطبيق الخاصة بك وتنمية فعاليتها.  ويبدأ ذلك بفهم السياق األوسع لنظام عملك حيث 

تتنوع أنشطة التطبيق، ويتمثل ذلك يف العمل مع شبكة من األجهزة وإعادة صياغة منوذج 

جدي��د لخدمة الصحة العقلية ووضع برام��ج تدريبية جديدة للعاملني يف الصحة العامة أو 
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مراقبة امتثال املصانع للمعايري الصحية.  ويقوم التطبيق الفعال عىل أفراد يتمتعون بالكثري 

من املهارات والتوجهات املتنوعة.  وكام س��رنى الحقاً، هناك العديد من املناصب املختلفة 

ضم��ن أنظمة التطبي��ق إىل جانب العديد من العنارص الفاعلة املتمي��زة التي تلعب أدواراً 

مختلفة.  وتشكل املعرفة مبجال السياسة أو الربنامج أو املجموعة املستهدفة التي ترغب يف 

تلقي الخدمة عنرصاً جوهرياً.  واليشء نفسه تجده مع املهارات اإلدارية والفنية التي تسمح 

للمرء إذ متكن املرء بغض النظر عن منصبه الرسمي من استخدام املوارد وإحداث تغيري.

جدول )3-1(

مبادئ تنمية مامرسات التطبيق الفعال     

تعرف عىل السياق الذي تستطيع من خالله إحداث تغيري:  يشمل هذا السياق املشاركني 

واملوارد ومصادر السلطة والقيم الثقافية.

تعرف عىل تفاصيل الربنامج الرئيي )الخيارات القابلة للتطبيق ومنطق التغيري والتنسيق(، 

ثم التعرف عىل التغريات املستهدف بتحقيقها الوصول إىل نتائج خدمة عامة.

علي��ك مبواجه��ة التحدي��ات الفنية ومش��كالت التأقلم الالزم��ة إلحداث تغي��ري وإجراء 

االستقصاءات التحليلية وتطبيق املهارات االجتامعية. 

فلقد رأينا الكثري من املديرين والقادة والعاملني يقضون فرتات زمنية طويلة يشتكون من 

ظروف نظام التطبيق التي ال يس��تطيعون لتجاوزها سوى فعل القليل.  فبينام يلقي شاغلو 

املناصب اإلدارية العليا يف الوالية اللوم بش��أن األولويات التنافس��ية لدى مؤسسات تقديم 

الخدمة؛ يلقي العاملون بالخطوط األمامية باللوم عىل العوامل االقتصادية أو ضعف الدعم 

السيايس ملساعيهم، ولذلك يحاولون تطبيق إحدى األدوات غري املالمئة ملشكلة التطبيق التي 

يواجهونها.  ونحن نرى أن تلك األطراف الفاعلة تعاين خطأ يف القياس، وهو مصطلح مقتبس 

عن علم نفس النمو فقد ثبت بالتجارب أن األطفال الذين يتم تعريفهم بأداة مثل املطرقة 

س��يحاولون اس��تخدام تلك األداة نفس��ها حتى عند تعديل طبيعة املهمة البدنية املطلوبة.  

ويتشابه القامئون عىل تطبيق السياسة والربنامج إىل حد كبري مع هؤالء األطفال، إذ يحاولون 

دامئاً اس��تخدام األدوات التي يألفونها أو تلك التي يرون زمالءهم يستخدمونها بغض النظر 
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عن الحاجات الخاصة باملوقف قيد التناول.  لذا فإن تحس��ني التطبيق يتطلب التعرف عىل 

خطأ القياس وتجنبه.

وبين��ام منر باملس��تويات املتع��ددة لفهم أنظمة التطبيق، س��نتدخل أيض��اً يف اآلليات 

االجتامعي��ة لكل مج��ال، مع الرتكيز عىل العن��ارص الفريدة التي يتميز به��ا كل مجال من 

مجاالت العمل اإلس��رتاتيجي؛ ألن مامرس��ة التطبيق تحدث يف بيئ��ة عمل معينة، تكون يف 

الغال��ب حي��ث تقوم بعملك أو حيث تش��عر بوجود يف النظام.  ف��ام ينبغي فعله لتطبيق 

 Connect( قانون الرعاية الصحية ميرسة التكلفة ضمن برنامج كونكت وز هيلث كولورادو

with Health Colorado( )االتصال بخدمة الرعاية الصحية بكولورادو( يف والية كولورادو، 

يختل��ف عاّم ينبغي عىل الخط��وط األمامية )موظف��ي العمل امليداين( عمل��ه من تقديم 

تفس��ريات وإرش��ادات لألفراد الذين يسجلون اش��رتاكهم يف التأمني الصحي ألول مرة.  كام 

أن إدراج األولويات الترشيعي��ة لقانون الرعاية الصحية ميرسة التكلفة يف عملية التخطيط 

اإلس��رتاتيجي إلدارة سياس��ة الرعاية الصحية والتمويل يختلف متام��اً عن مهمة وضع مهام 

عملية ملعاوين اختيار بدائل التأمني املناس��بة يف أجهزة تقديم خدمات التأمني الصحي.  لذا 

ينبغي عىل املعنيني بالتطبيق الرتكيز عىل تحس��ني التطبيق الذي يتناسب مع املقياس الذي 

يعملون وفقاً له.  

ميكن تحقيق تأثري ملموس من خالل أفراد ميكنهم العمل بكفاءة عرب مختلف املستويات 

وبيئات العمل.  هذه الفئة من األفراد هم املتخصصون الذين ميثلون عنرصاً إسرتاتيجياً عند 

مناقشة آليات السلطة يف إدارة سياسة الرعاية الصحية والتمويل؛ وبهذا الشكل ميكن مترير 

القواعد املناس��بة ومتطلبات رفع التقارير إىل املؤسس��ات الخدمية.  فهم ينصبون أنفسهم 

خرباء يف العمل امليداين لديهم القدرة عىل تقديم ش��هادات رسمية أو معلومات غري رسمية 

عن التفاعل امليداين مع املؤمن عليهم الجدد يف اللجان االستشارية لربنامج )االتصال بخدمة 

الرعاية الصحية بكولورادو( )Connect with Health Colorado(.  وال نعني برتكيزنا عىل 

فهم التباين بني املس��تويات املختلفة يف األنظمة املعقدة أن تلك املستويات منعزلة بعضها 

عن بعض.  بل سنبني يف الفصل الثالث كيف أن تلك املستويات متكاملة ومدمجة وال يفصل 

بينها سوى حدود ال ُتذكر.  
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ثانياً، ُتعنى منهجيتنا يف هذا الكتاب بإبراز التوجهات الش��ائعة يف اإلدارة لتعزيز تفعيل 

منهجية مقاس الواحد يناسب الجميع التي تهدف إىل محاولة تبسيط املهام ورصف االنتباه 

بعيداً عن العمليات االجتامعية املعقدة التي تحدث عند التطبيق مع تقديم الوعود بتوفري 

إصالحات أرسع وأبسط.  ويطلق عىل أحد تلك التوجهات اإلدارية مصطلح املساءلة القامئة 

ع��ىل النتائج أو "اإلدارة العام��ة الجديدة"، إذ ال يهتم داعمو هذا التوجه بتفاصيل التطبيق 

مطلقاً بل يعملون فقط عىل توجيه صناع السياسة نحو مجرد تحديد النتائج والثقة يف قدرة 

اآلخرين عىل إيجاد وس��ائل تحقيق ذلك؛ ويرجع س��بب ذلك إىل تأثر داعمي هذا التوجه 

بش��كل كبري بتوج��ه رشكات القطاع الخاص التي تركز عىل تحقي��ق نتائج مالية.  ومن هذا 

املنظور، فإن الرتكيز املش��رتك عىل النتائج س��يدفع العديد من املعنيني بالتطبيق إىل اختيار 

التقنية واألدوات املناس��بة والالزمة لتحقيق تلك النتائج، أما التفاصيل فستظهر تلقائياً أثناء 

العمل.  وإذا ما وافقنا بش��كل مؤكد عىل أن مقاييس األداء واإلدارة القامئة عىل النتائج قد 

تكون من األدوات املفيدة يف تحس��ني مامرسات التطبيق، فإن هناك العديد من الدراسات 

التي تؤكد اآلن أنها مبفردها ال تضمن حدوث تغري فعال؛ فاملقاييس ميكن فقط استخدامها 

بصورة رمزية31.  يف حني تؤكد مبادرات سياس��ية واضحة أخرى، مثل مبادرة إصالح التعليم 

التي تحمل شعار "ليس لطفل أن يتخلف عن التعليم"، أن عدم فهم وسائل تحقيق النتائج 

أو توفري موارد غري كافية لتحقيق ذلك س��يؤدي يف النهاية إىل حدوث عواقب غري محسوبة 

ومدم��رة ألنظم��ة التطبيق32.  ل��ذا فإن فهم الوس��ائل املتبعة لتحقيق التغيري املنش��ود يف 

املجموعات املس��تهدفة وهو ما نطلق عليه "الربنامج األس��ايس" والرتكي��ز عىل النتائج غري 

املتوقعة بهدف تحقيق نتائج مصلحة عامة يعد املحور األسايس للتطبيق.  

ويتطلب املبدأ الثالث من مبادئ مامرس��ة التطبيق الفعال مجابهة التحديات الفنية أو 

تل��ك املرتبطة بالتأقلم، وذلك بالتدقيق يف ما هو معلوم واس��تخدام مهارة اجتامعية بارعة 

إلرشاك اآلخري��ن يف تحديد ما هو مجهول.  ويف بعض نطاقات السياس��ة يوجد توجه مواٍز 

لتوجه املس��اءلة القامئة عىل النتائ��ج يركز عىل اختيار تقنية برنام��ج موضوعة وفق األدلة 

البحثية وبرامج قامئة عىل أدلة أو حلول مؤكدة بالتجارب.  ويف واقع األمر وكام سنوضح يف 

الفصل القادم يوجد مجال كامل من البحث يعرف بعلوم التطبيق يركز عىل تحسني مستوى 

تبن��ي تلك التدخ��الت ونرشها من خالل إيجاد أدلة توضح أي األنش��طة يكون لها تأثري يف 
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النتائج.  وباملثل، فقد ش��هدنا مؤخراً محاوالت تحكم عش��وايئ عىل نطاق صغري تهدف إىل 

إيجاد تقنية مثالية لتحقيق تدخالت مجدية.  لذا تس��خر الحكومات االتحادية وحكومات 

الواليات جهدها بكل حامس��ة يف األبحاث املعنية بتنفيذ تلك التعديالت الطفيفة يف تقنية 

الربنام��ج بهدف استكش��اف تأثريه��ا يف النتائج وكيفية تطبيق تل��ك النتائج يف بيئات عمل 

مختلفة.

فنح��ن ندعم بالتأكيد االس��تفادة من األدلة البحثية لتوفري املعلومات الالزمة ألنش��طة 

التطبيق؛ وهذا ما يش��كل جزءاً كبرياً من متيز هذا الكتاب.  إال أننا نرى أن النزول مبس��توى 

التطبيق ليقترص عىل مجرد إتقان تقنية الربنامج هو يف الحقيقة فهم قارص ملفهوم التطبيق.  

كام أن األدلة الس��ليمة تؤكد أن تبني تدخالت قامئة عىل أدلة أو عبارات مناس��بة س��لوكياً 

ال يت��م أبداً بش��كل تلق��ايئ.  فام يتم الحصول علي��ه يكون يف الغالب نتيج��ة مهارة تتميز 

بها العنارص الفاعلة يف بيئة عمل معينة حيث يحاولون بدورهم اس��تغالل الس��لطة والقيم 

املتاحة لتقديم عنارص تقنية مفيدة إىل جانب إرشاك اآلخرين للمش��اركة يف الحل املقرتح.  

فف��ي هذا الكتاب قمنا بإدراج األبحاث التي تس��اعد يف فهم هذه العملية بصورة منطقية 

ووجهنا اهتاممنا لآلليات االجتامعية التي تحدث يف مجاالت العمل اإلسرتاتيجي التي تتألف 

منها أنظمة التطبيق.

وإذا كنا نعتقد بأن التطبيق هو مامرس��ة عملية للسياس��ة، فإننا بذلك نكون قد تأثرنا 

بأفراد ُكرُث يش��اركوننا االهتامم نفسه بحل املشكالت املهنية.  فقد أسس هريبرت أ سيمونز، 

الحائ��ز عىل جائزة نوبل، يف كتابه علم االصطناع، لفكرة مش��اركة املهن )يف بعض املجاالت 

مثل التصميم املعامري والهندس��ة واإلدارة( لس��مة أساس��ية:  كحل املشكالت أو ما وصفه 

هو بتحويل الظروف الحالية إىل ظروف أخرى أفضل.  كام عكف يوجني بارداتش س��نوات 

يف مدرس��ة جولد مان للسياسة العامة بجامعة كاليفورنيا بركيل عىل البحث يف مدى كفاءة 

القادة يف تنمية املامرس��ات التي تتأثر بالبيئة املحيطة بها واألهداف املنشودة منها33.  كام 

أجرى الربوفيس��ور دونالد س��خون، من معهد MIT دراسات موس��عة إلبراز طريقة تفكري 

املامرسني أثناء عملهم34.  ويتوافق الباحثون الثالثة عىل رؤية مشرتكة نتبناها متاماً هنا وهي 

أن الفعالية املهنية تتطلب القدرة عىل وصف موقف معني وفهم سبب عمله بهذه الطريقة 
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ومن ثم الترصف الهادف القائم عىل اس��تغالل املعرفة الفنية واالجتامعية لحل املش��كالت.  

ويساعد إطار العمل املتعدد املستويات املعد لتحليل التطبيق يف مساعدة الفرد عىل وصف 

الس��ياق.  يف حني تسمح نظريات العملية االجتامعية، كمجاالت العمل اإلسرتاتيجي، للمرء 

أن يرشح بشكل تحلييل ما يحدث بالفعل ويكتشف األمناط واآلليات األساسية التي تتجاوز 

أبعاد املوقف املحدد.  وعند اس��تخدام هذا النوع م��ن التحليل يف بيئة عمل معينة نجده 

حي��ث يفتح أمامك طريق الوص��ول إىل حلول أكرث حرفية للتحدي��ات املعقدة.  وبعبارات 

أخ��رى، فإنه يس��اعدك عىل فهم من يقوم بالعمل وأين وما ال��ذي يقوم به وكيف يقوم به 

ويقرتح عليك ما ميكنك القيام به لتغيري تلك الظروف.

إحياء التحليل:

تتمحور مامرس��ة التطبيق يف األساس حول إدراك التفاصيل واستغاللها االستغالل األمثل 

إلح��داث تغيري يف بيئة العمل.  وإلحياء التحليل الخاص بك وتوضيح مفاهيمنا العامة، فإننا 

نرك��ز يف الباب الثاين من هذا الكتاب عىل أمثلة مح��ددة من تطبيق الربنامج.  ولقد اخرتنا 

ه��ذه األمثلة نظ��راً لكونها أمثلة نعرفها جي��داً من واقع خربتنا وتجاربن��ا.  فكل منا مارس 

العمل امليداين أو العمل عىل مستويات املجال السيايس واملؤسي ألنظمة التطبيق؛ فبفضل 

معرفتنا الضمنية لهذه املس��تويات متكنا من فهم تفاصيل مهمة يف التطبيق.  ومن الجدير 

بالذكر أنه عىل الرغم من بس��اطة هذه األمثلة كمبادرات مقارنة باملرشوع الضخم للرعاية 

الصحي��ة ميرسة التكلفة إال أنها نش��أت نتيجة لجهود جامعية حرص��ت عىل إيجاد حلول 

للمشكالت العامة.  

لذا نقرتح أن الطريقة األفضل لتعلم كيفية تحليل التطبيق هي أن تختار مجاالً للسياسة 

أو التطبي��ق من عن��دك أنت.  فقد يكون ه��ذا املجال عبارة عن سياس��ة اتحادية ضخمة 

كقان��ون الرعاي��ة الصحية ميرسة التكلفة أو مجال آخر أبس��ط مثل برنامج مس��تهدف أو 

مبادرة مدعومة من الوالية.  وهنا يس��هم تطبي��ق خطواتنا التحليلية عىل حالة حقيقية يف 

إب��راز اإلمكانيات الالزمة لهذا التحليل حتى يرس��م لنا طريق تحقيق مامرس��ة تطبيق أكرث 

إس��رتاتيجية وفعالية؛ وتقدم املالحق الواردة يف نهاية هذا الكتاب األدوات التي متكنكم من 

ترجمة أفكار هذا التحليل بكل سهولة وتطبيقها عىل حاالتك الخاصة.
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وقد كان برنامج صندوق متويل املترضرين )HHF( معنياً بتسوية ديون الرهن العقاري 

إبان فرتة الكس��اد العظيم، حيث أنش��ئ هذا الصندوق نتيجة لنم��و برنامج إغاثة األصول 

املتعرثة )TARP(.  وكام يتضح من املربع )1-2( أن نشاط الربنامج تركز عىل مساعدة مثانية 

عرش والية ويف مقدمتها الواليات األكرث ترضراً بالكس��اد الذي حل بالبالد، كام تركز نش��اط 

الربنامج عىل تقديم مس��اعدة لف��ك الرهن لدى أصحاب املنازل م��ن العاطلني عن العمل 

أو أصح��اب الوظائف املتدني��ة ممن يعانون مخاطر مصادرة أصوله��م املرتهنة.  فالربنامج 

يعم��ل وفق آلي��ة إعادة التوزي��ع حيث يعمل عىل إع��ادة تخصيص امل��وارد التي توفرها 

الحكومة ملس��اعدة أصحاب املنازل املحتاجني للمس��اعدة3٥.  ونذكر برنامج آخر وهو نظام 

تحس��ني الجودة وتقييمها )QRS( وه��و برنامج مصمم خصيصاً لتحس��ني ظروف التعليم 

املبك��ر لألطف��ال.  وكام يوضح املربع )1-3( نجد أن انطالق فكرة الربنامج مل تكن من خالل 

الحكوم��ة االتحادي��ة بقدر ما انطلقت م��ن تطورها األويل يف والي��ة أوكالهوما عام 1٩٩8 

ومنه��ا تنترش فكرة الربنامج يف ثالث وأربعني والية تنفذ حالياً برامج متهيدية إقليمية وعىل 

مس��توى الواليات، إىل جانب س��ت واليات أخ��رى التزال يف مراحل التخطي��ط3٦.  فربنامج 

تحس��ني الج��ودة وتقييمها )QRS( هو برنامج تنظيمي يس��تخدم عملي��ة تطوعية لتقييم 

جودة خدمات الطفولة املبكرة بهدف تحسني الخدمات وتزويد اآلباء باملعلومات الالزمة.

املربع )2-1(  

 )HHF( مقدمة لربنامج متويل املترضرين                                           

ُعرَف��ت األزمة املالية التي ش��هدتها الواليات املتحدة األمريكية يف الف��رتة 200٧ 2008 بأنها األزمة املالية 

األس��وأ منذ الكس��اد العظيم الذي حدث يف ثالثينيات القرن املايض )1٩30(أ.  فقد أدت هذه األزمة إىل تعرض 

أكرب املؤسسات املالية يف الدولة إىل االنهيار أو االقرتاب منه، مع ارتفاع غري مسبوق يف معدالت البطالة وتعرض 

أرس فردي��ة لنزع ملكية عقاراتهم املرتهنةب.  ولذا اضطرت الحكوم��ة االتحادية إىل التدخل بطرح العديد من 

املبادرات لتفادي االنهيار املحتمل لألس��واق املالية وتحقيق استقرار األسواق السكانية وتعزيز االقتصاد.  وكان 

برنام��ج إغاثة األصول املتعرثة )TARP( م��ن بني تلك املبادرات، وقد عرف اختص��اراً بربنامج )TARP( الذي 

أدارته وزارة املالية األمريكيةج.  وكان برنامج دعم املترضرين )HHF( أحد مبادرات الوقاية من سقوط األصول 

.)TARP( املرتهنة التي تندرج تحت برنامج

كام كان برنامج دعم املترضرين )HHF( بشكل جزيئ استكامالً للمبادرات االتحادية السابقة للتغلب عىل 

أزمة سقوط األصول املرتهنة التي مل تؤت مثارها املنتظرة. فبينام عملت الربامج السابقة عىل توفري التمويل
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االتحادي للمساعدة يف فك الرهن، إال أن التمويل مل يأت إال من جهات إقراض خاصة وضعت رشوطاً للمقرتض 

تؤهله لالقرتاض.  فباإلضافة إىل العوائق األخرى، كانت مش��كالت القدرة املالية واالمتثال مع القواعد هي من 

قيدت نجاح هذه الربامج.  أما برنامج دعم املترضرين )HHF(، فقد نجح يف تقديم أداة جديدة وهى أجهزة 

متويل إسكاين حكومية )HFAs( التي قدمت الدعم املبارش ألصحاب املنازل.  

ومع مطلع عام 2010، خصصت وزارة املالية األمريكية عرب برنامج دعم املترضرين )HHF( صندوق متويل 

اتحادي للواليات األكرث ترضراً من أزمة الرهن العقاري.  ونتيجة لذلك تلقت مثاين عرشة والية ثبت استحقاقها، 

ش��ملت أوهايو، دعاًم مالياً بلغ ٧,٦ ملي��ارات دوالر يف ظل برنامج دعم املترضرين )HHF( د.  وقد طلب هذا 

الربنام��ج م��ن الواليات توجيه هذا التموي��ل إىل أصحاب املنازل املرتهنة من العاطلني عن العمل ومن ش��اغيل 

وظائ��ف منخفضة األجر، بحيث تخ��دم أصحاب املنازل املعرضني للتعرث الذين كانت أعدادهم تزداد )بش��كل 

مخي��ف( ويف كل والية عمل��ت أجهزة التمويل اإلس��كاين الحكومية )sHFA( وفَق التوجيه��ات االتحادية من 

خ��الل تقدي��م برامج تلبي حاجات أصحاب املنازل.  وبينام كان لكل والية رؤيتها الخاصة حول كيفية تصميمها 

لربنامجه��ا، إال أن معظم تلك الواليات بن��ت برامجها بحيث تقدم دعاًم ألصحاب املنازل لفك رهن أصولهم من 

خالل مش��اركة جهات إقراض خاصة.  فحصلت والية أوهايو عىل مبلغ ٥٧0,4 مليون دوالراً ضمن برنامج دعم 

املترضرين )HHF(، كثالث أكرب دعم يخصص لوالية من بني الثامنية عرش والية التي استحقت الدعم. 

أ- ميجول أملونيا، أوجس��ن بنرتكس، باري إيتش��نجرين، كيفني ه�، أو روركر وجسيال راو، "من الكساد العظيم 

إىل أزمة االئتامن:  أوجه التش��ابه واالختالف والدروس املستفادة" إيكونوميك بوليي 2٥، رقم ٦2 )2010(:  

.٦٥ – 21٩

ب - ميتشل د هورد وسوزان رودير، آثار األزمة املالية والكساد العظيم عىل قطاع اإلسكان األمرييك )واشنطن 

العاصمة:  املكتب القومي لألبحاث االقتصادية، 2010(

 )TARP( ج- للمزي��د م��ن املعلومات، اطلع عىل أح��دث التقارير املالية حول برنامج إغاثة األص��ول املتعرثة

املنشورة عىل الرابط التايل:  

http://www.treasury.gov/initiatives/financial-stability/reports/Documents/AFR_FY2013_ 

TARP-1213-11-_Final.pdf

د- جمع قدر كبري من املعلومات العامة حول الربنامج من صفحة معلومات الربنامج عىل املوقع اإللكرتوين:

http://www.treasury.gov/initiatives/financial-stability/TARPPrograms/housinglhhf/

Pagesldefault.aspx

ه�= تقرير )SIGTARP( 2012 عىل الرابط التايل: 

 http://www.sigtarp.gov/audit%20reports/sigtarp_hhf_audit.pdf  
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املربع )3-1(

مقدمة لربنامج نظم تقييم الجودة وتحسينها

برامج  جودة  دعم  بهدف  الواليات  تتبناها  برامج  بأنها   )QRS( وتحسينها  الجودة  تقييم  نظم  تُعرف 
الطفولة املبكرة وتحسني سبل حصول اآلباء عىل خدمات عالية الجودة ألطفالهمأ. فليس من املمكن توفري 
تعليم مبكر لألطفال يتميز بالجودة من خالل آليات السوق التقليدية، فبدالً من ذلك يتم تقديم تلك الخدمة 
العامة من خالل تخصيص دعم مايل لآلباء املحدودي الدخل وألطفالهم لخدمة هذا الغرض. كام أن برنامج 
نظم تقييم الجودة وتحسينها )QRS( يقدم لآلباء معلومات عن خدمات التعليم املبكر لألطفال ووضع حوافز 
تدفع مقدمي الخدمات لتحسني جودة خدماتهم، وذلك من خالل ربط ذلك بتحسني الجودة أو أو تقديم 
الدعم املايل بهدف الحصول عىل أعىل التقييامت. وتعبرياً عن ذلك بطريقة أخرى نقول بأن هذا الربنامج عبارة 
عن منهج نظامي لتقييم وتحسني ونرش مستوي الجودة يف برامج التعليم املبكر لألطفال. وبهذا يعد الربنامج 
جزءاً من "نظام بيانات دعم قرار ما" وذلك كام ورد يف أحد التقارير املرتبطة بالتعليم املبكر لألطفال، كام أنه 

يقدم إسرتاتيجية تصويرية لحل مشكلة عدم انتظام السوق بشكل مزمن يف التعليم املبكر لألطفال. 
يعد التعليم املبكر لألطفال من الخدمات العامة التي تقدمها الوالية بشكل أسايس. فبينام توجد قواعد 
برنامج االعتامد الوطني الخاص والربنامج الوطني ملساعدة األطفال املحدودي الدخل التي تهدف إىل تحديد 
الجهات التي تحقق الجودة يف أنشطتها، فإن هذه القواعد ال تغطي غالبية تلك الجهات. هذا إىل جانب أنظمة 
الرتخيص التي متتلكها حكومة الوالية، والتي تضع القاعدة الصلبة لضامن الصحة والسالمة يف الجهات الخاضعة 
لتلك اللوائحب. لذا يعد برنامج تقييم الجودة وتحسينها من الوسائل التي تستخدمها الواليات لتقييم جودة 
بيئة العمل وربط االستثامرات العامة بالتحفيز لتحسني الجودة وإرشاد اآلباء إىل طريق الوصول إىل املعلومات 

املتعلقة بتقييم جودة التعليم املبكر لألطفال. 
وإبان الفرتة من 1٩٩8 حتى 200٥، تبنت عرش واليات هذا الربنامج، ثم بدأت أربع عرشة والية أخرى 
الواليات برنامج تقييم  بينها والية مينيسوتا. وبشكل فعيل عرضت جميع  الربنامج، وكان من  لتبني  تخطط 
باملائة من  يقرب من 30  ما  بالفعل  الخدمة، وقد شارك  تطوعي ملقدمي  نظام  أنه  الجودة وتحسينها عىل 
مقدمي الخدمة يف تبني هذا الربنامجج. وقد وصل عدد الواليات، يف 2010، إىل ست وعرشين والية نجحت يف 
تطبيق هذا الربنامج، وهناك واليات أخرى ال تزال تعمل عىل اعتامد الربنامجد. وكام يرسي عىل أغلب برامج 

التعليم األخرى التي تدعمها الواليات، فهناك تفاوت كبري يف تطبيق هذا الربنامج يف الواليات.

أ- كاثري��ن ت��وت وك.  ماكس��ويل، "نظم تقييم الجودة وتحس��ينها:  تحقيق الوعود الخاص��ة بالربامج واآلباء 

واألطف��ال ونظم التعليم املبكر لألطفال"، رس��الة الجودة:  ابتكارات واع��دة بخصوص برامج التعليم املبكر 

لألطفال، النارش ب.  و.ويزيل وف.  بويس )بالتيمور، دار بروكس للنرش، 2010(.

ب- هناك حصة من سوق التعليم املبكر لألطفال يتم توفريها من خالل مقدمي خدمات ال ينظمهم القانون، 

مثل العائ��الت واألصدقاء والجريان ممن يقومون برعاية أعداد محدودة من األطفال. فإن كان آباء األطفال 

مستحقني للدعم املايل، فسيتمكن مقدمو الخدمة من تلقي متويالت عامة.

 ج- كاثرين توت، التواصل الشخيص )2 نوفمرب 2013(.
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 د- كشف تقييم أجرته شبكة QRIS للتعليم الوطني يف فرباير 2014عن نجاح خمس وأربعني والية وإقلياًم يف 

تطبيق برنامج تقييم الجودة وتحس��ينها يف الوالية أو اإلقليم أو مجرد التطبيق التجريبي، باإلضافة إىل مثاين 

واليات أخرى ال تزال يف مرحلة التخطيط.  ومل يتبقَّ س��وى والية ميزوري التي ال تسعى نحو تطبيق برنامج 

ما لخدمة هذا الغرض. 

وتتف��اوت الحالت��ان املوضحتان من ن��واٍح عدة )انظرالج��دول 1-4(:  حيث انطلقتا يف 

أوقات مختلفة وعىل نطاقات مختلفة، وش��كلتا نوعني مختلفني من السياس��ات يستهدف 

كل منه��ام فئة مختلفة من الش��عب ولكل منهام نتائجه املنش��ودة الخاصة به.  لكننا كام 

سنوضح يف الجزء الثاين، متكنا من خالل هاتني الحالتني من مناقشة تفاصيل التطبيق العميل 

وإظهار قدرة إطار التحليل املتامس��ك عىل املس��اعدة يف كش��ف اآلليات الداخلية لعملية 

التطبيق.  كام تساعدنا هذه الحاالت يف تفسري طريقة عمل اآلليات العامة ملجاالت العمل 

اإلس��رتاتيجي وطريقة إجراء تحليل التطبيق املتعدد املستويات.  ونشارككم هاتني الحالتني 

يف هذا الكتاب لنوضح كيفية إجراء هذا التحليل يف مجال السياسة أو الربنامج الخاص بكم، 

وذلك لتحسني فهمكم للتطبيق والتعرف عىل نقاط التدخل املمكنة يف نظامكم الخاص.

جدول )4-1(

مقارنة بني حالتني توضيحيتني

برنامج متويل املترضرين 

)HHF(

نظام تقييم الجودة وتحسينها 

)QRS(

التعليم املبكر لألطفالاإلسكانمجال السياسة

بدء املرشوع
أطلقته الحكومة االتحادية 

استجابة ألزمة اإلسكان )2010(

أطلقته حكومة الوالية عام 

1٩٩8 وانترشت فكرة الربنامج 

بعد ذلك

تقريباً ثالث وأربعون واليةمثاين عرشة واليةالنطاق

تنظيميتحويل الدخلنوع السياسة
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برنامج متويل املترضرين 

)HHF(

نظام تقييم الجودة وتحسينها 

)QRS(

الفئة املستهدفة
أصحاب املنازل من العاطلني 

وأصحاب الوظائف املتدنية األجر

مقدمو خدمة التعليم املبكر 

لألطفال، اآلباء

الدعم الخريياإلسكان الخرييالخدمة

الهيئات االستشارية، املقرضونالهيئات
مواقع تحسني جودة التعليم يف 

سن الطفولة املبكرة

املدربونمستشارو اإلسكانالفرق امليدانية

النتائج املنشودة

استقرار أزمة اإلسكان )تقليص 

عدد املتعرثين يف دفع الرهن 

العقاري(

دعم جودة برامج الطفولة 

املبكرة وتزويد الفئة املستهدفة 

باملعلومات املفيدة

 ويرجع الس��بب يف تفضيلنا اتباع هذا املنهج التطبيقي العميل إىل أننا نحن املامرس��ني 

والباحثني ندرك جيداً مدى صعوبة فهم تطبيق الربنامج والسياس��ة والعمل عىل تحس��ينها 

بطريق��ة إس��رتاتيجية.  كام أننا وبرؤيتنا لزمالئنا الذين عمل��وا عىل تلك املوضوعات املهمة 

لف��رتة طويلة من الزمن تحفزن��ا ملتابعة هذا النوع من األبحاث التفاعلية.  فوفقاً ملا الحظه 

لوران��س أو ت��ول "لوضع األهداف املتعلقة مبجال. ...  ينبغ��ي أن يكون التطبيق قادراً عىل 

مس��اعدة املامرس��ني وعدم إلزام الباحث��ني بتطوير نظرية تنبؤية فردي��ة يوظفها بعد ذلك 

العنارص الفاعلة يف عملية تطبيق السياسة.   ..  وكام هو الحال مع مجاالت العلوم االجتامعية 

املتنوع��ة، تتميز أبحاث التطبيق بقدرتها عىل خدمة أهداف محددة من خالل الرتكيز عىل 

إحدى املش��كالت وحث اآلخرين عىل اإلحس��اس بها وجذب االنتباه الدائم إىل املجموعات 

املهمة من املتغريات والعالقات"3٧.  وهذا بالفعل ما نصبو إليه.

ولتطوي��ر آلية تطبيق فعالة يكون علينا إلقاء الضوء عىل املش��كالت التي نواجهها أثناء 

تنفيذ التطبيق وحث اآلخرين عىل التفاعل معها.  ونبدأ يف الفصل الثاين برسد وجهات النظر 

الثالث��ة التي يتبناها الباحثون لفهم تطبيق السياس��ات والربامج طوال نصف القرن املايض.  

ويف الفصل الثالث نقوم بالدمج بني وجهات النظر هذه مع الرتكيز عىل منهجيتنا الستعراض 
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اآللي��ات االجتامعي��ة املحيطة بالربنامج داخل عملية التطبيق.  وبينام نقوم بالكش��ف عن 

آليات مجاالت العمل اإلس��رتاتيجي املس��تخدمة يف نظم التطبيق فإننا نقدم اللغة واملبادئ 

التي من شأنها دعم تحليلنا للعملية املعقدة.

ويف الجزء الثاين نستكش��ف طريقة عمل التطبيق عىل مختلف املس��تويات ضمن نظام 

تطبيق معني، ونقدم يف ذات الوقت طرقاً مفيدة لوصف العوامل األساس��ية لكل مس��توى 

إىل جانب األدوات الصالحة لالس��تخدام، وذلك إدراكاً منا ألهمية عنارص التطبيق املوضوعة 

لكل مس��توى.  كام بدأنا الجزء الثالث بعرض تحليل تطبيق متعدد املس��تويات من خالل 

برنام��ج صندوق دعم املترضرين )HHF( وبرامج نظم تقييم جودة التعليم املبكر لألطفال 

وتحس��ينها )QRS(.  وبه��ذه الطريقة تفهم بش��كل أفضل كيفية تحلي��ل عمليات أنظمة 

التطبيق وهيكلها املعمول بها يف بيئتك الخاصة.  

ونختتم كتابنا يف الفصل الثامن بعرض منهج عميل لتحس��ني التطبيق املمكن تحقيقه من 

خالل الفهم الشامل للنظام.  كام نطرح العديد من األدوات الداعمة لتحسني ظروف التطبيق 

ضمن السياق الخاص بك.  وبدالً من تعزيز املفهوم الذي يقيض برضورة توقع ظروف التطبيق 

والسيطرة عليها، ينصب تركيز منهجيتنا عىل الدراسة والتحليل، وذلك بهدف تهيئة أعامل أكرث 

إسرتاتيجية يف سياقات خاصة.  وبناء عىل ذلك، فكتابنا هذا ليس بدليل إرشادي من خطوات 

عرش بل كتاب مينح القراء رؤية أوضح وميدهم باملوارد املفيدة لتنمية مشاريعهم الخاصة كام 

هو الحال يف بستنة الحدائق، وذلك عند تنفيذ أنشطة تطبيق السياسات والربامج.  
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الفصل الثاني

التصورات التقليدية عن تطبيق السياسة والبرنامج

نطرح يف هذا الكتاب طريقة جديدة لفهم عملية التطبيق، يف حني أن تحديات التطبيق 

مل تتغ��ر وظلت عىل ما هي عليه.  ولهذا ظلت تعقيدات السياس��ة وبرامج التطبيق محل 

نقاش وجدل بني أرباب صناعة السياس��ة، وكذا من ميارس السياس��ة، ومن يضع النظريات 

األكادميية لها، واس��تمر ذلك الجدل لعقود طويلة، وقد قدموا طرقاً كثرة لفهم ما الحظوه.  

وش��اركوا بإسهامات مهمة ساعدت يف تشكيل وصياغة نظام التطبيق الشامل.  وترتكز تلك 

املساهامت عىل الخلفيات الفكرية والتصورات التي صاغها املراقبون السياسيون.  ونجد أن 

أصحاب الخلفيات املرتكزة عىل قواعد علم السياس��ة مييلون إىل فهم تحديات التطبيق من 

خالل النظر يف مصادر الس��لطة السياس��ية وبنيتها التي قد تقودهم إىل نتائج مقصودة أو 

محتمل حدوثها.  وعىل الطرف اآلخر، نجد أن مامريس السياس��ة من خالل إدارة العمليات 

السياسية واإلرشاف عليها مييلون إىل فهم تحديات التنفيذ يف إطار الحوكمة والتنسيق.  أما 

املختصون يف العلوم الس��لوكية أو األوس��اط الرسيرية/ العالجي��ة فيميلون إىل الرتكيز عىل 

التدخل بحد ذاته وخصائص املعالجة والتي غالباً ما تقود لنجاح عملية التطبيق.

لي��س هناك تصورات خاصة متفق عليها، لكن عادة ما يقّدر ويحرتم أصحاب كل تصور 

التصورات األخرى.  فكام يقول املثل من الصعب أن نرى الغابة كلها ونحن نركز عىل شجرة 

واح��دة فقط.  لذا يع��د تقديم صورة مكتملة ع��ن تلك الغابة التي تظه��ر فيها تحديات 

التطبيق هو أحد األهداف الرئيسة لهذا الكتاب.  ويتطلب هذا الهدف أن نتنقل بني املدارس 

الفكرية ووحدات التحليل دون االستئثار بطريقة واحدة من طرق التفكر.  وسنتعرض لهذا 

التكام��ل يف التصورات عند رشحنا ملجاالت العمل اإلس��رتاتيجي يف الفصل الثالث، لكن قبل 

امليض قدماً، نرى أنه من املفيد مراجعة األفكار التي تطورت مع الوقت لكل تصور.  ونتوقع 

أن يجد بعض قرائنا تصوراً جديراً بالذكر واالطالع أو تصوراً آخراً مألوفاً لديهم، وقد يجدون 

مراجعتنا لهذه التصورات سطحية إىل حد ما.  إذ إننا ال نهدف إىل تقديم عرض علمي شامل 

للدراس��ات املرتبطة بالتطبيق لكل تصور، وإمنا نهدف إىل تعريف القراء بالتصورات الثالثة 

التي ذكرناها مسبقاً لرتسيخ مبادئ التكامل والتنفيذ ومن ثم الدفع مبنهجنا نحو التكامل.
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يف النقاط التالية صنفنا الدراس��ات الس��ابقة يف فئات ثالث وهي العمليات السياس��ية 

والس��لطة والحوكمة واإلدارة، وتقييامت السياس��ة والربنامج.  وهذه الفئات ال تسر بصفة 

مستقلة بعضها عن بعض؛ فقد أكد الباحثون أن العمليات السياسية تسهم يف فهم الحوكمة 

والعكس صحيح.  ومع ذلك فإن لكل تصور ما مييزه عن غره من التصورات.  فهناك ما يؤكد 

أن ل��كل تص��ور ما مييزه عن غره.  ويلخص الجدول )2-1( بعض الخصائص الرئيس��ية لكل 

تصور، إذ نس��تعرض باختصار مراحل تطور كل تصور ونس��لط الضوء عىل بعض الدراسات 

التي شكلت تطوره.

جدول )1-2(

التصورات التقليدية الثالثة للتطبيق

الرتكيز عىل التطبيقالتوجه املسيطروحدة التحليلالتصور

العمليات السياسية 

  والسلطة

السياسات العامة أو 

مجاالت املشكالت 

السياسية

ديناميكيات القوة:  العلوم السياسية

السلطة العليا 

والتأثرات التصاعدية

املنظامت أو الحوكمة واإلدارة

الشبكات

اإلدارة العامة 

والعلوم التنظيمية

التنسيق:  أدوات 

الحوكمة متعددة 

املستويات 

والقطاعات.

تقييامت السياسة

 والربنامج

العلوم االقتصاديةالتدخالت

 والسلوكية

عمليات التغير:  تحليل 

التأثر، االنتشار اإلبداعي 

والتغير السلويك

العمليات السياسية والسلطة:

دعا أس��تاذ العلوم السياس��ة ديفيد إيستون يف س��تينيات القرن املايض إىل االلتفات إىل 

التطبيق بوصفه عنرصاً هاماً ومميزاً يف النظام السيايس الشامل، وهو ما يعرف "بالناتج" بني 

املدخالت واملخرجات1.  ودفعت إس��هاماته علامء السياسة إىل تحويل تركيزهم واهتاممهم 
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م��ن تطبيق إج��راءات سياس��ية معينة، مثل مترير ترشي��ع داخل "الكونج��رس"، أو تنفيذ 

التعليامت الرئاسية، إىل ما هو أبعد وهي تداعيات ونتائج السياسة والتي تنجم عن النظام 

الس��يايس الشامل � والنظر إليها عىل أنها مجموعة من املراحل بدالً من كونها حدثاً يحدث 

مرة واحدة2.  وارتكزت املؤلفات الكالس��يكية املختصة بالعملية السياسية عىل هذا األساس 

واقرتحت مراحل أكرث رسمية وتفرداً، والتي تضمنت تحديد املشكلة وإعداد الجدول الزمني 

لها وتبنيها، والتطبيق وتقييم السياس��ة الخاصة به��ا٣.  ونتج عن هذا التصور مجموعة من 

املؤلفات واألبحاث التي ركزت بوضوح عىل تطبيق السياسة، واستندت إىل منوذج خطي من 

األعىل لألسفل )تنازيل( لإلدارة السياسية، متبوع بالنهج التصاعدي األكرث تناسقاً، وأخراً أطر 

عمل متكاملة.  ومحور اهتامم كل هذه املناهج واألطر هو تأكيد أهمية اإلدارة السياس��ية 

والنفوذ والسلطة، والتي تسهم يف نجاح أو فشل عملية التطبيق.

السلطة العليا )التنازلية(:

افرتضت الدراسات األولية للتطبيق أن تصميم السياسة يف حد ذاته هو العنرص املناسب 

لتحقيق التغير مبا يضمن تحس��ني نتائج السياس��ة.  وأن الفش��ل يف التطبيق يحدث نتيجة 

العمل عىل تطبيق السياس��ة من خالل مجموع��ة من الترشيعات أو األوامر التنفيذية التي 

تفتقر إىل الوضوح أو غر املتوافقة مع الوضع العام أو املشكالت السياسية التي هي بصدد 

عالجها.  ومل يكن الجيل األول من أبحاث التطبيق س��وى دراس��ات لحاالت فش��ل التطبيق 

والتي نتجت عن اليأس من برامج املجتمع الكربى يف الس��تينيات والس��بعينيات من القرن 

املايض.  ويف عام 197٣، تعاون كل من بريس��امن وويلدافسيك يف إصدار كتابهام "التطبيق:  

كيف خابت توقعات واش��نطن الكربى يف أوكالند، أو ملاذا يعمل الربنامج الفيدرايل املذهل 

من األصل"، والذي يعد مبثابة الدراس��ة الكالس��يكية التي أطلقت س��ياًل من األبحاث التي 

اقتفت خطاها٤.

حيث كشف بريس��امن وفلدافسيك يف كتابهام الغطاء عن الفشل الواضح الذي شهدته 

مبادرة التنمية االقتصادية الفيدرالية والتي كانت تستهدف املصادر لتعزيز االقتصاد وتوفر 

ف��رص العمل لألقليات يف أوكالند بكاليفورنيا.  واس��تندت فرضيتهم الرئيس��ية إىل أن عجز 

املب��ادرة الفيدرالية عن الوصول ألهدافها املرصودة كان يرجع إىل عدم االنس��جام والرتابط 
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بني تصميم السياسة وتطبيقها.  فهم يرفضون فكرة أن تصميم السياسة هي خطط تصورية 

غ��ر قابل��ة للتغير وكل ما تحتاجه هو مج��رد وضعها موضع التنفي��ذ، ألنهم يعتقدون أن 

السياس��ات هي فرضيات مبنية عىل نظرية تهتم بالعالقة الس��ببية ب��ني "الظروف األولية" 

و"التبعات املتوقعة".  وهذه العالقة تكون أحياناً بس��يطة نس��بياً، لكنها يف األغلب تتس��م 

بالتعقي��د، نظراً لوجود روابط عديدة ينبغي إيجاده��ا لتحقيق النتائج املرجوة.  فالتطبيق 

يتمحور حول إقامة الروابط بني هذه العالقة الس��ببية، ويف حالة عدم بلوغ النتائج املرجوة 

قد يرجع الس��بب يف ذلك إىل عدم القدرة عىل إيجاد تلك الروابط أو مل تكن نظرية التغير 

صحيحة من األس��اس.  وميكن أن يحصل الفشل الس��يايس بسبب خطأ يف تصميم السياسة 

عند صياغتها لنظرية التغير، وهو ما يعرف بعدم التوافق بني الوسائل والغايات.

وبتطبي��ق ذل��ك عىل برامج التنمية االقتصادية، يرى بريس��امن وولدافس��يك أن ممثيل 

السياس��ة يف واش��نطن قد صاغوا مبادرة لتعزيز ودعم االقتصاد مبني��ة عىل نظرية التغير 

والت��ي مل تعكس الواقع أو ما ه��و صالح بالفعل إلحداث التغير يف مدينة أوكالند، وحددوا 

أوجه التعقيد يف الفرضية التي تس��تند إليها السياس��ة الفيدرالية.  والفرضية تقوم عىل أن 

تق��دم الحكوم��ة الفيدرالية متوياًل بأكرث من 20 مليون دوالر ع��رب هيئة جديدة )هي إدارة 

التنمي��ة االقتصادية(، إىل القطاع الخاص يف أوكالند، وذلك بعد أن يوافق املس��تفيدون من 

التموي��ل عىل توظيف األقليات مس��تقباًل بع��د إنفاق األموال، ومن ث��م تتوفر فرص عمل 

جديدة لألقليات، ويقل معدل البطالة يف املنطقة.  وطبقاً ملا رآه بريسامن وويلدافسيك فإن 

تلك السياس��ية بنيت عىل كثر من االفرتاضات غر املوجهة فعلياً لحل املش��كلة.  ولتتمكن 

السياس��ة من تحقيق النجاح، يس��تلزم أن توجه املوارد إىل املشكالت املعنية مبارشة.  فبدالً 

م��ن التموي��ل العام لرأس مال القطاع الخاص، لتش��غيل أفراد األقلي��ات، بإمكان الرشكات 

تقدي��م دعم مبارش لألج��ور بعد توفر وظائف ألف��راد األقليات.  فبه��ذه الطريقة يعتقد 

بريس��امن وويلدافسيك أن تصميم السياسة بإمكانها اجتياز بعض صعوبات التطبيق وذلك 

بالحد من الروابط السببية.

تم توجيه االنتقاد لتحليل برسامن وولدافسيك لكونه يتسم بالعقالنية الشديدة ويحّمل 

عملي��ة التطبيق قدراً أكرب من املس��ئولية عند مرحلة تصميم العملية السياس��ية٥.  بيد أن 
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الطبعات التالية من الكتاب عملت عىل توضيح أنهام كانا يف الحقيقة ضد منوذج التخطيط 

والتحكم يف التطبيق.  وكان التحدي األس��ايس يتمثل يف رضورة عدم تناول تصميم السياسة 

كعملية منفصلة، بعيدة عن التطبيق، بل النظر إىل التطبيق عىل أنه عملية ثورية ومتكيفة 

تنب��ع من الهدف األويل للسياس��ة.  وباإلضاف��ة إىل ذلك، فلقد واص��ال التأكيد عىل أهمية 

السياسة الرسمية، حيث رأيا أن ما قدمها من تناول ملسألة التطبيق يتميز عن طرق التعاطي 

الالحق��ة والتي ركزت عىل التفاعالت امليدانية، دون إمعان النظر يف النتائج املنش��ودة من 

السياس��ة.  فمن املحتمل أن ترتبط أفكارهم األساسية بتعقيدات اإلجراءات املشرتكة حيث 

ي��ؤدي تعدد الجه��ات الفاعلة والقامئة مبهامت مختلفة وكذلك التسلس��ل الزمنى إىل خلق 

تحديات التطبيق.  وأكد برس��امن وولدافس��يك أن العمل املشرتك سيكون أكرث صعوبة مع 

الربنامج أو السياسة املعقدة، وهو ما يتطلب مراكز متعددة للقرار بهدف تحويل املدخالت 

إىل نوات��ج.  وبعبارة أخرى، يعد الربنام��ج الرئيس وافرتاضاته عنرصاً هاماً يف نجاح التطبيق، 

وهو االفرتاض الذي نتفق معه ونناقشه بيشء من التفصيل يف الفصل الثالث.

ومن بعد بريس��امن وويلدافيس��ى، واصل��ت األبحاث واملؤلف��ات الرتكيز عىل تصميم 

السياس��ة.  قدم بعضه��ا توصيات تصورية إلزامي��ة، مع إلقاء اللوم عىل صانعي السياس��ة 

لتحمل مس��ؤولية متهيد الطري��ق أو "إصالح اللعبة" لتحقيق النج��اح٦.  كام ابتعد باحثون 

آخرون عن دراس��ات الحال��ة والوصفات التوجيهي��ة وامليل نحو من��اذج تجريبية وتحديد 

املتغرات التي تؤثر يف نجاح التطبيق متبعني املنهج التنازيل7.  فعىل سبيل املثال، سعى كل 

من دانيال مازمانيان وباول س��اباتر يف الثامنينيات إىل تحديد املتغرات الهامة التي تؤثر يف 

تحقي��ق األهداف القانونية خالل عملية التطبيق.  واحتوت نتائج منوذجهم عىل 17 متغراً 

هام��اً، صنف��ت يف ثالث فئات وهي:  قياس قابلية املش��كلة للحل، وقدرة النظام األس��ايس 

للسياس��ة عىل هيكلة التطبيق، والعوامل غر القانونية التي تؤثر يف التطبيق٨.  ولقد ركزت 

دراسات التطبيق ضمن هذه املنهجية سواء كانت دراسات حالة تصورية أم مناذج تجريبية 

بصف��ة عامة عىل رضورة تحديد مقاليد التغير بطريقة ميكانيكية ميكن لصناع السياس��ات 

اس��تغاللها لتحسني التطبيق ونتائج السياسة.  وقد عربت الرسوم التوضيحية الشبيهة باآللة 

عىل الغالف ويف ثنايا كتاب بريسامن ووالدفسيك عن هذه النقطة.
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السلطة التصاعدية:

كام هو متوقع، مل يحبذ بعض العلامء والباحثني العمل وفق املنهج التنازيل، مؤكدين أنه 

غ��ر ذي جدوى من الناحية الفنية، وال يقدم فائدة لصناع السياس��ات فيام يتعلق بصياغة 

 RAND بنية تطبيق شاملة9.  فعىل سبيل املثال، الحظ بول برمان املحلل السيايس يف رشكة

وجود تفاوت كبر يف صياغة السياس��ة نفس��ها عند تطبيقها يف البيئ��ات املحلية املختلفة.  

فوفق��اً ملا أكده برمان، تبني أن تفاعل السياس��ات مع ظ��روف وبيئة التطبيق هو ما يخلق 

تحديات التطبيق.  كام استنتج أن تصميم السياسات يعد عنرصاً مهاًم ينبغي تطويعه ليتالءم 

مع الظروف املحلية ملنع الفش��ل السيايس، والسيام ما يتعلق باألمور الفنية غر الواضحة10.  

ولطاملا طالب هؤالء الباحثون يف املنهج "التصاعدي" بوضع خريطة لس��ياق التطبيق املحيل 

والعالقات بني الجهات الفاعلة والتي ميكنها وصف هياكل الحوافز والس��لوكيات عىل أرض 

الواقع.  ومثال ذلك أن األكادميي األورويب جرين وزمالءه قد صاغوا مصطلح هياكل التطبيق 

ليعربوا ع��ن جميع التكتالت التي متث��ل الهيئات الحكومية، واملنظ��امت، وهيئات القطاع 

الخاص الذاتية التنظيم واملرتبطة فيام بينها، والتي تنفذ السياس��ات والربامج عىل املستوى 

املح��يل11.  وب��دالً من الرتكيز عىل السياس��ة املنفردة، آثر جرين يف منهجه البدء مبش��كلة 

السياس��ة، والتعريف باملؤسسات والسياس��ات املتعددة التي تؤثر يف املشكلة.  وبينام كان 

املنهج التنازيل مقتضباً ويقدم مناذجاً رس��مية ويحدد املتغرات التي من شأنها التنبؤ بنتائج 

التطبيق، كان املنهج التصاعدي أكرث اس��تقرائية، وقدرة عىل تحديد الظروف الواقعية والتي 

توفر املعلومات الوصفية )وليس االستنتاجية( الخاصة بعملية التطبيق.

وعىل أية حال، ال تقترص األهمية عىل املؤسس��ات العاملة يف بيئة التطبيق املحلية، بل 

متتد لتشمل األفراد املعنيني بتنفيذ السياسات داخل املؤسسات.  وقطعاً كان العامل السيايس 

مايكل لبس��يك هو أش��هر العلامء الذين أوضحوا هذه الفكرة، وال��ذي ألف يف الثامنينيات 

كتاب:  "بروقراطية الش��ارع:  املش��كالت التي تواجه األفراد يف الخدمات العامة" وسنعود 

إلس��هامات ليبس��يك اإلبداعية يف الفصل الس��ادس، ولكن س��يكون من املفيد أن نستعرض 

بعض الخلفيات هنا.  فقد قدم ليبس��يك تفس��رات طغى عليها الش��ق العاطفي إلجراءات 

"بروقراطيي الشارع"، وهم أولئك العاملون يف الخطوط األمامية يف هيئات الخدمة العامة.  
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س��واء كانوا ضب��اط رشطة أم أخصائيني اجتامعيني أو معلم��ني أو محامني، فعادة ما يواجه 

أولئ��ك العاملون يف الخطوط األمامية الكثر من االنتقادات بش��أن ما يتخذونه من قرارات 

ح��ول قضايا بعينها والتي تكون أحياناً تعس��فية وال تلبي احتياجات املس��تفيدين.  وطبقاً 

لليبسيك، ال يعد تقليص صالحية العاملني يف الصفوف األوىل حاًل لهذه املشكلة، بل إنه من 

غر املمكن وأمر غر مرغوب فيه.  وبدالً من ذلك، يتطلب الوصول إىل تطبيق فعال أن يوجه 

االهتامم إىل تجارب وخربات العاملني يف الخطوط األمامية، ومدهم بالدعم الكايف لتس��هيل 

تحقيق النتائج املنشودة للسياسة.  ووصل أكادمييون آخرون إىل استنتاجات مشابهة، وأكدوا 

الحاجة إىل إرشاك املوظفني امليدانيني يف عملية رس��م السياس��ات، وتش��جيعهم عىل تهيئة 

الظ��روف املؤدية لنتائج ناجح��ة12.  ونحن بدورنا نتفق ونؤكد ك��ون العاملني يف الصفوف 

األوىل أحد املستويات الثالثة الهامة يف النموذج الذي نصوغه للتطبيق املتعدد املستويات.

تضمن تحليل لبس��يك مسألة الس��لوكيات واالستجابات الس��لوكية التي ال تقل أهمية، 

وأحياناً أكرث أهمية، من القواعد واإلجراءات الرسمية.  هذا االفرتاض الهام يكمن وراء أعامل 

ريتش��ارد إملور الذي قدم مفهوم الخريطة العكس��ية لفهم نتائج التطبيق1٣.  وخالفاً لبعض 

املناهج الس��ابقة األخرى، قدمت خرائط إملور العكس��ية أداة ميكن اس��تخدامها للكش��ف 

عن التطبيق ومعرفة التصميم الس��يايس بدالً من الس��ر خلف نظرية تنبؤية.  حيث اهتم 

منهجه بسلوكيات الفئة املستهدفة واستجاباتهم املتوقعة للمبادرات التي يتم تطبيقها.  كام 

أكد منهجه كذلك س��لوكيات امليدانيني الذين يدي��رون الربنامج وتأثر الربامج التحفيزية يف 

التواصل والتفاعالت التي تحدث بني العاملني والفئة املستهدفة.  واقرتح إملور رضورة اختيار 

األدوات السياس��ية بناًء عىل السلوكيات التي ينبغي تغيرها يف املستويات الدنيا وبناًء عىل 

هياكل التحفيز الرضورية إلحداث التغير.  ويعكس هذا االتجاه املنهج االقتصادي السلويك 

الذي يعد عاماًل أساسياً لتحسني إجراءات التطبيق، وسوف نناقشه بالتفصيل يف فصل الحق 

يف هذا الكتاب.

التكامل وأطر العمل:

حدد علامء السياس��ة يف أواخ��ر الثامنينيات العديد من املتغرات والعوامل الس��ياقية 

الت��ي قد تؤثر يف نتائج التطبيق.  ومع ذلك، ال يوجد منهج نظري ش��امل أو تصور أو إطار 
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عم��ل يقدم فهاًم كاماًل لهذه املتغ��رات1٤.  حيث أوضح األكادميي مالكومل جوجني يف مقالة 

له بعنوان:  "مش��كلة قليلة الحاالت/كثرة املتغرات ألبحاث التطبيق" 1٥.  فبدالً من تحديد 

عوامل جديدة قد تؤثر يف نتائج التطبيق، قدم هؤالء العلامء وآخرون تصورات نظرية وأطر 

عمل تهدف إىل التكامل1٦.  فعىل سبيل املثال، طرح جوجني نظرية سلوكية للتطبيق، حيث 

ركز فيها عىل شكل السياسة ومضمونها وقدرة املؤسسات التي تنفذ التطبيق ومهارات األفراد 

املسئولني عن التطبيق.  ووفقاً لهذه النظرية السلوكية فإن قياس نجاح التطبيق يعتمد عىل 

التكامل بني مامرسات العمل االعتيادية وإجراءات األفراد واملؤسسات التنفيذية.  كام عمل 

جوج��ني وزمالؤه الحقاً عىل تطوير املنهج النظري ليش��مل االتص��االت الحكومية الداخلية 

املتبادلة بني اإلدارات الحكومية، وعملية نقل الرس��ائل واالتصاالت بني الحكومة الفيدرالية 

)حتى يف صياغة وسن السياسات( والقامئني عىل التطبيق17.

أما اإلسهامات النظرية املهمة األخرى فهي تنبع من علم السياسة، وهذه النظرية تحاول 

أن تجم��ع بني التطبيق وعلوم السياس��ة للوصول إىل التكامل، حيث وضع علامء السياس��ة 

مفه��وم إط��ار ائتالف الفاعل��ني )ACF(.  وكان بول س��اباتر أول من طرح��ه ونادى به يف 

الثامنينيات.  ونتج عن هذا اإلطار سلس��ة ضخمة من األبحاث مل تتوقف حتى هذا اليوم1٨.  

حيث اشتمل مفهوم ائتالف الفاعلني عىل ما نادى به ساباتر ومازمانياس عىل أهمية الرتكيز 

عىل األدوات القانونية التي تقيد الس��لوك، واالهتامم ببيئة التطبيق والجهات الفاعلة عىل 

مختلف املستويات يف العملية السياسية.  وأحد املفاهيم األساسية يف إطار ائتالف الفاعلني 

هو الرتكيز عىل النظام الذي يؤثر يف مشكالت السياسة عرب فرتة زمنية تقدر بعرش سنوات أو 

أكرث.  كام يركز اإلطار عىل ائتالف الجهات الفاعلة يف النظم الفرعية التي تتشكل عرب الزمن 

اس��تجابة للمش��كالت، مع ائتالفات مختلفة متثل نظاًم ذات عقائ��د مختلفة تعمل يف بيئة 

سياس��ية.  وطبقاً إلطار ائتالف الفاعلني، فإن هذا املفهوم يقدم تركيزاً واهتامماً أكرث مالءمة 

من املؤسس��ات لفهم ديناميكيات السياسة والسلطة يف تحليل التطبيق.  فاألطراف الفاعلة 

التي تشرتك يف املعتقدات حول مشكالت السياسة، وأسبابها وحلولها املفضلة، ينسقون فيام 

بينهم ليطرحوا وجهة نظر سياسية واحدة عىل مدار الزمن.  

ال يقت��رص رصاع االئتالف��ات املتعددة عىل الوصول إىل الس��لطة والحكم فحس��ب، بل 

تنخ��رط ه��ذه االئتالف��ات يف التعليم ذي التوجه الس��يايس، حيث يجم��ع أعضاء االئتالف 



71التطبيق العميل الفعال التكامل بني السياسة العامة واإلدارة

اإلطار العام للتطبيق

املعلومات ويحللونها مام يس��اعدهم يف تدعيم معتقداتهم ومواقفهم السياس��ية.  كام أن 

تغر نتائج النظم السياسية الفرعية مبا فيها تلك املرتبطة بالتطبيق، يقتيض تغير املعتقدات 

أو ديناميكيات السلطة لالئتالفات املسيطرة.  

وبينام يقدم إطار ائتالف الفاعلني تصوراً واضحاً للتغرات السياسية املالحظة عرب الزمن، 

إال أنه تعرض لالنتقاد بس��بب رؤيته املحدودة للتطبيق اليومي، ولفش��له يف توضيح كيف 

يتم تنفيذ التغرات السياس��ية - الناجمة عن قرارات االئتالفات، عىل الصعيد التنفيذي، أو 

كي��ف تعود ديناميكيات التطبيق بالنفع عىل التعليم ذي التوجه الس��يايس20.  ونحن نتفق 

م��ع أوجه القص��ور تلك، بيد أننا نقدر اهتامم إطار ائتالف الفاعلني بديناميكيات الس��لطة 

ضمن النظام السيايس الفرعي االئتالفات التي تتشكل وما تطرحه من تصورات ومعتقدات 

لتعزيز املامرسات القامئة.  تعد ديناميكيات السلطة، والنظم واملعتقدات، والتعلم السيايس 

عىل املستوى امليداين وكذلك عىل مستوى املنظمة، ومستوى الخطوط األمامية من املكونات 

الهامة لنجاح منهجنا يف هذا الكتاب.

ويف الوقت الذي يقدم فيه إطار ائتالف الفاعلني إطار عمل يتميز بخصائص البيئة السياسية، 

قدم علامء آخرون أطر عمٍل تتميز بخصائص السياسات ذاتها.  حيث بدأت باتريشيا أنجراهام 

وهيلني أنجرام وآنا شنايدرا وعلامء آخرون يف أواخر الثامنينيات وبداية التسعينيات، باملطالبة 

بتحول الرتكيز عىل التطبيق بوجه عام إىل الرتكيز عىل مفاهيم سياس��ية معينة تحدد خيارات 

التطبيق والتصميم21.  فبدالً من التعامل مع كل السياسات عىل أنها متساوية من حيث قابلية 

التطبيق، الحظ هؤالء العلامء أن بعض السياس��ات تتس��م بسهولة التطبيق، فيام يعد بعضها 

اآلخر معقداً ويتش��ارك فيها مجموعات مختلفة م��ن األطراف املعنية، ومن ثم قد مينع ذلك 

إنش��اء تصميم سيايس دقيق.  واقرتح ريتش��ارد ماتالند، مدفوعاً بهذا التصور، إىل وضع إطار 

عم��ل للظروف واألحوال التي قد تؤثر يف نجاح التطبيق22.  ويتحقق نجاح بعض السياس��ات 

بناًء عىل مس��توى الغموض والتناقضات التي تطرأ عىل عملية التطبيق، ومن خالل االهتامم 

باملنهج التصاعدي لتصميم السياس��ة، والرتكي��ز كذلك عىل االلتزام والتقيد مبا يحققه النجاح.  

كام أن نجاح بعض السياسات قد يتحقق بشكل حتمي من خالل عملية التطبيق التصاعدية 

وكذلك االهتامم بالظروف واألحوال التي تؤثر يف تعلم السياسة.  
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ق��دم إطار عمل ماتالند، بالت��وازي مع أطر عمل التطبيق األخ��رى املنبثقة من العلوم 

السياسية، إرشادات مفيدة ميكن تطبيقها لوصف كيفية تنوع البيئات السياسية أو السياسات 

بحد ذاتها بطرق منظمة.  كام أن معظم هذه األطر تعكس جهة النظر امليكانيكية للتطبيق، 

وته��دف لتحس��ني النتائج من خالل تعدي��ل رأس )التصميم الس��يايس( أو عجز )الظروف 

املتعلقة بالتطبيق( لتحسني املخرجات.  وباستثناء إطار ائتالف الفاعلني، متيل وحدة التحليل 

إىل أن تكون سياس��ة فريدة وواضحة املعامل.  ويف واقع األمر، تتأثر تحديات التطبيق بأكرث 

من سياس��ة رس��مية، وكل سياس��ة قد تختلف جوهرياً عن األخرى.  وحتى داخل السياسة 

نفس��ها، قد يوجد تباين عىل مختلف مس��تويات الحكومة وعرب مواطن التطبيق.  التصور 

التايل، الذي س��نلقي عليه الضوء هنا وهو الحوكمة واإلدارة، هو يف أحد أش��كاله ردة فعل 

تجاه النظر إىل التطبيق من منظور مرتكز عىل السياس��ة، والذي مييل إىل الرتكيز عىل البناء 

والتنسيق للنظام األوسع للتطبيق.  

الحوكمة واإلدارة:

بدأ اهتامم العلوم السياس��ة بتطبيق السياس��ة يف الس��تينيات من القرن املايض، وإذا ما 

تتبعنا تاريخ دراس��ة أنظمة التطبيق فس��نجد أن هذه الدراس��ة قد بدأت مع بدايات دراسة 

اإلدارة العامة.  يرى ودرو ويلسون يف مقالته املنشورة عام 1٨٨7 بعنوان "دولة اإلدارة العامة" 

أن "األصعب من كتابة الدس��تور هو تنفيذه"، لذا فهو ي��رى الحاجة للرتكيز عىل علم اإلدارة 

لكونه علاًم مس��تقاًل عن السياس��ة2٣.  وعزز هذا التوجه دراسة أجراها فرانك جودناو بعنوان 

"السياسة واإلدارة" عام 1990، وكان الهدف من هذه الدراسة لفت األنظار إىل أهمية دراسة 

اإلدارة والحاج��ة إىل معرف��ة التعقيدات التي تصاحب تنفيذ السياس��ات يف مختلف الهيئات 

العام��ة.  كام رأت الدراس��ة أن هناك خط��اً فاصاًل بني العمليات السياس��ية املطلوبة لتمرير 

الترشيعات والعمليات اإلدارية الواجب تحققها للحكومة لتمكينها من القيام مبهامها.

ويف الوقت الذي انتقد فيه بعض األكادمييني منهج ويلس��ون وجودناو لفصلهم بني علم 

السياس��ة وعل��م اإلدارة2٤، يرى أكادمييون آخرون أن ويلس��ون وجودن��او ال يعدان اإلدارة 

والسياسة علمني مختلفني بل علمني مستقلني يكمل أحدهام اآلخر2٥.  فدراسة اإلدارة العامة 

والتنظيم أمر له أهمية كبرة يف البحث العلمي وال مجال هنا الستعراض تلك األهمية 2٦.
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ال تركز اإلدارة العامة عىل التطبيق بصورة رصيحة، ومع هذا فإن دراس��ة نظم التنسيق 

لتنفيذ اإلجراءات الحكومية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحديات التطبيق.  وأحد الصور الس��ائدة 

اليوم هو طبيعة النظام املتعدد املس��تويات والجهات الفاعلة والذي يتم من خالله رس��م 

السياس��ة وتحقي��ق اإلدارة.  والحوكمة مصطلح عام اس��تخدمه األكادمييون لوصف النظام 

األش��مل27.  وقد صاغ هارالند كليفالند مصطلح الحوكمة يف منتصف السبعينيات، واختلف 

الباحث��ون ح��ول كيفية وصف وفه��م نظم "الش��بكات املتداخلة التي يطغ��ى عليها روح 

التناف��س والتي يغيب عنها التحكم والس��لطة بيد الجميع والت��ي فيها كذلك تتعدد مراكز 

صن��ع القرار2٨".    ويف حني تركز الدراس��ات التقليدية يف مجال اإلدارة العامة والدراس��ات 

التقليدي��ة يف مجال العلوم السياس��ية عىل الجهات الفاعل��ة يف القطاع الحكومي والعوامل 

السياسية التي تؤثر يف النتائج، فإن دراسة الحوكمة تهتم بصياغة منهج أكرث شموالً يتضمن 

الجهات الفاعلة يف القطاع غر الحكومي والعوامل األخرى التي تتفاعل غالباً معاً يف بنية ال 

مركزية ذات طابع شبيك.

وبينام تتضمن الحوكمة مفاهيم بعيدة عن عملية التطبيق، تعد مفاهيم أنظمة العمل 

املتعددة املس��تويات واألطراف الفاعلة عوامل أساس��ية لفهم التطبي��ق.  وقد أدرج بعض 

الباحثني، من بينهم مايكل هيل وبيرت هوب، دراس��ة التطبيق ضمن إطار عمل الحوكمة29.  

وعىل الرغم من التحديات التي يواجهها منهج الحوكمة، الذي تم تعريفه عىل نطاق واسع 

يصعب معه تحديد اس��تخدامه، فقد أصبح تعريفه يشمل "كل يشء".  فمصطلح الحوكمة 

يطلق عىل البنية التنظيمية واملناهج اإلدارية، وأنظمة الحوافز واملناهج القامئة عىل السوق، 

ومشاركة املواطن، وأداء القطاع العام، والعوملة، والتعاقد الخارجي ونقل السلطة، وشفافية 

املؤسس��ات، واالس��تقاللية الدولية، أو أنه منهج جدي��د يف اإلدارة٣0.  وبينام يعد البحث يف 

ه��ذه املجاالت عاماًل أساس��ياً ومهاًم لفه��م عملية التطبيق، إال أننا ن��رى، كام يرى العديد 

م��ن األكادمييني، أن هن��اك حاجة ملحة للرتكيز عىل التطبيق خاصة فيام يحدث يف عمليات 

الحوكمة واملامرس��ات اإلدارية وكذلك املدخالت والنتائج املرتبطة بالسياس��ة٣1.  ونركز هنا 

عىل بعض أبحاث الحوكمة الهامة يف فهم التطبيق.
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تعدد المستويات:

عم��ل العديد من الباحثني عىل تش��كيل أطر عم��ل هرمية متعددة املس��تويات تضم 

األطراف الفاعلة املؤثرين من القطاعني العام والخاص ومصادر الس��لطة يف صنع القرارات، 

بهدف مس��اعدتهم عىل فهم تعقيدات نظم الحوكمة٣2.  وال يعد هذا مفهوماً جديداً، فقد 

وصف منذ عقود علامء االجتامع واألكادمييون املنظامت بطريقة مش��ابهة، كل منظمة )أو 

مجموعة منظمة من األطراف الفاعلة( تندرج تحت منظمة أو مؤسسة أكرب٣٣.  فمن منظور 

اإلدارة العامة، يس��اعد إطار العمل املتعدد املستويات يف التفكر يف كيفية صناعة القرارات 

السياسية يف الحكومة الفيدرالية مروراً بالهيئات الحكومية ومقدمي الخدمات وأخراً الفئة 

املستهدفة الذين يتلقون الخدمات.

رمب��ا نجد أن من أفضل األمثلة هو إطار عمل "منطق الحوكمة" الذي أوضحه الباحثون 

يف الش��ئون العامة كالورانس لني، وكارولني هيرنيتش وكارولني هيل، والس��ؤال األهم لديهم 

واملتعلق بالحوكمة هو:  كيف ميكن تنظيم وإدارة أنظمة القطاع العام، والوكاالت، والربامج، 

واألنش��طة، لتحق��ق األهداف العامة؟٣٤.  ويرب��ط إطار عمل منطق الحوكم��ة هيكلياً بني 

خيارات املواطنني والقوانني الس��ارية وقواعد صناع السياس��ة ومتخ��ذي القرار يف الهيئات 

البروقراطي��ة من جهة، واملخرجات والنتائج م��ن جهة أخرى.  ويصف هذا الهيكل الهرمي 

العالقات املوجودة يف الحوكمة املعارصة والتي تظهر بني املؤسس��ات واإلدارة والعمليات٣٥.  

ك��ام أن النظ��ام الهرمي يتضمن التعري��ف بآليات التغذي��ة الراجعة، حي��ث تؤثر النتائج 

واملخرج��ات التي يالحظها املواطنون بالخيارات املطروحة ومن ثم يف الخيارات السياس��ية 

واملوجودة يف أعىل الهيكل الهرمي.  

أح��د املس��اهامت الهامة يف هذا اإلطار ه��و وصف نتائج ومخرجات السياس��ة العامة 

وكأنها تحدث نتيجة الس��تخدام الس��لطة الرس��مية وغر الرسمية واس��تخدام الترشيعات 

واللوائ��ح وصالحيات ال��وكاالت وإجراءات عمل العاملني يف الخط��وط األمامية أيضاً.  وقد 

الحظ الباحثون يف الشئون العامة أن الباحثني اآلخرين يعتقدون عادة بأن مخرجات ونتائج 

السياس��ة تحدث نتيجة استغالل السياسة العامة، متجاهلني العديد من العوامل التنفيذية 

واإلداري��ة الهام��ة واملحتملة، والتي لها أهمية خاصة بالنس��بة للتطبيق.  ويف املقابل، مييل 



75التطبيق العميل الفعال التكامل بني السياسة العامة واإلدارة

اإلطار العام للتطبيق

األكادميي��ون يف اإلدارة العامة إىل الرتكيز عىل املس��تويات اإلداري��ة والتنفيذية، والتي غالباً 

ما تغض الطرف عن بعض املتغرات السياس��ية الهامة.  ومع هذا يتبني من منظور املنطق 

املتعدد املس��تويات، أن مثة إجامعاً عىل أن العوامل املؤسس��ية يف املستويات العليا تؤثر يف 

املخرجات والنتائج وهام عامالن لهام أهمية خاصة بالنسبة للتطبيق.

وقد أس��هم إط��ار الحوكمة يف ظهور عدد هائل من األبحاث التي تبحث يف املش��كالت 

السياس��ية بحثاً أكرث ش��مولية.  حيث نّظر كني ماري ولورانس أو تول وآخرون، عىل س��بيل 

املثال، لفكرة أن نتائج املدارس املختلفة تتأثر بأربعة مستويات للحوكمة هي:  مجلس إدارة 

املدرسة الذي يصوغ السياسة العامة، واإلدارة العليا املسئولة عن اإلدارة العامة، واملديرون 

وإداريو املكتب الرئييس الذين يديرون الش��ئون اليومية للمدرس��ة، وعىل املستوى امليداين 

املعلم��ون الذين ينفذون الربامج٣٦.  وطبق آخ��رون منطق الحوكمة عىل مخرجات الرعاية 

الصحية والنتائج عىل مس��تويات ثالثة:  املس��توى املؤسيس يف سياس��ة الرعاية واملساعدة 

الطبية، ومستوى اإلدارة العامة لألطباء القامئني مبسئوليات إدارية، ومستوى تقديم الخدمات 

والذي يشمل معتقدات وقيم املمرضات واملمرضني٣7.

ال تقت��رص أبحاث الحوكمة املتعددة املس��تويات عىل تحليل التطبيق فحس��ب، إذ من 

الس��هل إدراك أسباب تناسب أس��ئلة التطبيق هذا النوع من التصور والطرح، فإطار العمل 

املتعدد املس��تويات يقدم إىل حٍد ما بدائل للمراحل املس��اعدة يف العملية السياسية حيث 

يتم عرض التطبيق كمرحلة بعد رس��م السياس��ة واعتامدها.  وال يعد إطار العمل املتعدد 

املستويات مرحلة مس��تقلة، بل متداخلة بعضها مع بعض حيث تتفاعل املستويات األدىن، 

والتي تتضمن التطبيق، مع املس��تويات العليا.  ويبدو أن التقس��يامت بني هذه املستويات 

عشوائية نوعاً ما، كالتقسيم بني املراحل ولذلك فمن املهم التفكر يف هذا النوع من املنطق 

كأداة إرشادية بدالً من كونها نظرية تنبؤية٣٨.

وقد وضع آخرون تصوراً للنظم السياس��ية متبعني منهجاً متعدد املس��تويات.  كام طور 

بعض علامء السياس��ة من أمثال إلينور وفينس��نت أوس��رتوم إطار عمل التطوير والتحليل 

املؤس��يس، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتطبيق٣9.  فهو يس��اعد يف فهم العملية السياسية، 

وذلك بتحديد املؤسس��ات األساسية التي تعمل عىل مستويات عدة، والتي تصدر القرارات، 
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ومن ثم تؤثر يف نتائج السياس��ة٤0.  وإذا ما أخذن��ا يف االعتبار إطار عمل التطوير والتحليل 

املؤس��يس، يتم اتخاذ القرارات الجامعية املتعلقة مبش��كالت السياسة وتنفيذها يف "ميدان 

العمل"، وتتأثر القرارات التي يتم اتخاذها يف ميادين العمل باملؤسسات والخصائص الجمعية 

والعوامل البيئية.  ومن أجل تحليل السياس��ات وعملية رس��م السياس��ات، فقد تم رصف 

االنتباه إىل دور املؤسس��ات، وهو الدور الذي يتم النظر إليه كقاعدة ومنط اإلس��رتاتيجيات 

املش��رتكة التي قد متكن العم��ل الجامعي أو تقيده عن طريق العامل��ني يف ميدان العمل.  

وعىل غرار منطق إطار الحوكمة الذي يعتمد عىل املس��توى التنفيذي واإلداري واملؤس��يس، 

يش��تمل إطار التطوير والتحليل املؤس��يس عىل ثالثة مس��تويات تؤثر يف املخرجات يف أي 

ميدان من ميادين العمل وهذه املس��تويات هي:  املس��توى التش��غييل ومستوى االختيار 

الجمعي واملستوى الدستوري٤1.

وقد استخلص الباحثون العديد من التصورات واملفاهيم من إطار الحوكمة وإطار التطوير 

والتحليل املؤس��يس لتس��اعد يف فهم األسئلة التي تتعلق مبس��ألة التطبيق.  ومن بني هؤالء 

الباحثني الباحث مايكل هيل والباحث بيرتهوب اللذان اقرتحا "إطار عمل حوكمي متعدد"، 

ويدمج هذا اإلطار بني مس��تويات إطار التطوير والتحليل املؤس��يس )املس��توى التأسييس، 

واملس��توى التوجيهي )املشرتك -االختيار(، واملس��توى التنفيذي(، واإلجراءات املتخذة عىل 

ع��دة مقاييس:  كإجراءات النظام، واملنظمة واألفراد٤2.  ويحدث التطبيق وفقاً ملا يراه هيل 

وهوب عىل املستوى الحوكمي التنفيذي، وقد اقرتحا الرتكيز عىل تحليل التطبيق.  وإذا كان 

مس��توى الحوكمة التنفيذي هو ما نهتم به يف عملية التطبيق، وإذا كنا ندرك أن املس��توى 

التنفيذي يتداخل مع املس��تويات األخرى ويعمل بش��كل متناسق معها، فإن القرارات التي 

تصدر ويتم اتخاذها يف املستويات العليا حتاًم تؤثر يف عملية التطبيق.

ومن بني النقاط اإليجابية املستمدة من اعتبار التطبيق جزءاً من إطار متعدد املستويات 

هو أنه يقود القامئني بالتحليل إىل التفكر يف املس��توى أو املعيار الذي من خالله يتم اتخاذ 

الق��رار، كام أنه يق��ود القامئني بالتحلي��ل إىل التفكر يف تأثر املس��تويات األخرى يف نتائج 

التطبيق.  ومن س��لبيات هذا املنهج أنه قد يجعل مس��ألة التطبيق مس��تقلة ومنعزلة عن 

باقي املراحل، بعد أن كان موجوداً يف جميع مراحل املنهج ضمن العملية السياسية، وخاصة 
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إذا كان التطبيق يقترص تنفيذه عىل مس��تويات معينة )مثل مستوى الحوكمة التشغيلية(.  

وملعالجة هذا القصور املحتمل، حرصنا كل الحرص يف منهجنا أن ينفذ التطبيق عرب مستويات 

عديدة مرتبطة بنظام شامل، بدالً من إدراج التطبيق فقط عىل املستويات الدنيا للحوكمة.  

وبذلك نرى أن كل إجراءات التطبيق تحدث ضمن املجاالت السياس��ية، ويف املنظامت ويف 

مستويات الخطوط األمامية.

الشبكات التي تتعدد فيها الجهات الفاعلة:

إذا كانت أطر العمل املتعددة املستويات تعرب عن التفاعالت بني املشاركني يف الحوكمة 

فإن الجهات الفاعلة املتعددة املس��تويات تشارك مش��اركة واضحة أو ضمنية يف الشبكات 

املش��رتكة للمنظامت.  وميكن تعريف الش��بكات عىل أنها "مؤسسات متعددة مستقلة من 

الناحية القانونية"، وترتبط عرب عالقات قامئة عىل التنسيق والتعاون٤٣.  وتناول الحوكمة من 

منظور ش��بيك يقدم لنا أمرين أساس��يني للتنظر ملسألة الحوكمة نفسها:  األمر األول هو أن 

مصطلح الش��بكة يقدم وصفاً لبنية الحوكمة، حيث ينقل وحدة التحليل بعيداً عن املنظمة 

الوحيدة والرتكيز عىل مجموعة من األطراف الفاعلة املتعددة األدوار واملسئوليات.  ويف هذا 

الصدد، قد يس��اعد وضع تصور عام للمنظامت املس��اهمة يف مجال سيايس معني عىل رشح 

العالقات والروابط الرضورية لتغير برنامج أو إنش��اء سياس��ة معينة.  وهذا يش��به التصور 

الذي صاغه بيني جرن وآخرون للمنظامت التي تس��هم يف عملية التطبيق العميل لتحديد 

"بنية التطبيق" عىل النحو الذي قد سبق توضيحه٤٤.

ففي علم االجتامع، تسهم منهجية "تحليل الشبكة االجتامعية"، يف مد املحللني باألدوات 

واملصطلحات الالزمة الس��تعراض الشبكات أو األفراد أو املؤسسات والوقوف عىل العالقات 

بينهم ٤٥.  كام تس��مح املنهجية للباحثني بتص��ور العالقات البنيوية بني املنظامت، والتعرف 

عىل خصائص الش��بكات التي ميكن التعرف عليها داخل قطاعات املنظامت، وكثافة الشبكة 

العامة، ومركزية املنظامت الرئيس��ية.  وبدالً من اعتبار كل منظمة تشارك يف عملية تطبيق 

السياس��ة منظمة منعزلة ومس��تقلة يف اتخاذ القرار، البد من رس��م صورة هيكلية لش��بكة 

املنظامت يك يتم معرفة تأثر منظمة ما داخل الشبكة يف القرارات التي تتخذها.  
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تقدم الش��بكات، باإلضافة إىل ما تقدم، وصفاً للتنسيق والتعاون بني األطراف الفاعلة يف 

موقف معني.  وغالباً ما يكون التنسيق يف آليات السوق أو الضوابط الهيكلية.  فتبادل املنافع 

يف السوق، وتطبيق العقوبات أمر طبيعي، ولكن الثقة ليست باألمر املهم.  كام أن األسعار 

تتعل��ق بالع��رض والطلب.  وتعتمد العالقات يف البنى الهيكلي��ة بطبيعة التوظيف وخاصة 

السلطة التي تقدمها املواقع التنظيمية واإلجراءات السابقة.  أما الشبكات، فالتفاعالت فيها 

تكون تبادلية، ويكون تكوين العالقات من األس��اليب األساس��ية يف التواصل.  فمن الس��هل 

دوماً عىل األفراد أو املؤسس��ات الخروج من س��وق العمل، لذا تعتمد األولوية عىل تحقيق 

املناف��ع املتبادل��ة.  يف ضوء هذا، فحص علامء االجتامع، إضاف��ة إىل العديد من الباحثني يف 

الشئون العامة، يف الثامنينيات من القرن املايض خصائص الشبكات٤٦.

هناك العديد من األبحاث والدراسات يف الشئون العامة قامت بتطبيق تصور الشبكات 

للمساعدة عىل فهم الحوكمة املتعددة الجهات الفاعلة والقطاعات.  ومعظم هذه الدراسات 

وصفية وتقدم أفضل أس��اليب املامرسة للموظفني الحكوميني واملديرين.  ونجد أن الباحثني 

يف مج��ال اإلدارة العام��ة يفرقون بني الش��بكات أو اإلدارة التعاوني��ة واإلدارة البروقراطية 

التقليدي��ة٤7.  وهن��اك العديد من املقاالت واألبحاث التي تق��دم دلياًل للمهارات الرضورية 

ملدي��ري الش��بكات، مثل مهارة تفعيل امل��وارد، وإعادة ترتيب الهياكل السياس��ية، وتوجيه 

التفاع��الت، والرتكي��ز عىل األهداف٤٨، وتوصلت هذه الدراس��ات واألبحاث إىل أن وس��ائل 

تحقيق مثل هذه املهارات قد يختلف عندما يركز الناس عىل التفاعالت بني أعضاء الشبكات 

أو هياكل الش��بكات ذاتها.  وس��لط روبرت إجرانوف ومايكل ماكجوير الضوء يف دراستهم 

املكثفة عن التنمية االقتصادية املحلية عىل النش��اطات التعاونية التي يقوم بها املس��ئولون 

املحلي��ون الحكوميون كجمع املعلومات، وإدخال التعديالت يف األوامر السياس��ية وتطوير 

إس��رتاتيجيات التنمية، وتبادل املصادر، واملساهمة يف أعامل قامئة عىل املشاريع٤9.  ومل يكن 

مس��تغرباً أنهام اكتشفا أن اس��تخدام هذه األساليب واملامرسات يختلف من مدينة ألخرى، 

استناداً إىل احتياجات التنمية االقتصادية وقدرات األطراف الفاعلة املحليني القامئني بها.

وملعرفة التباين واالختالف يف نظام الش��بكات البد من دراس��ة الس��بب الذي من أجله 

تم تطوير الش��بكة.  وقد استطاع الباحثان برنت ميلوارد وكيث بروفان بعد أن أمضوا ثالثة 

عقود من البحث يف الش��بكات العامة أن يحددوا أربعة أمناط أساس��ية مشرتكة يف أنشطة 
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الخدمات العامة وهي:  شبكات تطبيق الخدمات، وشبكات نرش املعلومات، وشبكات حل 

املش��كالت، وش��بكات بناء قدرات املجتمعات املحلية.  وهذه األمناط من الشبكات يكمل 

بعضها بعضاً، وال يوجد منط دون آخر، وتعتمد اإلسرتاتيجيات الفعالة لتنسيق الشبكات عىل 

الهدف والغرض من الش��بكة التي بني أيدينا.  فنجد مثاًل أن ش��بكات تقديم الخدمات قد 

تتطلب الحصول عىل تعاقدات متويل رس��مي واتفاقيات تنسيق لضبط تفاعالت املشاركني، 

يف الوقت الذي نجد فيه أن ش��بكات نرش املعلومات الحيوية تفتقر إىل االتفاقيات الرسمية 

وتعتمد بشكل أكرب عىل املشاركني املتطوعني من املنظامت األعضاء.

ومناط اختالف الش��بكات ليس يف الغرض الذي من أجله تم إنشاء الشبكة فحسب، بل 

تختلف أيضاً يف الش��كل البنايئ.  وتستخدم أبحاث الشئون العامة تقنيات تحليل الشبكات 

االجتامعية للمساعدة يف وصف األش��كال البنائية للشبكات العامة٥0.  وتأيت دراسة ميلوارد 

وبروفان عن الصحة النفس��ية يف التسعينيات كأحد اإلسهامات الجوهرية يف هذا الصدد٥1.  

حيث س��عى ميلوارد وبروفان، مدفوعني بتطبيق نظام الالمركزية والالمؤسس��ية يف تقديم 

الخدمات للمرىض النفس��يني، إىل دراس��ة تأثر اختالف التنس��يق بني العدي��د من الهيئات 

العاملة يف تقديم الخدمات املتنوعة للعمالء متضمناً ذلك االستش��ارات واملساعدات الطبية 

واإلسكان والتوظيف؛ يف مخرجات العمالء.  وقد جمعا قدراً وفراً من البيانات من الهيئات 

والعم��الء ومقدمي العناية والرعاية يف أربع مدن داخ��ل الواليات املتحدة األمريكية، وكان 

لكل مدينة ش��بكة الخدم��ات الخاصة بها.  حيث طبقت مدينة توس��كون يف والية أريزونا 

بنية الش��بكة الالمركزية بش��كل موس��ع، ووفرت متوياًل من الجهات غر الهادفة للربح يف 

املدينة للمس��تفيدين الذين يقدمون خدمات متنوعة.  وعىل النقيض، فإن بنية الشبكة يف 

بروفيدن��ز بوالية رود أيالند مركزية وبروقراطية، حيث تتلقى الوكالة املركزية كل التمويل، 

وتقدم الخدمات مبارشة للعمالء، وتراقب التحويالت والخدمات املقدمة عن طريق الهيئات 

املجتمعية األخرى.  ولإلجابة عن األسئلة التالية:  أي هياكل شبكة الخدمات أفضل للتطبيق؟  

وأيهام أفضل ملصلحة العمالء؟   وجد ميلوارد وبروفان أنه يف الوقت التي أبدت فيه الهيئات 

املش��اركة ارتياحاً كبراً عن بنية الش��بكة الالمركزية )ومتثل هذا يف توسكون أريزونا(، أبدى 

العمالء ومقدمو الرعاية ارتياحاً كبراً لبنى الشبكة املركزية، كام أنهم ملسوا نتائج جيدة فيام 

يتعلق بالصحة النفسية.  ما السبب يف ذلك؟   أشار ميلوارد وبروفان إىل أن األدوار الواضحة 
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والعالق��ات بني املنظامت املختلفة يف الُبنى املركزية، وتوفر منوذجاً موحداً حقق مزيداً من 

إمكانية تنبؤ العمالء، ومن ثم عزز ذلك من تجارب العمالء وحّسن املخرجات٥2.  

وتتمتع األفكار الناتجة عن تصورات الش��بكة بأهمية خاصة إذ تس��اعد يف فهم سياس��ة 

التطبي��ق وبرامجه.  ومن ب��ني االنتقادات التي تم توجيهها إىل الباحثني يف مجال التطبيق هو 

أنه��م يتجاهلون عادة حقيقة تعدد األط��راف الفاعلة يف عملية التطبيق، ويفرتضون بدالً من 

ذلك منظمة تطبيقية وحيدة بخطوط واضحة من الس��لطات التنفيذية والحدود املؤسس��ية.  

وحتى عىل مستوى الترشيع الوطني، تنفذ الوكاالت التنفيذية عادة مهام تتمركز حول تنفيذ 

سياس��ات معينة وتكون األط��راف الفاعلة هي التي تنفذ هذه امله��ام.  وقد أوضح الباحثان 

ت��اد هول والري أوتول تلك النقطة من خالل تحليل ُبن��ى التطبيق التي تنظمها الترشيعات 

الوطنية يف حقبتني زمنيتني مختلفتني وهام الفرتة من 19٦٥ إىل 19٦٦، ومن 199٣إىل 199٤، 

وق��د وجدا أن الفرتتني الزمنيتني املفصولتني بفاصل ثالثني عاماً عىل األقل، نص الترشيع فيهام 

عىل إدراج الفاعلني املتعددين يف التطبيق بأكرث من ٨0% يف كل فرتة.  وحديثاً اش��تملت هذه 

التكوينات عىل املنظامت الحكومية التي مثلت نس��بة ٥٥%،  واش��تملت أيضاً عىل مؤسسات 

القطاع الخاص التي مثلت نس��بة 7.٥%، واش��تملت أيضاً عىل املنظامت غر الربحية ومثلت 

نس��بة 10%.  كام قام الباحثان بتصنيف األنش��طة التي تتم مبقتىض الترشيع إىل عدة أمناط، 

ورأى الباحثان أن نش��اطاً من بني أربعة أنش��طة يتطلب إنتاجاً مش��رتكاً للخدمات التي تتم 

مبقتىض الترشيع، يف حني أن الثلث تقريباً يتطلب إنتاجاً متسلساًل والثلث اآلخر يتطلب إنتاجاً 

متبادالً.  فالخالصة هنا، هو أن التطبيق الرس��مي غالباً ما يش��تمل عىل العديد من الفاعلني 

)بناًء عىل ما سبق وقدمه الباحث بيني هجرن وآخرون(، وحتى يف الترشيعات الرسمية تؤدي 

الجهات الفاعلة املتعددة دوراً مهاًم يف الربنامج الرئيس الذي تحدده السياسة.

 أدوات الحوكمة:

يعد الرتكيز عىل آليات التنس��يق وأدوات السياسة آخر األطر املهمة يف أبحاث الحوكمة.  
فقد تم تعريف أدوات السياسة عىل أنها "الطرق والوسائل القابلة للتحديد والتطبيق والتي 
يتم من خاللها هيكلة اإلجراءات الجمعية لتحديد مش��كلة السياس��ة"٥٤.  وقد دعا الس��رت 
س��االمون يف عام 19٨1 إىل الرتكي��ز عىل األدوات املبارشة املس��تخدمة يف تحقيق األهداف 
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العامة والبعد عن الرتكيز عىل الهيئات والربامج التي تدخل يف تصميم السياسة أو التطبيق٥٥.  
كام رأى بعض األكادمييني هذا التوجه رضورياً لتسير اإلجراءات الحكومية الالمركزية ومثال 
ذل��ك أنه يف عام 1990 أك��د الباحثان هيلني إنجرام وآن ش��نايدر أن العنارص الجوهرية يف 
السياسة تشمل األهداف، والهيئات املسئولة عن تنفيذ تلك األهداف، والجهات املستهدفة 
املرتبطة معاً عن طريق أدوات السياسة وقواعدها ونظرياتها.  ورأوا يف تصورهم أن أدوات 
السياسة هي األدوات "التي تهدف إىل حث هيئات التطبيق والجهات املستهدفة عىل اتخاذ 

القرارات تنفيذ اإلجراءات التي تتسق مع أهداف السياسة"٥٦.

تش��تمل األدوات السياس��ية كذلك عىل املنح واإلعانات، والتعاق��دات، وآليات التنظيم، 
والتعليامت الرس��مية األخرى التي تهدف إىل التنس��يق وإرشاد سلوك القامئني عىل التطبيق 
واملستهدفني بالخدمات.  ويشكل هذا أحد أسس الحوكمة فالسلطة ال تكون مركزية يف البناء 
الهيكيل للمؤسسات الحكومية، لكنها تتوزع عرب آليات اإلدارة الالمركزية٥7.  لذا قد نجد أن 
البناء الهيكيل ملصادر اإلنفاق العام له من اآلثار والتداعيات ما يجعله مؤثراً يف مسار القرار 
الس��يايس.  ومن اإليجابيات املرتتبة عىل استخدام منهج األدوات أن األدوات املستخدمة يف 
العديد من الربامج تتوافق رغم تعدد الربامج ما بني برامج قومية أو فيدرالية٥٨.  وعىل ذلك 
نجد أن تنميط أو تنظيم األدوات وفق تصنيف معني من شأنه أن يساعد املحللني واملديرين 
يف تحديد تحديات التطبيق املتكررة والعوامل التي يرجح أهميتها.  وس��نقوم باس��تعراض 
منهج األدوات يف الفصل الرابع عند مناقشتنا آلليات التنسيق يف مجال السياسة.  ومع هذا 
فمن املهم االهتامم بالطرق املستخدمة يف منهج األدوات للمساعدة يف فهم تطبيق السياسة 

وكذلك يف فهم أوجه قصور هذا املنهج.

ونج��د أن البحث األكادميي قد ق��دم لنا تصوراً لألدوات، وهذا التص��ور مييل إىل الرتكيز 
عىل النتائج املرتبطة بأدوات حكومية معينة، وقياس مس��تويات ودرجات الفعالية واملساواة 
والقابلية لإلدارة والرشعية٥9.  فنجد مثاًل أن األبحاث املتعلقة باإلعانات تهتم باملستوى الكيل، 
وتركز عىل الكشف عن املساعدات املقدمة يف صورة منح من الحكومة الفيدرالية إىل حكومة 

الوالية والحكومات املحلية األخرى، كام أنها تهتم بالكشف عن النتائج املرتتبة عىل ذلك٦0.

ويرك��ز البح��ث املتعلق بالتعاق��دات عادة عىل تأث��ر ه��ذه األدوات يف تغير اآلليات 

املعتمدة عىل الس��وق أو يركز اهتاممه عىل االهتاممات السياس��ية٦1.  كام أن العديد من 
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األبح��اث تركز عىل كيفية تغير التعاقد يف اإلدارة العامة، فبدالً من االهتامم بإدارة مقدمي 

الخدمة، يركز املديرون الحكوميون تركيزاً خاصاً عىل تطوير التعاقدات، ومتابعة مس��تويات 

الخدمات، وتقييم األداء٦2.  وهناك العديد من البحوث املتعلقة بسندات الخصم تركز عىل 

عملية التطبيق وخاصة مجاالت السياس��ة، كالصحة أو التعليم أو اإلس��كان، كام أنها تهتم 

مبسائل تتعلق بالسوق مثل حوافز املستهلكني وقيود االختيار٦٣.

من ناحية أخرى، نجد البحوث تركز أيضاً عىل أدوات السياسة، وهي األدوات التي تقدم 

تصوراً لواقع تقديم الخدمات العامة، والبنية الهيكلية التي تس��تخدمها الس��لطات العامة 

واملص��ادر لتقدي��م الربامج العامة.  وتوض��ح لنا البحوث التي جرت ع��ىل تلك األدوات أن 

اعتبارات عملية التطبيق تختلف أحياناً، إذا ما تم وضع بناء هيكيل معني للسلطة السياسية 

واملصادر.  فإذا ما نظرنا مثاًل إىل مسألة اإلعانات املبارشة لألفراد، فسنجد أنها تتطلب هيكلة 

إداري��ة معينة، وعمليات تقني��ة مختلفة، وتختلف هذه الهيكل��ة اإلدارية والعمليات عند 

التعاقد مثاًل مع املنظامت غر الربحية.  

واإلملام باس��تخدام أدوات السياس��ة املختلفة يف بيئة تطبيق معينة أمر مهم وأسايس يف 

فهم ديناميكيات التطبيق.  وعىل ذلك فإننا نقرتح وضع قامئة باألدوات املستخدمة يف مجال 

س��يايس ما، إذ إن لهذه الخط��وة أهمية خاصة لفهم الظروف الحالية، وهذا ما سنناقش��ه 

بالتفصيل يف الفصل الرابع.  مع العلم بأن قرص الرتكيز عىل أدوات السياسة فحسب ال يكفي 

الستيعاب ديناميكيات التطبيق وتحسني نتائجه. 

وعند التطبيق العميل نجد أن تحديد األمناط املشرتكة واملختلفة ألدوات السياسية قد يكون 

مفي��داً، ولكن يف أغلب األحوال يكون من الصع��ب ترتيب برامج معينة بتلك الطريقة.  ويتيح 

تطبيق الربنامج والسياس��ة يف بيئة عمل ما إىل اس��تخدام أدوات السياسة املتعددة واالستفادة 

منها، وذلك من أجل تس��هيل عملية تنس��يق األنش��طة.  وبدالً من التفكر يف تعريف املشكلة 

السياس��ية واختيار األدوات املناس��بة لها، نجد أن األدوات السياسية تسعى إىل تحقيق التطور 

والنمو من خالل عملية التطبيق، وعادة ما يكون هذا استجابة للضغوط السياسية واملامرسات.

ومن الناحية العملية، نستطيع القول بأن األدوات الحكومية تشبه إىل حد كبر مزيجاً من 

األمناط واألدوات السياسية النموذجية املذكورة يف البحوث واملؤلفات.  فنجد مثاًل أن برنامج 
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صن��دوق متويل املترضرين ال��ذي نرشحه بالتفصيل يف هذا الكتاب، قدم إعانات تنافس��ية 

حكومي��ة إىل الوكاالت الحكومية التي تقدم خدمات مبارشة إىل أصحاب املنازل املترضرين، 

ك��ام قدم الربنامج إعانات للمؤسس��ات غر الربحية، وتعاقد م��ع الرشكات الخاصة لتطوير 

البني��ة التحتية، ك��ام قدم متوياًل ألصحاب املنازل املترضرين، إذ نجد أن املس��تفيد يف نهاية 

التمويل كان رشكة الرهن العقاري.  ومن الصعب مقارنة األدوات السياس��ية املستخدمة يف 

هذا الربنامج باألدوات السياسة املستخدمة يف الربامج األخرى.  ولتحسني نتائج التطبيق البد 

من االهتامم بالتفاعالت بني األدوات املتعددة املستخدمة وكذلك القدرات والبنية الهيكلية 

املعمول بها يف املس��تويات املتعددة يف نظام التطبيق، وعدم النظر إىل األدوات املستخدمة 

كل أداة عىل حدة.

تقييم البرامج والسياسة:

ينقلنا التص��ور الثالث للتطبيق بعيداً عن العمليات السياس��ية أو النظام الحكومي، إذ 

يأخذنا إىل مس��ألة التدخل نفس��ها.  نقدم هنا تصنيفاً لثالث حركات مختلفة ولكنها يكمل 

بعضه��ا بعضاً تحت عنوان "تقييم الربامج والسياس��ة".  وعىل خالف التصورين الس��ابقني 

اللذين كانا نتاجاً للبحث األكادميي، فتصور "تقييم الربامج والسياس��ة" هو نتاج املامرس��ة 

والرغبة يف إظهار تأثر نطاق تداخل الربامج االجتامعية وسياسة الحكومة املمولة.

 ومع إطالق حملة التدخل لحامية الشباب يف العام 19٦2، بدأ أول تقييم ألحد الربامج 

الت��ي متولها وتدعمه��ا الحكومة األمريكية.  ففي عهد الرئيس ليندون يب جونس��ون قد تم 

تصمي��م برامج املجتمع الكبر وبرامج محاربة الفق��ر، وخضعت تلك الربامج لتقييم اعتمد 

عىل املنهجية والتنظيم، واختلف ذلك التقييم عن التقييم الذي تم لربامج التدخل الحكومية 

التي سبق تنفيذها، وكان الهدف من ذلك التقييم تقديم تحليل منطقي ذي داللة موضوعية 

يظهر خفايا العملية السياسية.  وطلب من علامء االجتامع إجراء تقييم شامل للربامج ابتداًء 

بدور الحضانة ضمن برنامج "بداية االنطالق" وانتهاًء بربامج اإلعانات السكنية.  كام اشتمل 

التقيي��م أيضاً عىل بعض التجارب االجتامعي��ة املمولة فيدرالياً من أجل تحديد تأثر مبادرة 

بعينها.  فنجد مثاًل يف برنامج "اقتناص الفرص" أنه تم تخصيص س��ندات خصم للمحتاجني 

ولكن بشكل عشوايئ، ملس��اعدتهم يف امتالك وحدات سكنية حسب اختيارهم من السوق، 
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وذلك بدالً من أن يعيش��وا يف املس��اكن العامة.  وبتقييم برنامج "اقتناص الفرص" اس��تطاع 

صناع السياس��ة أن يدركوا تأثر س��ندات الخصم القامئة عىل االختيار مقارنة باإلسكان العام 

القائم عىل املخرجات كالفقر والتعليم والصحة٦٤.  

وم��ع ذلك فالعدي��د من التقييامت الس��ابقة التي تم إعدادها لتقيي��م برامج مكافحة 

الفقر أس��فرت عن مخرجات محبطة.  فنجد مثاًل برامج بداية االنطالق مل ينتج عنه تحسني 

مخرج��ات التعليم عىل النحو الذي كان مع��داً له، كام أن تأثر هيئات العمل املجتمعي يف 

مس��ألة القضاء عىل الترشد كان تأثراً ضعيفاً؛ وعىل أية حال، أس��فر برنامج اقتناص الفرص 

بش��كل ع��ام عن نتائج متباينة٦٥.  وم��ع أن عدم التوصل إىل نتائج مثم��رة قد أثار حفيظة 

النق��اد املعتدلني للربامج االجتامعية، إال أن هذا مل يوقف عمليات وأبحاث التقييم.  بل إن 

ذلك أدى إىل نش��وء وتطور مجال تقييم الربامج القائم عىل املنهجية، وذلك من أجل دعم 

اس��تخدام العلوم االجتامعية التطبيقية يف رسم السياسة والتقييم.  كام أدى ذلك إىل الرتكيز 

عىل التطبيق ومنو وتطور دراس��ات التطبيق التي س��بق اس��تعراضها.  وكان هناك فرق بني 

تحليل التطبيق وتقييم الربامج، كام أن الدعم املقدم لعملية التقييم مل يش��تمل عىل تحليل 

التطبيق.  ونذكر هنا أن الربوفيس��ور كارول ويس، وهو أس��تاذ بجامعة هارفارد، قد طالب 

يف الثامنينيات مبزيد من التكامل بني التطبيق وتحليالت السياسة وتقييامتها، وهذا املطلب 

نراه عىل قدر كبر من األهمية، ونحن يف هذا الكتاب نسعى إىل إبراز رضورة هذا املطلب٦٦.

ونستعرض يف النقاط التالية املناهج الثالثة يف السياسة وتقييم الربامج، هي:  تحليل السياسة، 

وعلم التطبيق، وعلم االقتصاد السلويك.  وندرك أن العديد من قرائنا يألفون مصطلحات تحليل 

السياس��ة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعلوم السياس��ية واإلدارة العامة.  وعىل أية حال طرأت 

ضمن إطار عمل تقييمي شامل حركات مهمة خارج األطر واملناهج املألوفة مام ساعد يف فهم 

التصور الكامل للتطبيق.  ويسعى علامء التطبيق يف مجال العلوم الصحية واملامرسة الطبية إىل 

فهم كيفية إدراج املامرسات الحديثة واالبتكارات يف إجراءات التشغيل املوحدة.  ودمج علامء 

االقتصاد الس��لويك األفكار والرؤى من علم النفس وعلم االقتصاد ملساعدتهم يف فهم التحيزات 

والدوافع البرشية والتي تس��هم يف تحس��ني فعالية التطبيق )أو تقليل تلك الفعالية(.  وتشرتك 

املناهج الثالثة يف الرتكيز عىل خصائص "املعالجة" أو التدخل بحد ذاته.
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تحليل السياسة:

يف العام 19٥1 صاغ عامل السياسة هارولد الزويل مصطلح "التوجه السيايس" للمساعدة 

يف التص��دي للمش��كالت االجتامعية املزعجة واملحرة يف ذلك الوق��ت.  ويف أعقاب الحرب 

العاملية الثانية وأزمة الكس��اد الكبر، مل تكن الدراسات التقليدية يف العلوم السياسية قادرة 

ع��ىل تقديم اإلجابات الش��افية للحكومة فيام يتعلق باملش��كالت الجوهري��ة التي تواجه 

املجتمع متضمنة البطالة واألمن القومي.  وطبقاً ملا يراه الزويل، فإن التوجه السيايس يجمع 

بني املعارف املتصلة بالعملية السياسية واملعارف املتعلقة ببيئات سياسات معينة إضافة إىل 

مش��كالتها الكامنة.  وميكن لعلامء السياسة عن طريق توظيف طرق علمية ومناذج نظرية، 

أن ينتجوا معارف مفيدة لتحس��ني السياس��ات ومن ثم معرفة وتحديد املش��كالت العامة 

والتصدي لها.

ويف الوقت الذي تم فيه بحث األس��ئلة املتعلقة بتطبيق السياس��ة يف مجاالت س��ابقة، 

ف��إن تداخالت الربامج املجتمعي��ة الكبرة ومنو وتطور التدخالت الحكومية يف الس��تينيات 

والس��بعينيات قد أفرز اهتامماً متزايداً بدراسة السياس��ة بصورة واضحة.  وانطلق مرشوع 

تحليالت السياس��ة لتوثيق تأثر التدخالت الحكومية من عدمه، ولتحديد استمرار التمويل 

أو إيقافه.  واكتشف العلامء، أثناء إجراء تحليالت السياسة، أن الحلول تحتاج إىل التطبيق، 

وله��ذا بحثوا يف الطريق��ة املثىل للتطبيق٦٨.  وهذا التحول يف التفكر أدى إىل تغر يف وحدة 

التحليل، كام دل أيضاً عىل تغير معياري مهم.

 كانت هناك انتقادات لإلدارة العامة التقليدية بسبب تركيزها عىل سياسات وإجراءات 

الهيئات بدالً من اهتاممها بتقديم الخدمات العامة التي تتم عن طريق جهات ومؤسسات 

مختلفة ٦9.  وقد نال السياس��يون نصيبهم من النقد الذي وجهه لهم بعض األكادمييني، فهم 

ال ينظرون إىل املنهج الخطي املتسلس��ل، والذي يص��ف التطبيق، عىل أنه مجرد مرحلة يف 

العملية السياسية70.  وكذلك ثار الكثر من الشكوك واألسئلة عن مدى مالءمة مناذج النظم 

املنطقية يف صنع القرار السيايس مثل:  التخطيط، والربمجة ونظام املوازنة الذي تم تطبيقه 

يف قسم الدفاع يف الستينيات71.  ونظراً ألن اإلدارة العامة التقليدية وعلم السياسة ومناهج 

االقتص��اد القيايس مل تحقق الغايات املرجوة منها فيام يتعلق بالتطبيق، وقد ظهرت مدارس 
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جديدة يف السياس��ة العامة والش��ئون العامة يف جامعات كربى عديدة تهتم بتعزيز تطبيق 

الربنامج والسياسة72.  

وقد شغل املحللون السياس��يون املدربون املناصب الكربى يف الحكومة يف السبعينيات، 

مبكاتب التحليل السيايس التي أنشئت عىل مستوى الواليات واملستوى الفيدرايل7٣.  كام تم 

إنشاء مراكز فكرية وبحثية مستقلة لتقوم مبهمة التقييم والتحليل داخل األنظمة الحكومية 

وقد اس��تقطبت هذه املراكز الكوادر املؤهلة من املحللني السياسيني واملدربني يف االقتصاد 

واإلحصاء.  وصحبت برامج التقييم، تجارب ومحاوالت عش��وائية ومحدودة وكانت وال تزال 

املعاير األهم يف أبحاث التحليل الس��يايس.  وعىل أية حال، فاملحللون السياسيون يسلمون 

ويقرون بأن التجارب والخربات عىل أرض الواقع فيام يتعلق ببيئة السياسة تختلف اختالفاً 

جذري��اً عن التج��ارب التي تتم يف املعامل البحثي��ة.  فالتحليل الس��يايس، يفضل التجارب 

امليدانية وهو ما يس��ميه أليس ريفلني "االبتكارية العشوائية"، والتي يقدم فيها االبتكارات 

بصورة نظامية مستندة إىل منهج، ورمبا تقدم ملجموعات عشوائية من السكان7٤.

وكان الهدف من ذلك أن ميد تحليل السياسة صناع القرار الحكوميني بالدالئل املوضوعية 

والقطعية لحسم الرصاعات السياسية7٥.  ولكنهم رسعان ما أدركوا واكتشفوا أنه ليس هناك 

مصدر وحيد للدالئل املوضوعية، وأن السياسة دوماً جزء من صناعة القرار.  ويرى الباحثان 

ديفيد برابروك وتش��ارلز لندوم يف كتابهام حول تقييم السياس��ة أن التحليل الس��يايس جزء 

من العملية االجتامعية يف صنع القرار السيايس، وهو يأخذ غالباً النمط االستكشايف والتدرج 

يف عملية التحليل، بدالً من كونه أداة معرفية قطعية لرس��م القرارات السياسية7٦.  فتحليل 

السياس��ة هو ف��ن وعلم يف آن واحد.  وقد ح��ذر آرون ويلدافس��يك يف كتابه الذي يحمل 

الكثر من املفارقات "إخبار السلطة بالحقيقة" من أن تحليل السياسة ال ميكنه الكشف عن 

الحقائق، وأكد أن أقىص ما يس��تطيع تحليل السياس��ة فعله هو "التبرص والتفكر يف عملية 

التفاعل بني الناس" و"املس��اعدة يف رعاية الحوار واملباحثات حول املشكالت من أجل حلها 

وتقديم البدائل املحتملة"77.

وإذا نظرنا إىل تحليل السياس��ة عىل أنه جزء من العملية االجتامعية، فس��نجده يتطلب 

معرفة ديناميكيات التطبيق وفهمها.  ولألسف، متيل معظم مناذج التقييم والطرق االقتصادية 
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القياسية املستخدمة يف تحليالت السياسة إىل البساطة والدقة عىل حساب التكامل7٨.  فنجد 

مثاًل سيطرة معامل الرخاء االقتصادي عند تحليل السياسة للربامج الحكومية التي تستخدم 

تقنيات اقتصادية صغرى عىل املستوى الفردي لتقييم الرخاء عىل املستوى االجتامعي.  فمن 

ناحية، نجد أن التحليل الس��يايس يساعدنا عىل التفكر واستثامر حل املشكالت االجتامعية 

املعقدة، ومن ثم يس��اعدنا يف تقييم تأثر التداخالت.  ومن ناحية أخرى هناك العديد من 

املش��كالت االجتامعية التي يصعب قياس��ها ومن ثم يكون م��ن املحتمل أن تؤثر يف صحة 

النتائج التحليلية.

وقد واجه املنهج التكنوقراطي يف تحليل السياس��ة العديد من االنتقادات التي شجعت 

ع��ىل منهج ميتاز بدقة وصفه ونوعيت��ه79.  ويف بعض األحيان تأخذ هذه التقنيات التحليلية 

املتواضعة طريقها نحو املامرس��ة.  وعىل أية حال، فامزالت معظم تحليالت السياسة اليوم 

متيل إىل تفضيل مناذج االقتصاد القيايس والطرق التجريبية يف محاولة لتحديد تأثر السياسة.

وال يخل��و األمر م��ن بعض اإليجابيات إذ مييل تحليل السياس��ة من خ��الل الرتكيز عىل 

تأثر السياس��ات، إىل لف��ت األنظار إىل االهت��امم بالجهة املس��تهدفة والتغير املحتمل يف 

س��لوكهم ونتائج املتلقني املس��تهدفني من الربامج.  ومع ذلك ال يعد املحللون السياس��يون 

التطبيق عملية تجري ضمن نظام الحوكمة حيث مييل املحللون إىل معاملة عوامل التطبيق 

كمتغرات محددة ومعرّفة ميكن استغاللها يف تصميم السياسة والتحكم بها من أجل تحقيق 

النتائج املرجوة٨0.  ونؤكد يف منهجنا هنا، ش��أننا يف ذلك ش��أن املحللني السياس��يني، أهمية 

التغير الس��لويك يف الفئة املس��تهدفة إذا كان هذا التغير هدفاً يف حد ذاته.  ونؤكد كذلك، 

ك��ام هو موضح يف الفص��ل األول، أهمية إحداث التغير يف نظ��ام التطبيق لضامن تحقيق 

نتائج مس��تدامة.  فتحديد التغرات يف أنظمة التش��غيل هو الفكر املهيمن حالياً عىل نهج 

علم التطبيق.

علم التطبيق:

االتجاه املوازي واملس��تقل يف دراس��ة التطبيق هو علم التطبيق الذي يتم استخدامه يف 

املج��االت البحثي��ة األخرى٨1.  وعىل الرغ��م من أن علم التطبي��ق ال يرتبط بصورة رصيحة 
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بالسياس��ة العامة، إال أن عل��امء التطبيق يف مجاالت مثل الطب وعل��م النفس االجتامعي 

طوروا مناذج وأس��اليب لدراس��ة تطبيق برامج وأنش��طة بعينها.  وغالباً ما يتم متويل هذه 

الربام��ج وتنفيذه��ا مبعرفة الوكاالت والسياس��ات العامة.  ويف عام 200٦، تم إنش��اء مجلة 

علمية تحت مس��مى "علم التطبيق" لنرش هذا النوع من األبحاث.  وقد ذكر املحررون يف 

املقال االفتتاحي لهذه املجلة، أن "إجراء البحوث عىل التطبيق هو الدراس��ة العلمية القامئة 

ع��ىل منهج وطرق لتحس��ني نتائج البحث واملامرس��ات القامئة عىل األدل��ة األخرى وكيفية 

دمجها يف املامرس��ة الروتينية والحياة العملية، ومن ثم، تحس��ني ج��ودة وكفاءة الخدمات 

الصحي��ة والرعاية التي يتم تقدميها"٨2.  ومنذ ذلك الح��ني، فإن املنهج املتبع أصبح متداوالً 

ومس��تخدماً بصورة متزايدة يف التعليم ويف مجاالت الخدمات اإلنسانية األخرى، مثل تنمية 

الطفولة املبكرة، وتنمية الشباب، والتوظيف.

يقوم علم التطبيق عىل افرتاض أنه ال تأثر لألنش��طة والتدخالت عىل النتائج إال بدراسة 

عمليات التطبيق دراس��ة وافية.  فاألبحاث التي دعمت علم التطبيق نشأت أول ما نشأت 

م��ن الطب، حيث كان يهتم علم التطبيق بوجه عام بتعزيز الرعاية املثبتة باألدلة.  ونتيجة 

لذل��ك، انصب اهت��امم علامء التطبي��ق يف منهجهم عىل االبتكار ونرش األف��كار وتعميمها.  

ويف ع��ام 199٥، ط��ور إيفرت روجرز، أس��تاذ عل��م االجتامع الريفي نظري��ة لرشح كيفية 

انتش��ار األف��كار املبتكرة بني املزارعني، وهي غالباً ما تتك��ون إىل حد كبر من خالل التقليد 

واملحاكاة٨٣.  وهذه النظرية التأسيس��ية املقتبسة تش��ر إىل أن االبتكارات التي تقدم مزايا 

واضح��ة )من حي��ث الفاعلية أو التوفر يف التكاليف( يس��هل اعتامده��ا أو تطبيقها.  كام 

أن األف��كار واالبتكارات التي تتفق وتنس��جم مع القيم واحتياج��ات القامئني عىل التطبيق، 

والتي يس��هل فهمها وإدراكها، ومخاطرها قليلة، وتخضع للتجربة واالعتامد لفرتة محدودة، 

تكون أكرث س��هولة يف االعتامد والتبني يف بيئات مختلفة٨٤.  وبهذا يس��لط إطار نرش األفكار 

واالبتكارات األضواء عىل أهمية التغير الس��لويك ل��دى األفراد واملنظامت، والذي يعد جزءاً 

أساس��ياً من عملي��ات التطبيق، بطريقة أكرث وضوحاً من الكثر من البحوث الس��ابقة التي 

ناقشناها.
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يف ه��ذا املجال، يطل��ق عىل االبتكارات التدخ��الت املدعومة بالتجارب، كام أنه يش��ار 

إليها بالعديد من الدالالت، مبا يف ذلك املامرس��ة املدعومة باألدلة )EIP(، واملامرسة القامئة 

ع��ىل األدلة )EBP( واملعالجة املدعومة بالتج��ارب )EST(، والتدخالت املدعومة بالتجارب 

)ESLs(.  ويف الوق��ت ال��ذي ازدادت فيه صحة وس��المة معيار تقيي��م الربنامج من خالل 

مجموعة من املناهج البحثية، قدمت أبحاث التصميم مس��اعدة بسيطة للمحققني لتحدد 

ما عنارص التدخل التي تعد سبباً للعنارص األخرى؟  وما الذي يخلق التأثر حقاً؟  وما العامل 

ال��ذي يؤدى إىل نتائج إيجابية عندما يتم توثيقه��ا؟  وكيف ميكننا قياس تأثر تلك العوامل 

إلحداث هذا التأثر يف البيئات األخرى؟  ظهر علم التطبيق ليجيب عن تلك األسئلة.  وغالباً 

ما يركز العمل عىل إلهام األشخاص الذين يقدمون الخدمات، كاألطباء واملمرضني واملدرسني، 

أو املستشارين، لتبني أدلة تقييم الربامج.  فاألبحاث توثق بوضوح التحديات يف إقناع هؤالء 

الن��اس عىل احتضان التدخالت املس��تندة إىل األدلة وترك من��اذج الخدمة املألوفة واملريحة 

له��م٨٥.  وكام هو الحال يف الكثر من الدراس��ات التي تركز عىل تطبيق العملية السياس��ية 

والسلطة، هناك سؤال محر ومهم:   كيف يتم تحقيق أفضل اإلمكانات املقرتحة عن طريق 

نظرية ن��رش االبتكارات لتعزيز التدخالت الناجحة من خالل إقناع القامئني عىل التطبيق يف 

النظم الحالية؟

وركز كارل ماي وآخرون عىل بناء نظرية لإلجابة عن هذه األس��ئلة املحرة للخروج من 

هذا املأزق.  فهم يبحثون عام يشجع عىل تبني أفكار جديدة يف التدخالت املعقدة، والسيام 

زي��ادة اهت��امم املوظفني يف دم��ج ما هو حديث يف املامرس��ة العملية الحالي��ة٨٦.  وكبقية 

علامء علم التطبيق اآلخرين، بدؤوا باالهتامم بالتدخالت واألنشطة الطبية، إال أن نظريتهم 

العملية تركز عىل كيفية جعل املامرس��ات متس��قة ومجدية لألطب��اء، وكيف يلهمهم هذا 

بااللتزام والجدية.  كام تهتم النظرية بكيفية اعتامد اإلجراءات املحددة ووضعها يف السياق، 

وكيف يتواصل تقييم األنشطة بحيوية وفاعلية.  فكل اهتاممهم يف األساس كان يرتكز عىل 

التنظي��م االجتامعي للعم��ل أو كيف ميكن للتغيرات أن تصب��ح طبيعية وتتحول إىل مهام 

يومية تدعم املنفذين.  وبالنظر إىل الكفاءات والقدرات األساس��ية، ركز عملهم عىل تعزيز 

مامرسة التطبيق الفعال، وسنعود إىل هذه األفكار يف الجزء الثالث.
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وأدى من��و وتطور دراس��ات علم التطبيق إىل الدعوة إىل وض��ع أطر تكاملية، ال تختلف 

عن األطر التي وضعها علامء تطبيق السياسات٨7.  وقد جمعت تريشا جرينهال وآخرون ما 

يقرب من خمس��امئة مصدر منشور عرب ثالثة عرش مجاالً يف الرعاية الصحية لتطوير منوذج 

يتنبأ بتطبيق االبتكار الناجح يف مجال الرعاية الصحية، فقد حدد منوذجهم أكرث من خمسني 

متغ��راً يبدو مه��اًم يف التنبؤ بنجاح التطبي��ق٨٨.  هذه الجهود عىل تعقيدها تش��به مناذج 

متعددة املتغرات التي أنشأها مازمنيان وساباتر وغرهم من علامء التطبيق التنازيل الذين 

ناقشنا بالفعل تركيزهم عىل النتائج.

 ويف عام 2012 حددت دراس��ة يف املجلة األمريكية للطب الوقايئ واحداً وس��تني منوذجاً 

متاحاً للباحثني الستكش��اف عمليتي النرش والتطبي��ق من الناحية الواقعية٨9.  ومن الناحية 

العلمي��ة، فإن جميع النامذج تركز عىل تحديد محددات س��لوك التطبيق املتعلقة بالتدخل 

األس��ايس90.  ومن املفارق��ات، يبدو أن التأث��ر يتوقف عىل كيفية تطبي��ق الجهود.  حيث 

ال توجد تكتيكات س��حرية لتغير س��لوك مقدمي الخدمة.  وتس��لط ه��ذه النتائج الضوء 

ع��ىل التحدي م��ع التحليل االختزايل لعل��م التطبيق:  حيث يقارن الباحثون إس��رتاتيجيات 

التغلب عىل عقبات التطبيق باإلس��رتاتيجيات التي يس��تخدمها األطب��اء يف تكييف العالج 

اإلكلينييك عىل حس��ب التش��خيص الطبي91.  ونتيجة لذلك، ش��جع العلامء مديري الربامج 

املهتم��ني بالتقييم املوضوعي لقدراتهم التنظيمية باس��تخدام أدوات تقييم موحدة لضامن 

تطبيق برنامج أو نش��اط جديد.  وقد حاول دنكان مايرز وآخرون دمج خمس��ة وعرشين 

إطار تطبيق تركز ظاهرياً عىل كيفية التطبيق لخلق ما يس��مونه "إطار تطبيق الجودة" مع 

أداة تقيي��م موح��دة92.  يف هذا الصدد، تتمثل عملية التطبي��ق يف أربع عرشة خطوة ميكن 

اس��تخدامها يف بيئات مختلفة، بدءاً م��ن تقييم الظروف األولية وإنش��اء هياكل للتطبيق، 

وانتهاًء بتوفر الدعم املس��تمر والتعلم من التجربة.  وعىل الرغم من أن اإلطار تم إعداده 

ليتالءم مع نتائج البحوث إال أنه يشبه إىل حد كبر مناذج التخطيط اإلسرتاتيجي التقليدية.

ويف هذا الزخم الضخم من األبحاث، نالت بيئة السياس��ة اهتامماً ضئياًل، عىل الرغم من 

أهميته��ا يف تقدي��م الربامج األولية ونرش التداخالت املبنية عىل األدلة، إذ إن جزءاً بس��يطاً 

من النامذج واألطر اش��تملت عىل النشاطات السياس��ية9٣.  وبينام يلقى تطوير اإلجراءات 
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املعدة عىل أس��اس منهج��ي يف التطبيق تركي��زاً ملحوظاً، يالحظ غالباً يف البيئة السياس��ية 

متغرات قليلة ميكن التحكم بها.  ويف األبحاث املستخدمة عىل نطاق واسع )اإلطار املوحد 

ألبحاث التطبيق(، يتم تصوير البيئة السياسية بوصفه "بيئة خارجية" ويتم الرتكيز فيها عىل 

أن التدخالت التقنية ألنها األكرث أهمية يف نش��اط التطبيق9٤.  ومن بني دراس��ات التطبيق 

الصحية املنشورة يف األعوام العرشة املاضية، تم توظيف ربعها بالكامل يف التصميم التجريبي 

الذي ركز بالتحديد عىل صحة وس��المة البيانات بدالً م��ن تعميم التصاميم التجريبية عىل 

املوضوعات املتعلقة بالسياسة9٥.

وبالنظر نظرة إيجابية عىل علم التطبيق نجد أن علم التطبيق يهتم بالحاجة إىل مراعاة 

العوام��ل املرتبطة بن��رش األفكار واالبتكار عن��د تقديم تداخالت أو القي��ام بتغيرات عىل 

الربنامج محل البحث.  ويف كثر من األحيان، يبدأ املنهج بالئحة فارغة أو قامئة من العوامل 

مصوغة بطريقة غر منهجية لفهم نظام التطبيق.  وبإعامل وجهات النظر املتعددة، يسمح 

منهجنا يف هذا الكتاب باستخدام األفكار واالبتكارات ونرشها ضمن نظام معقد.  وبدالً من 

ابت��كار أدوات تهدف إىل تقليل تعقيد التطبيق، نعتقد أنه من املفيد عملياً وفكرياً التفكر 

يف ط��رق منهجية للبح��ث يف تعقيدات نظم التطبيق.  وجزء من ه��ذا التعقيد هو طبيعة 

السلوك البرشي الكامن يف كل من الجهة املستهدفة، والنظام املشارك يف التطبيق.  ولتسليط 

الضوء عىل الجانب اإلنس��اين للتداخالت السياسية وتطبيقها، استلهمنا بعض الرؤى واألفكار 

من الدراسات الحديثة يف علم النفس وعلم االقتصاد السلويك.  

علم االقتصاد السلوكي:

التصور األخر املتعلق بتعريف مرحلة رس��م السياس��ة والتطبيق هو اس��تخدام العلوم 

الس��لوكية، والس��يام علم النفس واالقتصاد الس��لويك9٦.  حيث تس��تهدف دراسة االقتصاد 

الس��لويك يف كثر من األحيان الوقوف عىل نتائج السياس��ات والربامج مع األخذ يف االعتبار 

مس��ألة سلوكيات الناس.  ومع ذلك، فإن الس��لوك الطبيعي أو االندفاعي للناس ال يتناسب 

دامئاً مع فرضيات صناع السياس��ة ومديري الربام��ج.  ولذلك فقد حدد وحلل علامء النفس 

وعلامء االقتصاد السلويك معاً، هذه التحيزات واالستدالالت التي تشكل السلوكيات الفردية.  

فاألفكار والرؤى املستوحاة تساعد يف معرفة تجربة املستخدمني مع الربامج، وبذلك يستطيع 
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القامئون عىل التطبيق تصميم التداخالت واألنشطة التي تسهم يف التغير السلويك وغالباً ما 

يكون ذلك بتكلفة أقل.  

وقد ش��اع هذا النه��ج الذي يهدف إىل خلق التغير اإليج��ايب يف كتاب "الدفعة لألمام"، 

للخبر االقتصادي ريتش��ارد تالر وأس��تاذ القانون كاس سانشتاين97.  يبدأ الكتاب، وهو من 

الكت��ب األكرث مبيعاً، بقصة وهمية حول كارولني، مدي��رة الخدمات الغذائية ملجموعة من 

املدارس العامة.  حيث قدمت كارولني وس��يلة مبتكرة لتش��جيع األطفال عىل تناول طعام 

صحي وذلك عن طريق إعادة هيكلة الوجبات يف املطاعم املدرسية.  فقد وضعت األطعمة 

الصحي��ة يف املقدمة، وبهذا تزيد من احتامل تن��اول األطفال للطعام الصحي.  ووصف تالر 

وسنشتاين كارولني "مبهندسة االختيار"، إذ إن مهنديس االختيار هم أناس يخلقون بيئة يتخذ 

فيها اآلخرون من خاللها قراراتهم، وميكن لبعض التغيرات البس��يطة، أو "الدفعات لألمام"، 

أن تؤثر تأثراً عميقاً يف سلوك املشرتكني، مثلام حصل يف املثال السابق عندما اختار األطفال 

خيارات غذائية صحية، وذلك بس��بب طريقة تقديم الطعام يف طابور الغداء.  وباس��تعارة 

مصطلحهم، ميكن وصف منفذي السياس��ات والربامج بشكل مؤكد بأنهم مهندسو االختيار.  

ويتخذ القامئون عىل التطبيق القرارات يومياً، وهي تقيد أو تش��كل، بقصد أو بدون قصد، 

خربات املشاركني.

 واالقتصاد السلويك ليس علاًم جديداً، عىل الرغم من الرواج لهذا العلم مؤخراً.  وتدعم 

أبحاث علم النفس، التي أمضت عقوداً من الزمن تبحث يف أوجه قصور اتخاذ القرار الفردي، 

والرؤى واألفكار التي تس��اعد يف االس��تفادة من برامج املنفعة العامة وخيارات األغذية يف 

قاعة الطعام.  وتحدى علامء االقتصاد الس��لويك فرضي��ات صناع القرار لعقود طويلة.  وقد 

أوضح هربرت س��يمون الحائز ع��ىل جائزة نوبل هذا النق��د يف األربعينيات يف تصوره عن 

العقالنية املقيدة9٨.  حيث صاغ علامء النفس يف السبعينيات مبحثاً جديداً من مباحث صنع 

القرار السلويك والذي يبني حدود عقالنية اإلنسان وسيطرة العوامل االجتامعية والبيئية عىل 

الس��لوك البرشي.  ويف الس��تينيات ظهرت هذه القيود بش��كل جيل يف تجارب عامل النفس 

س��تانيل ميلغرام التي مل تحظ باالنتش��ار الكايف.  فبعد محرقة اليهود، س��عى ميلغرام لفهم 

كي��ف ميكن أن يرتكب الجنود النازيني أعامل التعذيب املروعة ضد غرهم من البرش، ومن 
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خالل التجارب املعملية وجد أن اإلنس��ان عىل اس��تعداد إللحاق األذى باآلخرين باستخدام 

الصدمات الكهربائية املؤملة عندما يأمرهم بذلك الباحث.  كام كشفت تجاربه عن السلطة 

االجتامعية لالمتثال لألوامر، حتى عندما ُيطلب إلحاق األمل واملعاناة باآلخرين99.  

برصف النظر عن طاعة األوامر االجتامعية، سعى العديد من البحوث يف هذا املجال إىل 

تحديد العوامل التي رمبا تضع قيوداً عىل عملية صنع القرار البرشي.  وكان أموس تفرسيك 

وداني��ال كانيامن، وهام م��ن علامء النفس املتخصصني، عىل رأس من قاد هذه الدراس��ات 

والبحوث يف الس��بعينيات حيث اس��تطاعا من خالل بحوثهام تحدي��د العوامل التي تعيق 

اتخاذ القرار وكذلك الظروف التي تساعد عىل نشوء هذه القيود والتي قد يكون لها دور يف 

 Science إعاقة صنع القرار100.  وأوضح العاملان يف مقالتهم يف العام 197٤ يف املجلة العلمية

"العلم"، أن الناس هم أكرث عرضة لالستعانة باالستدالل، كاستدعاء التجارب املامثلة األخرة، 

عندما يواجهون موقفاً غر مألوف.  فاالعتامد عىل االس��تدالالت واالس��تنباطات قد يساعد 

الن��اس ع��ىل اتخاذ القرارات يف هذه الحاالت، ولكنها قد ت��ؤدي أيضاً إىل اتخاذ قرارات أقل 

عقالنية.  ولكن الحال قد يختلف عندما يستوعب الناس ظروف وبيئة العمل استيعاباً تاماً، 

فرمبا قد يؤدي ذلك إىل تحسني صنع القرار.

ويرى الباحثون أن القرارات األقل كفاءة ومثالية باإلمكان توقعها ورمبا تصحيحها، وذلك 

بالتعرف عىل التحيزات واالس��تدالالت واملعطيات املش��رتكة.  ولفتت األبحاث التي قام بها 

علامء النفس يف هذا املجال انتباه علامء االجتامع،  وعلامء االقتصاد الذين تنصب نظرياتهم 

عىل تحقيق مصالح الناس، وتحقيق أقىص قدر من املكانة االقتصادية الخاصة بهم.  وبذلك، 

ف��إن الرؤى واألفكار يف علم النفس الس��لويك ليس��ت عىل خالف م��ع النظريات والنامذج 

االقتصادية، إال أنها تكملها، مام يساعد عىل رشح وتوقع السلوكيات املالحظة101.

ومل تنشأ رؤى وأفكار الس��لوك لتحسني وتطوير البحوث فحسب وإمنا لتحسني وتطوير 

التطبيق أيضاً.  فالسياس��ات والربامج ميكن أن يجري تصميمها وتنفيذها بطريقة ميكنها أن 

تس��تفيد من االس��تدالالت والتحيزات، وذلك للخروج بربامج وسياسات أكرث فاعلية.  وعىل 

مدى العقود القليلة املاضية، تم إجراء عرشات الدراس��ات لتحديد هذه العوامل السلوكية 

واختبار فعالية أنواع مختلفة من التداخالت القامئة عىل الس��لوك وتأثرها يف النتائج، ومن 
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هذه التداخالت س��لوكيات االدخار التي يسلكها الناس واملامرسات البيئية للرشكات.  وغالباً 

م��ا يتم اختبار هذه التدخالت من خالل التجارب العش��وائية التي ميكن الس��يطرة عليها، 

حيث يتم اختيار بعض املشاركني يف التجارب بشكل عشوايئ لتلقي التداخل الجديد، وبعض 

املشاركني يظلون عىل ما هم عليه.

أحد األمثلة الش��ائعة هو اختبار التداخالت التي تؤدي إىل تغير الخيارات االفرتاضية يف 

س��ياق سيايس معني.  ففي مجال التربع باألعضاء مثاًل، قد الحظ الباحثون أن نسبة السكان 

الذين يوافقون عىل التربع بأعضائهم، يبلغ ٤2% يف الواليات املتحدة مقابل 99% يف النمس��ا 

حيث يش��كلون نسبة كبرة.  ومن خالل الدراس��ات والتجارب املعملية، وجد الباحثون أن 

إحدى االختالفات األساس��ية يف مع��دالت املوافقة هي الطريقة التي ت��م بها تقديم القرار 

للمواطنني10٣.  فالتسجيل للتربع باألعضاء يف بلد معني كالنمسا هو أمر افرتايض، أما الذين ال 

يرغبون يف التربع فينبغي عليهم االختيار رصاحة أنهم ال يرغبون يف التسجيل بصفة متربعني، 

وكان��ت معدالت التس��جيل عالية ج��داً باملقارنة مع دولة مثل الوالي��ات املتحدة، عادة ما 

يت��م منح املواطنني الخيار يف التربع عند التس��جيل للحصول عىل رخصة القيادة.  ومل يقف 

الباحث��ون عند هذا الحد فقد أجروا اختبارات للخيارات االفرتاضية يف بيئات أخرى مختلفة 

كاإلدراج التلقايئ يف مدخرات تقاعد املوظف10٤.

االقتصاد الس��لويك ليس مجرد موضوع عرصي تجري مناقشته عىل أيدي الباحثني.  فقد 

بدأ صناع القرار واملديرون التنفيذون للمؤسس��ات يف الوالي��ات املتحدة والخارج يف تأكيد 

أهمي��ة إدراج الجوانب الس��لوكية يف اتخاذ الق��رارات املتعلقة بالسياس��ات والربامج، مع 

االس��تفادة من خربات علامء السلوك10٥.  وقد كان لالقتصاديني دور مهم يف تقديم املشورة 

املتعلقة بصنع القرارات السياس��ية.  وبالنس��بة لالقتصاديني، فالتدخ��ل الحكومي عادة ما 

يربره فش��ل األس��واق يف توفر الخدمات العامة أو عندما ال يكون املنتج بالقدر الكايف من 

الكفاءة والفاعلية.  ويقدم علامء االقتصاد تفس��راً عندما تختلط األمور وتتباين املعلومات 

بني املوردين واملس��تهلكني ويس��تطيعون التعرف عىل املخاطر املحتملة قبل عملية الرشاء.  

وعىل أي حال، يكشف لنا علامء االقتصاد فهم سلوك اتخاذ القرار، بأن املعلومات قد تكون 

ناقص��ة ومتحيزة.  فحجم الخط عىل االس��تامرة أو الصياغة للتكالي��ف والفوائد باعتبارها 
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خس��ارة أو مكس��باً ميكن أن يؤثر إىل حد كبر يف الخيارات التي يتخذها الناس، لدرجة أن 

"األخطاء" املتعلقة بهذه الخيارات قد يكون لها عواقب اجتامعية، فاألفكار السلوكية ميكنها 

أن تس��اعد يف تصميم السياس��ات وفعالية التطبيق.  ولتوضيح غرضنا هنا، سنمر عىل بعض 

النتائج التي توصل إليها هذا البحث، والس��يام بعض القيود السلوكية األكرث شيوعاً واختبار 

التداخالت يف الجزء الثالث من هذا الكتاب.

يف ح��ني يتبنى صناع القرار واملس��ئولون الحكومي��ون يف جميع أنح��اء العامل نظريات 

االقتصاد السلويك، نجد أن هناك آخرين أقل تفاؤالً بشأن احتامالت أن يقود هذه التوجه إىل 

نتائ��ج اجتامعية أفضل.  فكام تتأثر الجهات املس��تهدفة بالتحيزات واملحاباة، فصناع القرار 

ومديرو الربامج يتأثرون بذلك، وهذا هو األس��اس الذي نهتم به.  فام الذي يجعل املنفذين 

يتفوقون يف صناعة القرار عىل الجهات املستهدفة التي يحاولون خدمتها؟  ويرى أحد علامء 

االقتصاد الس��لويك املشهورين أنه إذا كانت الطبيعة البرشية يعرتيها النقص يف كيفية اتخاذ 

الق��رار، فاألوىل عىل الحكومة أن تكون أكرث تردداً يف صن��ع القرار ويف املحاولة يف التأثر يف 

الس��لوك البرشي، ويكون ذلك غالباً باس��تخدام طرق ينقصها الدقة والوضوح10٦.  إذ يكون 

من الصعب غالباً مراقبة التداخالت التي تس��تهدف الس��لوك، مثل التغيرات الطفيفة عىل 

الصياغة الواردة يف رس��ائل الحمالت أو البيان��ات اإللزامية، ومن ثم قد يقلل هذا يف الواقع 

من املساءلة العامة.

غ��ر أن آخرين يؤك��دون أنه ليك تكون التداخ��الت العامة فعالة، فإنه��ا تحتاج إىل أن 

تكون قادرة عىل مواكبة التطور باستخدام الوسائل املبتكرة التي يستخدمها القطاع الخاص 

الس��تهداف املس��تهلكني.  وقد وظفت الرشكات الخاصة هذا النوع من األفكار لسنوات يف 

حمالت التس��ويق وتس��ويق املنتجات الخاصة بها.  فمن النادر أن تقوم رشكة من رشكات 

القط��اع الخاص بتطوير منتج أو خدمات جديدة دون اختبار تصورات وخربات املس��تخدم 

وهذا ما سنناقش��ه يف الفصل الس��ادس.  فالرشكات الذكية تدرك أنها قادرة عىل اس��تغالل 

النزعات الس��لوكية لزيادة الربحية.  وبطبيعة الحال، فالحوافز التي تدفع الرشكات لتطبيق 

رؤى الس��لوك لتحقيق الربحية ميكن أن تحقق نتائ��ج اجتامعية إيجابية107.  فنجد مثاًل أن 

رشكات التأمني الخاصة التي تهتم مبساعدة املوظفني عىل ادخار التقاعد، بإمكانها أن تطبق 
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رؤى وأف��كار تغر من س��لوكهم يف ادخار التقاعد، ومن ثم مس��اعدتهم يف توفر أكرب قدر 

ممكن من املال؛ وهذا األمر يفيد الرشكة، ولكنه يتناول أيضاً مس��ألة سياس��ة ادخار القليل 

للتقاع��د.  ويف بع��ض األحيان، قد تتصارع املصال��ح الخاصة والعامة.  وم��ن املمكن طبعاً 

أن تفش��ل السياس��ات أو الربامج التي تهدف إىل زيادة الس��لوكيات اإليجابية لألفراد أمام 

الحمالت التسويقية التي تركز عىل عيوب ومشكالت األفراد.  فمن املهم بالنسبة للمنفذين 

أن يكونوا عىل وعي باحتامل نشوء هذا النوع من الرصاع.

فهناك عنارص من السياس��ات والربامج التي تس��تدعي بقصد أو بدون قصد استجابات 

س��لوكية معينة تؤثر يف نتائج السياس��ات.  فعندما يكون تسجيل املركبة يف مكتب تسجيل 

املركبات يتضمن التربع باألعضاء ويطلب منك النموذج ترك خانة االختيار للتربع فارغة إذا 

كن��ت ترغ��ب يف التربع فقد يزيد ذلك من احتاملية زيادة أع��داد املتربعني باألعضاء، وعىل 

النقيض من ذلك قد تكون اإلشارة باختيار الخانة كعضو متربع إىل احتاملية انخفاض أعداد 

املتربع��ني.  وقد يكون أن املصمم صمم النموذج عىل هذا الش��كل م��ن قبيل املصادفة يف 

البداية.  فبالطبع، يؤثر هذا التصميم بشكل كبر يف نتائج السياسات.  والسؤال الذي ينبغي 

إثارته هنا واملتعلق بتطبيق السياس��ات والربامج هو ه��ل نحن عىل دراية بهذه التأثرات؟  

وهل تس��تخدم تلك املعلومات لتحس��ني النتائج املرجوة من الربنامج أو السياسة؟  وسوف 

نعود لهذا املوضوع يف الفصل الثامن.

وبينام يسهم علم االقتصاد السلويك إىل حد كبر يف الطريقة التي نفكر بها حول مكونات 

الربنامج، فإن هناك حدوداً لتبني هذا املنهج لضامن تحس��ني التطبيق.  فأغلب التداخالت 

القامئة عىل علم الس��لوك قد تم اختبارها من خالل التجارب العشوائية التي ميكن التحكم 

فيها، متاماً كام هو الحال يف بحوث علوم التطبيق يف مجال الرعاية الصحية، إذ نجد أن علم 

االقتصاد السلويك يتيح الفرصة للقامئني عىل التقييم للرتكيز عىل تأثر التداخالت دون الحاجة 

إىل القل��ق م��ن وجود عوامل أخرى ميكن أن تؤثر يف فعالي��ة التداخل.  فاختبار التداخالت 

يف بيئات يس��هل التحكم بها ال يأخذ بعني االعتبار العوامل الس��ياقية التي غالباً ما يصعب 

التحك��م به��ا، ورمبا تكون غر مرغوب فيها يف العامل الواقع��ي10٨.  عالوة عىل ذلك، نادراً ما 

يهتم االقتصاد الس��لويك باملؤسسات التي تتحمل بش��كل مطلق تنفيذ التداخالت وتقدميها 
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ع��ىل نطاق كبر109.  ويف كثر من األحيان تتحطم اآلمال يف تصميم التداخالت ويف اختبارها 

ويف إعادة استخدامها عىل نطاق واسع، وذلك عندما تتصدر التعقيدات املشهد العام.

الخالصة:

يقدم هذا الفصل صورة ش��املة لوجهات النظر والتصورات الس��ابقة التي تحدد السياس��ة 

وبرامج التطبيق.  ومن الطبيعي أن الباحثني واملامرسني من ذوي الخلفيات املختلفة مييلون إىل 

الرتكي��ز عىل الجوانب املختلفة لنظام التطبيق.  فاملدارس التقليدية يف تطبيق السياس��ة كانت 

وال تزال عىل ارتباط وثيق بالعلوم السياس��ية، وقد صنفت التطبيق عىل أنه مرحلة من مراحل 

صناعة السياس��ة.  ومتيل الدراسات الكالسيكية لتنفيذ السياسات إىل تبني املنهج التصاعدي أو 

املنهج التنازيل.  وطبقاً للمنهج التنازيل، التطبيق هو ما يراه ويوجه به املس��ئولون السياس��يون 

واملرشعون، ويبدأ اإلصالح والتطوير يف عملية التطبيق من أعىل الهرم "تصميم السياس��ة".  أما 

من يتبعون املنهج التصاعدي فهم ينظرون إىل التطبيق عىل أنه نظام عميل متكامل، ويقرتحون 

إسرتاتيجيات تساعد صغار املنفذين عىل تطبيق النظام بكل حرية.  ويف نهاية املطاف، نستطيع 

القول بأن الدراسات القدمية تقدم قامئة من العوامل التي ميكن أن تؤثر يف نتائج التطبيق.  كام 

أنها تويل اهتامماً خاصاً بديناميكية الس��لطة السياس��ية، ولكنها تجد صعوبة يف فهم تعقيدات 

التطبيق للوصول إىل مخرجات فعالة وعملية.  ولقد تم اقرتاح عدة أطر لتنظيم التعقيد، ولكن 

هذه األطر تخدم وس��ائل البحث أكرث، فهي ال تعد طرقاً ووسائل ناجعة لفهم وإدارة تعقيدات 

تطبيق السياسة والربامج حتى يتسنى الوصول إىل النتائج واملخرجات املنشودة.  

وبدالً من اعتبار التصورات البديلة ضمن العملية السياسية، ترتكز وجهات النظر البديلة 

عىل نظام الحوكم��ة أو التداخالت التي يجري تطبيقها.  ففي اإلدارة العامة والتنظيم أصبح 

النهج السائد هو الدراسة املتعددة املستويات والحوكمة املتعددة األطراف الفاعلة.  ومازال 

هناك الكثر لنتعلمه من هذا النهج، خاصة عند التفكر يف هيكل بيئة التطبيق وطرق تنسيق 

األنش��طة بني مختلف الجهات الفاعلة.  ومع ذلك، فمن خالل الرتكيز عىل النظام، مييل هذا 

املنهج إىل التقليل من أهمية التداخالت، وغالباً ما ترتك التداخالت لخرباء السياسة التقنية.
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عىل النقيض من ذلك، يستعرض التصور الثالث هنا بصورة مؤكدة التداخالت التي تقوم 

عليها السياس��ات أو الربامج.  بدءاً بتحليالت سياس��ة برامج املجتمع العظيم يف الستينيات، 

والهدف الرئييس من هذا التصور هو تقييم تأثر تداخالت معينة يف النتائج املنشودة.  وغالباً 

ما يبدأ الباحثون واملامرس��ون من منطلق هذا التصور بالخربة التقنية يف مجال السياسة أو 

الربامج.  ومييل املحللون السياس��يون إىل تفضيل تحليل التكاليف واملنافع ومناذج االقتصاد 

القيايس التي ميكن اس��تخدامها لدعم أو دحض مقرتحات سياس��ة محددة.  ويسعى علامء 

التطبيق إىل التعرف عىل التداخل املثايل الذي ميكن استنساخه وتطبيقه بسهولة عرب بيئات 

مختلفة.

أصبحت املامرسات املستندة إىل األدلة هي املعيار الذهبي والحقيقي، مام خلق انتشاراً 

لتقيي��امت الربامج التي تقّيم وتخترب فعالي��ة تداخالت معينة يف بيئة معينة، ولكن ال ميكن 

تعمي��م ه��ذه التقييامت إال يف حاالت معين��ة.  ومييل املختصون يف االقتصاد الس��لويك إىل 

الرتكيز عىل التفاعل بني املش��اركني املس��تهدفني والتداخالت املح��ددة.  كام أنهم يفضلون 

التجارب العش��وائية التي ميكن السيطرة عليها لتحديد التعديالت التي يتم تعريفها سلوكياً 

إىل التداخ��الت القامئ��ة.  ويف حني يدعو عمله��م إىل أهمية خربات املس��تفيدين والتفاعل 

مع التداخالت واألنش��طة، فإنهم مييلون إىل التغايض ع��ن أهمية بيئة التطبيق التي تكمن 

أهميتها يف تحويل السياسة أو األفكار الجديدة إىل واقع ملموس.  

ويف الوقت الذي نس��تعر وندمج فيه املع��ارف املختلفة للتصورات الثالثة اآلنفة الذكر، 

يتس��بب إرصارنا عىل تطوير منهج علمي لدعم مامرس��ة التطبيق الفعال يف أن نبتعد قلياًل 

ع��ن هذه التصورات.  وكام هو موضح يف الفصل الثال��ث، فبدالً من فهم التطبيق عىل أنه 

أنش��طة يتم تنفيذها يف تداخالت معينة، فإننا نرى التطبيق عىل أنه تفاعالت بني مجاالت 

العمل اإلس��رتاتيجي يف نظام متعدد الطبق��ات.  فالتفكر يف التطبيق داخل مجاالت العمل 

اإلس��رتاتيجي يس��مح لنا أن نأخذ بعني االعتبار السياس��ة وديناميكيات السلطة والحوكمة 

املتعددة املس��تويات، وسامت مهمة أخرى للتدخل الجوهري.  وبدالً من الرتكيز يف البداية 

ع��ىل ماهي��ة التدابر املجدية، يرك��ز منهجنا عىل عم��ل الربامج واس��تثامر الفرص إلدخال 

التحسينات عىل النظام الذي يدعم إنجازات املخرجات املنشودة110.
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منظور جديد للتطبيق

مجاالت العمل اإلستراتيجي

إذا ما أخذنا يف االعتبار ما سبق من تصورات، فسنجد العديد من مناهج البحث لوصف 

تطبيق السياس��ة والربامج وتحليلها.  وال شك أن مس��ألة تغيري الربامج مسألة صعبة وذلك 

نظ��راً لوج��ود الكثري من املؤثرات، ومنها ك��رة الجهات الفاعلة وتداخ��ل أدوارها، هذا إىل 

جان��ب القيود الكبرية التي يتحتم وجودها يف الواقع، وإىل جانب الش��ح يف املوارد املتاحة.  

وم��ع ذلك، ويف إطار هذه القيود، نج��د أن املهتمني بإدارة املنظامت العامة، وغري الربحية، 

والقامئني عىل تنفيذ السياس��ة العامة وتطوي��ر الحلول املبتكرة؛ قد أحرزوا تقدماً يف تطبيق 

هذه التغريات.  ولكن لألسف، مل تسهم الدراسات واألبحاث بالشكل املطلوب يف توفري نهج 

علمي يس��تطيع املختصون من خالله تحليل التحديات واملعوقات التي تواجههم أو تطوير 

طرق استجابة للمستجدات أو إيجاد حلول فعالة للمشكالت.  

وعندم��ا رشعن��ا يف كتابة هذا الكتاب ح��ول التطبيق، أدركنا أن من العوامل الرئيس��ية 

املؤدي��ة إىل حدوث فجوة ب��ني البحث والتطبيق هو التقس��يم املصطنع، كام هو الحال يف 

الدراس��ات الحالية حول الش��ئون العامة.  وكام س��بق بيانه يف الفصل الث��اين، مييل علامء 

السياس��ة للرتكيز عىل السلطة السياسية وعلم السياس��ة يف حني نجد علامء اإلدارة يركزون 

عىل التنسيق والحوكمة ويركز متخصصو العلوم السلوكية عىل التدخل والعالج.  وقد تكون 

هذه التقس��يامت بني بيئة السياسة واملؤسس��ات والتداخالت مفيدة يف تنظيم الدراسات، 

ولكن هذه التقس��يامت ليس��ت عىل القدر نفس��ه من النفع إذا ما تعل��ق األمر مبوضوع 

التطبيق عىل أرض الواقع.

ويعد املنهج التحلييل الذي نحن بصدد بيانه هنا ذا صلة وثيقة إما بفهم آليات التطبيق 

بع��د حدوثها أو بتقييم املبادرات الجديدة التي يج��ب تخطيطها.  ونهدف هنا إىل تقديم 

املس��اعدة للقامئني بهذا العمل )أو من يطمح��ون للقيام بذلك( لفهم ديناميكيات التطبيق 
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فهاًم أوضح، حيث تتداخل حلول السياسة مع درجة استجابة النظم لهذه الحلول.  ونادراً ما 

نجد نظم التطبيق عند تأسيس��ها تسري من القاعدة إىل أعىل وذلك عىل مستوى املؤسسات 

والهيئ��ات والعامل��ني أيضاً، بل تتطلب بش��كل دائم العمل مع الكيان��ات الحالية أو أمناط 

الس��وق العاملة.  ونتيجة لذلك، فه��ي تتطلب إقناع الناس بأن التغي��ري الذي تضع معايري 

السياسة أو الربامج تصوراً له، له تربيره لتحقيق النتائج املختلفة.

 وإن كنا عىل دراية بأصول ثقافة التطبيق، فإننا قد حولنا اهتاممنا بش��كل واضح لألطر 

النظري��ة وتوجهنا إىل مس��توى أكر عمقاً للتكام��ل والتطبيق.  ويس��ري تفكرينا عىل هدي 

مجموع��ة من التطورات يف العلوم الطبيعية واالجتامعية.  وبش��كل عام، عرفنا من العلوم 

الطبيعي��ة الكثري عن عمل األنظمة املعقدة والتكيفية.1 ففي النظم املعقدة، تكون العوامل 

مرتابط��ة بطرق غري خطية ومن الصعب توقع النتائج التي تؤول إليها إس��رتاتيجيات بعينها 

أو أعامل محددة.  والرتكيز عىل مس��ألة التعقيد قد تبدو متناقضة مع ما س��بق أن أوردناه 

من الدراس��ات التي تنظر إىل التطبيق عىل أنه إس��رتاتيجية معقدة لكنها متوقعة، وتصنف 

إس��رتاتيجيات التطبيق الناجحة عىل أنه��ا أمر بديهي بناًء عىل خصائص بيئة السياس��ة أو 

التدخ��ل.2  فإذا ما نظرنا إىل النظم املعقدة، فس��نجد أنه بدالً م��ن تحديد جميع العوامل 

املمكن��ة التي ميكنها أن تتوقع نتائج التطبي��ق، ينصب تركيزنا عىل فهم ديناميكيات النظام 

وتدريب املديرين عىل املهارات الالزمة لفحص تلك الديناميكيات واالستجابة لها.

 وعند تناول مسألة تعقيد النظام بالبحث، وجدنا أنه من املفيد أن ننظر إىل التطبيق من 

منظور مس��تويات متعددة ووضع األجزاء الرئيسية للنظام يف بؤرة الرتكيز إلجراء استكشاف 

تفصييل.  وكام هو الحال يف النظام البيئي، ال تعد املستويات املختلفة لعملية التطبيق عىل 

مس��توى السياسة واملنظمة والقيادة مس��تقلة بعضها عن بعض بل مدمجة ومرتابطة.  ويف 

الجزء الثاين، سنفرد مجاالً واسعاً الستكشاف املستويات املتعددة داخل هذه النظم املعقدة 

حي��ث يت��م اتخاذ القرارات الهامة.  وم��ن املهم فحص الديناميكي��ات املتعلقة بكل نطاق 

وفهمها.  ومع ذلك، ال ميكن أن ننىس أن تلك الديناميكيات مرتابطة ارتباطاً وثيقاً.  وتتقلب 

األنشطة والقيود يف مجال السياسة، كام تتقلب وتؤثر يف سري املنظامت والخطوط األمامية.  

واالبتكارات التي تظهر عىل مستوى القيادة أو املستويات التنظيمية يكون لها دور كبري يف 

التأثري يف األفكار يف مجال السياسة.
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 وليك نستطيع تحليل التطبيق تحلياًل وافياً، ينبغي علينا الرتكيز عىل التدخل أو الربنامج 

األسايس.  وذلك ألن الربنامج األسايس يحدد بالضبط ما يتم تنفيذه عرب كل مستويات النظام، 

ويب��ني كذل��ك الظروف التي يتم فيها تنفيذ الربنامج.  وباس��تثناء ما يت��م يف نظم التطبيق 

الروتيني��ة أو املركزية، تتش��كل التفاصيل التصويرية عن طري��ق الديناميكيات االجتامعية 

يف مج��ال السياس��ة والتنظيم والقي��ادة.  ويتوقف فهم التطبيق ع��ىل توجيه عناية خاصة 

بالربنامج الرئييس وطريقة تطويره والتغيريات عىل املستويات املختلفة ضمن النظام الخاص 

بالتطبيق.

 وم��ن الناحية العملية، نجد أن أهمية الربنامج لصيقة بالربنامج نفس��ه لدرجة يصعب 

معها التفريق بني الربنامج وأهميته.  وغالباً ما يس��عى املتخصصون املش��اركون يف التطبيق 

إىل زيادة معرفتهم باملحتوي الجوهري للتدخل وخصائص املجموعات املس��تهدفة، ولذلك 

نجدهم يقومون بعمل مقارنات بني مختلف النامذج التي متثل التدخالت يف مجال الصحة 

النفس��ية وما نتج عن هذه التدخالت، وهي النتائج الت��ي تظهر يف صورة تغريات يف األداء 

االنفع��ايل واالجتامع��ي.  كام يقومون بتقييم املناهج التعليمية ويدرس��ون طريقة التدخل 

يف حياة األطفال التي تتميز بعدة عوامل تتنبأ بتحدياتهم األكادميية ويس��تعرضون تصميم 

خط��وط نقل الطاقة بهدف تحس��ني املدخالت واملخرجات.  وحتى ل��و كانوا يعملون عىل 

نطاقات مختلقة يف التطبيق وعىل مستويات مختلفة ويف مؤسسات متنوعة، إال أننا نجد أن 

األخصائيني املعنيني بالتطبيق يهتمون بالعنارص التصويرية.

وتكم��ن صعوبة تبني طريقة أكر تعقيداً لفهم التطبيق يف كونها تبدو كام لو كان لكل 

يشء أهمي��ة، وبذل��ك ال يوجد عامل أهم من اآلخر، فجميعها يحت��ل أهمية كربى.  وهذه 

هي املش��كلة مع بعض دراسات التطبيق السابقة التي عرضت قوائم مبئات املتغريات التي 

رمبا تؤثر يف نتائج التطبيق3.  وبدالً من توفري األدوات الالزمة لزيادة فعالية التطبيق، شعرنا 

باالرتباك والتجمد والعجز بهذا التحليل.  ولحسن الحظ، نرى أن هناك طريقة عملية للنظر 

يف أج��زاء نظام التطبيق التي ميكن أن تس��اعد يف منع ه��ذا املأزق يف كون "جميع العنارص 

تحمل أهمية قصوى والحل يكمن يف مجاالت األداء اإلسرتاتيجي".
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عرض مجاالت العمل اإلستراتيجي:

 بالقي��اس عىل عل��م االجتامع والنظري��ة التنظيمية، ميكننا النظر إىل كل مس��توى من 

مس��تويات نظ��ام التطبيق - مثل السياس��ة واملنظ��امت الفردية وخط��وط القيادة داخل 

املؤسس��ات - عىل أنه ميثل بيئة مؤسس��ية فريدة أو ميثل مجاالً للعمل اإلس��رتاتيجي4.  ويف 

ه��ذا اإلطار ميكن اعتبار مجاالت العمل اإلس��رتاتيجي مبثابة املؤسس��ات التي يحدث فيها 

العمل الجامعي، ويتقاس��م املش��اركون الذي يعملون معاً يف هذا املحيط تصوراً عاماً حول 

الهدف من وجودهم وعالقاتهم، كام أنهم يتش��اركون يف القواعد املدونة وغري املدونة التي 

تضبط إيقاع أدائهم5.  وبينام تحدث أنش��طة مختلفة عىل مس��تويات متميزة ويف مجاالت 

السياسة، إال أن املشاركني وموارد التطبيق وتقنياته تتوافر يف كل مكان من أماكن التطبيق.  

وملا كانت كل مؤسس��ة متثل بذاتها مجاالً من مجاالت العمل اإلسرتاتيجي، فإننا نجد يف كل 

ّكن املشاركني من العمل معاً لتحقيق  مؤسسة داخل نظام التطبيق تركيباً اجتامعياً فريداً ميمُ

هدف مش��رتك.  ووفقاً للتعريف، تعرض الرتاكيب االجتامعية أطراً يتفاعل فيها املش��اركون 

ويتخذون القرارات داخل مجموعتهم ويضعون حدوداً ملا يحدث حولهم6.

وقد يكون من املفيد أن نعود بتفكرينا إىل استعارة العناية بالحدائق والنظام البيئي ليك 

نزيد هذا املعنى جالًء.  ففي النظام البيئي الواحد، هناك بيئات متعددة يف وقت واحد عىل 

نطاقات مختلفة.  وميكن وصف كل بيئة عىل حس��ب ما بها من نباتات وحيوانات وموارد 

طبيعية ومناخ أيضاً.  وال نرى أياً من تلك البيئات قامئة بذاتها مس��تقلة عن األخرى، ولكن 

كل بيئة جزء من نظام بيئي أكرب، كام هو الحال يف الغابات مثاًل.  فنجد الحيوانات والنباتات 

املوجودة يف الغابة يؤثر كل منها يف بيئة اآلخر ويتأثر كل منها ببيئة الغابة وخصائصها، ومع 

ذلك نس��تطيع القول بأن كل بيئة متثل نظاماً فرعياً مس��تقاًل.  إذ ميكننها أن نصف ونقارن 

النبات��ات بعضها ببعض، وكذلك ميكننا وصف حياة الحيوان��ات وميكننا أيضاً تحليل عوامل 

املناخ واملوارد، كل عىل حدة.  فالبيئة القريبة من جدول املاء تختلف اختالفاً كبرياً عن تلك 

البيئة املوجودة يف الكهف، حتى وإن كانت يف الغابة نفس��ها.  وهنا يجدر بنا أن نش��ري إىل 

النظام الفرعي حول جدول املاء أو داخل الكهف يتميز بحدود طبيعية تحدد بشكل جزيئ 

ما يحدث بداخله.
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وعىل الرغم من إس��هام البرش يف إنش��اء مجاالت العمل اإلسرتاتيجي، إال أنها تشبه تلك 

البيئات.  ففي كل مس��توى من مس��تويات نظام التطبيق، هناك تراكيب اجتامعية رسمية 

وغري رسمية، تعمل يف حدود ميكن تجاوزها، كام أنها تحد من البدائل التي يضعها العاملون 

يف املؤسس��ة يف اعتبارهم عند اتخاذ القرارات.  وميكن أن تشتمل هذه الرتاكيب االجتامعية 

عىل لوائح رس��مية وتوقعات املمول لها، أو حتى املعايري الخاصة باملامرسة املقبولة.  وبدالً 

من كون الرتاكيب االجتامعية محددة سلفاً، نجدها تنشأ وتظهر من الخيارات واآلليات التي 

يس��تخدمها املس��ئولون بحكم عملهم عىل العديد من االهتاممات املش��رتكة.  وعىل الرغم 

من أن املعنى الدقيق للكلمة يشري إىل أن البناء االجتامعي "يضعه املسؤولون، إال أن البناء 

االجتامع��ي أمر واقعي ألنه يش��كل وجدان وترصفات من يعمل بداخله.  ويش��رتط البناء 

االجتامعي الرشوط نفسها التي يجب تحقيقها للوصول إىل التغيري، وهذا األمر يف حد ذاته 

يعد ميزة وعيباً يف الوقت نفس��ه.  فعىل الجانب اإليجايب، يتمتع الناس بقدرات وإمكانيات 

محدودة لدراس��ة البدائل املمكنة كافة، فالبناء االجتامعي الذي يعمل عىل كل مستوى من 

مستويات نظام التطبيق يسهل من التحكم يف عدد املشاركني الذين يعملون يف هذا النظام، 

وكذلك التحكم يف األفكار املدروسة واملوارد التي يتم توظيفها ملعالجة مشكلة محددة.  أما 

ع��ىل الجانب الس��لبي، فالرتاكيب االجتامعية قد تحد من ق��درة الناس عىل تطوير الحلول 

اإلبداعية أو املبتكرة للمش��كلة التي يواجهونها.  وبناًء عىل ذلك، غالباً ما نجد ما يس��ميه 

الباحثون "مس��ار االعتامد"، حيث تطبق الفكرة أو املوارد نفسها بصورة متكررة حتى لو مل 

تعد فعالة.

ويتطلب تحليل التطبيق بهدف تحسني العملية والنتائج الكشف عن القوى االجتامعية 

والقيود املؤثرة التي تعمل يف كل مستوى من مستويات النظام.  فإذا قمنا بتطوير تحليالت 

وصفي��ة واضحة جداً - كأن نقوم مثاًل بتطوير ط��رق إلدراك أن الصخور تختلف عن املواد 

النباتي��ة، وأن الصخور يف مجاري األنهار تؤدي أدواراً مختلفة عن تلك الصخور املوجودة يف 

الكهوف - فيمكننا حينئذ وصف األمناط بشكل أفضل ومقارنتها باألشكال واألمناط املوجودة 

يف النظم االجتامعية األخرى.  فعىل سبيل املثال، سنقف عىل القرارات التي تتخذها شبكات 

املنظامت التي تكافح الجوع لرف��ع إنتاجية املحاصيل الزراعية يف الحقول، وهذه القرارات 

بالطبع ذات صلة مبس��ألة مكافحة الجوع، ولكنها تختلف عن املحادثات التي تتم بني بنك 
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الطعام ومديري تخزين الطعام حول طرق توزيع الطعام.  كام ندرك عدم احتاملية انعكاس 

نط��اق تلك السياس��ة يف املباحثات التي يتداولها متطوعو تخزي��ن الطعام مع العمالء عند 

قيامهم بإنش��اء صناديق الطعام الش��هرية الخاصة بهم حيث ال يكون هناك طرح لخيارات 

الطعام التي يرغب فيها املستفيد، ما مل يكن ذلك ملزماً أو مجزياً أو مدعوماً دعاًم واضحاً.

ول��يك نحصل عىل نتائج جيدة من التطبيق فيجب معرفة محتوى السياس��ة )ويف هذه 

الحال��ة أنظمة الغ��ذاء املحلية( واإلدارة البارعة للربامج )مامرس��ات التوزيع ذات الكفاءة( 

واملعرف��ة بالنظام االجتامعي )عقي��دة العاملني يف حفظ األغذية وفكرهم(.  ومن الس��هل 

إىل ح��د ما تطوي��ر املعرفة مبحتوى السياس��ة ألنها تكون مكتوبة وميكن اس��رتجاعها.  كام 

ميكن تطوير أس��اليب اإلدارة وتوظي��ف األدوات الفنية، لكن ليك نفهم طريقة عمل النظم 

االجتامعي��ة فه��اًم جيداً يجب علينا تحصيل معرفة أكر دق��ة، ومن ثم نجد بعض الباحثني 

يهتم��ون بأداء وتطوير مجاالت العمل اإلس��رتاتيجي بوجه عام7.  وم��ع ذلك، فإننا نرى أن 

املفاهيم تساعدنا ملعرفة كيف أن الرتاكيب االجتامعية متثل السياسة وتشكل أيضاً الربنامج 

يف نظ��ام التطبيق.  وحيث ال تعد هذه الرتاكي��ب االجتامعية ثابتة، فمن املمكن من خالل 

التحليل اكتش��اف معايريها وتغيريها من خالل اإلجراء اإلسرتاتيجي الذي يهدف إىل تحسني 

فعالية التطبيق.

 ونعود مرة أخرى إىل الربنامج الرئييس.  فعىل الرغم من أهمية اس��تخدام أفضل معرفة 

لنا بالربنامج لحل املشكالت القامئة، إال أن هذه املعرفة ليست كافية لضامن تحقيق التطبيق 

الفع��ال.  وميكن أن نكون عىل دراية بالش��كاوى والتذمر مثل "الفك��رة ممتازة لكن..." أو 

"النظام معطل" أو "كان النجاح سيكتب لهذا الربنامج لو مل يوجد هؤالء األشخاص السيئون" 

لقد أصاب اإلحباط كثرياً من الخرباء الفنيني الذين قاموا بتحديد واختبار وتنقيح التدخالت 

املثالية عندما باءت محاوالت استنس��اخ وتحس��ني التدخالت يف املجال بالفشل.  ومع ذلك، 

ومن وجهة نظر أخرى، يش��عر مديرو الربنامج املهرة يف فحص النظام واكتش��افه باالس��تياء 

عندما يس��معون عن أحدث "مامرس��ة مثبت��ة باألدلة" والتي يلتزم��ون بدمجها يف تصميم 

الربنامج املعقد.  وبينام قد تبدو الفكرة ممتازة نظرياً، إال أن املديرين غالباً ما تكون لديهم 

ق��درة عالية متكنهم من معرفة ما إذا كان ميكن فعاًل تطبيق الفكرة عملياً أم ال، ولذلك من 
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خ��الل معرفتهم بالقيود املفروضة عىل املوارد واملوظف��ني واآلليات الهيكلية التي تعمل يف 

مؤسساتهم.

وبالتفك��ري يف التطبيق من حيث حدوثه داخل مجاالت العمل اإلس��رتاتيجي، ميكننا أن 

نصب جل اهتاممنا عىل الفنيات الرئيس��ة للربنامج وعىل فهم الرتاكيب والقوى االجتامعية.  

ولكل مس��توى من مستويات نظام التطبيق بناؤه االجتامعي املميز والذي يوجه املشاركني 

إىل تنس��يق املوارد واألمور الفنية فيام بينهم.  ويش��تمل هذا البناء االجتامعي عىل آليات 

التنسيق الرسمية مثل التسلسل الهرمي للقيادة والعقود والقوانني وأنظمة تقنية املعلومات، 

لكنه يش��مل أيضاً املعتقدات واملعايري الثقافية غري الرس��مية التي تش��كل طريقة تفس��ري 

الربنامج وتنفيذه.  وملا كان الربنامج الرئييس يتكون من مس��تويات متعددة ومرتاكبة، فلكل 

مستوى تراكيبه االجتامعية الخاصة به، إذ إن ما ينشأ من العنارص التصويرية للتطبيق يعد 

مبثابة نتيجة للقوى الديناميكية داخل مجال السياس��ة واملنظامت الخطوط األمامية لنظام 

التطبيق.

ولتوضي��ح ه��ذا املفهوم املهم، نعود إىل التمثيل من الطبيعة.  فنجد أن الش��كل )1-3( 

يعرض تصوراً مبس��طاً.  وكام نالحظ يف كيفية تدفق املياه من النظام الطبيعي لرتشيح املياه 

يف البح��رية، يتدفق الربنامج الرئييس من خالل عدة مس��تويات يف عملية التطبيق.  ويجري 

املاء من خالل نظم بيئية مصغرة ذات طبقات، ولكل نظام تكوينه الخاص، أي أن به نباتاته 

وصخوره وحيواناته الخاصة به.  وكل طبقة مجهزة تجهيزاً فريداً لرتش��يح أنواع محددة من 

املخلفات وإضافة املعادن املهمة للمياه.  وتجري املياه من خالل طبقات نظام الرتشيح من 

االتجاهات كافة.  وبالطبع س��يؤثر التغيري يف تكوين نظام البيئة املتعدد الطبقات يف جودة 

املياه يف بركة املياه الواسعة.
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شكل )1-3(

توضيح للنظام متعدد املستويات مع العنارص املشرتكة واملتميزة

 

ومتثل النظم البيئية الثالثية الطبقات املعروضة يف الشكل )3-1( املجاالت الثالثة للعمل 

اإلس��رتاتيجي التي تعمل يف مس��توى مجال السياس��ة واملنظمة والخطوط األمامية يف إطار 

عملنا.  وبينام تم ترتيب طبقاتها بالتسلسل، نجد أن الحدود املوضوعة حولها حدود عضوية 

ويس��هل اخرتاقها8.  ويف هذا السياق، نجد لكل مستوى بناءه االجتامعي الفريد الخاص به، 

لكنه يندمج يف محيط املس��تويات األخرى.  ويعمل البناء االجتامعي يف كل مس��توى عمل 

املرشح حيث يشكل الربنامج الرئييس الذي مير من خالله.  وتعد بعض الرتاكيب االجتامعية 

كثيف��ة لدرجة أنها تغري ما متر من خالله تغي��رياً جوهرياً، يف حني تعد الرتاكيب االجتامعية 

األخرى غري محكمة لدرجة أن تأثريها بس��يط جداً.  وباملثل، نجد بعض األفكار التصويرية 

منيعة حيث تندفع من خالل أي حد سليم نسبياً، يف حني نجد األفكار األخرى مرنة معرضة 

ألن تتأثر يف تكوينها بالقوة واملغزى الثقايف للنظام االجتامعي.

 وهذا التوضيح مبس��ط جداً.  ففي معظم مجاالت السياسة، تشرتك أكر من منظمة يف 

عملية التطبيق ويتخذ بعضها أدوار تفويض املنظامت يف املقام األول، يف حني تتخذ منظامت 
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أخرى أدوار مقدمي الخدمات.  ورمبا تتنوع النتائج بناء عىل املنظامت املش��اركة وتراكيبها 

االجتامعية املتنوعة، التي تش��كل الربنامج الرئييس.  وعىل سبيل املثال، ليس غريباً أن نجد 

اختالف��اً يف معيار رضا العمالء يف حفظ األغذي��ة والحجم الكيل لألطعمة املوزعة عىل األرس 

املحتاجة من رشكة إىل أخرى.  ويعتمد تفس��رينا عىل مجاالت العمل اإلس��رتاتيجي الفريدة 

التي تعمل داخل كل مؤسسة والتي تشكل كيفية تطبيق أفكار الربنامج يف هذا السياق.  

وتقدم دراسة التطبيق من حيث حدوثه داخل مجاالت العمل اإلسرتاتيجي نقطة بداية 

مفيدة إلحداث التغيري الفعال.  انظر عىل سبيل املثال مشكلة السياسة بالنسبة لألمهات غري 

العام��الت واألمهات التي ال عائل لهن.  وال ميكن حرص األفكار الواقعية حول ما ميكن بذله 

لدراسة هذه املشكلة، إذ ترتاوح من اإلعانات املالية املبارشة إىل توفري التعليم والتدريب إىل 

دعم املجموعات، إضافة إىل تعليم الس��لوكيات الشخصية الالئقة.  وتسرتعي هذه املشكلة 

اهتامم مجموعة من الكيانات متضمناً ذلك أصحاب العمل يف القطاع الخاص ومؤسس��ات 

تقديم الخدمات االجتامعية غري الربحية والكنائس.  ويف بعض األحيان، يعمل املسؤولون يف 

هذه املؤسسات معاً لتصور ما ميكن عمله وجمع املوارد املشرتكة وكذلك املشاركون واألمور 

الفني��ة.  ولكل كيان بن��اؤه االجتامعي مع توف��ري مجموعة فريدة من املوارد واملش��اركني 

والتجربة التصويرية التي تش��كل أفكارهم حول ما ميكن عمله لحل املش��كلة.  وس��يكون 

الربنام��ج ال��ذي تم تطويره يف آخر األمر هو نتاج املناقش��ات يف مجال السياس��ة واملنظمة 

والخطوط األمامية.  فكيف ميكن للفرد الذي يرغب يف تحسني النتائج لألمهات غري العامالت 

وبال عائل الس��عي إلحداث التغيري يف هذا النظام؟  إننا ننظر إىل ذلك باعتباره صعوبة فنية 

وتكيفية تتطلب إدراك الظروف الحالية يف نظام التطبيق واكتساب املهارات إلحداث التغيري 

الس��لويك واالجتامعي.  وس��وف نعود إىل هذه الصعوبات والتحدي��ات وما ميكن عمله يف 

مرحلة الحقة من هذا الكتاب.  لكن يف الوقت الحايل، س��نتناول الرتكيز عىل متكني القامئني 

عىل التطبيق لتحليل أفضل لكيفية الكشف عن هذه العملية يف النظام.

والخطوة الجوهرية األوىل يف تحليل التطبيق هي تفصيل الربنامج الرئييس.
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البرامج الرئيسية:

كام سبق بيانه يف الفصل األول، نعتقد أن السؤال الرئييس واملحدد للتطبيق يكون كالتايل:  

كيف نحقق التغيري املطلوب يف املجموعة املس��تهدفة؟  وتكمن اإلجابة عن هذا السؤال يف 

العنارص العملية التي طورها العاملون يف مجال العمل اإلس��رتاتيجي لتنفيذ الربنامج، املشار 

إليه هنا باسم الربنامج الرئييس"9.  فهو يركز عىل تطوير وسائل تحقيق الغايات املطلوبة أو 

"اإلنتاجية" التي تربط املدخالت واملخرجات معاً.  وميكن أن يطلق مديرو الربنامج عىل ذلك 

اس��م النموذج املنطقي أو س��ري العمل أو خطة الربنامج.  لكن حتى لو مل نستخدم الصيغة 

املتس��قة، فنحن ندرك أن الربنامج الرئييس يعد مبثابة الطريقة التي يتم من خاللها تطبيق 

األنشطة لتغيري الظروف الحالية يف النتائج الالحقة.

ومن البداي��ة، أوىل باحثو التطبيق االهتامم بتقنية الربنام��ج عىل أنه جزء جوهري من 

نتائج التطبيق.  ويف هذا السياق كتب كل من جيفري بريسامن وآرون ويلدافيسيك يف كتاباً 

ح��ول التطبيق يف عام 1983 وجاء فيه:  "لتفعيل التغيري يف الظروف الس��لوكية والتنظيمية 

والبيئية تعتمد الس��لطة السياسية عىل األمور الفنية الالزمة لتفعيل هذا التغيري، ومع ذلك 

ال يحقق هذا التغيري القدر الكايف من الرضا، كام الس��لطة السياس��ية عىل حجم املشكلة مبا 

يف ذلك عدد الس��كان ودرجة التغيري املطلوب"10.  وبينام اع��رتف هذان الباحثان وغريهام 

بأهمية األمور الفنية يف الربنامج، فإنهم قاموا بتبسيط هذا التباين إىل بمُعد واحد يف محاولة 

لتصنيف املتغريات وتطوير األمناط للتنبؤ بظروف التطبيق11.

وب��دالً من تصنيف األمور الفنية الخاصة بربنامج بعينه بأنها "عالية" أو "منخفضة" عىل 

مقياس معني، فرمبا يكون من األفضل دراسة كيف يقوم املعنيون بتجميع تلك األمور الفنية 

وتكوينها يف مجال العمل اإلسرتاتيجي.  وهذا يفرس سبب اختالف الربنامج الواحد باختالف 

مكان تطبيقه.  كام أن هذا التفس��ري يس��اعد عىل إبراز كيف أن العمل اإلس��رتاتيجي الذي 

يقوم به األفراد املس��ئولون أنفس��هم عن التطبيق ميكن أن يس��اعد عىل تحسني التطبيق.  

فالربامج الرئيسية ليست ثابتة بل تتشكل حسب عملية التطبيق.  وهنا نفصل ثالثة أنشطة 

مهمة يف تلك العملية وهي:  وضع خيارات فعالة، وتحديد منطق التغيري، وتنسيق األنشطة 

لتحقيق هذه النتائج.
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إعداد الخيارات القيمة القابلة للتطبيق:

تشتمل مس��ألة إعداد الخيارات الفعالة والقابلة للتطبيق عىل تطوير أو اختيار طريقة 

الربنامج املناس��بة التي تتسق مع الهدف من السياس��ة أو الربنامج وظروف السياق13.  كام 

تتضمن مس��ألة إعداد الخيارات املش��كلة التي يجب دراستها، بجانب الهدف الذي نسعى 

إىل تحقيقه وتبني أيضاً مجموعة األنش��طة التي تعد مناس��بة ملعالجة هذه املشكلة.  وهذا 

األم��ر غالباً م��ا يكون عملية - ويكفي فيها مجرد مراجعة املامرس��ات وتطبيقها عىل النحو 

املوض��ح يف الترشيع أو استنس��اخ منوذج التدخل الذي ثبت تأث��ريه عملياً، إال أن ذلك يعد 

تحدي��اً ميكن التعامل معه.  ومن األمور التي تكر مناقش��تها بني األطراف الفاعلة يف مجال 

العمل اإلس��رتاتيجي وضع الجوهر الفني للتطبيق، ويقصد به "النهج" املس��تعمل من أجل 

تحقي��ق التأثري املطل��وب.  ويتم تعريف الربنام��ج الرئييس وتنقيح��ه وتعديله عند فحص 

وتفس��ري السياسة أو الربنامج يف مجال السياس��ة أو املؤسسة ومستويات الخطوط األمامية 

ضمن نظام التطبيق.

وقد حرك هذا النقاش املياه الراكدة وأوجد حالة من الحيوية والديناميكية حول املجال 

واألدوات املناسبة واملجموعات املستهدفة التي يتم تقديم الخدمات لها.  فكلام زاد االتفاق 

حول األمور األكر فعالية، كان من الس��هل حدوث التعامالت الروتينية ألن تقليل مس��احة 

التفاوض والوصول إىل حلول وس��ط أمر رضوري.  وعندما تنشأ حالة الخالف حول الربنامج 

الرئييس، يتعني عندئٍذ عىل بعض العاملني التخيل عن فرضياتهم األولية حول ما هو مطلوب 

وم��ا هو قابل للتنفيذ حتى قبل تطوير الربنامج.  ويف ه��ذه الحالة ينبغي أن يرتكز النقاش 

عىل تطوير بعض الفرضيات املشرتكة حول ما ميكن القيام به للميض قدماً.  وتعكس عملية 

التوصل التفاق الكثري حول الهدف الجامعي الذي ينبغي تحقيقه وكيفية السعي لتحقيقه.

وعىل هذا، فليست جميع خيارات الربامج املحتملة ممكنة يف مجاالت العمل اإلسرتاتيجي.  

فاأليدولوجية السياسية تشكل التصور العام للمشكلة العامة والتدخالت املحتملة، كام تؤثر 

التجربة والبنية التحتية املوجودة داخل املنظامت يف معرفة املسؤولني باملشكالت والحلول 

وكذل��ك م��ا ميكن تنفيذه مع وضع قي��ود املوارد يف االعتبار.  وهن��اك تكاليف كثرية ترتبط 

بتطوير البنية التحتية الجديدة وغالباً ال يكون هذا األمر ممكناً.  وباإلضافة إىل ذلك، تشكل 
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فرضيات القامئني بالتطبيق حول املجموعات املس��تهدفة ومعرفتهم وقدراتهم العوامل التي 

يراها املس��ؤولون مهمة لصياغة التدخالت املناسبة والفعالة.  ومن هنا نستطيع القول بأن 

هذه الفرضيات ليست ثابتة بل تتغري مبرور الوقت.  

وبالنظر إىل موضوع اإلسكان نجده مثاالً واضحاً لهذه النقطة.  فعىل مدار خمسني عاماً، 

دارت مناقشات كثرية حول أفضل الطرق لتحسني قدرة الفرد عىل تحمل تكاليف اإلسكان يف 

الواليات املتحدة، فنتج عن هذه املناقشات تطوير اإلسكان الذي تديره الدولة، وكان ذلك يف 

نهاية الحرب العاملية الثانية، وإدارة الدولة لإلسكان كانت الطريقة األفضل واملبارشة لتوفري 

مسكن ألعداد كبرية من املواطنني.  ولكن مبرور الوقت ظهرت عيوب لهذه الطريقة متثلت 

يف العزلة االقتصادية، والعنرصية املقيتة التي سادت مسألة اإلسكان.  ومن ثم كانت هناك 

حاج��ة لطريقة جديدة تتجنب هذه العيوب، وكان ال بد من توفري الدعم الحكومي املبارش 

للمس��كن، ومالت الكفة نحو االتجاه إىل تفعيل آليات الس��وق يف كل من اإلعانات املقدمة 

لألرس املحدودة الدخل، والدعم املقدم لرشكات التطوير العقاري.  فإذا ما نظرنا ناحية قوة 

الطلب، فسنجد أن برامج اإلسكان تستهدف األرس ذات الدخل املحدود، إذ تيرس لهم فرصة 

استئجار منزل وفق آليات السوق الحر.  ويستطيع املستفيدون اختيار املكان الذي يريدون 

العيش فيه بدالً من تجميعهم يف أحياء محددة يف املساكن العامة.  وحيث ال تعمل آليات 

الس��وق الحر بحرية كافية - إذ مل يقبل جميع أصحاب العقارات بس��ندات الخصم الخاصة 

باإلس��كان - واجه املستفيدون مشكالت يف تطبيق هذه الطريقة.  وإذا ما نظرنا ناحية قوة 

العرض، كانت اإلعفاءات الرضيبية املقدمة لرشكات التطوير العقاري إلنشاء وحدات سكنية 

بأسعار معقولة تعمل بسالسة أكر يف معظم مجاالت السياسة.

 ويربز هذا املثال س��مة عامة، فال يتم تقييم جدوى الربنامج واعتامدها بشكل موضوعي 

مرة واحدة ولجميع األش��خاص.  فالذي نراه ممكناً اآلن يتغري مبرور الوقت مع أيدولوجيات 

التعلم والتحول.  وعند تطبيق هذا األمر عىل تحليل الربامج يف عملية التطبيق، فهذه الرؤية 

تساعد يف تقديم تصور للسبب الذي يجعلنا نرى أن اعتامد طرق محددة يعد وسيلة مناسبة 

ملعالجة مشكلة عامة وعدم النظر إىل وسائل أخرى.  وأصبحت األيدولوجيات املختلقة شائعة 

وتضع الرشوط املقبولة قانوناً عند صياغة املناهج ووضعها والطرق الخاصة بعملية التطبيق.
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الوقوف على منطق التغيير:

هن��اك عنرص آخر مه��م يف الربنامج الرئييس وهو منطق التغي��ري الذي يربط املقدمات 

بالتوايل ويربط املدخالت باملخرجات، وهذا املنطق يشار إليه أحياناً باسم املنطق السببي14.  

وهناك العديد من األسئلة املهمة التي يتعني طرحها، ومنها كيف يحقق الربنامج التغيري يف 

الفئة املس��تهدفة؟  ما الفرضيات املطروحة حول س��لوك الفئة املستهدفة؟  وما الفرضيات 

املطروحة حول فعالية األنشطة التي تم اختيارها وحول العاملني املنفذين لتلك األنشطة؟

وبالنس��بة لبعض تقنيات الربامج، نجد االرتباط واضحاً، فإذا تم تس��جيل أم بال عائل يف 

الربنامج الحكومي الخريي للغذاء )كوبونات الطعام(، فس��تتمكن من رشاء طعام إضايف ولن 

يشعر أطفالها حينئٍذ بالجوع.  ولكن تظل هناك بعض الفرضيات، ومنها مثاًل أن تلك األم قد 

تستخدم املساعدات الغذائية التكميلية لرشاء الطعام ألطفالها ولن تقوم بتوزيعه ولن تدخر 

منه لنفس��ها، وهنا يتجىل منطق السببية بوضوح.  وبالنسبة لألمور الفنية املتعلقة بالربامج 

األخرى، فال يكون منطق السببية واضحاً بالدرجة نفسها.  فعىل سبيل املثال، بدالً من إمداد 

األم التي تعيش مبفردها بالدعم، فأنت تقوم بتس��جيلها يف فصل درايس يعلمها كيفية زراعة 

خرضوات خاصة بها.  وبينام ال يزال املرء يشري إىل أن الهدف من الربنامج هو تقليل احتاملية 

تع��رض األطفال للجوع )ورمبا زيادة احتاملية تناولهم طعاماً صحياً(، س��يقدم برنامج تعليم 

كيفي��ة الزراعة فرضيات بش��أن رغب��ة األم التي تعيش مبفردها ووقته��ا وقدرتها عىل زراعة 

الخرضوات، وفرضيات بأن الحديقة ستنتج ما يكفي من الطعام لتلبية االحتياجات الغذائية 

لعائلته��ا.  وعالوة عىل ذلك، نجد الربنامج التعليمي أكر تعقيداً من عملية فرز املس��تحقني 

للدعم، فبينام ميكن لعملية االس��تحقاق أن تكون عملية آلية مع اختالف بس��يط عرب مواقع 

التطبي��ق املختلفة، فمن املرجح أن تختلف جودة الفصل التعليمي ومحتواه ونطاقه اختالفاً 

كبرياً باختالف مواقع التطبيق، ومن املحتمل أن يؤثر كل ذلك يف النتائج.

لطامل��ا رأى الكثري من الباحثني األوائل يف مجال التطبيق أن مش��كلة هذه السياس��ة أو 

أهدافها قد تؤدي إىل تعقيد األمور الفنية املتعلقة بالربامج وظروف تطبيقها 15.  وبالنظر إىل 

ذلك املثال سنكتش��ف أن هذه الفرضية ال تنطبق عىل كل األحوال.  وبقياس هذه املشكلة 

عىل السياسة - واملشكلة هنا يف هذه الحالة هي الحد من انعدام األمن الغذايئ لألم املعيلة 
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الت��ي تعيش مع أرستها - يتم تطبي��ق برنامجني مختلفني متام االختالف.  وتؤثر عدة عوامل 

مهمة يف منطق التغيري.

 أوالً، متي��ل األم��ور الفنية للربامج التي تتطلب تغيري الس��لوك إىل أن تكون أكر تعقيداً 

من فنيات الربامج التي تتعامل مع الناس.  ونجد أن الربامج العامة، وخاصة برامج الخدمة 

العامة، تتطلب بعضاً من عنارص التغيري الس��لويك، وهناك أيضاً برامج خدمة تركز يف املقام 

األول عىل التعامل مع الجمهور16.  فمثاًل، يعمل الضامن االجتامعي لربنامج رعاية املس��نني 

بش��كل روتيني يف جميع أنحاء البالد؛ والسياس��ة هي التي تحدد معايري االستحقاق، ويتم 

التأك��د من أحقية األفراد للتمتع بالرعاية من خالل فحص املس��تندات والوثائق الرس��مية، 

ويت��م التأكد وفحص هذه املس��تندات من خالل األنظمة الحاس��وبية.  بالتأكيد يقع بعض 

األفراد يف املجموعة املس��تهدفة خارج املعايري، كمن لديهم خربات عمل فريدة أو يكون رد 

فعلهم قاٍس عند إخطارهم بأن املنافع املقدمة لهم يجري تغيريها.  ولكن ميكن توقع هذه 

االستثناءات وتطوير عمليات الربامج البديلة، ولكن بوجه عام، تتعامل تقنيات التعامل مع 

الناس مبعيار منصف، حيث تركز عىل التحكم يف الوصول إىل املنافع العامة.

 هن��اك العديد من األمثلة التي توضح السياس��ات والربامج التي تركز عىل تغيري الناس.  

وهن��اك محاوالت يف مجال الصحة النفس��ية، والرتبية يف مرحل��ة الطفولة املبكرة، والرعاية 

الصحية، وحامية البيئة، وتقنيات الربامج لتغيري سامت وترصفات الناس البدنية أو النفسية 

أو االجتامعية أو الثقافية.  وهذا العمل معقد ويجري تطبيقه عىل من يتصلون اتصاالً مبرشاً 

بالجامهري خالل عملهم - كاملستش��ارين، واملعلمني، واملهنيني الطبيني، واملرشدين البيئيني - 

وقدرتهم عىل تكييف اإلجراءات الحتياجات عميل معني وظروفه.  ويش��رتك مقدم الخدمة 

ومتلقيها معاً يف إنتاج برنامج حقيقي ميكن تطبيقه ألنه يتطلب انخراط العميل فيام يقدم.  

ويف مث��ل هذه الحاالت، قد يش��كل التصنيف األخالقي لكل م��ن املوظفني والعمالء ما تم 

تنفي��ذه، وخل��ق املزيد من االخت��الف يف الخدمة التي يتم تقدميها ع��ىل أرض الواقع.  كام 

يتم تخصيص هذا النم��وذج التصوري املعقد من خالل التقييم األخالقي، واألحكام املهنية، 

واملشاركة.  ومن املس��تحيل توقع األنشطة أو توحيدها بشكل روتيني يف الفنيات املتعلقة 

بتغي��ري الناس.  وميكن لهذا التعقيد أن يجعل األمر أكر صعوبة لتطوير عمليات وإجراءات 
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موحدة يف واقع األمر، وقد تقلل املعايري املوحدة من فعالية التدخالت التي تستهدف تغيري 

السلوك.

 ثاني��اً، ال تحدد مش��كلة السياس��ة الربنامج الذي يتم اختياره.  ويكم��ن التعقيد أحياناً 

يف نوع املش��كلة التي يجري دراستها.  فقد أش��ار علامء التطبيق السابقون إىل ذلك بتعبري 

"قابلية املش��كلة لالنقياد والحل" 17.  وتكون املشكالت أكر انقياداً وقابلية للحل عند توافر 

الحد األدىن من االختالف يف السلوكيات التي تسبب املشكلة، وكذلك عندما تكون املجموعة 

املستهدفة هي مجموعة صغرية يسهل التعرف عليها، وعندما ال يكون مقدار التغري املطلوب 

يف الس��لوك مقداراً كبرياً.  وميكن أحياناً أن تكون مشكلة هذه السياسة - مثل انعدام األمن 

الغذايئ - أكر قابلية لالنقياد عن طريق الحد من االفرتاضات حول التغيري السلويك.  ويعتمد 

توف��ري كوبون��ات الطعام عىل عدد أقل م��ن الفرضيات حول الس��لوكيات املتغرية أكر من 

الفصل الدرايس.  لذلك، قد يفضل البعض كوبونات الطعام بوصفه نهجاً مبارشاً وأكر كفاءة 

ملعالجة املشكلة.

 أما بالنس��بة لكثري من مش��كالت هذه السياسة، فال ميكن الوقوف عىل التغيري املنشود 

ألنه يكون مسألة معقدة جداً.  ففي هذه األماكن، يكون من الصعب لهذه السياسة تبسيط 

الوس��ائل الت��ي ميكن عن طريقها تحقي��ق النتائج املرجوة.  وهذا أم��ر مفهوم ورمبا يكون 

مرغوب��اً فيه.  وم��ن املرجح أن يفضل الفرد الذي يبحث عن عالج باإلرش��اد النفيس لعالج 

إدم��ان املخدرات املنهج الفردي بدالً م��ن عالج واحد للجميع، إذا أمكن حتى تعريف مثل 

هذا العالج.  وغالباً ما يكون ملقدمي الخدمة واملس��تهدفني خصائص ودوافع مختلفة، ومن 

املس��تحيل التنبؤ بكيفية ردود أفعالهم تجاه أي نوع من التدخالت.  وبالنس��بة للمزيد من 

املش��كالت املعقدة، تمُوجه املوارد غالباً نحو زيادة نوعي��ة التفاعل يف وقت تقديم الخدمة 

لض��امن تقديم خدمة من املرجح أن تؤدي إىل تغري إيجايب يف الس��لوك، ومن ثم يف فعالية 

نوع التدخل.

 األنشطة التنسيقية:

إن تنس��يق األنش��طة هو العملية النهائية التي تضع الصياغة النهائية للربنامج األسايس 
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يف مجاالت العمل اإلس��رتاتيجية.  والس��ؤال إذن هو كيف س��يتم تنسيق األنشطة لتحقيق 

األهداف؟  وهل س��يتم تقديم جميع الخدمات أم أن األمور الفنية املطلوبة س��تأيت هكذا 

بدون أي مجهود؟  أم هل سنتعاون مع منظامت خدمية أو مقدمي خدمات للعمل تنفيذ 

بعض التدخالت؟  وكيف س��يتم تنظيم عملية س��ري العمل فيام يتعلق بالتنسيق والتواصل 

بني املش��اركني؟  ويرتبط تعقيد البنية إلنتاج الربنامج مبارشة بدرجة تعقيد الربنامج نفسه.  

ويش��ري املختصون يف النظام واإلدارة لذلك بوصفه النظرية التوقيفية، ووفقاً لهذه النظرية 

نج��د أن البنية التي تتطور داخل املنظم��ة تعتمد عىل نوع العمل املنجز والرشوط الالزمة 

إلنجاز امله��ام. 18 وقد تتطلب الربامج، التي ميكن أن تكون موحدة، تخصصات أقل وإرشافاً 

أقل يك يقوم العاملون عىل تنفيذ الربامج، وعىل النقيض من ذلك تحتاج الربامج غري املوحدة 

إىل خرباء متخصصني أو تفاعالت فردية.  

 وهن��اك مثال تقليدي يوضح هذا األمر وهو التطبيق ال��ذي تتبناه مدينة ما بخصوص 

الطريقة املتبعة لجمع النفايات، ومقارنة هذه الربنامج بالربنامج الذي تتبناه املدينة نفسها 

لرعاية املس��نني.  ويندرج برنامج جمع النفايات تحت فئة الربامج البس��يطة نسبياً - حيث 

يكون منطق التغيري واضحاً وضوحاً نسبياً - وسيقلل الجمع األسبوعي للقاممة من املساكن 

من احتاملية أن تتجمع املخلفات يف الش��وارع أو يف الس��احات.  ومن ثم ميكننا القول بأن 

األمور الفنية لربنامج جمع النفايات هي أمور روتينية يف عملية رسمية ميكن أن ينفذها أي 

ش��خص لديه املوارد املطلوبة )كش��احنة لجمع القاممة مثاًل(.  ومهمة التنسيق مهمة فنية 

سهلة، وميكننا بسهولة أن نالحظ ما إذا كانت األمور الفنية للربنامج ال تعمل، فمن املحتمل 

أن يش��كو الس��كان إذا مل يتم جمع قاممتهم، وميكن لجولة رسيعة يف الحي أن تؤكد هذا 

االدعاء.  

 وع��ىل الجانب اآلخر نجد أن برنامج الرعاي��ة االجتامعية الذي تخصصه املدينة لرعاية 

املواطنني كبار الس��ن برنامج أكر تعقيداً.  ورمبا كان الهدف هو توفري مكان آمن للس��كان 

لالنخراط يف املجتمع واملش��اركة، ومن ثم زي��ادة قدرتهم عىل تحقيق الرفاه بوجه عام.  يف 

حني ميكن أن يكون من املرجح لبعض جوانب الربنامج أن تكون روتينية، إال أن درجة توحيد 

املعايري قد تكون منخفضة بالنسبة للخدمات املقدمة، وتعلم ذلك الفن ليس بسهولة لعبة 
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البينج��و أو فصل تعليمي لليوجا، ومن ثم نجد هذا األمر يتطلب قواعد مختلفة وموظفني 

لديهم خربة فريدة، وتقديم املزيد من التعقيد يف جدولة وتنس��يق الخدمات لكبار الس��ن.  

واألم��ر األك��ر صعوبة هو مالحظة مدى تأثري الربنامج.  وم��ن الصعب جداً قياس املفاهيم 

مث��ل مفهوم الرفاهي��ة، وهو أكر صعوبة من قي��اس ما إذا كان يتم جم��ع القاممة أم ال.  

ورمبا يش��كو كبار السن إذا مل يكن الربنامج مالمئاً، ولكنهم قد يكونون أقل استعداداً لتقييم 

األهداف الرئيسية لتوفري الربامج اآلمنة واملمتعة.  

ويق��دم هذا املث��ال خاصتني من خصائص تقني��ة الربنامج التي ميك��ن أن تؤثر يف بنية 

التنس��يق.  ويس��تخدم العلامء مصطلح خصوصية األصول لإلش��ارة إىل درجة الخربة الفنية 

واس��تثامر املواد الالزمة إلنتاج التكنولوجيا أو تقديم الخدم��ات.  تختلف الربامج أيضاً من 

حيث س��هولة قياس النتائج أو القدرة عىل رصد هذه النتائج.  وقد اس��تخدم املختصون يف 

الشؤون العامة هاتني امليزتني لإلشارة إىل الظروف التي يكون التعاقد الخارجي مبوجبها أكر 

أو أق��ل فائدة19.  وم��ن املرجح أن تتطلب األمور الفنية للربنامج التي لها نس��بة عالية من 

خصوصية األصول أو لها نتائج يصعب قياس��ها، رقابة متزايدة، أو ما يس��ميه االقتصاديون 

تكاليف املعامالت، وهي تجعلها أكر تكلفة للتعاقد الخارجي مع جهات خارجية.  ويف هذه 

الحاالت ال ميكن تربير اتخاذ قرارات بالتعاقد الخارجي بس��هولة عىل أساس توفري التكاليف 

أو الكفاءة، ورمبا ال يزال األمر مربراً ألسباب أخرى مثل الخربة الفنية أو الجدوى السياسية.

 وهنا نجد أن املقارنة بني التعاقد الخارجي واإلنتاج املحيل ليست هي العامل األهم يف 

عملية تنس��يق األنش��طة، فالقرارات التي يتم اتخاذها أيضاً بشأن تسلسل األنشطة أو سري 

العمل تعد من العوامل ذات األهمية.  كام أن هناك أسئلة تطرح نفسها مثل:  ما الخطوات 

التي تش��تمل عليها عملية تحويل املدخ��الت إىل مخرجات؟  وأين تحدث هذه الخطوات؟  

ولإلجابة عن هذه األسئلة، يتم جمع بعض الربامج، وتنظيمها بحيث يمُنفذ كل يشء وينتهي 

يف خطوة واحدة، مبش��اركة عامل واحد )أو قس��م أو منظمة( ويكون مسؤوالً عن العملية 

بأكملها.  أما الربامج األخرى فتس��ري وفق تسلسل معني، وتكون منظمة بحيث تكون هناك 

خطوات مرتبة؛ ويكون للعاملني املختلفني )أو األقس��ام( معرفة تخصصية، ومن ثم يكونون 

مسئولني عن جميع األنش��طة.  ومبجرد إنجازهم لنشاطهم، يقومون بتسليم املنتج للعامل 
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أو القسم التايل، كام هو الحال يف خطوط اإلنتاج.  ويف الصناعات العالية الكثافة يعمل عدد 

كبري من العامل، وهناك العديد من األقسام، والكل من ذوي الخربة ويعملون معاً عىل حل 

املشكلة، كام هو الحال يف غرف العمليات يف املستشفيات.

 وهناك أيضاً خلف البنية املادية لألنش��طة اختالفات يف كيفية تداول املعلومات بش��أن 

األنش��طة عند تنفيذها.  ويل��زم تطوير قنوات االتص��ال مثل النظام األس��ايس لتكنولوجيا 

املعلوم��ات واللقاءات املبارشة املقننة، لضامن ح��دوث التنفيذ.  ويجب التوصل إىل قواعد 

تش��غيل بني األنش��طة التي تتم إدارتها والتوافق عليها.  ويجب أن يكون هناك توافق عىل 

ج��داول العاملني ويف واق��ع األمر، تتوقف العدي��د من تفاصي��ل إدارة الربامج عىل جدارة 

وفاعلية جهات االختصاص التي لديها املهارات املهمة وامللموس��ة لتنس��يق أنشطة الربامج 

الالزمة.  وميكن كذلك تش��كيل تنس��يق األنشطة من خالل اآلليات السابقة )آليات التقييم 

والتهذيب( املدخلة يف الربنامج.  وأحياناً تتم صياغة مقاييس األداء عىل مس��توى واحد من 

نظام التطبيق ويتم فرضها عىل نظام آخر أو تتم مشاركتها مع نظام آخر.  وميكن كذلك أن 

يقدم تقييم الربنامج الرس��مي معلومات قيمة عن كيفية تطوير الربنامج أو كيفية مواءمته 

مع الربامج األخرى بصورة أكر فاعلية.  

الجمع بين البرامج األساسية:

تؤث��ر هذه العمليات الثالث األساس��ية - وهي عملية وضع اختي��ارات قابلة للتطبيق، 

وعملية تحديد منطق التغيري، وعملية تنس��يق األنش��طة - تأثرياً مبارشاً يف االختالف الذي 

ن��راه يف تطبيق السياس��ات والربامج ضمن مجاالت العمل اإلس��رتاتيجية املختلفة.  وهناك 

مفاهيم مختلفة حول ما يجري بش��كل عام، وحول اإلج��راءات التي يتم اتخاذها يف نقطة 

معين��ة أو حيال حدث مع��ني يف وقت ما.  وهناك أمور فنية للربامج الروتينية وهذه األمور 

يت��م تنفيذها بصورة روتينية ومتكررة وتكون أكر س��هولة يف التنفيذ مهام اختلفت مواقع 

تنفيذه��ا.  وعندما يتحقق التوافق حول طبيعة املش��كلة والتدخالت الفعالة، فمن املرجح 

أن تس��تمر عملية التطبيق كام تم تصميمها.  أما الربامج األكر تعقيداً فليس وارداً أن يتم 

تنفيذها بصورة مستمرة.  وال ميكن أن نفرتض أن تكون طبيعة الجهات املستهدفة متامثلة 

يف كل األح��وال.  أضف إىل ذلك أن تفس��ري التعليامت الخاص��ة بالربنامج يختلف باختالف 
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البيئة التي يتم فيها تنفيذ الربنامج، وذلك ألن كل نش��اط من أنش��طة الربنامج تتم تهيئته 

بشكل يتالءم مع البيئة.  ونظراً للقيود التي تحيط بأنشطة الربنامج، تقل نسبة التوافق بني 

القامئني عىل التطبيق.  وقد تؤثر هذه القيود يف إسرتاتيجيات املنفذين.

 هناك قيود عىل مناقشتنا للربامج األساسية، ومن املنطقي أن نصوغ فرضيتنا عىل أساس 

أن يت��م تطوير الربام��ج بطريقة عقالنية وخطي��ة، إذ يتم النظر إىل األنش��طة الثالثة التي 

وصفناها بأنها "ثالث خطوات نحو التطبيق الناجح".  أول هذه الخطوات يتمثل يف إنش��اء 

خيارات قابلة للتطبيق، أو الهدف املراد إنجازه يف إطار القيود.  ثانياً، تحديد منطق التغيري، 

عىل أساس التغيري املنشود يف الفئة السكانية املستهدفة ضمن املعايري املحددة يف "الخطوة 

1." ثالثاً، األخذ بعني االعتبار األنشطة الالزمة إلحداث التغيري املنشود "الخطوة 2"، وتصميم 

هيكل تنس��يقي من ش��أنه أن يكون أكر كفاءة وفعالية لتحقيق نتائ��ج الربنامج.  يف واقع 

األمر، إذا استمر الربنامج حقاً بهذه الطريقة، فلن يكون لدينا أي سبب لكتابة هذا الكتاب.

 أحياناً تس��ري املش��كالت والحلول واملش��اركون معاً بطريقة خطية، من أعىل إىل أسفل 

ك��ام يتصورها الباحث��ون.  ويتم مترير الترشيع��ات التي تضفي الصفة الرس��مية عىل نهج 

ما )الربنامج األس��ايس( ملعالجة مش��كلة عامة من خالل السياس��ة.  كام يتم وضع العملية 

قيد التنفيذ ويتم اختيار املنظامت لتنفيذ السياس��ة متاش��ياً مع القصد الترشيعي.  وأحياناً 

تتمركز س��لطة القرار لتش��كيل الربنامج األس��ايس يف وكالة واحدة أو فرقة عمل معينة.  يف 

تلك الحاالت، مبجرد اختيار الربنامج األس��ايس، يستخدم القامئون عىل التنفيذ قنوات اتصال 

تناسب متابعة العملية ويستخدمون آلية التقييم والتهذيب لضبط العمليات إذا لزم األمر.

 ه��ذا املفهوم للنهج العق��الين التخاذ القرارات مقنع جداً، ألن��ه يتوافق مع املعتقدات 

التقليدية لعملية التطبيق، وهي تتمثل يف اتباع خطة محددة س��لفاً فحس��ب.  ورغم ذلك 

غالباً ما تحدث تس��ويات سياسية كبرية بني األيديولوجيات املتنافسة عند سن الترشيعات.  

وهنا توجد حوافز كبرية لرتك صياغة مواصفات الربامج للوكاالت القامئة عىل التنفيذ.  وغالباً 

يتم التعامل مع القضايا العامة من خالل ما يس��ميه الباحثون "منوذج سلة املهمالت لصنع 

القرار"، حيث تش��ارك تيارات املش��كالت والحلول واملش��اركون معاً حول فرص االختيار20.  

وحتى إذا أش��ارت الترشيعات لكيفية تنفيذ الربنامج، فإن تحديد واختيار نهج ما هو أشبه 
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بعملية الرتقيع.  وهي تشري إىل قدرة معينة لدى بعض الناس عىل استخدام األشياء املتاحة 

من أجل إنشاء وبناء يشء جديد.  ويف مفهومنا، يتم تطوير تكنولوجيا الربامج األساسية أيضاً 

عندما نكون عىل اتصال مع الربامج التنظيمية الحالية ونكون عىل معرفة بظروف الخطوط 

األمامية، فكالهام أيضاً من مجاالت العمل اإلسرتاتيجي.  

 ويف حني يحمل الربنامج األسايس أهمية قصوى يف مركز تحليل عمليات التطبيق، تساعد 

البنية االجتامعية لكل مجال من مجاالت العمل اإلسرتاتيجي عىل رشح كيفية تطوير وتغيري 

الربامج.  وبعض جوانب البنية االجتامعية س��هلة الفهم، كالقواعد الرسمية واملوارد املادية.  

ولكن الجوانب غري الرس��مية للنظام االجتامعي، كالقيم واملفاهيم التي يتبناها املشاركون، 

أك��ر صعوب��ة يف تعريفها من املفاهيم التي تكون خارج النظ��ام.  فدعونا نأخذ يف االعتبار 

هذه العوامل الهامة بدورها.  

كشف اآلليات والتراكيب االجتماعية:

تخيل أنك يف عملية رشاء منزل ألول مرة، وأخربك أحد أصدقائك عن برنامج الدولة الذي 

يوف��ر دفعة أوىل كمس��اعدة ملن يرغ��ب يف رشاء منزل ألول مرة مثل��ك.  "معونة مجانية؟" 

فكرة جيدة "بالتأكيد، قم بتس��جييل!" ولالشرتاك يف الربنامج، عليك أن تشرتي منزالً من أحد 

املش��اركني؛ مام يعني عدم إمكانية اس��تخدام مرصفك املحيل.  ويصدف عدم وجود أي من 

املصارف املشاركني يف مكان قريب، لذلك عليك استكامل طلبك عىل اإلنرتنت أو عرب الهاتف.  

وبعد استكامل األوراق، وبعد سلسلة من رسائل الربيد اإللكرتوين واملكاملات الهاتفية، وحتى 

املراس��الت ع��رب الفاكس )أنت حتى ال تع��رف إذا كان الناس ال يزالون يس��تخدمون أجهزة 

الفاكس!(، تدرك حينها أنه يجب عليك استكامل حضور فصل درايس ملدة مثاين ساعات حول 

عملي��ة رشاء املنزل قب��ل أن تتمكن من الحصول عىل املوافقة النهائية للحصول عىل القرض.  

وق��د وجدت بالفعل منزلك، ومتت املوافقة عليه مس��بقاً من قبل املق��رض، وقمت بتوقيع 

األوراق مع وس��يط العقارات، وبذلك ال تنطبق عليك حقاً معظم محتويات الفصل الدرايس 

بعد اآلن.  ويقع أقرب فصل درايس عىل بعد ستني دقيقة، وال يبدأ الفصل الدرايس التايل حتى 

الش��هر املقبل.  عند هذه النقطة، ميكنك التلويح بيديك يف الهواء قائاًل:  "لن أفعلها!" كيف 

ميكنهم جعل العملية مبثل هذا التعقيد؟  وملاذا يصمم أي شخص مثل هذا الربنامج املعقد؟
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 والحقيق��ة تكمن يف كون هذا الربنامج، مثل الربامج األخرى، مل يصمم ليكون غري كفء 

أو غري فعال، فهذا ال يعني أن واضعي السياسات أو األشخاص املوظفني املشاركني يف تنفيذ 

الربنامج جهلة أو مهملون.  وأحياناً نجد أن مامرسات الربامج، التي يمُنظر إليها عىل أنها غري 

فعال��ة أو عائق أمام التحدي��ات، أصبحت جزءاً ال يتجزأ من النظام الحايل، وأصبحت كذلك 

يغلب عليها الطابع املؤس��يس.  كام ميكن أن تعزى هذه املامرس��ات بوضوح إىل متطلبات 

املمول أو السياسة؛ ومع ذلك فقد تكون مصادر املامرسات األخرى أقل وضوحاً.  رمبا كانت 

رداً عىل الضغوط التنافسية يف الوقت نفسه لتمييز الخدمات من مقدمي خدمات آخرين.  

أو رمب��ا أدرجت املامرس��ات لتكون جزءاً من منوذج مثايل يف معاي��ري هذه الصناعة أو وفقاً 

لتوصيات املؤمترات املحلية.  أو رمبا كان قرار إدراج بعض املامرسات بيد العاملني امليدانيني 

الذين احتاجوا إىل وسيلة فعالة لتتبع كل من يتلقى الخدمات.

 ال يعني تأصل املامرسات يف الربنامج، أنه ال ميكن تحسني التطبيق.  ورغم ذلك يتطلب 

إدخال تحسينات عىل عملية مثل هذه الرتكيز عىل أمور أهم من االهتامم بالوعي باملشكلة 

أو حت��ى تبني أف��كار جيدة حول الكيفية التي ميكن بها إع��ادة هيكلة العملية.  ويتطلب 

التغي��ري فهاًم للقيود التي تعمل يف كل مس��توى والت��ي أدت إىل التصميم الحايل.  تذكر أن 

التعريف األسايس للسياسة الفعالة وتنفيذ الربامج هو السعي لتحقيق التغيريات التي توافق 

عليها املؤسسات.  وبحسب التعريف، فهذا يعني أن التغيري ال يحدث إال إذا أدرك املشاركون 

يف امليدان، واملنظامت، واملجاالت السياسية مرشوعية التغيري وطلبوا املوارد الالزمة لتنفيذه.  

وبعبارة أخرى، حتى يصبح التغيري دامئاً، يلزم االتفاق وتوفر موارد كافية يف نظام التطبيق.  

 يف مجايل السياس��ات والربام��ج املعقدة، ميكن أن ميثل االتف��اق والحصول عىل املوارد 

الكافية لتغيري الربنامج تحدياً.  ويهتم العديد من املشاركني مبحاولة ضامن تلبية احتياجاتهم 

عن طريق التغيري املقرتح، ولو عىل حساب فعاليتها الشاملة.  وضمن املبادرة نفسها، ميكن 

أن يك��ون هناك تنازع عىل بعض املامرس��ات بصورة أقل أو أك��ر.  فمثاًل قد تكون املعايري 

الخاص��ة بتحدي��د املؤهلني لتلقي الخدم��ات أو تحديد املنطقة الجغرافي��ة التي يجب أن 

تس��تهدف مثرية للجدل، يف حني تعد صياغة استامرة القبول أقل عرضة للجدل، ولكن ليس 

هذا هو الحال دامئاً.  وتتحدد املسائل املثرية للجدل وكذلك من له التأثري يف اتخاذ القرارات 
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من خالل ديناميات الس��لطة والثقافة العاملة يف مجال العمل اإلسرتاتيجي.  يشري الباحثون 

إىل ذل��ك بوصفه الس��لطة الرشعية؛ إذ ينظر إىل الفاعل ع��ىل أن له الحق الرشعي يف اتخاذ 

القرارات نيابة عن شخص آخر21.  وباالعتامد عىل ديناميات السلطة والثقافة، ميكن أن تنبع 

هذه السلطة من القدرة عىل التحكم يف املوارد، ومن املوقف الرسمي أو غري الرسمي داخل 

التسلسل الوظيفي أو التسلسل القيادي، أو الفهم املشرتك.  

 أحياناً يتطلب تغيري مامرس��ات التطبيق تحويل ديناميات الس��لطة والثقافة للس��امح 

بقبول األفكار واملامرسات الجديدة واعتبارها مرشوعة.  وحيث تعد هذه الديناميات خاصة 

ببيئة معينة، فمن الصعب وصفها وصفاً عاماً.  ومن خالل االستفادة من النظريات السابقة 

ودمجه��ا، نقوم بتصنيف التأثريات املش��رتكة عىل نطاق واس��ع والت��ي تعمل ضمن أنظمة 

التطبيق من حيث السلطة والثقافة.

 ويف هذا املفهوم، نبتعد عن املفاهيم املقيدة للسلطة السياسية والشائعة يف الدراسات 

الس��ابقة لتنفيذ السياس��ات، التي وضعتها بش��كل صارم يف أدوار الترشيع أو األدوار ذات 

الطاب��ع الرس��مي22.  وبدالً من ذلك، تتأث��ر جميع عنارص الربنامج األساس��ية، متضمناً ذلك 

األهداف التي يتعني إنجازه��ا واألفكار العامة حول كيفية تحقيق تلك األهداف؛ مبجموعة 

م��ن العوام��ل، بعض هذه العوامل من داخل املؤسس��ة وبعضها اآلخر ينش��أ من خارجها.  

وتش��مل هذه العوامل الترشيعات الرسمية أو السياسة وكذلك أحوال السوق، واملامرسات 

الرشعية، والقيم الفردية.  وكل منها، يقوم باملس��اعدة عىل توفري وسائل اإلجابة عن األسئلة 

األساس��ية يف تطبيق السياس��ات والربامج بش��أن الخيارات القابلة للتطبيق، ومنطق التغيري 

املفضل، والوس��ائل املمكنة لتنس��يق األنشطة.  قد يكون يف أي نظام اجتامعي معني، واحد 

أو أكر من هذه القيود االجتامعية حتمياً للكش��ف عن املعايري واألنش��طة يف هذا السياق.  

ويقدم الجدول )3-1( ملخصاً حول ذلك.  
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السلطة السياسية واالقتصادية:  اإلكراه والمنافسة:

جدول )1-3(

السلطة والثقافة يف مجاالت العمل اإلسرتاتيجي

وضع خيارات قابلة 

للتطبيق
تنسيق األنشطةتحديد منطق التغيري

ماذا نريد تحقيقه؟  ما السؤال الشامل

هي مجموعة األنشطة 

التي تعد مناسبة ملعالجة 

هذه املشكلة؟

كيف سنقوم بعمل تغيري 

يف املجتمع املستهدف؟

كيف سيتم تنسيق 

األنشطة التي ستحقق 

األهداف؟

السلطة السياسية واالقتصادية

تحديد األنشطة املسموح القوانني والقواعد

بها قانوناً ونطاق 

التدخالت

تتطلب عمليات 

وإجراءات معينة

تنص عىل من املعني 

ومن املسؤول، ومن لديه 

السلطة السياسية

يربر الحاجة إىل التدخل أحوال السوق

العام عىل أساس جدوى 

السوق أو فشله

يحفز العمليات التي 

تزيد من الكفاءة 

والربحية

يؤثر يف االستعداد 

للتعاون عىل أساس درجة 

املنافسة

الثقافة

إضفاء الرشعية عىل 

املامرسات

التعامل مع املشكالت 

والحلول بطرق تم قبولها 

سابقاً

يقلل من عدم اليقني عن 

طريق اعتامد العمليات 

واإلجراءات التي تناسب 

ما يفعله اآلخرون

يؤثر يف االستعداد لتعاون 

قائم عىل السمعة والثقة 

أو استنساخ التفاعالت

يتم اختيار التدخالت عىل املعتقدات والقيم

أساس القيم واملعتقدات

إسناد العمليات األساسية 

عىل افرتاضات حول سلوك 

املجموعة املستهدفة

تؤثر يف االستعداد لتعاون 

قائم عىل األهداف والقيم 

املشرتكة

ملحوظة:  عىل الرغم من التعبري الرس��مي الخاص بفليجس��تني وماك آدامز بشأن نظرية املجال التي نصت عىل 

بعض اآلليات، فقد عكفنا بشكل أعمق عىل قاعدة واسعة من العلوم النظرية االجتامعية لتحديد اآلليات الرسمية 

وغري الرسمية للبنية االجتامعية التي تتصل بتطبيق السياسات والربامج.  نيل فليجستون ودوغ ماك آدامز، "نحو 

نظرية عامة عن مجاالت العمل اإلسرتاتيجي"، النظرية االجتامعية 29، رقم 1 ]20 11[:  1-26. 
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تف��رض القوى يف البيئة الخارجية، من حيث التعريف، قيوداً عىل األنش��طة التي تجري 

ضمن مجاالت العمل اإلس��رتاتيجي واملهمة لتطبيق السياسات والربامج.  وغالباً ما يستخدم 

العلامء مصطلحات الس��لطة السياس��ية والس��لطة االقتصادية لتعكس مدى تأثر الس��لوك 

باملصال��ح العامة، والذي غالباً ما يكون من خالل الحكوم��ة، أو قد يتأثر باملصالح الخاصة، 

والتي تم إدراكها من خالل الس��وق التنافسية23.  فمثاًل، يجب أن تلتزم املنظمة التي تتلقى 

منح فيدرالية كبرية باللوائح الفيدرالية بخصوص املحاسبة واملشرتيات ومامرسات التوظيف 

إذا كانت تريد الحصول عىل هذه الجائزة.  وهذا هو تأثري السلطة السياسية التي تصاحب 

التمويل العام.  والتمويل العام ليس هو املصدر الوحيد للس��لطة السياسية، فهناك مصادر 

أخرى للس��لطة السياسية، ميكن أن تكون اللوائح، وترخيص النظام األسايس، وحتى عمليات 

املواطن القامئة عىل التش��ارك.  ويوفر كل منها أساساً للدفاع عن اتخاذ القرارات يف الساحة 

العامة.  ويكون للرشكة التي تبيع السلع أو الخدمات يف السوق الحرة السلطة االقتصادية، 

فيام تقوم بإنتاجه وتسعري املنتجات أو الخدمات للمستهلك، كام أن لها السلطة االقتصادية 

عىل املوردين واملنافسني واملستثمرين.  ومن خالل تلبية متطلبات السوق وااللتزام برشوط 

السلطة االقتصادية، تزيد أرباح الرشكة.

 ق��د تتأثر ال��رشكات تأثراً كبرياً بالس��لطة االقتصادية، وتكون ال��وكاالت الحكومية أكر 

تقيداً بقيود السلطة السياسية، إال أن جميع املنظامت مقيدة إىل حد ما بالسلطة السياسية 

والس��لطة االقتصادية معاً.  ويف هذا املوضوع، صاغ الباحث يف الشؤون العامة باري بوزمان 

أبع��اد العنارص لتعكس هذا الواقع24.  فبغض النظر عن القط��اع، تعد كل الهيئات هيئات 

عامة بصورة أو بأخرى.  ويجب عىل الرشكات الخاصة االلتزام باللوائح املتعلقة باالنبعاثات 

البيئية، والس��المة املهني��ة، والحد األدىن لألج��ور.  ويتفاوت معظم املؤسس��ات العامة يف 

امت��الك عنرص أو أكر من عنارص الس��لطة االقتصادية.  فعندما تس��تخدم الوكاالت العامة 

آليات السوق يف تخصيص السلع والخدمات، مثل رسوم مقابل الخدمات، وسندات الخصم، 

والعقود التنافس��ية، فهي بذلك تعتمد عىل هذه الس��لطة.  وعندما تؤس��س الوكاالت غري 

الربحية املؤسس��ات االجتامعية لجمع األموال من خالل استئجار املساكن، وبيع القهوة، أو 

من خالل تشغيل النقل، فهي بذلك تستفيد من السلطة االقتصادية.
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 وقد جرت العادة عىل تطبيق مفاهيم الس��لطة السياسية واالقتصادية عىل السلوكيات 

التنظيمية؛ ولذلك من املتوقع أن تؤثر السلطة السياسية واالقتصادية يف السلوك يف مجاالت 

السياس��ة أو يف الخطوط األمامية.  ولفهم كيفية تأثري الس��لطة يف عملية تطبيق السياس��ة 

والربامج، نشري هنا إىل مصدرين شائعني هام:  البيئة القانونية والتنظيمية وأحوال السوق.

البيئة القانونية والتنظيمية:

تذخر أبحاث ودراسات التطبيق السابقة بالعديد من الدراسات التي أجريت عىل البيئة 

القانونية والتنظيمية باعتبارها أكر اآلليات تأثرياً يف التطبيق.  فقد ركز املنهج التنازيل )من 

القم��ة إىل القاع( عىل أهمية صياغة أهداف واضحة تص��ور املهام واملوارد الالزمة لتحقيق 

النتائج املنش��ودة.  وكام ذكرنا من قبل، هناك أس��باب عملية تشري إىل أن هناك عدداً قلياًل 

من السياس��ات التي تش��تمل عىل هذا املس��توى من التحديد.  ورمبا ال يرتبط أي برنامج 

معني يجري تطبيقه بجزء محدد من الترشيعات، بل تتأثر برامج كثرية بسياس��ات متعددة 

وأحياناً متضاربة.  وال تش��تمل هذه السياس��ات عىل الترشيع الرس��مي الذي تم إقراره يف 

الكونجرس فحس��ب، ولكن تش��مل أيضاً القوانني اإلدارية التي أصدرتها الهيئات العامة أو 

اللوائح واملتطلبات املصاحبة للدعم العام.

 وليس معنى ذلك التقليل من أهمية تأثري الترشيعات واللوائح، بل العكس هو الصحيح، 

فمن الخصائص املهمة التي متيز تطبيق السياسة والربنامج عن أمناط التغيري األخرى، دعمها 

من خالل بعض أش��كال السلطة السياسية.  وهذه أيضاً سمة مهمة متيز دراسة التطبيق يف 

الشئون العامة عن دراسة التطبيق يف املوضوعات األخرى ذات الصلة مثل أبحاث العمليات 

أو علوم التدخل بوجه عام.  ففي الشئون العامة، ال يثري اهتاممنا إن كان املستشفى الخاص 

يدمج املامرسات العامة يف نظام رعاية املرىض أم ال، فاملستشفيات تتبنى مامرسات جديدة 

كل ي��وم بدءاً من نظام تخطيط س��ري األعامل الجديد إىل نظ��ام توفري العالج الجديد تحت 

ظروف محددة.  ومع ذلك، فاملامرس��ة الجديدة املدمجة أس��اس يف السلطة السياسية، أي 

الترشي��ع والقوانني اإلداري��ة أو قوانني التمويل العام، وتقع هذه املامرس��ات اآلن يف دائرة 

اختصاص الشئون العامة.
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وبين��ام ال تكون البيئة القانونية والتنظيمية محددة متاماً للنتائج، فإنه من الرضوري أن 

يكون لها تأثري يف تش��كيل نطاق ومنهج الربنامج الرئييس.  ونجد أن القوانني واللوائح تقيد 

مجال الربنامج من خالل تحديد األنشطة املسموح مبامرستها من الناحية القانونية.  وهناك 

تباين كبري يف مدى توضيح الس��لطة السياس��ية الرس��مية لألنش��طة املحددة التي ميكن أو 

يتعذر مبارشتها يف إطار تطبيق الربنامج.  ومام يزيد الصورة تعقيداً أن النطاق املسموح به 

للتدخ��الت نطاق ضيق، إذ تتطلب عملية تحديد النطاق تقديم تفس��ري قانوين للهدف من 

السياس��ة بناًء عىل األولوية القانونية التاريخية )انظرعىل سبيل املثال حكم املحكمة العليا 

يف قانون الحصول عىل الرعاية الصحية بأسعار ميرسة أو األحكام األكر شيوعاً الصادرة عن 

املحكمة(.

وهذه املهمة التي نشري إليها باسم تفويض املؤسسات يف نظام التطبيق، تفرس املتطلبات 

القانونية ثم إصدار القوانني اإلضافية أو التوجيهات الرس��مية للعاملني اآلخرين يف مجاالت 

السياس��ة لضامن االلتزام بالس��لطة السياس��ية.  وتعتمد هذه الهيئات بصورة متكررة عىل 

العاملني لدراسة مجال السياسة من حيث الترشيعات أو اللوائح أو أحكام املحكمة التي قد 

يك��ون لها تأثري يف طريقة تنفيذ الربنامج.  وال تقترص هذه املراجعة عىل بدء برنامج جديد، 

ب��ل عىل العكس ال بد أن تلتزم أية تغريات أو تحس��ينات تط��رأ عىل طريقة تنفيذ الربنامج 

باملتطلبات والرشوط القانونية.  وأحياناً تكون الحاجة إلجراء مراجعة قانونية س��بباً يف منح 

املؤسس��ات املفوضة أو الكيانات األخرى يف بيئة السياس��ة التي تتمت��ع بالخربة القانونية، 

سلطة قوية التخاذ قرارات التطبيق.  وملا مل يكن تفسري املتطلبات القانونية موضوعياً دامئاً، 

أمكن أن تتعدد املناقشات حول نطاق األنشطة املسموح بها بتعدد العاملني يف مجال األداء 

اإلسرتاتيجي.  

 والبيئة القانونية لها دور مبارش يف تفسري منطق التغيري أو إعاقة هذا املنطق من خالل 

القيود التي تفرضها عىل األنش��طة املس��موح بها، ومنطق التغيري هو الذي يربط املدخالت 

باملخرجات.  وأحياناً ميكن للقوانني واملتطلبات املصاغة بحس��ن نية أن تجعل من الصعب 

للمجموعة املستهدفة الوصول للربنامج أو االستمرار فيه من خالل العملية.  حتى لو كانت 

فك��رة الربنامج العامة جيدة - مثل توفري مس��اعدة الغ��ذاء اإلضايف ملحدودي الدخل - فلن 
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يحق��ق الربنامج ذاته النتائ��ج املرجوة إذا كانت متطلباته صعب��ة.  ويكمن جزء من مهمة 

م��امريس التطبيق املاهرين يف فحص القواعد واملتطلب��ات املتنوعة للربنامج، وذلك لتحديد 

أي املتطلبات رضورية للحفاظ عىل التوافق الس��يايس، وأيها ليس رضورياً.  وأش��ار باحثون 

آخرون إىل ذلك بكرس عادة الروتني الحكومي لتبسيط العمليات25.

وه��ذا األمر يحت��اج إىل مهارة لنحدد أي املتطلبات املتاحة يحم��ي القيم العامة الهامة 

كاملساواة أو جودة الخدمات وأيها يخدم الغرض العام بدرجة أقل.  وتشري الباحثة يف الشئون 

العامة ليشا دي هارت ديفيز إىل "الروتني األخرض" بوصفه القواعد واللوائح املكتوبة املتاحة 

التي تساعد يف تسهيل األهداف العامة املقصودة ورمبا متنع املامرسات العشوائية واملتقلبة.  

وم��ن خالل لقاءاتها مع موظفي امل��دن، وصف أحد مفتيش القوانني الروتني األخرض بقوله:  

"إن القوان��ني تيرس أداءنا لوظائفنا، فقد تم س��ن القوانني حتى أثبت أين ال أختلق القوانني، 

فف��ي معظم الح��االت ميكنني القول ليس أمامي أي حرية للت��رصف، فهي متنحني املخرج 

إذا أراد شخص ما الجدال معي بصفتي مفتشاً عىل استيفاء معايري الوقاية من الحرائق"26.

وباإلضافة إىل تقييد األنش��طة املس��موح بها، تص��ور البيئة القانونية املش��اركني الذين 

يش��اركون يف تنفيذ األنش��طة، ولكنها نادراً ما تحدد جميع املش��اركني الذين يش��اركون يف 

عملية التطبيق.  كام تعمل القوانني واللوائح عىل تحديد أدوار املش��اركني وآليات املساءلة.  

وأحياناً يتم تحديد الهيئات التي يحق لها سن الترشيعات، ويتم أيضاً تحديد أدوات الدعم 

مثل املنح التنافسية والعقود، أو النص عىل منع التمويل بوصفه أولوية لربنامج بعينه.  وال 

ينطبق ذلك عىل جميع الحاالت، وحتى إن كان ذلك معموالً به، فال يزال هناك نطاق واسع 

حول عدد املشاركني وكيفية تنسيق العمل خالل عملية التطبيق.

 ورغم ذلك ميكن أن يركز كل من إجراءات التمويل والخربة القانونية للحكومة صالحياتها 

يف هيئ��ات خاصة ويف نطاق سياس��ات معينة.  وميكن منح هيئات قيادية محددة س��لطة 

سياس��ية، وبذلك يتم منحها دوراً محورياً يف تنظيم الربنامج، بغض النظر عن خربتها الفنية 

أو خربتها يف نطاق سياسات محددة.  ومبجرد وجود تلك السلطة يستمر التمويل الحكومي 

داخل نطاق تلك السياس��ات، ومبجرد أن توف��ر الترشيعات منط إعانات مالية للمزارعني أو 

نظام تغذية تكمييل للعائالت محدودة الدخل، فإن القوى السياسية تتكفل بأن متثل عنارص 
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الربنامج تلك مميزات لنطاق تلك السياس��ات.  وللقيام باملهام البد من أن يكون هناك دعم 

مايل حكومي لضامن الحفاظ عىل الطرق وتشغيل املدارس وتوفري خدمات للصحة النفسية.

أحوال السوق:

غالباً ما تعمل األس��واق جنباً إىل جنب مع الهيئات السياس��ية باعتبارها وسيلة لتنظيم 
األنش��طة، وبدالً من االعتامد عىل القوانني واللوائح، تعتمد األسواق عىل أموال املستهلكني.  
وقياس��اً عىل منطق العرض والطلب، توفر الربامج خدم��ات وتدخالت تتوافق مع حاجات 
واهتامم��ات أولئك األش��خاص الذين يس��تهلكون تل��ك الخدمات.  ويس��تمر تقديم هذه 
الخدمات ما دامت أهميتها وقيمتها يف السوق.  ويف حال كانت تلك الخدمات ال تحمل أي 
قيمة يف الس��وق فلن يكون هناك اس��تنفاد للموارد يف تقييم الخدمات يف السوق ومن ثم 
يتوقف استنفاد املوارد لتقديم الدعم للربنامج.  وهذا يعطي داللة قوية عىل وجوب تغيري 
يشء ما، ومتيل األس��واق إىل الس��ري بوترية أرسع من الترشيعات.  ويف الوقت الذي تستغرق 
في��ه الترشيع��ات والتمويالت الحكومية عدة أش��هر أو عدة س��نوات لتتوافق مع خيارات 

مقومات السوق، يستمر تغري السوق بتغري الخيارات املفضلة.

ومن ثم فليس من املده��ش أن نجد يف بعض الدول كالواليات املتحدة األمريكية مثاًل، 
نزع��ة عام��ة نحو االنخراط يف آليات الس��وق أثناء تطبيق ذلك الربنامج وتلك السياس��ات.  
وعىل الرغم من احتاملية وجود انهيارات أو إخفاقات يف السوق تحول دون توفري بضائع أو 
خدمات بش��كل كامل، يبحث صناع السياسات وأصحاب املهن عن وسائل وطرق لتخصيص 
أنش��طة محددة أو اس��تخدام آليات س��وقية لبعض جوانب آلية التطبيق.  وغالباً ما تحدد 
الرغبة يف إرشاك آليات الس��وق شكل األنش��طة املتاحة خالل عملية التطبيق.  ويف العديد 
من مجاالت تلك السياس��ات، تعمل األس��واق بالفعل بوصفها جزءاً ال يتجزأ من نطاق تلك 
السياس��ات.  فإذا ما نظرنا إىل املثال التوضيحي املشار إليه أعاله، يعود الربنامج الذي تنوي 
اس��تخدامه كربنامج رشاء املنزل للم��رة األوىل، بالفائدة عىل البنية التحتية الحالية لس��وق 
القروض العقارية للبنوك واملستثمرين.  ومع ذلك، من املمكن أيضاً أن يؤدى االعتامد عىل 
البني��ة التحتية للس��وق إىل إعاقة الربامج؛ وعىل أقل تقدير ل��ن تتمكن التدخالت التي تم 
تطويرها من إحداث نفقات ال ميكن تعويضها بالنس��بة للمش��اركني يف عمليات السوق، بل 

عىل األرجح ينبغي أن تساعد يف تحسني الربحية.
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ولذلك تقيد أحوال الس��وق األنش��طة املدمجة باعتبارها جزءاً من منطق التغيري، وهذا 
التقييد رمبا يكون بقدر البيئة القانونية يف العديد من نطاقات السياسات أو أكر من ذلك.  
ولي��س بال��رضورة أن يتم اعتبار ذلك جيداً أو س��يئاً، ولكن هذه هي الحقيقة.  وبالنس��بة 
لبع��ض الربامج تدفع أيضاً الجهة املس��تهدفة بش��كل مبارش نظري الخدم��ات أو املنتجات 
املقدم��ة باعتبارهم عمالء.  وينطبق ذلك عىل العديد من خدمات الرعاية الطبية، وينطبق 
أيض��اً عىل األمهات ذات الدخل املحدود الذين يتلقون املس��اعدة الغذائية التكميلية.  ويف 
الوق��ت الذي رمبا يتلقى فيه العم��الء إعانات مالية من خالل التأم��ني الصحي أو البطاقة 
االئتامنية، فإن باس��تطاعتهم اختيار أماكن إنفاق تلك اإلعانات املالية.  ويتم توفري إعانات 
مالية للس��كن ورعاية الطفل بطرق مش��ابهة؛ ومن املمكن أن يقوم األفراد الذين يحصلون 
عىل إعانات مالية باس��تخدام قسائم الرشاء وسندات الخصم املبارش عىل الخدمات والسلع 
التي يختارونها.  وميكن أن يس��تمر قرار تش��كيل الربنامج بتقديم اإلعانات املالية للجهات 
املستهدفة بدالً من تقدميها للجهات املانحة عىل حسب قرار السياسات التي متت صياغتها 
يف الترشي��ع.  وميك��ن أيضاً أن ميثل ذلك القرار الوس��يلة األكر فعالي��ة إلحداث التغيري يف 
الجهات املستهدفة وميكن أال يكون كذلك )فمثاًل نجد هذا القرار يقوم بتفعيل االستقرار يف 
الس��كن أو نجده يضمن جودة رعاية الطفل(.  ومع ذلك كله هناك احتامل بأن يتم تقييد 

الدعم وذلك بهدف تحسني فعالية نتائج التطبيق.

 وغالباً ما تؤثر أحوال السوق املتعلقة مبجاالت العمل اإلسرتاتيجي يف استعداد املشاركني 
للتعاون يف عملية التطبيق وتؤثر أيضاً يف رشوط التعاون.  ومتثل درجة املنافسة بني الجهات 
الفاعل��ة إحدى الجوانب الهامة لذلك.  وترتبط املنافس��ة بكل م��ن العرض والطلب؛ ومن 
املمك��ن أن تؤدي املوارد املحدودة إىل رفع درجة املنافس��ة، خاصة إذا ما تعددت الجهات 
التي تقدم الخدمات نفسها.  وعند تعدد الجهات التي تقدم الخدمات نفسها، فمن املمكن 
أن تؤدي املنافس��ة إىل خفض تكلفة توفري أنشطة برامج معينة.  ومن املمكن أن تقوم تلك 
الجهات بخفض النفقات ليك تحظى بإعانة أو عقد، ومن ثم يسهم ذلك يف خفض النفقات 
اإلجاملية للخدمات.  ومع ذلك هناك أوجه عديدة من أوجه املقايضة لزيادة درجة املنافسة 
ألنها تؤثر تأثرياً مبارشاً يف اس��تعداد الجهات املقدمة للخدمات للتعاون يف الشئون األخرى.  
وتكون أحوال التعاون مواتية بش��كل أكرب عندما تتوافر املوارد وميكن التنبؤ بها، مام ميّكن 

األطراف الفاعلة من اتخاذ قرارات مستقلة تتعلق باالشرتاك يف مرشوعات تعاونية27.
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ويف بع��ض األماكن الت��ي توجد بها موارد متغايرة، يقل مس��توى املنافس��ة ويقل أيضاً 

مس��توى التطور امليداين.  فمن املمكن أن ميثل االس��تثامر الخريي الخ��اص عنرصاً مهاًم يف 

مثل ذلك الس��ياق لتحسني فعالية تطبيق السياس��ات والربامج، فاملوارد املالية املوجودة يف 

املس��اعدات املالية الخريية بإمكانه��ا أن تطلق العنان لإلبداع الذي يس��مح بتطوير حلول 

جديدة.  وباإلضافة إىل نطاق دعم التمويل املبارش، من املمكن أن يؤدى التمويل الخريي إىل 

جمع متعهدي الخدمات س��وياً إليجاد موارد جديدة مثل معلومات مشرتكة للربنامج، وهي 

بدوره��ا تتطور لتكون مجموعة من األدوات أو اإلس��رتاتيجيات العملية املفيدة.  ويف حالة 

اس��تقرار مثل تلك االستثامرات املالية مبرور الوقت ميكن ملثل تلك االستثامرات أن تستفيد 

من تطور موارد التطبيق القيمة داخل نطاق السياسات أو املنظامت28.

 ومن األش��ياء التي تثري االنتباه أن املوارد املالية غالباً ما تس��تطيع إيجاد موارد جديدة 

حتى مع انعدام املرونة املطلوبة.  ويف نطاق العمل اإلسرتاتيجي حيث تنخفض هبات املوارد 

وحيث تكون املوارد املالية غري مس��تقرة وغري كافية، تزيد احتاملية حدوث املنافسة.  وتركز 

األطراف الفاعلة عىل اس��تمرارية الهياكل التنظيمية األساسية بدالً من التفكري املبدع إليجاد 

طرق جديدة للتعامل مع املش��كالت املعقدة.  وعندما ينخفض مس��توى املوارد، تندر غالباً 

املعلومات املتعلقة بتحسني التطبيق، ومن ثم ال ميكن مشاركتها بسهولة.  فاملنافسة من أجل 

امل��ال واملنح العقارية واألفكار والعالقات هي جزء ال يتجزأ من بيئة العمل، وهي الوس��يلة 

الوحيدة لتحقيق املهام.  ومن املمكن أن تكون هناك منافس��ة عىل جميع مستويات أنظمة 

التطبيق.  وعىل مس��توى نطاق السياسات من املحتمل أن تتنافس هيئات مختلفة من أجل 

الحص��ول عىل عق��ود أو منح لتوفر أنش��طة برامج محددة.  وعىل مس��توى املنظمة هناك 

احتامل أن تتنافس برامج مختلفة لخفض امليزانية وتخصيص وقت للعاملني.  وهناك احتامل 

أيضاً أن يتنافس العاملون يف الخطوط األمامية للحصول عىل عالوات أو لجذب عمالء.

المعايير والقيم الثقافية:  المشروعية واالقتداء:

يف الوق��ت الذي تلزم فيه العوامل الخارجية مثل الس��لطة السياس��ية وأحوال الس��وق 

أنشطة التطبيق بشكل مؤكد، يكون من املألوف االستامع إىل مديري الربامج وهم يرشحون:  

"يف الوق��ت الذي من املفرتض في��ه حدوث ذلك، دعني أخربك بكيفية عمل األش��ياء".  إن 
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كيفية "حدوث ذلك بش��كل فعىل" تعكس غالباً الثقافة املوجودة يف بيئة العمل.  ويصعب 

تحدي��د الثقافة ووصفها، والتي تعد أمراً هام��اً لنجاح التطبيق، دون تجربة آليات التطبيق 

للمرة األوىل.  وتتطلب الثقافة كذلك فهاًم نوعياً لآلليات املوجودة عىل األرض، أو ما يدعوه 

العامل كليفورد جريتس "شبكات الداللة التي ينسجها البرش"29.

وبعكس اللوائح والتفويضات التي يتم فرضها من خالل السلطات الهرمية، تنمو جذور 

الثقافة من الطرق غري الرسمية التي تنسجها كل من املهام واملوارد والبيئة30، وميثل ذلك كاًل 

من نتيجة وسبب وجود الربنامج الرئييس.  ويؤدي وجود الخلفية الثقافة القوية إىل إحداث 

فهم مش��رتك ينبغي أن يتم متكينه مع العلم بكيفية التمكني هذه.  والخلفية الثقافية هي 

التي تضع منطقاً لفهم األمور، بل وتجعل األمور منطقية أيضاً، مام يوفر وس��يلة للتفكري يف 

كيفية حل املشكالت يف ضوء الخربة املستمدة من دروس املايض.31 وبهذه الطريقة، تساعد 

الثقافة املجتمعات يف وضع توصيف للنجاح والفش��ل، وتس��اعد أيضاً يف إضافة النتائج من 

خالل األنشطة الخاصة بتلك املجتمعات.  وباالهتامم بالثقافة يف تحليلنا للتطبيق، فإننا نقر 

بأن حث الناس عىل العمل سوياً تجاه تحقيق هدف مشرتك ال ميثل مجرد محفزات رسمية 

مثل الرواتب والعقود ولكنه يتعلق بتطوير التزامات مش��رتكة.  ومن املمكن أن تكون مثل 

تلك االلتزامات مبثابة محفز قوى يف تشكيل الجامهري ليتحقق تطبيق الربامج والسياسات32.

وللثقافة دور مؤثر يف كش��ف األمور للن��اس، وإن كان ذلك الدور غري ملموس.  وهناك 

دراس��ة قامت بها آن تيش لني بشأن الس��جون األمريكية لتنفيذ برامج إعادة التأهيل، هذه 

الدراسة ميكن أن تكون مثاالً واضحاً عىل هذه األمر.  فقد قامت بإجراء دراسات يف الربامج 

اليومية لخمس��ة س��جون يف دول العامل، بدالً من مواقع تقييم الربامج الرسمية أو التجارب 

التي تخضع لرقابة مش��ددة33.  وقد تم تكليف كل س��جن من الس��جون املتوسطة التأمني 

بالقي��ام بالتثقيف، والتدريب املهني، وبرامج عالج تعاطي املخدرات.  يف بعض الس��جون، 

كانت التدخالت مجرد وس��يلة إلبقاء املسجونني مشغولني، من أجل "الحفاظ عىل الهدوء".  

ويف س��جون أخرى، كان للتدخالت تأثري تحويل يف مجتمع الس��جناء.  وال تستطيع العوامل 

التقليدية مثل طبيعة الجرائم التي ارتكبها السجناء أو التقارير التأديبية أو اكتظاظ السجون 

التنبؤ بالتباين يف طرق التطبيق.  ولقد أس��هم بصورة مبارشة فهم املوظفني والقادة للربامج 
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يف س��ياق ما تبقى من عملهم، وكفاحهم ونجاحاتهم، يف التأثري يف أنش��طتهم، التي دعمت 

أو أفس��دت أو أحبطت النوايا الرسمية.  يؤمن املوظفون يف السجون ذات الربامج الناجحة 

بأهمية إعادة التأهيل خارج نطاق الغرض من االحتجاز؛ وقد رووا القصص عن تأثري برنامج 

إعادة التأهيل يف زيارات االعتامد وعن تلقيهم الجوائز من رؤس��ائهم نتيجة ملشاركتهم.  مل 

يكن يف الس��جون التي ال تطبق مثل هذه الربام��ج، التزام حتى بفكرة إعادة التأهيل.  وقد 

س��لطت تيش لني الضوء يف تحليل دراس��تها عىل أهمية املواءمة بني أهداف إعادة التأهيل 

الخاصة بالربنامج وقيم السجن.  وتختم قائلة:  "عندما يتم تطويع السياسات ألغراض أخرى 

غري تلك التي توقعها صناع هذه السياس��ة فليس ذلك بسبب أن العاملني عليها ال يفهمون 

عمله��م، ولكنهم يحاولون بالضب��ط أن يفهموا عملهم....  ويؤدي ه��ذا بطبيعة الحال إىل 

الرجوع بكل سياسة جديدة إىل القيم التي كانت واضحة يف منظامتهم"34.  ويف هذه الحالة، 

وك��ام تؤثر العوامل األخرى، تؤثر املعتقدات الثقافية يف ماهية األنش��طة التنفيذية وكيفية 

تنفيذه��ا.  وهناك العديد من الطرق التي ميكن للمرء أن يكش��ف بها عن مصادر الثقافة، 

ونركز هنا عىل آليتني مهمتني:  املامرسات القانونية، واملعتقدات والقيم املشرتكة.  

املامرس��ات القانوني��ة:  نذكر مثاًل برنامج متلك املنازل الذي ت��م توضيحه يف بداية هذا 

القسم.  يستند هذا املثال إىل حالة حقيقية.  تبنت وكالة الدولة نظام قاعدة للربنامج، ووفقاً 

لهذه القاعدة يجب عىل كل ش��خص يريد أن يش��رتي منزالً أن يحرض بنفسه فصوالً دراسية 

متتد ملدة مثاين ساعات من التعليم قبل الحصول عىل الدفعة األوىل كمساعدة.  ومل يتم تربير 

هذا اإلجراء؛ فقد فوض الكونجرس الوكالة لتمويل دفعة أوىل كمس��اعدة، ولكنه مل يضع أي 

رشوط تتطلب التعليم.  بالتأكيد ليس الدافع وراء القرار هو أحوال السوق؛ يف الواقع، أعرب 

املقرض��ون من القطاع الخاص الذين عملوا مع الربنامج عن اإلحباط الذي أصابهم بس��بب 

هذه املتطلبات ألنهم كانوا يفقدون املقرتضني بس��بب ذلك، والذين س��يفضلون رشاء منزل 

مع مقرض آخر أكر من تلبية متطلبات التعليم.  كانت القوة الدافعة وراء الساعات الثامين 

من التعليم يف الفصول الدراس��ية هي أن النموذج قد أقي��م ليكون مبثابة "معيار للصناعة 

الوطنية"35.  أرادت وكالة الدولة أن تحايك أفضل املامرس��ات يف هذا املجال ومن ثم اعتامد 

املعيار إلظهار االلتزام بربنامج ذي جودة عالية.
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 وميك��ن ملعايري الصناع��ة أو كام يطلق عليها "أفضل املامرس��ات"، أن تكون أداة مهمة 

لضامن الجودة واالتس��اق يف تقديم الربامج.  وقب��ل اعتامد معايري الصناعة يف مجال تعليم 

مش��رتي املنزل، مل يكن هن��اك نظام عام للمفاضلة بني املتقدمني ل��رشاء املنازل.  فام خرج 

به املتقدمون بعد دورة دراس��ية مدتها ش��هر هو نفسه ما يخرجون به بعد مكاملة هاتفية 

ملدة ثالثني دقيقة.  وقد انضم املش��اركون يف مجال السياس��ات عرب القطاعات غري الربحية 

والخاص��ة والعام��ة معاً لوضع معاي��ري الصناعة الوطنية التي ميكن أن تك��ون مبثابة املنارة 

ملامرس��ة فعال��ة.  ويتضح التحدي يف أنه بين��ام ميكن ملعايري الصناع��ة أن توفر املرشوعية 

واملصداقية، فإنها ال تضمن بالرضورة برنامجاً فعاالً.  

 هناك تأثريات معيارية أخرى تخلق توقعات ملزمة بش��أن املامرسات املناسبة، ولنتأمل 

معاً القوانني املهنية الحاكمة للمامرس��ة يف مجال التمري��ض أو العمل االجتامعي، واعتامد 

ال��وكاالت غري الهادفة للربح ملعايري اإلدارة لتحقيق ردود أفع��ال إيجابية من لجان متابعة 

األعامل الخريية، أو أفكار الربامج التي يتم مش��اركتها من خالل مجال السياس��ة.  وعندما 

يتم وضع مجال عمل للربنامج، متيل التأثريات التي تم إضفاء الرشعية عليها إىل التعامل مع 

املشكالت والحلول بالطرق التي تم قبولها من قبل، فيمكنها تقديم بعض املربرات للجمهور 

واملمولني عن سبب تنفيذ الربنامج بطريقة معينة.  

 وهن��ا نج��د أن إضفاء الصبغة القانوني��ة عىل املؤثرات له أهمي��ة خاصة عندما يكون 

هناك قدر كبري من الشك حول منطق التغيري الكامن وراء الربنامج - إذ العالقة بني الوسائل 

والغايات غري واضحة.  وأطلق الباحثون يف مجال التنظيم واإلدارة عىل هذه الظاهرة ظاهرة 

التامث��ل:  حي��ث تبدو املنظامت يف مجال معني أكر وأكر تش��ابهاً مع مرور الوقت، وذلك 

بتبني مامرس��ات وهياكل مامثلة للحد من الش��ك والحرية36.  يكمن التحدي يف أن الهياكل 

واملامرس��ات التي قد تكون فعالة جداً يف سياق ما قد ينقصها الكفاءة وحتى قد تكون غري 

فعالة يف سياق آخر.  وتستند "املامرسات املبنية عىل األدلة" التي تعد غالباً معيار الذهب، 

إىل الفرضيات التي قد ال تثبت عند تطبيقها يف بيئات مختلفة.  ويحتاج األمر إىل تحليل ذيك 

لتحديد عنارص تنفيذ الربنامج التي ميكن استعارتها من تطبيقات أخرى ناجحة، كام يتطلب 

األمر تأقلاًم فريداً مع الظروف الخاصة.
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 ميكن أن يس��اعد إضفاء الصبغة القانونية عىل املامرس��ات عىل تس��هيل التنسيق، كام 

ميكن للمهنيني الذين يتش��اركون يف املعايري أو الش��هادات نفسها أن يكون لهم درجة أعىل 

من ثقة بعضهم يف بعض.  وميكن أن يخلق هذا الش��عور باملسؤولية األخالقية لالستمرار يف 

املهام املنوطة بهم وتنفيذها وفقاً للمعايري املتفق عليها.  وأحياناً يمُنظر إىل هذه االلتزامات 

األخالقية عىل أنها أكر فعالية يف تنظيم الس��لوكيات أكر من اللوائح الرس��مية املبنية عىل 

الس��لطة السياس��ية.  يف الواقع، يف بعض املناطق، هناك توجه نح��و صناعة التنظيم الذايت 

لتقلي��ل الحاجة إىل التنظي��م الحكومي.  ويف هذه املجاالت، غالباً م��ا يكون هناك منظمة 

جامع��ة، مثل اتح��اد النقابات الخريي، والت��ي تتحقق من أن املنظ��امت أو الربامج تحقق 

املعاي��ري املتفق عليه��ا.  فمثاًل، يف مجال العالج من تعاطي املخ��درات، ميكن للربامج تلقي 

الش��هادات واالعتامدات املتعددة إلثبات رشعيتها.  وقد يطلب املمولون الشهادات للتثبت 

قبل تقديم املنح أو العقود.  وميكن أيضاً أن تكون هناك رصاعات بخصوص أي معيار يجب 

أن يتبع ألن املعايري املهنية أو الش��هادات ميكن أن تتعارض مع الس��لطة الرسمية للتمويل 

العام.  

املعتقدات والقيم املش��رتكة:  املعتقدات املش��رتكة هي اآللية األه��م لفهم الديناميات 

والرتاكيب االجتامعية يف مجال العمل اإلس��رتاتيجي، وهي متثل أيضاً جوهر الثقافة.  يفرق 

العل��امء بني درج��ات وضوح هذه املعتقدات، ويصنفون بعضها ع��ىل أنها أعراف، والبعض 

اآلخر عىل أنها قيم، ويظل بعضها مجرد فرضيات37.  والفكرة الرئيس��ية ملوضوعاتنا هي أن 

املعتقدات املش��رتكة غالباً م��ا تعمل يف إطار معريف، وتكون وس��يلة لجعلها معقولة، للحد 

م��ن الغموض وجعل العامل أكر وضوحاً.  ولهذه املعتقدات املش��رتكة تأثري يف الربنامج أثناء 

التطبيق.  وغالباً ما تس��تند قرارات قادة ال��وكاالت، ومديري الربامج، والعاملني يف الخطوط 

األمامية يف جميع أنظمة التطبيق، إىل فهمهم للمجموعة املستهدفة، وكيفية عمل الربنامج، 

وتصوراتهم بشأن املشاركني اآلخرين.  

تأمل املعلم الجديد الذي يعمل يف مدرسة حيث يؤمن الناس بأنهم يؤدون أدواراً رئيسية 

يف املجتم��ع، ويمُعلمون الطالب ذوي اإلمكانات غري املس��تغلة، ك��ام أن هذا املعلم يتفاعل 

بشكل دوري مع الزمالء اآلخرين باستمرار ويسعى جاهداً لتحسني مستوى تدريسهم.  ويف 
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املنطقة نفس��ها ش��اءت األقدار ملعلمة أخرى أن تكون يف مدرسة طالبها ليس لديهم دافع، 

ك��ام ينترش االعتقاد بأن النقد املوجة للتعليم العام صحيح.  وهي ترى كيف ينبذ اآلخرون 

زمياًل لهم يبقى متأخراً ليتعلم عمليات جديدة يف تسجيل املحارضات.  وتساعد املعتقدات 

الجامعي��ة يف كل بيئة إىل فه��م ترصفات الناس وإىل طرح التفس��ريات التي يرونها صالحة.  

تتس��ق هذه املعتق��دات التي تدرس له��ؤالء املعلمني الجدد، ثم تدعم س��لوكهم مبا يتفق 

معهم.  وألن التعليم أمر رضوري ومجٍز، من املتوقع أن املعلم الجديد س��وف يستكش��ف 

خيارات تربوية جديدة.  وآخراً، بس��بب معرف��ة أن تعليم الروضة يف الصفوف من )12-1( 

مقس��م سلفاً والطالب ليست لهم دوافع، هناك حافز ضعيف للمعلم املبتدئ لتجربة أمور 

فنية جديدة يف الفصول الدراس��ية.  كام تدعم املعتقدات املش��رتكة اإلجراءات التي تخلق 

مع مرور الوقت واقعاً مفروضاً يف كل مدرسة.  وعندما تتبنى مدرسة الحي منهج رياضيات 

جديداً، فهذا الجانب من جوانب الثقافة يف كل مدرسة يصوغ فهم املعلمني للربنامج وكذلك 

قابلية النتائج املنشودة لالستمرار.  

 أما من حيث تحديد الجدوى من الربنامج األس��ايس، فيكون للمعتقدات حول الس��لوك 

البرشي أهمية قصوى يف تش��كيل منطق التغيري.  هل الناس جديرون بالثقة ولهم دوافعهم، 

أم أنهم أنانيون وكساىل؟  هل سيلتزم املدير أو العاملون بتعليامت الربنامج أم سيفعلون كل 

يشء للتنصل من املسؤوليات؟  هل تستحق الفئات املستهدفة االحرتام وخدمة عالية الجودة 

أم أنهم ال يس��تحقون الدعم الذي يتم تقدميه؟  تش��كل اإلجابات املبارشة عىل هذه األسئلة 

صيغة الطابع الرسمي لتصميم الربنامج.  وقليل من الوسائل الرسمية للمراقبة واملتابعة، مثل 

القواعد والعقوبات، رضوري إذا كان هناك اعتقاد مشرتك بأن الناس يف نظام التطبيق، سواء 

أولئك الذين يقدمون الربامج العامة أو أولئك الذين يتلقونها، يستحقون االحرتام.

 وباملثل، غالباً ما ترتكز الطريقة التي ينتهجها املنفذون للتعامل مع منطق التغيري عىل 

معتقداتهم املتعلقة بالتدخالت الفعالة.  أحياناً تأيت هذه املعتقدات من الخلفية االجتامعية 

املهني��ة:  األطب��اء الذين يتعلمون لع��رض مهاراتهم أكر متيزاً من املمرض��ات؛ واملربون يف 

مرحلة الطفولة املبكرة الذين مييزون أنفس��هم عن مقدمي الرعاية لألطفال؛ واملهندس��ون 

الذين مييزون أنفس��هم عن الفنيني.  كلٌّ له طريقة فريدة لتش��خيص املش��كلة واقرتاح حل 
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له��ا، مام يؤدي أحياناً إىل وجود خيارات مفضلة مختلف��ة لتصميم الربنامج.  فمثاًل، برنامج 

ما بعد املدرس��ة الذي يعمل به أخصائيون اجتامعيون قد يختلف متاماً عن برنامج ما بعد 

املدرس��ة الذي يعمل به املعلمون.  كام ميكن أن تنش��أ معتقدات بشأن الربامج الفعالة من 

خ��الل تجارب العاملني يف مجال التطبيق حيث ميرون كل يوم بأحداث ذات مغزى أو أنهم 

يس��تمعون إىل القصص التي يقصها اآلخرون حول الرصاع مع السلطة الترشيعية أو العمل 

مع العمالء.  ويس��اعد هذا املناخ عىل إيجاد ط��رق ذكية تؤثر يف كيفية تفكري القامئني عىل 

أفكار الربنامج أو السياسة38.

ونختت��م هذا املبحث بتوضيح أن املعتقدات املش��رتكة ميكن أن تك��ون جزءاً هاماً من 

تنس��يق األنش��طة حول الربنامج األس��ايس.  وتختلف درجة التوافق أو االختالف بني القوى 

الفاعلة وفهمهم للمعتقدات املشرتكة يف بيئات التطبيق املختلفة، وخصوصاً حول ما ينبغي 

القي��ام به وكيف يجب أن يتم ذلك.  وتقدم الثقافة الحقيقية تفس��رياً مجماًل للمش��كالت 

الت��ي يتعني حلها، وتضع متييزاً بني النجاح والفش��ل، وتضفي قيمة عىل املخرجات النهائية، 

وتقلل نس��بة الغموض أيضاً.  كام ميكن أن تؤثر املعتقدات املش��رتكة بش��أن سمعة الوكالة 

تأثرياً مبارشاً عىل اس��تعداد املنظامت لتنسيق أنشطتها عىل صعيد املنظمة، أو السياسة، أو 

مستويات الخطوط األمامية39.

 يؤكد كثري من العلامء أهمية تثبيت الثقافة يف خلفيات املنظمة، وتس��ليط الضوء عىل 

الطريقة التي تعمل بها حيث تعد الثقافة كالغراء الذي يربط بني مجموعة من الناس معا40ً.  

ويلقي هذا البحث الضوء عىل أهمية الثقافة، خاصة يف األوقات التي تواجه فيها املجموعة 

التغيري بس��بب احتاملية ما يس��ميه كريستوفر أنس��يل "الهوية الجمعية"41.  ورغم سيادة 

بعض الدالالت الثقافية أحياناً، إال أن ذلك ال مينع من ظهور ثقافات مضادة، وهذه الثقافات 

املض��ادة توجد فرصاً ألولئك الذين ال يس��تطيعون االندماج يف النظ��ام االجتامعي والعمل 

مبقتضاه.  وكلام اس��تخدمت القصص واالس��تعارات البديلة وت��م تقديم املعتقدات البديلة 

كتفس��ريات، أدى ذلك إلضعاف الثقافة الس��ائدة.  وهذا يغذي ظهور مفاهيم وتفس��ريات 

جديدة مام يؤدي إىل إيجاد املزيد من الفرص لوضع تفس��ريات جديدة توجد بدورها فرص 

عمل جدي��دة ومبتكرة.  وعندما يك��ون هناك اختالف بني املعتق��دات والقيم يف مجاالت 
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العمل اإلس��رتاتيجي، تتش��كل ائتالفات مختلفة حيث تجمع مواردها الخاصة وتبني سلطة 

للميض قدماً باملعتقدات الجمعية الخاصة بها عن طبيعة املشكلة أو الحلول الحالية القابلة 

للتطبي��ق42.  وقد تصبح عنارص الثقافة محل خ��الف عندما تقدم الجهات الفاعلة املختلفة 

املطالبات التفس��ريية التنافسية حول األحداث واإلجراءات املناسبة، وتخلق هذه الدينامية 

بعض عمليات التنفيذ التي ال ميكن توقعها يف مجاالت العمل اإلسرتاتيجي.  

الخالصة:

ق��دم هذا الفصل طريقة جديدة لفهم السياس��ات وتنفيذ الربام��ج.  ويقدم التفكري يف 

أنش��طة التطبيق كتجمعات يف مجاالت العمل اإلسرتاتيجي املرتابطة وكذلك املتميزة أدوات 

تحليلي��ة جدي��دة.  ومن خالل الرتكيز عىل الربنامج األس��ايس، عرفنا كيف أن وضع خيارات 

قابلة للتطبيق، وتحديد منطق التطبيق، وتنس��يق األنش��طة هي مهام رضورية تحدث يف 

عمليات التنفيذ.  ويتش��كل الربنامج األس��ايس عرب مستويات نظام التنفيذ من قبل السلطة 

املوج��ودة يف البيئة القانونية وأحوال الس��وق ويف الثقافة الت��ي تنعكس عىل إضفاء الصفة 

القانونية عىل املامرس��ات واملعتقدات والقيم املشرتكة.  كام يؤدى اإلملام واملعرفة باآلليات 

الت��ي تش��كل كيفية تحديد وتش��كيل الربامج خالل عملية التطبي��ق إىل فتح آفاق جديدة 

للتدخل عرب نظام التطبيق.  

 وم��ن الناحية العملية، نجد أن كل تلك القوى تعمل معاً يف إطار بيئة العمل ونش��عر 

بها متاماً ونش��عر بحدتها عندما يغري الفرد األدوار أو يدخل يف نظام تنفيذ جديد.  وس��وف 

تش��عر املرأة التي تعمل يف مجموعة تنارص وتدعم مجال الصحة النفس��ية يف والية ما عند 

انتقالها لوالية أخرى والبدء يف العمل عىل مستوى وزارة الصحة بتغري مهم.  وعىل الرغم من 

أن مجال املحتوى متناس��ق ومتشابه، إال أنه من املرجح وجود برامج أساسية مختلفة حتى 

وإن كان��ت تتلقى متوياًل من الربنامج االتحادي نفس��ه.  ونعود إىل تلك املرأة التي انتقلت 

للعمل عىل مس��توى وزارة الصحة، وسنجد أنها بعد انتقالها ستلمس تغرياً يف دور العاملني 

مبجال الصحة النفس��ية، وذلك ألنها أصبحت قريبة من السلطة الصحية ومصادرها وقيمها 

الثقافية، وهنا س��يعن لها الكثري من األسئلة حول ما لديها من قيم ثقافية:  تعمل منظامت 

الدعم يف الشبكات الخاصة مبجاالت السياسة حيث تجتمع تلك القوى بشكل دينامييك، يف 
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حني تمُعنى الوكاالت اإلدارية العامة بش��كل مبارش بسن سلطتهم السياسية.  ومن ثم يكون 

املوظف املحرتف هو من يرى رضورة فهم الس��ياقات املختلفة واستيعابها.  ويف حالة املرأة 

التي انتقلت للعمل بالوزارة سنجدها تفتقر إىل لغة مشرتكة تستطيع هي من خاللها معرفة 

التغيري أو االختالفات بني بيئات العمل، وحتى تصل إىل ذلك البد لها من أن ترتكب خطأ ما.  

 يف كتاب��ة ه��ذا الفصل الذي يركز ع��ىل املفاهيم، نحاول تقديم لغة ميكن اس��تخدامها 

لوص��ف التأثريات الحالية يف معظم مجاالت العمل اإلس��رتاتيجي بحيث تش��كل محتويات 

الربنامج يف أنظمة التطبيق.  وهذه خطوة أوىل، ورغم أهميتها لكنها ليس��ت سوى الخطوة 

األوىل.  وتك��ون املهم��ة التالية ه��ي النظر يف النطاق��ات املختلفة للنش��اط يف إطار نظام 

التطبيق - مجال السياس��ات، أو التنظيم، أو يف الخطوط األمامية.  وبالنسبة للمرأة العاملة 

يف مجال الصحة النفس��ية والتي انتقلت إىل والي��ة أخرى، انصب اهتاممها بالوظائف فقط 

عىل مس��توى مجال السياس��ة، لكن يبدو أنها تعلم أن تنفيذ األنشطة الهامة يحدث يف أي 

م��كان آخر، وأن املش��اركني واملوارد يش��كلون بصورة كبرية الربنامج األس��ايس.  يف الفصول 

الثالثة املقبلة، نستكشف أنظمة التطبيق عىل كل من هذه املستويات، ونقدم صورة عامة 

للمش��هد ونكشف كيف ميكن للس��لطة والثقافة أن تش��كل الربامج.  ثم نجمع يف الفصل 

الس��ابع عنارص النظام ونضعها يف نظام واحد مرة أخرى الستكش��اف كيفية عمل التطبيق 

عرب النظام بأكمله للتأثري يف نتائج القيم العامة.  ونقدم دراس��ات للحاالت الخاصة بتمويل 

الحاالت األكر ترضراً ونظام تقييم الجودة لتقديم الرسوم التوضيحية للمفاهيم العامة التي 

أدخلت يف هذا الفصل املتعلق بالربامج األساس��ية وأهمية البنية االجتامعية يف تش��كيل ما 

يحدث فعاًل عند تطبيق السياسات والربامج.  

 وع��ىل ما تقدم، نس��تطيع القول بأن املنهج الذي نتبن��اه هنا يختلف عن التوصيات أو 

ورش العمل التي تنعقد حول "أفضل املامرس��ات" لتحسني مخرجات السياسات.  وبالنسبة 

للمهتمني بتحس��ني عمليات التطبيق، فمن التقليدي تحديد مامرس��ة معينة تمُثبت فعاليتها 

يف بيئ��ات عمل أخرى ومن ثم التأكيد عىل استنس��اخها لتكون وس��يلة لتحس��ني الفعالية.  

فاملامرس��ة هي خري برهان إلثبات فعالية أي افرتاض.  وميكننا أن ش��به املامرس��ة بالسامد 

السحري الذي ثبتت فعاليته لزراعة زهور جميلة عطرة يف حديقة زهور يف ظروف قياسية، 
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ومن ثم متس��ك الجميع بهذا السامد الس��حري ليكون طريقة مثالية لتحسني منو الزهور – 

عىل الرغم من أن الزهور التي تنوي زراعتها موجودة يف حديقة صخرية وال ترى الش��مس.  

ويش��ري نهجنا إىل أن فشل محاوالت األس��مدة للعمل بشكل صحيح قد ال يكون الخطأ هو 

نقص املهارات، أو االلتزام باستخدام األسمدة، أو حتى استخدام أسمدة خاطئة - قد يكون 

األمر ببساطة أن األسمدة ليست هي التدابري واإلعدادات املناسبة للنباتات واملعايري الخاصة 

بحديقتك.  يف الجزء الثاين سنستكش��ف املناهج الت��ي ميكنك اتخاذها لفهم النظام البيئي، 

قطع��ة األرض، وحوض الزهور الذي تنم��و فيه.  وبهذه الطريقة، نضع إطار املهمة الخاصة 

بتحس��ني التطبيق كمحاولة ركزت يف البداية عىل تحسني فهم سياق البيئة الخاص بك حتى 

تتمكن من تطوير تدخل أكر ذكاًء ومهارة.
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الس��ياق هو مجموعة املعتقدات التي تغيب عنا أحيانًا وال ندري عنها شيئًا، لكنها هي 

التي تحدد كيف نفكر، وكيف نرى العامل، وما الذي ينبغي أن نعريه اهتاممنا، ومن ثم كيف 

نترصف حيال ذلك.  وهو ما نطلق عليه أحيانًا اآلراء االجتامعية السائدة1.

فال يشء يعيق العملية اإلبداعية أكرث من املعتقدات الراسخة، والتي تؤمن أنه مبجرد أن 

ميتلك املرء الرؤية الواضحة فعندها ال ينقص ذلك إال التطبيق.  فاالنتقال من مرحلة التصور 

إىل التعبري أو التنفيذ هو حقًا قلب عملية اإليجاد أو اإلنشاء وهو ما ميكننا أن نطلق عليها 

حرفيًا "االستحداث/الخلق"2.

نعمل من خالل فصول الباب الثاين عىل تطبيق إطارنا العميل عىل مس��تويات متعددة 

بهدف املس��اعدة يف وصف أنظمة تطبيق السياسات والربامج ورشحها.  حيث نبدأ بدارسة 

كل مس��توى من املس��تويات الرئيس��ية التي تندرج تحت النظام.  وذاك ألننا بحاجة، قبل 

تحس��ن عملية التطبيق لتصبح أكرث فعالية، إىل العمل أوالً عىل فهم هيكلية كل مس��توى 

ومعوقاته.  ونرغب يف الرتكيز عىل أهمية إجراء هذا النوع من التحليل السياقي.  حيث كرث 

الحديث بن دوائر الش��ئون املهنية العامة حول أهمية "شحذ الهمم" نحو "تغيري األنظمة" 

وتحس��ن "التأثري الجامعي".  وتعكس الدورات التدريبية والن��رات املهنية املتخصصة يف 

مجمله��ا التوق إىل إحداث طفرات ضخمة يف األنظمة ملواجهة التحديات العامة املس��تمرة 

الت��ي تتخطى املصالح الذاتية املحدودة ملنظمة ما أو حزب ما.  وقد تكللت بعض الحاالت 

بالنجاح ومن ثم اإلشادة بها وقد حاولت مجتمعات أخرى استنساخ جهودها.

بينام يوفر الباب األخري من هذا الكتاب أداة ملساعدة املحرتفن واملتخصصن يف تحقيق 

التحوالت املنشودة، ويكفي القول بأن تلك النامذج املختزلة أو الحلول امليرسة قد أصبحت 

منطاً ُمعتاداً.  فغالباً ما تبوء عند تطبيقها بالفش��ل يف إحداث طفرات التغيريات املنش��ودة، 

فمن املمكن أن يتحول التطبيق إىل كابوس عند إحجام املشاركن فيه عن مامرسته نظراً لفقر 

النتائج التي يرونها نتيجة لجهودهم.  ومن هنا تأيت أهمية تحس��ن التأثري الجامعي بصفته 

من الجهود املبذولة لصقل عمليات إدارة وتش��غيل أنظمة تطبيق السياسات والربامج.  وال 

ميكن تحقيق األفكار الطموحة - مثل كيفية إرشاك املجتمع يف تحس��ن مس��توى التحصيل 

التعليم��ي لألطفال، وتقليص انبعاثات الكربون يف املدن أو دعم الركات الصغرية اململوكة 

ملهاجرين - إال بإدخال تغيريات كبرية وهامة عىل األنظمة القامئة.
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 ونعتق��د أن النجاح يف إحداث تغيري مؤثر يف النظام يبدأ من التحليل الش��امل لظروف 

ذلك النظام، حيث يشكل هذا االعتقاد القوة الدافعة لتحليلنا عىل مستويات متعددة، وهو 

الذي وجهنا إىل االطالع عىل أبحاث العلوم االجتامعية الستكش��اف املبادئ واألدوات الهامة 

ذات الصلة بتطبيق السياسات أو الربامج.

ولقد انصب تركيزنا يف بداية الفصل الرابع عىل مجاالت السياس��ات، وشبكات املنظامت 

العامة والخاصة املعنية بعملية التطبيق يف أماكن محددة.  حيث متتلك املنظامت املشاركة 

يف مجال السياس��ات والتمويل والخيارات املتعلقة بالتطبيق، وميكن حثها عىل املش��اركة يف 

امله��ام املختلف��ة لصياغة وديباجة الربنامج الرئييس.  كام ميك��ن اعتبار عالقاتها القامئة أحد 

األص��ول أو العراقي��ل التي تواجه التطبيق الس��لس.  ولكن يعد كل كيان يش��ارك يف مجال 

السياسات جزءاً من هيكل وعملية التطبيق، مثل النباتات والحشائش املستخدمة يف زراعة 

البستان، ولها دور يف متكن أو إعاقة كيفية تنفيذ السياسة أو الربنامج.

وم��ع ذلك تظل هناك مس��تويات تحليلي��ة أخرى يتوجب علينا فهمه��ا، فلكل منظمة 

هيكلها وعملياتها الخاصة بها والتي تس��هم بدورها يف تنقيح الربنامج وتحسينه،  وسنتناول 

تلك الظروف يف الفصل الخامس من هذا الكتاب، وذلك ملا لها من تأثري فني مبارش يف كيفية 

تطبي��ق الربنامج، وذلك التأثري يتجىل يف مقوماتها الفنية وهياكلها البنائية وكذا فرق العمل 

الت��ي تقوم بها.  وه��ذه الظروف هي التي تحدد مدى مالءمة الوس��ائل الجديدة لتحقيق 

األهداف املنش��ودة، ومن ثم يتم قبول هذه الوس��ائل أو رفضها أو تعديلها.  أما الخطوط 

األمامي��ة، فلها مش��كالتها الخاصة التي ينبغ��ي الرتكيز عليها، لذا ننتقل إىل هذا املس��توى 

بالدراس��ة يف الفصل الس��ادس.  أضف إىل ذلك أن الفئة املستهدفة، ودوافعهم ومحفزاتهم 

الخاصة، تش��كل عن��راً هاماً ينبغي االنتباه إليه.  كام أن مس��توى التغري الس��لويك للفئة 

املستهدفة يؤثر تأثرياً مبارشاً يف املهام الواجب تنفيذها.

ل��ذا أدرجنا يف امللحقات أدوات تحليلية ملس��اعدة القارئ عىل إج��راء التحليل الخاص 

بالتطبيق لكل مستوى من تلك املستويات.  ونهدف من طرح طرق الوصف الفني لعوامل 

التطبيق املهمة إىل التوصل إىل فهم جديد والوصول إىل آفاق جديدة للنقاش حول التطبيق 

عرب األنظمة املتعددة املستويات.  كام نستعرض مثالن لتوضيح التطبيقات املبارشة لتحويل 

األفكار املستهدفة إىل مروعات تطبيقية.
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مجاالت السياسات

 عندم��ا يعرب الناس عن آراءه��م املتعلقة بالعديد من املش��كالت العامة واملهمة، مثل 

إع��ادة هيكلة الرعاية الصحي��ة، واألمن الوطني، وتوفري الغ��ذاء للمحتاجن يفضل أغلبهم 

عدم التريح بآرائهم ويكتفون بإمياءات تنم عن س��خطهم تج��اه عمليات "النظام".  وقد 

ت��م إيصال هذه األمور إىل السياس��ين، لتأكيد أن العملي��ات البريوقراطية هي التي تعيق 

التدخ��ل الرسيع، أو لتأكيد انعدام التنس��يق بن وجود الحواف��ز والدوافع.  ولكن نادراً ما 

تتوف��ر لديهم املعرف��ة الفعلية حول تفاصيل "النظام"، ومن يش��ارك في��ه؟  وما دوافعهم 

وأهدافهم املنش��ودة؟  وما الذي يتحملونه من مس��ئوليات؟  وما حوافزهم؟  وما العالقات 

الهامة التي ميكن تعزيزها للتأثري يف عملية السياس��ة مبا يس��هم يف تحسن األوضاع؟  هذه 

التس��اؤالت نش��أت نتيجة للمش��كالت التي واجهها العديد من القامئن عىل تطبيق قانون 

الرعاية الصحية امليرسة يف كولورادو، وبس��بب ذلك تصدرت هذه التس��اؤالت محور عملية 

تحليلنا للتطبيق.  ونظراً لكونها عنارص رئيس��ية مهمة يف فهم مش��كالت التطبيق والتعرف 

ع��ىل حلولها املمكنة، بات من ال��روري، عند إجراء تحليل للتطبي��ق، االنتقال ملا يتجاوز 

املنطق العام ملا يعرف "بالنظام" لتكوين تصور أفضل عن كيفية التعاون بن مراكز الرعاية 

الصحية الحالية واألس��واق قبل إقرار قانون الرعاي��ة الصحية امليرسة يف كولورادو، باإلضافة 

إىل كيفي��ة عمل الحكومات االتحادية مع الواليات لتنفيذ الربامج املختلفة التي متس األمن 

الداخيل، وكيف تس��هم ش��بكات بنوك الطعام وتخزينها يف ضامن توفري الكميات املناس��بة 

من الطعام يف حاالت الطوارئ.  فهناك العديد من أنظمة التطبيق املتعددة املستويات كام 

سبق أن أوضحنا يف املقدمة، ويبدأ عرضنا برح املستوى الشامل ملجاالت السياسة.

عندما نذكر مجاالت السياس��ة فإننا نقصد بها الش��بكات املرتابطة التي تضم املنظامت 

املعنية بتنفيذ السياسات والربامج املهمة يف بعض التخصصات مثل، األمن الوطني، والرعاية 

الصحية، والدعم الغذايئ، والتي تجتمع للعمل يف مكان ما ويف وقت واحد.  فهذه املجاالت 

متثل يف الحياة العملية العنارص الرئيس��ية لبيئات السياس��ات يف منطقة جغرافية محددة.  

ونظراً ملش��اركة الحكومات ودوائر االختصاص التابعة له��ا، عىل األقل، بطريقة ما يف كيفية 
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تطبيق السياس��ات والربامج، فعادة ما يكون للروابط الجغرافية كالوالية، والدولة، ومدارس 

املدينة، أهمية بالغة، لخلق آليات اجتامعية وسياسية فريدة ضمن مجال العمل اإلسرتاتيجي.  

فمن الواضح أن مجاالت السياس��ات ال توجد يف معزل بعضها عن بعض.  فمجال السياس��ة 

يف والي��ة كول��ورادو قد تأثر تأثراً مبارشاً، وهذا املجال هو الذي يحدد ش��كل تطبيق قانون 

الرعاية الصحية امليرسة، بجهات السياس��ة الوطنية حي��ث صدر القانون من خالل التعاون 

واملفاوضات الت��ي جرت بن الجهات الصناعية ومجموعات املن��ارصة والدعم غري الربحية 

وجهات صياغة القوانن.  فقد أس��هم تس��ييس القانون عىل الصعيد الوطني، ونعته باس��م 

"مروع أوباما للرعاية الصحية"، وما تال ذلك من محاوالت تريعية إليقافه، إسهاماً مبارشاً 

يف تشكيل بيئة كولورادو.  ولكن مل يسبق تحديد طريقة تأثري تلك القوى الوطنية يف قرارات 

التطبيق ضمن الجهات القامئة عىل التطبيق.  حيث استمر قادة التريع يف هذه الوالية يف 

العمل عىل القانون إليجاد نظام الرعاية الصحية الخاص بهم حتى قبل خمود ثورة املعارضة 

السياسية لتطبيقه.  كام استغلت املؤسسات الخاصة الدراسات املهتمة باملستهلك والتعليم 

بهدف املساعدة يف تقديم األدلة الالزمة والرورية إلنجاح التخطيط للتطبيق.  وقد عملت 

منظم��ة االتصال يف كولورادو )Connect with Colorado( عىل تش��كيل مجموعات من 

أصحاب املصالح يف املجاالت الهامة مثل الركات الصغرية ودور الرعاية الصحية عىل إعداد 

وتطوير خطط العمل، يف حن مل تحدث إجراءات مامثلة يف واليتي كينساس ونرباسكا.

وبصف��ه عامة، يعم��ل الهيكل االجتامعي بوصفه مجاالً للمامرس��ة اإلس��رتاتيجية، عىل 

تش��كيل إدارة تطبي��ق القوانن االتحادية، س��واء كان من خالل برام��ج ممولة من جهات 

خاصة للمس��اهمة يف تطوير املجال أم عرب برامج تعاونية تم تطويرها لتلبية متطلبات حل 

املشكالت امللحة يف املجتمع.  بينام يستخدم بعض علامء السياسة مصطلح األنظمة الفرعية 

للسياس��ة1 متأثرين بالباحث��ن يف الدراس��ات التنظيمية، فإننا نس��تخدم مصطلح مجاالت 

السياسة استخداماً صحيحاً 2، إذ يتضح بديهياً أنه يعرب عن التعاون بن الشعب واملؤسسات 

يف إنش��اء هذه الشبكات.  ونظراً ملا تتمتع به األطراف املعنية من تاريخ وعمل تعاوين عىل 

حل املشكالت العامة يف سياقها، فقد متكنوا من االستفادة من خرباتهم يف تطبيق التغيريات 

املس��تهدفة عىل السياس��ة أو الربنامج، فمجاالت السياسة هي املكان الذي تظهر من خالله 

قدرات تطبيق إحدى السياسات أو الربامج.
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وتتك��ون مجاالت السياس��ة من عدة قوى، وميكن تش��كيلها اس��تجابة إلحدى األزمات 

الوطنية أو األحداث التاريخية.  ففي منتصف الس��تينيات، عندما أطلقت الحكومة حملتها 

للقضاء عىل الفقر، عملت عىل توس��يع دورها ورس��التها توس��يعاً كبرياً، األمر الذي أدى إىل 

خلق مس��ئوليات ومهام جديدة ضمن كل مس��توى داخل الحكومة، وأدى كذلك إىل إنشاء 

منظامت غري ربحية جديدة تهتم بالعمل وفقاً ملجاالت السياس��ة.  وباملثل، أدت الهجامت 

اإلرهابي��ة التي تعرض��ت لها الوالي��ات املتحدة ع��ام 2001 إىل خل��ق احتياجات جديدة 

لتحس��ن األمن الوطني الداخيل مع إعادة الرتكيز بصفة أساسية عىل املؤسسات واملنظامت 

القامئة بالفعل.  ثم تم إنش��اء وتطوير منظامت جديدة وتشكلت عالقات جديدة لتحسن 

االستجابات الوطنية.  فهذا التوجه التنازيل املتعلق بكيفية تصور التطبيق شائع بن صانعي 

القرار الس��يايس وبع��ض الباحثن، حيث يعد التطبيق بالنس��بة لهم مجرد تطوير لش��بكة 

خدمات تهتم بتنفيذ أوامر السياسات.  

بيد أن مجاالت السياسة غالباً ال تكون نسيجاً جديداً متاماً ينشأ استجابة ألحد األحداث، 

بل تش��هد تطوراً مبرور الوقت، وتتش��كل من خالل خربات املنظامت املش��اركة يف العمل 

عىل املش��كالت العامة.  ويعد التفكري بطريقة تصاعدية أسلوباً مفيداً لفهم التصور الشامل 

ألفضل الس��بل لتطوير مجاالت السياس��ة.  وك��ام تعرفنا يف الفصل الث��اين، عىل وصف كل 

م��ن بني هج��رن وديفيد بورتر لهي��اكل التطبيق املحلية، حيث أوضح��ا أن الهيكل يتألف 

م��ن مجموع��ة كبرية من املنظامت لها مصالح محتملة يف تس��وية أي مش��كلة عامة ميكن 

وجوده��ا يف م��كان ما3.  وإنه ملن الصعب توقع طبيعة املش��اركة الفعلية لكل منظمة من 

تلك املنظامت العاملة يف املجال عندما ينصب الرتكيز عىل أي سياسة أو برنامج جديد.  وال 

يتجاوز اتخاذ املنظمة لقرار املش��اركة س��وى قرارها بأن تخطو نحو س��احة العمل امليداين 

املتاح يف املجال.  وقد يتأثر قرار مش��اركتها بسمعتها، بالنسبة للمنظمة التي تتمتع بتاريخ 

للمش��اركة يف ه��ذا النوع من املبادرات.  وهو ما ميكن تش��كيله بفضل خ��ربات القيادات 

واألعض��اء، وه��م من ميتلكون املعرفة املهنية املتخصصة بتش��كيل التطبي��ق.  كام أن قرار 

املشاركة قد يكون مدفوعاً بأولويات املجلس أو توافر متويل جديد، إال أن هناك العديد من 

املحفزات التي تدفع للخروج من مرحلة ما ومن ثم املشاركة الفعلية يف التطبيق، ولكن من 

الصعب أن يقوم املرء بتوقع النتائج عندما يكون خارج نطاق العمل اإلسرتاتيجي.



التطبيق العميل الفعال التكامل بني السياسة العامة واإلدارة 146

الباب الثاين

وميكن تحقيق هذا النوع من العمل املرن من خالل صياغة التصميم بعدة طرق مختلفة.  

فف��ي الحكومات غري املركزي��ة والضخمة كام هو الح��ال يف الواليات املتح��دة األمريكية، 

تش��هد املجاالت تطوراً مرتبطاً بالظروف الفريدة التي تتمي��ز بها الواليات، حيث يتجاوب 

العاملون باملنظامت مع الفرص والعراقيل التي قد تواجههم ويتفاعلون معها.  فهذا هو لب 

االتحادية.  فمجاالت السياسة توفر البيئة التي ميكن للعاملن بالهيئات املحلية املشاركة من 

خاللها يف رصاعات التطبيق الخاصة مبوضوع ما، والتعامل مع القيم التنافسية.  فكيف ميكن 

جمع األفراد املناس��بن يف كولورادو س��وياً للعمل عىل تصميم نظام الرعاية الصحية الخاص 

بالوالية؟  وكيف تس��تطيع إدارة الرطة مشاركة البيانات مع إدارة الصحة املحلية لتحسن 

الرقابة األمنية الداخلية؟  وكيف تس��تطيع منظامت تخزين الغذاء التغلب عىل أزمة الثقة 

التاريخي��ة يف تطوير آليات متكن محدودي الدخل من تلقي الدعم الغذايئ دون اس��تغالل 

تلك الخدمات اس��تغالالً سيئاً؟  تظهر اإلجابات عن هذه التساؤالت عرب الهيكل االجتامعي 

ملجاالت السياسة.

فه��ذه املجاالت معقدة ومتش��ابكة، ومن ال��روري أن يعمل املتخصص��ون املعنيون 

بإحداث التغيري يف السياس��ة عىل تطوير لغة تساعد عىل اس��تيعاب وفهم آلياتها وظروفها 

قبل تطبيق التحسينات.  ولقد توصلنا، يف واقع األمر، ومن خالل مامرستنا يف مجال األبحاث 

والتعليم، إىل أن عمل مجاالت السياس��ة مشابه لكيفية إدارة األسواق ألعاملها يف القطاعات 

الصناعية الخاصة4.  فاألسواق تتفاوت من حيث شكلها ونطاقها والسلع والخدمات املتداولة 

فيها، باإلضافة إىل املش��اركن فيها وموقعها.  كام أنها تعمل عىل تس��هيل األنشطة التجارية 

وعملية توزيع وتخصي��ص املوارد داخل املجتمع.  وعىل الرغم من إمكانية إعداد املجاالت 

السياس��ية وتنظيمها بتأنٍّ وروية، فإن ذلك نادراً ما يحدث، إذ تنشأ املجاالت السياسية من 

الخي��ارات واملهارات واملوارد املتاحة محلياً.  ويعد تحليل الس��وق م��ن العنارص املهمة يف 

مجال األعامل؛ حيث يهتم بدارسة اآلليات الخاصة بالسوق والتي متد الركات باملعلومات 

الالزمة للتخطيط وصياغة اإلس��رتاتيجية املتعلق��ة باملخزون، ومواهب القوى العامة والقوة 

الرائية واملرافق واملنش��آت.  وبالطريقة ذاتها، يعد تحليل مجاالت السياسية من العنارص 

املهمة يف مجال الشئون العامة.
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وعىل الرغم من كون مجاالت السياسة هيكاًل رضورياً الزماً لتحقيق األهداف العامة، فإن 

الباحثن ال يس��توعبون آلية عملها جيداً؛ فلم ُتجر حتى اآلن دراس��ات ناجحة ذات منهجية 

للمقارنة بن تنمية وتطوير مجاالت السياسة والنتائج املتحققة يف بيئة واحدة وعرب الواليات 

املختلفة5.  ويرجع الس��بب يف ذلك، جزئياً، إىل أن اإلطار العميل يتكون من عوامل رس��مية، 

مث��ل القوانن والعقود ومقاييس األداء، وآليات أخرى غري رس��مية، مث��ل العالقات والثقة 

واالتفاقي��ات حي��ث يصعب معها إع��داد الوثائق املنظمة واملمنهج��ة.  باإلضافة إىل تركيز 

األبحاث بصفة رئيس��ية عىل استيعاب وفهم املبادئ األكرث عمومية، مثل العالقات الداخلية 

املتبادلة بن اإلدارة الحكومية أو ش��بكات السياس��ة.  وعىل الرغم من عدم دراسة املجاالت 

السياس��ية دراس��ة مبارشة، إال أنه يتضح من خالل أبحاث تطبيق السياس��ات املتعددة أن 

هناك شيئاً ما، بالغ األهمية بالنسبة للتطبيق، يحدث عىل هذا النطاق )الكيل( من النظام.  

كام اتضح بالدليل القاطع، وعرب التطبيق العميل، أن السياسات العامة الضخمة، مثل قانون 

الرعاي��ة الصحية امليرسة، ق��د يأيت بنتائج مختلفة عند تطبيقه ع��ىل بيئة مختلفة وظروف 

مختلفة.  وعىل الرغم من اس��تهانة الباحثن بهذه التعقيدات، فإنها واقع يف مجال الش��ئون 

العامة، يستحق الدراسة والتوجيه لتوعيتنا باملامرسة العملية.

يدرك مديرو الشئون العامة عىل مستوى الوالية، الذين يصدرون طلبات تقديم العروض 

ويرعون ورش عمل الدعم الفني للمنظامت غري الربحية، مدى أهمية املامرسة الفعالة ملجال 

السياسة.  كذلك تدرك جهات التمويل اإلنساين مثل United Way أو املنظامت املجتمعية، 

أهمي��ة املجال الس��يايس لذا تعمل عىل جمع األطراف الفاعلة عىل مس��توى الوالية إلجراء 

مباحثات حول التخطيط اإلسرتاتيجي مبا يحرك عجلة تغيري األنظمة إىل األمام.  أما العاملون 

يف الجه��ات التريعي��ة، والذين يحاولون اس��تعراض تصورات ووجه��ات نظر املجموعات 

املهتمة أثناء تقييمهم لكيفية تحس��ن فعالية االس��تثامرات العامة، فهم يدركون أيضاً مدى 

أهمية تأثري وتأثر مجال السياسة مبامرساتهم وأفعالهم.  وغالباً ما يتنقل العاملون بأحد تلك 

الهيئات بن الهيئات املعنية عىل مدار مس��ارهم الوظيف��ي، ويتولون مناصب أخرى ضمن 

مجاالت السياسة نفسها.  وتكون خرباتهم ضمن حدود معرفتهم وفهمهم العميق والدقيق 

لآلليات الرسمية وغري الرسمية املستخدمة يف تطبيق التغيري ضمن مجالهم.  وبالتأكيد تعد 

هذه األهلية والقدرات مام ميكن تنميته وتعزيزه لتحقيق الغاية املنشودة.
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لذا بدأنا يف هذا الفصل بوضع مجاالت السياس��ة تحت املجهر، واصفن املجال نفسه يف 

البداية وصفاً ش��مولياً ثم األدوار التي ميارس��ها األطراف الفاعلة.  وكثرياً ما نتعجل يف تحليل 

األدوار املشاركة يف التطبيق حتى تزيغ أبصارنا عن املجال نفسه، كام يكون حالنا عندما نركز 

عىل األشجار يف الغابة ونتغافل عن الغابة نفسها.  لذا آثرنا يف هذا الفصل طرح املشهد العام 

للغابة.  كام عملنا عىل استكش��اف طريقة تشكيل الربنامج الرئييس ضمن هذا املستوى من 

نظ��ام التطبيق، بهدف زيادة الوعي بتحليلن��ا.  واختتمناه مبا توصلنا إليه من أدوات مهمة 

ميكن للقامئن عىل التطبيق استخدامها لوصف وتحليل مجاالت السياسة.  

مجاالت السياسة تحت المجهر:

مجاالت السياس��ة مبثابة ش��بكات مرتابطة تضم العديد من الهيئات واملنظامت املعنية 

بتنفيذ التخصصات األساس��ية ضمن السياس��ة أو الربنامج يف مكان ما بعينه6.  حيث تعتمد 

عىل العالقات الرس��مية وغري رس��مية بن مختلف الوحدات الحكومي��ة والركات الخاصة 

واملنظامت غري الربحية.  فيش��ارك العديد من الهيئات الحكومية عىل املس��تويات الوطنية 

واملحلية وعىل مستوى الوالية يف مجال السياسة نفسه يف فرتة زمنية محددة، وهو ما يضفي 

عليها س��مة التعقيد والتش��ابك7.  وق��د كانت الواليات املتح��دة األمريكية تضم، يف مطلع 

القرن الواحد والعرين، ما يقارب سبعة ومثانن ألف جهة حكومة8.  وعىل الرغم من كون 

الوالي��ات املتحدة مثاالً ضخاًم، فإن العديد من األمم عملت عىل تطوير مس��تويات إدارية 

مش��ابهة لألنظمة االتحادية يتم من خاللها توزيع السلطات وتقسيمها بن السلطة املركزية 

والكيان��ات والهيئات املحلية واإلقليمية حيث يتحمل كل منها مهام ومس��ئوليات محددة.  

وهناك الكثري ممن يفرتضون وجود عالقة هرمية تربط الجهات الحكومية الوطنية بالجهات 

املحلي��ة وتربطها ببعضها عىل مس��توى الوالية.  إال أن الباحثن املعنين بدراس��ة العالقات 

الداخلي��ة والبيني��ة بن الجهات الحكومية قد وثقوا مبا ال يدع مجاالً للش��ك وجود عالقات 

مهمة تجمع بن األنشطة القانونية واملالية والسياسية فكل منهام يعتمد عىل اآلخر اعتامداً 

طبيعيا9ً.

وال نبالغ إذا قلنا إن معظم املجاالت السياسية ينطوي عىل ما يربز مدى أهمية مباحثات 

الجه��ات الحكومية الداخلي��ة وما تواجهه من تحديات.  ففي حال��ة إعادة هيكلة الرعاية 
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الصحي��ة الوطنية، عىل س��بيل املثال، وع��ىل الرغم من منح جميع الواليات الس��لطة التي 

حصل��ت عليها والية كول��ورادو لتطوير خدم��ات الرعاية الصحية الخاصة به��ا، فإن أربعاً 

وثالثن والية قد رفضت القيام بذلك ألس��باب سياس��ية.  فبدالً م��ن اقتناص فرصة االمتياز 

والصالحي��ات، آثرت الركون إىل النظام الس��ابق الخاضع لإلرشاف االتحادي منتظرين ظهور 

التحديات التش��غيلية.  ومن املتوقع وجود مثل هذه التوترات س��واء السياسية أو اإلدارية، 

حت��ى عند تفعيلها يف النظ��ام االتحادي.  وتكون هناك دامئاً احتياج��ات متعارضة لتطبيق 

املركزية اإلدارية أو التكيف مع الظروف السياسية واإلقليمية عىل أساس جغرايف.  وغالباً ما 

تتسم القوانن والتريعات الوطنية بعدم قابليتها للتطبيق، فإما أن تكون معقدة جداً مام 

يصعب تقديم الحد الالزم من التوجيه وإما أن تكون غارقة يف التفاصيل التي ال تنطبق عىل 

أماكن بعينها؛ كام أنه ليس هناك عالقة تربط بن األوامر اإللزامية وإمكانيات التمويل، وال 

يتوفر س��وى قدر ضئيل من الحوافز لحث صائغي السياسات الوطنية عىل ترتيب أولويات 

الق��رارات.  فرناه��م يتعجلون يف إصدار القوانن والتريع��ات دون النظر بتمعن يف امللف 

الشامل للسياسة11.

باإلضاف��ة إىل ذلك تقوم املؤسس��ات الخاصة، س��واء الركات الربحي��ة أو غري الربحية 

بدور مهم يف مجاالت السياس��ة، حي��ث تقدم الخدمات العامة، وتتوس��ط يف توفري املوارد 

واملعلوم��ات، وتق��دم التعليم للعامة، وتيرس إجراءات تقييم السياس��ة والربنامج12.  وبينام 

ش��كل ذلك تقليداً قدمياً س��ائداً يف الواليات املتحدة، فإن الحكوم��ات املتعاقبة يف كل من 

أوروبا وأس��رتاليا وآس��يا عملت عىل خلق أدوار جديدة ملنظ��امت املجتمع املدين وخلقت 

رشاكات ب��ن القطاع��ن العام والخاص حول مختلف أنحاء الع��امل.  وكام الحظنا يف الفصل 

الثاين، اهتم الكثري من الباحثن بش��أن حوكمة تلك الشبكات الالمركزية واألدوات املختلفة 

التي يستغلها القطاع العام لتطبيق السياسات العامة13.  حيث ينصب تركيز منهج األدوات 

عىل التبادل للسلطات السياسية بن الهيئات والوكاالت الحكومية ومنظامت القطاع الخاص، 

مث��ل تعاقدات الهيئات الحكومية مع رشكة خاصة لخدم��ات التوظيف.  فبينام يحتل فهم 

املصادر الرس��مية للس��لطات والصالحيات يف مجال بعينه أهمية بالغة، فإنه من الروري 

أيضاً فهم الس��لطات والصالحيات غري الرس��مية واآلليات الثقافية التي تنش��أ بن الجهات 

املختلف��ة يف إطار مش��رتك.  ويتطل��ب إنجاز ذلك العودة إىل الخلف ث��م التأمل يف الصورة 

األشمل ملجال السياسة بأكمله.
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مجاالت السياسة كمجاالت للعمل اإلستراتيجي:

تساعد وجهات النظر املختلفة يف فهم طبيعة العالقات والظروف املتداخلة بن املؤسسات 

العاملة ضمن بيئة أو موقع فني معن.  فعىل س��بيل املثال، وكام أوضحنا يف الفصل الثاين، 

تقدم وجهة نظر الش��بكة لغة للتفاهم والتفكري حول كيفية التعاون وتنسيق األنشطة بن 

األطراف الفاعلة املختلفة ضمن مجال السياس��ة.  وبينام قد ال ميتلك الفاعلون يف الش��بكة 

مس��ارات رس��مية للس��لطة، كام هو الحال يف الوحدات املختلفة داخ��ل إحدى املنظامت 

املقس��مة إىل مستويات ضمن نطاق هرم السلطة؛ فإن روابط مؤسسية ال تزال تربطهم، أو 

كام ُيطلق عليه "الصمغ املؤسيس" الذي يجمع بينهم جميعاً.  حيث إن بعض تلك الروابط 

أكرث رس��مية من غريها، وتركز عىل التعاقدات أو تبادل املوارد املالية، يف حن تتمتع األخرى 

بصفة رسمية أقل قدراً وترتكز عىل مبدأ الثقة وتبادل املعلومات.  وعىل النقيض من اقتصار 

الدراس��ة عىل الروابط التي تجمع منظمتن اثنتن، يعمل تحليل الشبكات االجتامعية عىل 

تخطيط واكتشاف العالقات التي تجمع العديد من املنظامت يف آن واحد15.

رمب��ا يع��د تعريف العلوم االجتامعي��ة للمجاالت التنظيمية هو األق��رب لوصف فهمنا 

ملجاالت السياس��ة، وهو إجاميل املنظامت التي تعمل ضمن إطار مجال مؤسيس معروف16.  

تهدف هذه الفكرة يف األساس إىل استكشاف أهمية مجموعات املنظامت املشاركة يف ساحة 

التعاون واملنافس��ة للحفاظ ع��ىل بقائها.  وغالباً ما تكون تلك املنظ��امت مرتبطة مبوقعها 

الجغرايف، ومضطرة إىل التعامل فيام بينها نظراً ملامرس��تها مهام مش��رتكة أو اعتامدها عىل 

ذات امل��وارد.  ومثال ذلك أننا نجد أن املنظامت املعنية بتوفري املرافق العامة تعمل جميعاً 

يف مجال واحد، كام هو الحال مع املنظامت التي تتكاتف معاً إلنجاز مس��ار جديد لحامية 

البيئ��ة أو تلك الت��ي تتلقى متوياًل من مؤسس��ة United Way لتدعمه��ا فيام تقدمه من 

خدمات للمسنن.

وع��ادة ما تقوم املنظامت العامل��ة يف ذات املجال عىل تطوير هياكل وس��بل للتعاون 

تحقق م��ن خاللها مصالح متبادلة.  حيث يبدأ املجال التنظيم��ي بتطوير قواعده الثقافية 

املش��رتكة الخاصة به ومضم��ون عمله، وأحياناً ُيش��ار إليها بالقواعد املنطقية املؤسس��ية.  

وبين��ام ق��د ال تجمع بعض املنظامت عالقة مبارشة فيام بينه��ا، إال أن املجال الذي يعملون 
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ب��ه يخلق ظروفاً مش��رتكة يعملون يف إطاره��ا.  والهدف من القواعد املنطقية املؤسس��ية 

أن متد أعضاء املنظامت العاملة يف املجال بالهدف الجامعي الذي يس��اعدهم عىل تفس��ري 

عالقاتهم واتصاالتهم ومن ثم توجيه تفاعالتهم س��وياً.  ونظ��راً لوجود العديد من القواعد 

املنطقية، فعادة ما تتكتل املجاالت املؤسس��ية حول القواعد املنطقية املؤسسية التي تحكم 

املنظومة كلها17.  وغالباً ما تبدو املنظامت التي تعمل يف مجال واحد متشابهة نظراً لتبنيها 

ذات السياس��ات والربامج واألساليب اإلدارية يف محاولة منها لتبدو جديرة ومؤهلة بالنسبة 

للمنظامت األخرى العاملة يف ذات املجال، وتعرف هذه العملية بالتامثل.  

ويتض��ح أن من مزايا منظ��ور املجال التنظيمي أنه يركز عىل أهمية الثقافة املؤسس��ية 

بالنس��بة لتطبيق السياس��ات والربامج.  ففي إطار املجال التنظيم��ي، تجتمع املوارد عادة 

لتنفيذ األنش��طة، مع الرتكيز ع��ىل دور الثقة املتبادلة كونها أك��رث أهمية من التعاقدات18.  

حيث تنش��أ الثقة من خالل العالق��ات بعد تطويرها ورعايتها، فهي مكتس��بة وال تأيت من 

تلقاء نفس��ها من خالل املوقع الهرم��ي.  وتكون هناك أحياناً محاوالت إس��رتاتيجية إلدارة 

التفاع��الت القامئة بن األعضاء الفاعلن بالش��بكة من خالل م��ا أطلق عليه البعض الهياكل 

فوق الحوكمة19.  إال أن إطار املجال التنظيمي يعمل عىل تقليص اآلثار الرس��مية لس��لطة 

السياسة التي عادة ما تكون متأصلة يف تطبيق السياسة أو الربنامج.

ه��ذا ف��إن املنهج الذي نتبناه هنا يعمل، من خالل تعريف مجاالت السياس��ة عىل أنها 

مجاالت للعمل اإلس��رتاتيجي؛ عىل املزج بن الهياكل واملصادر الرسمية للسلطة التي تتخلل 

العالقات املتبادلة بن الجهات الحكومية والش��بكات، بآليات الثقافة والس��لطة التي يتميز 

به��ا املجال التنظيمي.  ومن الروري أن ندرك جيداً تأثري س��لطات العالقات املتبادلة بن 

الجهات الحكومية وقدرتها عرب مختلف أدوات السياس��ة، يف تش��كيل العالقات املؤسسية، 

حيث تس��يطر الحكومة عىل س��لطة إنفاذ بعض القرارات، وخصوصاً تلك التي تشكل مهام 

الخدمات العامة.  كام متتلك الس��لطة االقتصادية من خالل التمويل والضغوط التنافس��ية 

إلبرام العقود أثراً بالغ األهمية.  وعىل أي حال، تعد الطبيعة األفقية للروابط الشبكية كذلك 

بالغة األهمية.  وال ميكن غض الطرف عن أهمية التعاون واالرتباط الطبيعي بن املنظامت 

العامة وغري الربحية والتجارية.  فجميع تلك املنظامت مهمة ولكن ارتباطها فيام بينها ليس 
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بالقدر الكايف، وهذا ما يدعونا إىل االهتامم والرتكيز عليها، لذا فإننا بحاجة إىل منهج تحلييل 

متكامل ميكننا من فهم أنظمة التطبيق، ومن ثم تكون مجاالت السياس��ة هي القادرة عىل 

توفري هذا اإلطار العميل20.

المؤسسات العاملة ضمن مجاالت السياسة:

هناك مجموعة كبرية من املؤسسات التي تعمل ضمن أي بيئة، منها الهيئات الحكومية، 

واملنظامت غري الربحية والركات الخاصة، وقد تشارك يف تطبيق أحد الربامج أو السياسات 

نظراً ملا تتمتع به من خربات واهتاممات.  وتؤدي كل مؤسسة دوراً أو مجموعة من األدوار 

التي تقوم بها يف إطار مجال السياس��ة، حيث تش��كل هذه األدوار آليات مجال السياس��ة.  

ونظ��راً للندرة الدامئة للموارد، كام هو الحال يف قلة القوى العاملة أو الوقت أو التمويل أو 

الخربات التي نادراً ما تتوفر بن العامة؛ يتحتم عىل هؤالء املش��اركن االختيار بن املش��اركة 

من عدمها، وإذا ما اختاروا املشاركة، فام هي طاقاتهم وقدراتهم؟  غالباً ما يتم تفعيل أدوار 

املنظامت وفقاً لوظائفها ومهامها، فبعضها يش��ارك بهدف التخطيط وبعضها يشارك بهدف 

توفري املصادر، وبعضها يش��ارك بهدف تقديم الخدمات وبعضها يش��ارك بهدف التقييم21.  

ولكن قد تشكل بعض الربامج أو السياسات بعينها أو حتى املهام محل التنفيذ، حافزاً يدفع 

مختل��ف املنظامت العاملة باملجال إىل تويل مهام عملية وأدوار نش��طة يف مجال التطبيق.  

وعندم��ا تتخذ املنظامت تلك الخطوة، فإنها تجلب معها إىل مجال السياس��ة خربات فريق 

عملها، واهتامماتهم ومصالحهم وأفكارهم، باإلضافة إىل العديد من املصادر الهامة األخرى.  

إال أنه من الواضح أن قرار املش��اركة الفعالة يف التطبيق ال يعني بالرورة مالءمة املصادر 

أو املامرس��ات مل��ا تقوم به األطراف الفاعل��ة األخرى القامئة عىل التطبي��ق.  فهناك عملية 

ديناميكي��ة واجتامعية للتفاوض، وتحقيق الفائدة يقبع يف قلب عملية تطبيق السياس��ات 

والربامج.

عندما تقرر إحدى الهيئات أو املنظامت املشاركة الفعالة يف املجال املحيط بتطبيق أحد 

الربامج أو السياس��ات بعينها، يصحبها يف هذا القرار قدر كبري من املوارد والعالقات.  إذ قد 

يكون لدى املنظامت وفرة من األموال واملعلومات ومستوى املعرفة بالربنامج مام يساعدها 

ع��ىل تصميم هيكلة للتطبيق، الذي قد تطرأ عليه بع��ض التعديالت والتغيريات وفقاً ملهام 
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التطبي��ق أو الخط الزمني للمروع.  وتعد املنظ��امت مبثابة نقاط محورية يف نظام معقد 

وناش��ئ.  وبهذه الطريقة تتميز مجاالت السياس��ة بش��كلها وآلياتها الفريدة والخاصة بهذا 

الوق��ت وذل��ك املكان، كام تتميز مجاالت السياس��ة مبنظامتها وأفرادها املش��اركن يف هذا 

املستوى من نظام التطبيق.  وهو ما ميكن التعبري عنه بقولنا، إن هناك سامت باطنية ذاتية 

للبيئة السياسية والتي تتوفر يف مكان ما بعينه.

هناك العديد من املؤسس��ات املختلفة التي تعمل يف مجاالت السياس��ة22.  يتحمل كل 

منها مجموعة من األنشطة املحتملة التي ميكنهم قيادتها أو املشاركة فيها يف إطار رسالتها.  

ك��ام أن هناك ع��دة طرق تقليدية للطريقة املحتملة ملش��اركة كل منها، وهناك أيضاً طرق 

أكرث فعالية بإمكان القادة تبنيها يف مروع تطبيق معن إن كانوا يؤمنون بقدرتها ونجاحها.  

ويع��رض الج��دول رقم )4-1( توصيفاً عام��اً لنطاق املنظامت املحتمل مش��اركتها.  وهناك 

أهمية بالغة للمنظامت العامة يف هيكلة تطبيق السياس��ة والربامج، وذلك نظراً الستجابتها 

وانصياعها للقوانن والتريع��ات التنظيمية، وإصدارها للقواعد واألوامر وتخصيصها فريق 

عمل ضمن آليات املس��ئولية االجتامعي��ة العامة، مثل إطالقها لفرتات اس��تجداء والتامس 

وطلب تعليقات العامة أو عمليات املراجعة والتقييم الهيكلية.  حيث تعمل تلك املنظامت 

عىل تحديد كيفية تخصيص موارد التمويل العامة، كام أنها تعمل بصورة عامة وفقاً للجهات 

الحكومية األخرى ضمن النظام االتحادي.  ولقد اس��تعرض كل من س��تيفن جولد س��ميث 

ووليام إيجرز يف كتابهم الحكم بالش��بكات23 ما اكتس��بوه من خربات عىل مر الس��نن، فقد 

قدم��وا يف كتابهم عن كيفية ت��ويل املنظامت العامة أحياناً مهامت أك��رث فعالية يف تصميم 

العالقات الشبكية ضمن أحد مجاالت السياسة.

كام تستطيع املنظامت اإلنسانية الخريية االضطالع بدور مهم كونها تقدم دعاًم مالياً قد 

يس��هم يف تذليل تحديات التطبيق التي تنشأ عن قلة التمويل.  وتقوم تلك املنظامت بدور 

أكرث فعالية حيث ُتجرى الدراس��ات واألبحاث، وتنظم مؤمترات وغريها من وسائل مشاركة 

املعرفة الخاصة باملجال، أو متول بعض الجهات املعنية بتطبيق مركزية املعرفة الفنية ضمن 

ش��بكة التطبيق.  ففي تطبيق برنام��ج الرعاية الصحية امليرسة، اس��تفادت والية كولورادو 

وغريها من الواليات استفادة مبارشة من هذا النوع من االستثامرات املقدمة من املؤسسات 

الخاصة.  كام كان نظام تقييم وتحسن الجودة )QRS(، باألهمية نفسها.
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وتعد منظامت الوس��اطة كيانات أساسية ضمن مجاالت السياسة شأنها يف ذلك شأن أي 

منظامت أخرى24.  إذ تكون منظامت الوس��اطة مبثابة كنز للمعلومات واملوارد التي تس��هم 

يف تخفيض تكاليف التبادل بن طرفن، ومن ثم زيادة الكفاءة التش��غيلية وفعالية الربنامج.  

وقد وصلت تلك املنظامت إىل مستوى من التطور ميكنها من مامرسة دور مهم يف مجاالت 

سياس��ية مثل مجال الصحة النفس��ية، والتنمية االقتصادية للمجتمع، واإلسكان امليرس.  بل 

إنها تتميز يف األساس بقدرتها عىل توفري خدمات اإلدارة أو التدريب املخصص ألحد الربامج 

ع��رب منهجيات إبداعي��ة أو مناذج قامئة عىل األدلة امُلثبتة.  كام مت��ارس دوراً أكرث فعالية يف 

تطوير العالقات بن املنظامت عرب تنظيم املؤمترات التي تجمع املؤسس��ات، وتوفري املوارد 

املالية، وتطوير موارد التطبيق.

جدول )1-4(

املؤسسات املشاركة يف مجاالت السياسة

املهام الفعليةاملهام التقليديةنوع املؤسسة

املنظامت العامة )الوطنية، 

اإلقليمية / عىل مستوى الوالية، 

واملحلية(

االستجابة للقوانن والتريعات 

التنظيمية سواء االتحادية أو 

املحلية أو عىل مستوى الوالية.

تحديد طريقة تخصيص املوارد العامة.

تحديد املهام وإدارتها ضمن تلك 

املكونات واملعايري.

تصميم مجال السياسة

استثامر التمويل يف املجاالت ذات املنظامت اإلنسانية

األولوية.

إجراء الدراسات

توفري املوارد )للمؤمترات وتطوير 

الشبكات( بهدف دعم مشاركة 

معرفة التطبيق.

منظامت وساطة التمويل لتحقيق 

مركزية املعرفة باملجال وبناء 

قدرات التطبيق
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املهام الفعليةاملهام التقليديةنوع املؤسسة

املنظامت غري الربحية والربحية 

ومزودو الخدمات العامة

استغالل الفرص التعاقدية املتاحة 

لدى الوكاالت العامة.

حضور االجتامعات واملؤمترات 

املنعقدة عىل مستوى املجال ملشاركة 

وتعلم الدروس املستفادة من التطبيق.

املشاركة يف املجموعات القامئة )مجتمعات 

املامرسة( والتي تركز عىل التطبيق.

دعم فرق التطبيق داخل املنظامت.

االستجابة لطلبات التدريب منظامت الوساطة أو مزودو املؤن

اإلداري واملتعلق بالربامج.

تطوير شبكات املجال عرب عقد 

املؤمترات.

متكن التنسيق والتعاون، وتطوير 

الراكات.

توفري املوارد املالية.

مشاركة مصادر التطبيق )التقارير 

ومنصات التواصل عرب اإلنرتنت(.

االستجابة لطلبات إجراء الدراسات منظامت األبحاث والتقييم

الرسمية.

توفري مواد الدعم الفني لدعم 

أنشطة التطبيق.

اتحادات منظامت الدعم 

واملنارصة غري الربحية

متثيل األعضاء والتعبري عن املصالح 

أمام الكيانات والجهات الرسمية 

وإصدار بيانات موقف السياسات.

مشاركة مصادر التطبيق )التقارير 

واملؤمترات ومنصات االتصال عرب اإلنرتنت(.

إمداد صائغي السياسات باملعلومات 

املستمدة من خربات العملية.

باإلضاف��ة إىل ذل��ك، تقدم هذه املنظ��امت املعلومات لصناع الق��رار خاصة املعلومات 

املتعلقة بالتحديات التي تواجه تطبيق السياس��ة بناء عىل الخربة املس��تمدة من الوكاالت 

الت��ي تق��دم الخدمات.  وبتوفري منظامت الوس��اطة لهذه األنواع م��ن الدعم، فإنها تحمي 

املنظ��امت املعنية بتزويد الخدمات من التقلبات التي يش��هدها املجال.  وعادة ما تتوجه 

صناديق التمويل الخاصة والركات والبنوك واملنظامت الخريية إىل دعم تلك األنشطة نظراً 

ملا لها من مصالح فيام يحققه التطبيق من نتائج.  وملا كانت األسواق أو الخدمات العامة ال 

تعمل بالكفاءة املطلوبة، نجد أن منظامت الوساطة القوية تعمل عىل بناء مجال السياسة، 

وذلك لتحسن قدرات وإمكانيات األنظمة ومتكن النظام من العمل بشكل متسق.
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ويف بعض املجاالت، ُيش��ار إىل املؤسسات باسم متعهدي مشاركة االبتكارات واملامرسات 

املثبتة.  حيث يحتل املتعهدون أو مقدمو الخدمات أهمية بالغة يف بعض املجاالت.  فعىل 

س��بيل املثال، يركز منوذج األب املعلم، وهو أحد الربامج املنزلي��ة لتقديم التعليم واملعرفة 

لآلب��اء عن مراح��ل الطفولة املبكرة، ع��ىل زيادة اط��الع ومعرفة اآلباء بتفاصيل التنش��ئة 

الصحيحة يف مراحل الطفولة املبكرة، لتغيري أساليبهم الرتبوية، ومتكينهم من الكشف مبكراً 

عن عالمات تأخر النمو، والوقاية من تجاهل وإهامل الطفل.  حيث يس��هم أكرث من ألفي 

مهت��م ومتخصص يف من��وذج األب املعلم عرب جميع الواليات وعىل املس��توى الدويل.  وكام 

هو الحال مع الكثري من املتعهدين الذين يقدمون تدخالت فعالة، تس��تثمر هذه املنظامت 

الكثري من مواردها يف توفري دعم التطبيق؛ حيث يوفر موقع الوكالة كاًم هائاًل من املصادر، 

التي تش��مل اس��تعراضاً عاماً للنموذج الذي مل يكتمل بعد، ودراس��ات حاالت حول املواقع 

وبيئات العمل، باإلضافة إىل معلومات حول فرص التدريب واملؤمترات وإس��رتاتيجيات دعم 

السياس��ة.  كام يقدم املوقع معلومات عن املتحدثن الرس��مين لقادة التطبيق العاملن يف 

املجال25.  فمهمتها ورسالتها الجوهرية هي تعزيز التدخل، عرب إمداد القامئن عىل التطبيق 

باملعلومات الالزمة واملامرسات التي أثبتت فاعليتها.  

وتعد رشكات األبحاث والتقيي��م أو اتحادات النقابات املهنية من بن املنظامت األخرى 

التي ميكنها مامرس��ة أدوار مهمة يف مجاالت السياس��ة، إذ ميكنها متثيل مصالحها املحدودة 

واالس��تجابة للطلبات املقدمة من صناديق التمويل س��واء العام��ة أو الخاصة، بل وميكنها 

املش��اركة بفعالية أكرب يف تدش��ن املروعات التي تش��ارك فيها باملعلومات واملعرفة ذات 

الصل��ة باملج��ال، مثل توفري من��اذج للربامج املوثق��ة باألدلة، وتطوير امل��وارد الالزمة لدعم 

التطبيق، أو مشاركة خرباتهم يف التطبيق مع صناع السياسات.  وعىل الرغم من عدم القدرة 

عىل توقع أو تحديد أي من تلك األنش��طة بطريقة منظمة؛ فإن املنظامت العامة والخاصة 

متارس أدوارها وفقاً ملا يفرضه السياق والبيئة املحيطة.

تعكس مجاالت السياس��ة يف بعض األحيان قوة وثبات الحكومة، وذلك يف ظل االنتشار 

الواس��ع ولوضوح فكرة من لديه القدرة عىل إنجاز العمل ولصالح من وبأي س��لطة.  ففي 

مج��ال األمن الوطني الداخيل، عىل س��بيل املثال، يف حن تش��ارك العديد من املنظامت يف 
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تطبيق السياس��ات - كالقواعد العس��كرية، والحرس الوطني عىل مس��توى الوالية، ومرافق 

التدريب، ومقاويل توريد املعدات - فهناك تسلسل هرمي واضح، وقاعدة اجتامعية عريضة 

تدعمها، باإلضافة إىل قواعد رصيحة ومتفق عليها للعمل.  ويف بعض األحيان تتشكل شبكات 

الخدمة بهدف تنفيذ مبادرات سياس��ية جديدة.  ففي شبكات رعاية الصحة النفسية التي 

عكف ميلوارد وبروفان عىل دراستها26، تم منح منظمة ما مركزية السلطة والصالحية لتوفري 

الخدمات وتنس��يقها بن اآلخرين.  فالهياكل املركزية للشبكات تساعد يف تسهيل استخدام 

األدوات الحكومية كالعقود الرسمية27.

وتعك��س مج��االت السياس��ة يف غالبية األحوال وج��ود رصاع داخل مس��ألة الحوكمة، 

وخصوصاً عندما ال تخضع العالقات بن املنظامت للتنظيم بل ُترتك لتظهر من تلقاء نفسها 

حيث تنشأ من تفاعل األفراد مبرور الوقت وعملهم عىل حل مشكالت التطبيق.  لذا تتسابق 

املنظامت املختلفة يف هذه األحوال المتالك س��لطة تحديد املش��كالت وحلولها فيام يتعلق 

بالسياس��ية أو الربنامج.  ويشهد التطبيق دامئاً إس��رتاتيجيات تغيري تنافسية وخالفات حول 

األنظمة والقواعد املهنية.

لذا نعود عند هذه النقطة إىل املثالن اللذين سبق لنا مناقشتهام يف الفصل األول لتوضيح 

تحليل التطبيق عرب صفحات هذا الكتاب.  حيث ينصب تركيز صندوق دعم الواليات األكرث 

ت��رراً )HHF( ع��ىل الوقاية من أزمة رهن العقارات يف الوالي��ات األكرث ترراً بفعل أزمة 

اإلس��كان.  أما أنظمة تقييم وتحس��ن الجودة فقد ُصممت لتحسن جودة ظروف التعليم 

يف مراحل الطفولة املبكرة وتزويد املس��تهلكن مبعلومات أفضل.  يوضح املربع رقم )1-4( 

بعض املؤسس��ات املهمة يف مجال السياس��ة املعنية بتطبيق برنامج صندوق دعم الواليات 

األك��رث ترراً يف والية أوهايو.  حيث تحتل املؤسس��ات العامة الوطنية والش��بكات املالية 

أهمية بالغة يف هيكلة ظروف عملية التطبيق؛ فهي تعمل عىل صياغة وتشكيل اإلرشادات 

والتفاوض بش��أن ظروف تطبيق وتنفيذ السياسة.  فقد كان هناك، عىل سبيل املثال، مؤمتر 

جمع العديد من كبار مؤسس��ات التمويل، مثل بنك تش��يس وبنك أوف أمريكا، وهام من 

البنوك التي عملت عىل تنس��يق برنامج صن��دوق دعم الواليات األكرث ترراً يف العديد من 

الوالي��ات.  وقد نظمت وزارة الخزانة األمريكية ه��ذه الفعالية،  حيث عملت عىل توضيح 
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املهام واألدوار وأسفرت عن تصميم األدوات التي شاع استخدامها يف عملية قروض صندوق 

دعم الواليات األكرث ترراً يف كل والية.  ويف هذا الس��ياق، قامت إدارة متويل املساكن عىل 

مستوى والية أوهايو بدور محوري وشاركت بفعالية يف تصميم العالقات داخل املجال عرب 

تشكيل لجنة داخلية ُتعنى بالتوجيه والتعاقد مع الهيئات االستشارية لإلسكان.

املربع )1-4(

)HHF( ًاألطراف العاملة يف مجال سياسة صندوق متويل الواليات األكرث ترضرا

برنام��ج صندوق متويل األط��راف األكرث ترراً هو مب��ادرة اتحادية، تخض��ع إلرشاف وزارة الخزانة األمريكية 

ومرخص مبوجب أحكام التريعات والقوانن االتحادية.  إال أنه ُس��مح لجميع الواليات املس��تحقة بصياغة وإعداد 

برامجه��ا الخاص��ة، األمر ال��ذي أدى إىل خلق مجاالت فريدة للسياس��ة داخ��ل كل والية.  وأعددن��ا هذا الجدول 

لتناول بعض األطراف الفاعلة واملش��اركة يف مجال السياس��ة الخاص بربنامج متويل األط��راف األكرث ترراً يف والية 

أوهايو. 

األطراف الوطنية: 

المنظمات العامة )وزارة الخزانة األمريكية(: 

منح قانون تحقيق اس��تقرار االقتصاد يف حاالت الطوارئ لع��ام 2008، وزارة الخزانة األمريكية صالحية توزيع 

 )TARP( مبال��غ وصلت إىل 700 مليار دوالر يف صورة صنادي��ق متويل تابعة لربنامج متويل إغاثة األصول املتررة

بصفت��ه أح��د مبادراتها الهادفة لتحقيق االس��تقرار املايل. حيث متكنت وزارة الخزانة، م��ن خالل هذا الربنامج من 

تخصي��ص مبلغ 60 مليار دوالر أمرييك لتفادي اإلعس��ار واإلفالس، ُخصص منه��ا 7.6 مليار دوالر لربنامج متويل 

الوالي��ات األكرث ت��رراً أ.  كام عملت وزارة الخزانة عىل صياغة اإلرش��ادات العامة للربنامج واعتمدت عروض 

الربنامج املقدمة من وكاالت متويل اإلسكان يف الواليات الثامنية عر املستحقة للدعمب.

مؤسسات التمويل الخاصة )المقرضون(:

ُيع��رف الرهن بأنه التزام قانوين قائم ب��ن أصحاب املنازل )املقرتضون( واملؤسس��ات املالية )املقرضون(، 

يكون له إجراءات محددة لتحصيل املدفوعات واملطالبة بالحجز عىل املمتلكات إن مل يستوف السداد.  حيث 

قدم الدعم واملساعدة للمقرتضن من خالل برنامج متويل الواليات األكرث ترراً وهو ما يتطلب غالباً تغيرياً يف 

رشوط وأحكام الرهن، ويتطلب هذا مشاركة )وموافقة( جهات اإلقراض الخاصة.  فقد كان الدور الذي ميارسه 

صندوق متويل األطراف املتررة هو سداد مستحقات املقرضن نيابة عن املقرتضن.
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الوسطاء الوطنيين: 

فاني ماي وفريدي ماك: 

ُتع��رف فاين ماي وفريدي ماك بأنهام رشكتان وطنيتان للرهن العقاري يف الواليات املتحدة، كام ُتعرف أيضاً 

بأنهام جهات مدعومة من الحكومة )GSE(، ومتخصصة يف ضامن وتأمن الرهن التابع للمقرضن، متيحن بذلك 

إمكانية بيع الرهن العقاري إىل املستثمرين يف السوق الفرعية.  فهناك العديد من حاالت القروض التي يقدمها 

املقرض��ون تخض��ع للتأمن مبعرفة الجهات التي ترعاها الحكومة، لذا يتحتم عىل املقرضن التأكد من قبول تلك 

الجهات ألي تغيريات قد تدخل عىل رشوط الرهن.  وقد تردد املقرضون قبل املشاركة يف برنامج صندوق متويل 

الواليات األكرث ترراً إىل أن حصلوا عىل موافقة الجهات التي ترعاها الحكومة يف مؤمتر قمة مقدمي الخدمات.

الوسطاء الوطنيون اآلخرون:

متثل جمعية املرفين للرهن العقاري مصالح املؤسس��ات املالية يف الواليات املتحدة التي أنش��أت الرهن 

العقاري يف البداية. بينام ميثل املجلس الوطني لهيئات اإلسكان بالوالية مصالح جهات متويل املساكن يف الوالية 

والتي تخضع إلرشاف برنامج متويل الواليات األكرث ترراً عىل مستوى الوالية.

األطراف الوطنية المعنية األخرى: 

صيغ��ت الرؤي��ة املبدئية لربنام��ج متويل الواليات األكرث ت��رراً يف ندوات للتخطيط ج��رت بالتعاون مع 

األطراف املعنية، والوكاالت الحكومية، وواضعي السياسات ليشكل اإلسرتاتيجية املبتكرة ملناقشة أوجه القصور 

التي تعاين منها برامج الوقاية من رهن العقار.  وتضمنت األطراف املشاركة كل من اإلدارة، ومجلس االقتصاد 

الوطن��ي، وهيئة املستش��ارين االقتصادين، واإلدارة األمريكية لإلس��كان والتنمية العمراني��ة، وموظفي وزارة 

الخزانة، باإلضافة إىل املش��اركن من قطاع اإلس��كان والرهن العقاري والذين ش��ملوا جمعية املرفين للرهن 

العقاري، والجمعية الوطنية لهيئات اإلسكان يف الوالية، ومنظمة األمل اآلن HOPE NOWج. 

األطراف الفاعلة على مستوى الوالية: 

المنظمات العامة: 

يحرص مكتب حاكم والية أوهايو، بصفته الكيان الش��به الحكوم��ي الخاضع إلدارة مجلس عينه الحاكم، عىل 

تأيي��د معظم األصوات عىل طاولة الح��وار وذلك لضامن التعبري الجيد عن املصالح السياس��ية للوالية عرب مختلف 

قطاعاتها. 

وق��د أرشفت منظم��ة أوهايو لتمويل اإلس��كان )OHFA( عىل ملكي��ة املنازل وبرامج تأجري املس��اكن منذ 

مثانينيات القرن املايض.  ومارست أعاملها بوصفها منظمة مستقلة تعمل داخل الوالية منذ عام 2005، تحت إدارة 

مجلس معن من قبل الحاكم.  كام عرفت منظمة أوهايو لتمويل اإلس��كان )OHFA( بأنها الهيئة املركزية إلدارة 

برنامج متويل الواليات األكرث ترراً يف والية أوهايو، والتي تتحمل مسئولية تصميم الربنامج واإلرشاف عىل تنفيذه.
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وق��د عملت منظمة أوهايو لتمويل اإلس��كان عىل تش��كيل لجن��ة داخلية تهدف إىل املس��اعدة يف توفري 

املعلومات الالزمة للتصميم واإلرشاف عىل برنامج متويل الواليات األكرث ترراً يف الوالية. وشارك يف ذلك العديد 

من املنظامت املختلفة بالوالية، والتي تتمتع مبس��تويات متفاوتة من الس��لطة والصالحيات التي تعتمد كذلك 

جزئي��اً عىل الخربات املطروحة يف املجال.  فعىل س��بيل املثال، كان ل��كل من إدارة العمل والخدمات األرسية يف 

أوهايو ودائرة رضائب أوهايو املسئولية والدور الهام يف تحديد عدد أصحاب املنازل العاطلن داخل الوالية ممن 

قد يكونون مس��تحقون لدعم صندوق متويل الواليات األكرث ترراً.  يف حن تحملت اإلدارة التجارية يف أوهايو 

مسئولية إرشاك املقرضن ومقدمي الخدمات يف تنفيذ الربنامج )وخصوصاً املؤسسات والجهات التابعة للوالية(.

منظمات الدعم غير الربحية:  شركة أوهايو كابيتال لإلسكان: 

تتطل��ب توجيه��ات الربنامج االتحادي لدعم ومتوي��ل الواليات األكرث ترراً أن تك��ون الجهة متلقية دعم 

الصندوق يف كل والية قامئة بصفتها "مؤسس��ة مالية".  ولتلبية هذه املتطلبات، أبرمت منظمة أوهايو لتمويل 

اإلس��كان رشاكة مع منظمة محلية غري ربحية، وهي رشكة أوهايو كابيتال لإلس��كان )OCCH(، وهو ما ترتب 

عليه تأسيس رشكة أوهايو لدعم أصحاب املنازل )OHA(.  وهي رشكة فرعية ميتلكونها بالكامل، والهدف منها 

هو أن تعمل بصفتها الكيان الرس��مي املستحق لتلقي دعم صندوق برنامج متويل الواليات األكرث ترراً.  وقد 

امت��دت رشاكة منظمة أوهايو لتمويل اإلس��كان)OHFA( مع )OCCH( لف��رتة طويلة حيث تعاونا يف تنفيذ 

 .)OCCH( العديد من برامج اإلسكان والتي كانت السبب إلنشاء

 :"Save the Dream Ohio" شبكات الحامية من رهن العقار عىل مستوى الوالية:  إنقاذ حلم أوهايو

أطلق��ت منظم��ة أوهايو لتمويل اإلس��كان برنامج إنقاذ حل��م أوهايو يف 2008، قب��ل عامن من إطالق 

برنام��ج صندوق متويل الواليات األكرث ترراً، وكان يتم متويل الربنامج متوياًل جزئياً من خالل الربنامج الوطني 

الستش��ارات تجنب رهن الرهن )NFMC(.د وقد عملت منظمة أوهايو لتمويل اإلسكان بصفتها املرف عىل 

برنام��ج NFMC إلنق��اذ حلم أوهايو، بتوزيع م��ا يزيد عىل 8 مليون دوالر لتموي��ل إحدى وعرين منظمة 

استشارية خريية بهدف تقديم خدمات استشارية ألصحاب املنازل املعرضن لحجز الرهن.  باإلضافة إىل متويل 

الربنامج لتلك املنظامت، وقد عمل الربنامج أيضاً عىل تكوين ش��بكة من املنظامت والهيئات، والتي اش��تملت 

عىل جهات تابعة للوالية، واملنظامت االجتامعية للمس��اعدة القانونية واتحادات املحامن املتطوعن للمصلحة 

العامة.  كام تم إنشاء خط هاتف مجاين وموقع إلكرتوين ملساعدة من يعاين األزمات من أصحاب املنازل. 

منظامت الخدمات:  منظامت غري ربحية الستشارات اإلسكان: 

تتمتع والية أوهايو، كام هو الحال مع الواليات األخرى، بشبكة قوية من املنظامت غري الربحية التي توفر 

خدمات االستشارات يف حاالت حجز الرهن، وتعنى إدارة اإلسكان والتنمية العمرانية باعتامد منظامت اإلسكان 

االستشارية.  وتتعاون تلك املنظامت غري الربحية يف أوهايو، وتتميز بأنها تقف صفاً واحداً وتتحدث بصوت
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واحد للدفاع عن وجهات نظرهم.  كام تعاقدت منظمة أوهايو لتمويل اإلس��كان مع أكرث من عرين منظمة 
غري ربحية الستش��ارات اإلس��كان إلجراء أعامل الفحص والتقييم املبدئية ملن يرغب يف االلتحاق بربنامج دعم 

ومتويل الواليات األكرث ترراً.  وتلقت تلك املنظامت مبالغ مالية نظري خدماتها. 

منظامت األبحاث والتقييم: 

أبرمت منظمة أوهايو لتمويل اإلس��كان رشاكات مع جامعة والية أوهايو بهدف تأس��يس مكتب أبحاث 
اإلس��كان املي��رس )OAHIR( يف 2009، وذلك قبل تدش��ن برنامج دعم ومتويل الواليات األك��رث ترراً.  وقد 
اس��تقدم هذا املكتب الخربات البحثية من مختلف الكيانات والجه��ات لتوجيه وتقييم برامجه، متضمناً ذلك 
جامعة والية أوهايو وجامعة والية كليفالند، والبنك الفيدرايل االحتياطي يف كليفالند،  وقضايا سياسات أوهايو 
)Policy Matters(، ورشك��ة أوهايو كابيتال لإلس��كان.  هذا باإلضاف��ة إىل الراكات املربمة مع جامعة أوهايو 
)OSU( حصلت منظمة أوهايو لتمويل اإلسكان مؤخراً )OHFA( عىل متويل من مؤسسة جون د وكاثرين ت 

ماك آرثر للعمل عىل تقييم برنامج دعم ومتويل الواليات األكرث ترراً.

حصلن��ا عىل قدر كبري من معلومات املتعلقة بالربنام��ج من املعلومات املتاحة عىل صفحة موقع الربنامج 
عىل الرابط:

http://www.treasury.gov/initiatives/financial-stabiIity/TARP/Programs/housing/hhf/Pages/
default.aspx

http://www.sigtarp.gov/audit%20reports/sigtarp_hhf_audit.pdf

http://www.sigtarp.gov/audit%20reports/sigtarp_hhf_audit.pdf

وقد وفرت منظمة NFMC خدمات التمويل لالستشارات املتعلقة بحجز رهن أصحاب املنازل، وليس التمويل 
املايل املبارش.  ومل يزل أصحاب املنازل من متلقي االستشارات يعتمدون عىل املؤسسات املالية إليجاد حل لتجاوز 

أزمتهم )إعادة التفاوض بشأن سداد مستحقات الرهن، والتقييم لتحديد أهلية االلتحاق بالربامج االتحادية(.

يعرض املربع رقم )4-2( ملحة عامة حول بعض املنظامت الهامة يف مجال سياسة التعليم 
املبكر لألطفال يف والية مينيس��وتا التي تركز عىل تطبيق نظام التقييم والجودة وتحس��ينها.  
ومن العنارص الهامة يف مجال السياس��ة تعاون املنظ��امت العامة والخاصة التي تعمل عرب 
مختلف املستويات الحكومية، باإلضافة إىل عضويات رشكات ومراكز البحث والتقييم، كونها 
جهات إدارة وتنفيذ مجال السياس��ة.  وكام سنتعرف من خالل دراستنا لتلك الحاالت مبزيد 
من التفصيل عرب صفحات هذا الكتاب، أن التطبيق ينكشف ويتضح عندما تتحد املؤسسات 
املختلفة العاملة يف مجال السياس��ة ويتعلمون من أخطائهم ويكرس��وا جهودهم إلحداث 

التغيري وتحسن العمل الجامعي لحل املشكالت الجامعية.
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املربع )2-4(

األطراف العاملة يف مجال سياسة نظام تقييم وتحسني الجودة

عىل الرغم من كون برامج تقييم وتحس��ن الجودة من الربامج العاملة ضمن إطار الوالية، إال أن هناك العديد 

م��ن املنظامت والهيئات الوطنية الهامة تش��ارك يف توفري املعلومات وإمداد الواليات مب��وارد التطبيق الالزمة، إىل 

جانب عدد من املنظامت املحلية والعاملة يف الوالية، والتي تتمتع بس��لطة رس��مية ومصالح يف تطبيق الربنامج، إذ 

تعمل هذه املنظامت يف مجال السياسة عىل صياغة القرارات الخاصة بعملية التطبيق يف والية مينيسوتا. 

األطراف الوطنية: 

املنظامت العامة: 

تدع��م كل م��ن وزارة الصحة والخدمات اإلنس��انية األمريكي��ة، ومكتب رعاية الطف��ل وهيئة التخطيط 

واألبحاث والتقييم أنش��طة تطبيق أنظمة تقييم وتحس��ن الجودة من خالل متويل األبحاث الوصفية واملراكز 

الوطنية املختصة بتحسن جودة رعاية الطفل وتوفري الدعم الفني للواليات. 

املؤسسات اإلنسانية الخاصة:

تكاتفت املؤسس��ات الوطنية منذ أواخر تس��عينيات القرن املايض عرب املنظمة التعاونية لتمويل الطفولة 

املبكرة بهدف مش��اركة املعلومات واس��تغالل االستثامرات يف تحس��ن أنظمة التعليم يف سن الطفولة املبكرة 

بالواليات.  وكان من بن إس��رتاتيجيات السياس��ة املتفق عليها العمل عىل دعم تطوير برامج تقييم وتحس��ن 

الجودة يف جميع أنحاء الدولة.

منظامت الوساطة: 

تتلقى مبادرة BUILD التمويل من س��ت عرة منظمة خريية خاصة لتوفري قاعات للمؤمترات والتعلم من 

األقران، ونر األبحاث بن الواليات.  فهي معنية بإدارة وتش��غيل الش��بكة الوطنية لتعليم أنظمة تقييم وتحسن 

الجودة، عرب توفري الدعم الفني وتسهيل مشاركة املعلومات بن الواليات فيام يتعلق بالربنامج واألبحاث. 

منظامت األبحاث والتقييم:

يوف��ر اتحاد Child Trends واتحاد RAND واتحاد أبحاث سياس��ة رعاية األطفال كل األبحاث الوصفية 

وتقوم هذه املؤسس��ات بإعداد وتصميم أدوات التقييم الصحيحة واملناس��بة لتس��تخدمها الواليات يف تقييم 

جودة تعليم األطفال يف سن مبكرة.  وقد شارك عدد من الواليات يف العديد من األبحاث والدعم الفني بهدف 

دعم تصميم برنامج الوالية.

عضوية املنظامت غري الربحية: 

املنظمة الوطنية لتعليم األطفال الصغار منظمة متخصصة معنية بتعزيز التميز يف أنظمة تعليم الطفولة 

املبكرة من خالل منظومة منح شهادات االعتامد واملؤمترات واملنشورات الدورية.  
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األطراف الفاعلة محلياً وعىل مستوى الوالية: 

املنظامت العامة: 

مكتب مينيس��وتا للتعليم املبكر هو مكتب جديد تابع لإلدارات التعليمية بالوالية، والخدمات اإلنس��انية 

والصحة.  واملهمة األساس��ية لهذا املكتب هي اإلرشاف عىل نظام تقييم وتحس��ن الجودة يف والية مينيس��وتا 

بوصفه جزءاً من متطلبات املنحة االتحادية، واملكتب معني أيضاً بتنظيم اجتامعات لجنة اإلرشاد األبوي بصفة 

ربع سنوية بهدف تبادل املعلومات.

أما مجلس التعليم املبكر فهو هيئة نوعية، ومهمته األساسية تقديم املقرتحات إىل الحاكم، ومجلس رعاية 

األطفال، والجهات التريعية فيام يتعلق "بإنش��اء نظام رعاية عايل الجودة لألطفال يف الس��ن املبكرة لضامن 

اس��تعداد جمي��ع األطفال عند االلتحاق مبرحلة ري��اض األطفال".  وهو يضم ممثلن م��ن الجهات التريعية 

بالوالية، والبنك املركزي )بنك االحتياطي الفدرايل(، ومنظامت الوساطة، ومنظامت توفري الخدمات.

املنظامت اإلنسانية الخاصة: 

كث��ري من املنظامت قامت بدور رئييس يف تدش��ن ه��ذا الربنامج داخل الوالية.  ومنها عىل س��بيل املثال، 

مؤسس��ة مينيس��وتا للتعليم املبكر )2006 - 2011( التي خصصت رأس مال مبق��دار 20 مليون دوالر إلطالق 

الربنام��ج التجريبي ورعاي��ة التقييم.  كام يعد اتحاد بدء التمويل املبكر مبثابة مجموعة من املؤسس��ات التي 

 Great Twin Cities United( تستثمر يف مجاالت محددة من التطبيق.  كام مولت مؤسسة املدينتن التوأمن

Way( التقييم ومروعات دعم تحسن الجودة. 

مزودو الخدمات غري الربحية: 

تعمل مؤسسة التوعية عىل رعاية األطفال يف مينيسوتا عرب شبكة من جهات الدعم املحلية غري الربحية يف 

تقييم الربامج وإعداد أنشطة التقييم.  كام متارس أنشطتها أيضاً عرب الوالية للتواصل مع اآلباء.

منظامت الدعم واملنارصة غري الربحية:

تتش��كل منظمة توعية اآلباء بشأن االستعداد للمدرس��ة من مجموعة من رواد األعامل )شارك معظمهم 

س��ابقاً يف منظمة مينيس��وتا للتعليم املبكر( املعنين بن��ر نتائج األبحاث، ونر املناهج ع��ىل أولياء األمور، 

وإعداد بطاقات نقاط تطبيق نظام تقييم وتحسن الجودة.

اتحاد املنظامت غري الربحية: 

يوفر اتحاد مينيسوتا لتعليم األطفال يف سن مبكرة الربامج الخدمية مثل مروع تسهيل االعتامد وتدريب 

التنمية املهنية الذي تدعم تطبيق نظام تقييم وتحسن الجودة.  وكذلك التطوير األويل ملركز مينيسوتا للتنمية 

املهنية، الذي يعد الس��جل املركزي لتوفري خدمات التأهيل والتدريب، والذي تس��تضيفه حالياً الجامعة العامة 

املحلية.
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منظامت األبحاث والتقييم: 

يوفر مركز التنمية والتعليم املبكر بجامعة مينيسوتا خدمات تقييم بعض أنظمة رعاية األطفال املستخدمة 

يف التصني��ف.  وقد قدم املقر املحيل للمجموعة الوطني��ة Child Trends املواصفات األولية ألدوات التقييم 

وكذلك التقييم املستمر للتأثري والتطبيق. 

تحليل أنشطة تطوير البرنامج الرئيسي:

يع��د الربنامج الرئي��يس ونتائجه مبثابة الركن األس��ايس الذي تقوم علي��ه عملية تطبيق 

الربنامج والسياس��ة.  وتحدد الربامج الرئيسية األمور التي ينبغي القيام بها وكيفية إنجازها، 

مع تحديد كيفية توجيه الوسائل واألدوات املتاحة لتحقيق الغايات املنشودة.  وكام سبق أن 

أوضحن��ا يف الفصل الثالث، نجد أن التريعات هي التي تقوم بتوصيف الربامج وصياغتها، 

إال أن تلك الربامج تخضع غالباً إلعادة الصياغة والتوصيف من خالل املناقشات واملفاوضات 

حول املجال الخاص بذلك قبل تعميم تلك الربامج عىل املنظامت ومش��اركتها مع املسؤولن 

يف الخطوط األمامية.  فمجال السياس��ة هو املجال الذي يشهد تكوين الربنامج الرئييس من 

خالل التفاعالت املتبادلة بن األطراف العاملة باملجال.  وقد ناقشت األطراف الفاعلة األمور 

التي يستهدفون تحقيقها وكيفية تحقيق تلك األمور.  أضف إىل ذلك املناقشات التي جرت 

حول كيفية تغيري ظروف الفئة املس��تهدفة من الش��عب، فهم يس��عون إىل تحديد كيفية 

تنسيق األنشطة املختلفة مبعرفة الوكاالت والجهات املختلفة أو من خاللها، وتأمن القدرات 

واملوارد الالزمة.  ففي حدود املجال يكون الرتكيز عىل مش��كالت السياسة وحلول معالجتها 

واملشاركن يف العمل.

إعداد الخيارات القيمة والقابلة للتطبيق:

كيف تتمكن األطراف الفاعلة يف مجال السياس��ة من بناء وتكوين األفكار التي ستصبح 

فيام بعد العم��ود الفقري للربنامج الرئييس؟  تنبثق هذه األفكار أحياناً من عملية التريع 

نفسها، مع إصدار قوانن إلزامية واضحة حول املبادرة املستهدف تطويرها.  ولكن يف أحيان 

أخرى، تربز األفكار الخاصة بكيفية تس��وية املش��كالت العامة بص��ورة طبيعية أكرث ضمن 

ح��دود املجال، إم��ا عن طريق عرض مقدم م��ن أحد املنظامت، أو النقاش��ات الرثية التي 
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تجري أثناء اجتامعات فريق العمل أو عن طريق تلقي نتائج التقييم األويل للربنامج والتي 

توثق وتقدم تأثري التدخل.  تهتم األطراف الفاعلة التي تشعر بالحاجة امللحة إىل االستجابة 

والتفاعل العاجل مع إحدى املش��كالت العامة بالتفكري الشامل للخروج بأفكار بديلة حول 

ما ميكن القيام به ملناقشة تلك املشكلة، حيث يطرحون أسئلة مثل:  ما العنارص التي يجب 

دراس��تها حول املش��كلة؟  من )أو ما الذي( سيتم استهدافه للتدخل والتفاعل؟  ويف الوقت 

الذي تس��فر فيه األفكار الجدي��دة أحياناً عن اختيار حلول مبتك��رة، يظهر أن تلك الحلول 

املنتق��اة قد تش��به الطرق املوجودة واملس��تخدمة بالفعل يف املجال؛ وه��ذا ما يطلق عليه 

الباحثون مس��ار االعتامد28.  وقد يظهر الحل واضحاً جلياً ليس لكونه اإلس��رتاتيجية األمثل، 

وال لكونه األكرث كفاءة أو فعالية يف تحقيق الغايات املنش��ودة، ولكن ألنه مش��ابه ملا يألفه 

بالفعل العاملون يف املجال وميتلكون القدرة عىل تنفيذه.

تحتل عملية دراس��ة األنشطة التي ميكن تجميعها معاً لتحقيق الغايات املنشودة محور 

الرتكيز يف مستوى مجال السياسة ضمن أنظمة التطبيق.  وهذا ال يعني أن تكون العملية دامئاً 

منس��قة أو قامئة عىل هيكلة معلومة؛ ففي بعض مجاالت السياس��ة، قد تكون هناك عملية 

تخطيط رس��مية تنظم إحدى املبادرات، ولكن يف مجاالت أخرى، تتش��ارك املنظامت املعنية 

بالعمل عىل مشكالت متشابهة، وعىل املعلومات واألفكار فيام بينها بصورة غري رسمية، وهي 

التي تحقق نجاحاً أكرب أو أقل يف بعض األحيان.  وتعتمد سهولة عملية التفاوض عىل درجة 

التوافق يف النطاق حول أهمية وخطورة مش��كالت بعينه��ا ومدى قدرة املنهجيات املقرتحة 

عىل مناقشة وحل تلك املشكالت.  فعىل سبيل املثال، وكام ناقشنا يف الفصل الثالث، عادة ما 

يكون هناك اختالف كبري حول مدى إمكانية وفعالية التدخالت، س��واء يف جانب العرض أم 

يف جانب الطلب.  وأحياناً يكون امليل لتفضيل توفري الخدمات والتمويل مبارشة إىل الجهات 

املس��تهدفة.  ويف أحيان أخرى، هن��اك ميل ورغبة يف توفري الدعم واملنح بش��كل مبارش إىل 

مزودي خدمات رعاية األطفال أو ماليك األرايض أو املعلمن املهتمن بخدمة األرس املحتاجة.

إن التعاون هو أحد أهم أنشطة مجاالت السياسة، ويهدف إىل تأمن املصادر والسلطات 

الالزمة ملناقش��ة وحل املشكالت العامة.  فإن كانت السياس��ات القامئة بالفعل تحظر هذا 

النوع من التدخالت التي تتميز مبا تحققه من مكاسب، يتحتم عىل األطراف الفاعلة والعاملة 
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يف مجال السياس��ة التكاتف وتش��كيل جبهة ضغط لتغيري القوانن والقواعد التريعية أو 

التنظيمي��ة.  وباملثل، إن كانت املصادر املتاحة فقرية بحيث ال تس��تطيع مواجهة املش��كلة 

وحله��ا، فينبغي عىل املعنين بالعمل يف مجال السياس��ة بالتنس��يق في��ام بينهم للمطالبة 

بتوف��ري التمويل ليس من الجهات الحكومية فحس��ب بل من األطراف غري الحكومية أيضاً، 

كاملؤسس��ات واملس��تثمرين من القطاع الخاص.  وتقوم األطراف الفاعلة يف مجال السياسة 

بصياغة تعريف جديد للمش��كلة والتع��رف عىل الحلول الرعي��ة والقانونية، وذلك أثناء 

عملية التنس��يق بهدف حشد وجمع السلطات واملصادر الالزمة ملواجهة املشكالت العامة، 

ومن ثم تقليص نطاق تكنولوجيا الربنامج القابلة للتطبيق يف مجال السياسة.  إن املنظامت 

العاملة يف مجال السياس��ة بحاجة إىل تأمن املوارد والس��لطات الالزمة ملناقش��ة املشكالت 

العامة، ومن ثم س��تواجه بعض العراقيل الناتجة عن القرارات املتخذة عند هذا املس��توى.  

وهذا ال يعني أن مجال السياسة أمر حتمي برمته، ولكن آليات مجال السياسة، شأنها شأن 

الرتاكيب االجتامعية، يف تقلب مستمر وتتغري األفكار املقبولة والرعية أيضاً بصفة مستمرة.

التعرف على المنطق من التغيير:

تتشارك األطراف الفاعلة يف مجال السياسة يف تطوير حلول املشكالت العامة فنياً وتقنياً، 

إىل جان��ب عمله��م الذي يهتم بجمع األفكار املتعلقة باملش��كالت العام��ة وإيجاد الحلول 

العامة التي تتسم مبعقوليتها ورشعيتها ضمن إطار السياسة.  فعىل سبيل املثال، ميكن توفري 

وتأمن املوارد والقدرات الالزمة لتطبيق الحل العام عىل مس��توى املجال، كتقديم التمويل 

مبارشة إىل املنظامت غري الربحية بهدف دعم برامج التدريب الوظيفي، بيد أنه من املمكن 

تحدي��د تفاصيل أنواع الخدمات التي يتلقاها املتدربون، كتكنولوجيا الربنامج املزمع اتباعه 

لتحقيق التغري الس��لويك.  وقد تتطلب السياسات الرسمية يف بعض األحيان عمليات خاصة 

قد تش��كل عقبة أمام الخيارات املتاحة ضمن إطار مجال السياسة إلحداث التغيري يف الفئة 

املس��تهدفة من الش��عب.  كام قد يكون هناك اتفاق عىل أفضل املامرس��ات أو املواصفات 

القياسية للربنامج، لتشجيع املنظامت عىل هيكلة عملياتها الخاصة بطريقة واحدة.

قد يتسبب مستوى تعقيد املشكلة، ومن ثم ما يلزم فعله للتغلب عليها، إىل حد ما؛ يف 

تقييد نطاق تأثري األطراف العاملة يف املجال عىل أحد س��بل التدخل.  لذا يتميز اس��تحضار 
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تقني��ات الربامج املعقدة بالعديد م��ن الخطوات املتبعة بن مرحلت��ي املدخالت وتحقيق 

النتائج املنشودة، وتتطلب تدخالت يتم تحسينها وتعديلها غالباً لتلبية االحتياجات املختلفة 

للفئة املس��تهدفة.  ومن املمكن )واملرغوب فيه أيضاً( بالنسبة للتكنولوجيا املعقدة، تقديم 

مقرتحات عامة مستوحاة من مستوى مجال السياسة بدالً من صياغة سبل تدخل منوذجية؛ 

فمن الروري أن يخصص التدخل مبا يتناس��ب مع احتياجات املجموعة املس��تهدفة ضمن 

مستوى املنظمة ومستوى الخطوط األمامية.  وبغض النظر عن هذا الواقع، يقيض العاملون 

يف املجال أحياناً أوقاتاً طويلة يف تحديد تفاصيل األنش��طة املثالية دون امتالك فهم حقيقي 

للفئة املستهدفة.  ويتم تبني وتخصيص متطلبات األنشطة للفئات التي تتلقى دعم الدخل 

دون مطابقتها وإدخال التعديالت عليها لتناسب مستويات مهاراتهم أو خربات التدريب أو 

ظروف س��وق العاملة املحيل.  لذا ينبغي أن تتوف��ر منهجية أكرث دقة ومراعاة لالختالفات، 

تنف��ذ وفقاً ملعلوم��ات تفصيلية يتم جمعها من املس��تويات التنظيمية والخطوط األمامية، 

لتحقيق النتائج املنش��ودة.  ومن املرجح أن تكون الخط��وات ومراحل التنفيذ يف التقنيات 

البسيطة أكرث نظامية ورتابة، كالوصول إىل الربامج املعروفة مثل التأمن االجتامعية، وتركيب 

وتشغيل العدادات الكهربية يف املنازل، وتجديد تراخيص املركبات.  ويف هذه الحاالت ميكن 

وصف الخط��وات املثالية التكنولوجية بقدر بس��يط من التفصيل والتي تكون مس��توحاة 

من مس��توى مجال السياس��ة.  إال أن هذا ليس هو الوضع السائد يف العديد من املشكالت 

املتفاوتة يف املجتمع والتي تتطلب حلوالً مستقلة.

كام ميكن للعاملن يف مجال السياس��ة العمل عىل تس��هيل التعلم الجامعي ومش��اركة 

املامرس��ات إلرش��اد املنظامت يف عملها عىل نر وتطبيق تقنياتها،  ب��دالً من التأكيد عىل 

اتباع مامرس��ات بعينها،.  ويجمع العاملون يف مجال السياس��ة، سواء كان ذلك عن قصد أم 

دون قص��د، مجموعة من م��وارد التطبيق غري املالية التي يراها اآلخ��رون برامج متكاملة.  

وكام أوضحنا يف الجدول رقم )4-2(، أن مجاالت السياس��ة قد تش��تمل عىل أنواع مختلفة 

م��ن مص��ادر التطبيق، نرى غالبيتها يعم��ل يف حاالت برنامج دعم ومتوي��ل األطراف األكرث 

ت��رراً ونظام تقييم وتحس��ن الجودة.  وتعد التجمعات املهني��ة املتخصصة كاملؤمترات أو 

الفعالي��ات، وندوات تلخيص األبح��اث واألدوات العملية، ومصادر التس��ويق واالتصاالت، 

وتقارير التقييم وغريها من املنصات الشبكية التي تدعم تبادل األفكار الناشئة، من الوسائل 
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الهامة واألساس��ية لتطوير ومشاركة األفكار اإلبداعية.  وكثرياً ما تتوفر تلك املوارد من خالل 

املروعات التي متولها مؤسس��ات أو رشكات األبحاث والتقييم الوطنية ورشكات الوس��اطة 

وأعضاء املنظامت العاملة يف املجال.

اقرتح��ت هيذر هيل، بعد إجرائها دراس��ة متعمقة لتطبيق السياس��ات باملجتمع، أربع 

آليات ميكن من خاللها تحديد موارد التطبيق التي تسهم يف تحديد منطق التغيري ودعم ما 

يتخذ من قرارات عىل مستوى مجال السياسة29:

أوالً:  أس��همت تلك اآلليات يف تفسري السياسة الرسمية عىل أنها قانون مكتوب والئحة 

تنظيمية تعرض بوضوح ُيرغب يف تحقيقه.  فعىل س��بيل املثال، كان السبب وراء استحداث 

رشطة املجتمع هو تقاعس الدوريات األمنية التقليدية وبطء االس��تجابة ملكاملات الطوارئ 

واملطالبات.  اش��تمل القانون االتحادي ملكافحة جرائ��م العنف وقانون تنفيذ األحكام بعد 

إق��راره عام 1994، عىل توفري التمويل العام لدعم ضباط تنفيذ القانون للتفاعل مبارشة مع 

املجتم��ع كجهود تهدف إىل منع الجرمية.  إال أن التريع كان به الكثري من الغموض وعدم 

الوض��وح،  ومل يط��رح تعريفاً واضحاً لتطبيق السياس��ات يف املجتم��ع أو أي تفاصيل حول 

طبيعة ما يعنيه "التفاعل املبارش مع أفراد املجتمع" املنصوص عليه يف القانون.  وقد كشفت 

دراس��ة هيل أنه بدالً من انتظار الحكومة لتفس��ري وإيضاح هذا القانون، بادر املس��ؤولون 

املحليون باستش��ارة املنظامت والنقابات والجهات االستشارية والباحثن، وبعض املنظامت 

األخرى كاملركز الوطني لسياسات املجتمع للتدريب، وتعليم املبادئ الرئيسية، واملامرسات، 

باإلضافة إىل حضور العديد من املؤمترات والندوات املهنية املهتمة بالتوجهات الجديدة.

ثاني��اً:  تق��رتح موارد التطبي��ق التكنولوجيا املالمئة - األنش��طة الت��ي تتبناها منظامت 

الخدم��ة - أو غريها من التغيريات الالزم إدخالها عىل األنش��طة املهنية لتتوافق مع الهدف 

من السياس��ة.  فعىل سبيل املثال، بالنسبة ألنشطة تدريب تطبيق سياسات املجتمع، يقدم 

الخرباء نصائح وإرش��ادات محددة حول املهام واملس��ئوليات الوظيفي��ة، والتغيريات الفنية 

املتعلقة بكيفية إدارة طلبات الخدمة وتغيري املامرسات الروتينية القدمية.  
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جدول )2-4(

أمثلة عىل موارد التطبيق

أشهر موارد التطبيق غري 

النقدية يف مجاالت السياسة
نظام تقييم وتحسني الجودةصندوق دعم الواليات األكرث ترضراً

اجتامعات أو مؤمترات مهنية 

متخصصة بن املنظامت

لجان داخلية بن الهيئات العاملة 

يف الوالية، وشبكة املنظامت 

املشاركة يف إنقاذ حلم أوهايو

تجمعات جهات اإلرشاف 

بالوالية

األدوات والتفاصيل املثبتة 

باألدلة والخاصة بالربنامج 

لتمكن استنساخه

أمثلة من برامج دعم الواليات 

األكرث ترراً املطبقة ضمن برامج 

الواليات األخرى ملكافحة رهن 

الرهن واإلعسار )مثل برنامج 

والية بنسلفانيا لدعم ماليك 

املنازل يف حاالت الطوارئ(

وثائق تلخيص يف حدود 

صفحتن.

أدوات التواصل مثل اإلعالنات 

واملنشورات واملطويات واملواقع 

اإللكرتونية.

اشتمل برنامج إنقاذ حلم أوهايو 

عىل خدمة خط هاتف مجاين، 

وموقع إلكرتوين باإلضافة إىل 

إعالنات نر االسم التجاري.

ملصقات لنر مقدمي خدمات 

الرعاية متبوعاً بتقييمهم.

مواد دعائية وتسويقية وموقع 

إلكرتوين ميد اآلباء مبعلومات التقييم.

تنر وزارة الخزانة األمريكية تقارير التقييم وأبحاث السياسة

بيانات أداء برنامج دعم الواليات 

األكرث ترراً لكل والية بالرتتيب.

مقارنة أعامل تطوير برنامج 

تقييم وتحسن الجودة لكل 

والية بالرتتيب.

املنصات االفرتاضية ملشاركة 

وتبادل املعلومات

الشبكة الوطنية لتعلم برامج 

تقييم وتحسن الجودة.

ثالث��اً:  تق��دم موارد التطبيق الفرصة لفهم وتطوير مهارات جديدة أو اكتس��اب معرفة 

جدي��دة تعد رضورة لتطبيق السياس��ة أو الربنامج.  فقد نش��أت حاج��ة مفاجئة، يف بيئة 

املجتمع، تلزم املسئولن بالتعرف عىل كيفية بناء عالقات وثيقة مع أفراد املجتمع.  وأصبحوا 

بحاجة إىل التوقف واستشارة املواطنن قبل الترف، كام تلزمهم بأن يكونوا بقدر أكرب من 
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الش��فافية حول ما تس��فر عنه ترفاتهم من نتائج.  ولقد تعلم املس��ئولون عرب محاكاتهم 

ألدوارهم ومامرستهم لها وخرباتهم التفاعلية يف التدريب، مدى أهمية املعرفة املجتمعية يف 

وصف ما يحدث عىل أرض الواقع.

وأخ��رياً، توفر موارد التطبيق س��بباً للرتكيز عىل التغيري الحايل.  وك��ام أوضح العديد من 

الدراس��ات، أن املعني��ن بالتطبيق يف املنظ��امت والخطوط األمامية يخضع��ون للعديد من 

التوجيه��ات واألوام��ر املوجهة إليهم30.  ويف حالة تطبيق أنش��طة حف��ظ األمن املجتمعي، 

وعندما أجريت مقابلة مع أحد ضباط الرطة الذي رصح بأن التدخل ما هو إال مجرد "أمر 

منطقي"، أقر بأنه مل يكن يعرف الكثري حتى تلقى التدريب، وبعدها كان متحمساً للمتابعة 

وإجراء بحثه الخاص حول املنهجية املتبعة.  وعىل الرغم من كون ذلك الضابط متشككاً فيام 

يتلقاه من االستشاري، فإنه وجد أن فكرة تطبيق أنشطة حفظ األمن املجتمعي تبدو رشعية 

ورضورية بعد إجرائه لبحثه الخاص واالعتامد عىل مصادر التطبيق األخرى.  وتسهم مصادر 

التطبي��ق يف صورة التدري��ب واملواقع اإللكرتونية والتقارير يف تزوي��د األفراد وفريق العمل 

بالخطوط األمامية، وقادة منظامت الخدمة وصناديق التمويل الخاصة والس��لطات املحلية 

بفرص املشاركة بأنفسهم والتعاون مع اآلخرين يف تعلم سبل التدخالت الجديدة وفعاليتها.

تنسيق األنشطة:

اش��تملت النقاش��ات األخرى الدائرة ح��ول الربنامج الرئييس عىل مس��توى املجال عىل 

القرارات املتعلقة بكيفية تنس��يق األنشطة بن األطراف الفاعلة.  فعىل مستوى املجال، أّي 

الكيانات تشارك يف توفري الخدمات؟  كيف ميكن تسهيل التواصل بن تلك الكيانات؟  ورمبا 

األهم من تلك التس��اؤالت هو كيفية صياغة الس��لطات وتوزيع امل��وارد لتنفيذ تكنولوجيا 

الربنامج.  ولقد سبق أن ناقشنا يف الفصل الثالث مدى أهمية القوانن والتريعات وأحوال 

السوق يف إعاقة عملية التطبيق.  وحيث تتجمع جميع مصادر السلطة ضمن نظام التطبيق 

عىل مس��توى مجال السياس��ة.  وال تكون مصادر الس��لطة، غالباً، منعزل��ة ومخصصة ألي 

منظمة واحدة بعينها، بل يتش��ارك بها جميع الفاعلن يف مجال السياس��ة، إال أن اس��تجابة 

املنظ��امت لتلك املؤثرات قد تك��ون متفاوتة، وقد تكون أكرث أو أقل إس��رتاتيجية، وهو ما 

سنتناوله يف الفصل الخامس.
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يف الواقع العميل، يتس��م الكثري من مش��كالت السياس��ة بالفوىض وخروجها عن نطاق 

ق��درات منظمة واحدة فق��ط.  لذا فإنه من الروري إرشاك العديد من املنظامت يف توفري 

العنارص الفنية لعملية التدخل.  كام أن القرارات تتخذ عادة عىل مس��توى مجال السياسة، 

بشأن أي املنظامت تشارك يف مختلف عنارص ومكونات الربنامج.  فعىل سبيل املثال، ُتطرح 

التس��اؤالت التالي��ة:  هل ُتعنى منظامت الخدمات بتقديم جمي��ع عنارص الربنامج؟  أم تم 

تقس��يم الربنامج إىل عدد من العنارص واملكونات املختلفة ثم وزعت عىل عدد من الجهات 

والهيئات املختلفة؟  ففي حالة نظام تقييم وتحسن الجودة، تقدمت شبكة مؤسسة واحدة 

لتتوىل زمام التدريب يف برامج الطفولة املبكرة، يف حن أس��همت أخرى يف اس��تضافة سجل 

التنمي��ة املهني��ة واهتمت أخرى بالتقيي��م املوضوعي لجودة موف��ري الخدمة.  كام ميكن 

تطوير البنية التحتية عىل مس��توى املجال لدعم مشاركة وتبادل املعلومات وتقديم األفكار 

والتصورات طوال عم��ر عملية التطبيق.  وذلك أحياناً عرب قيام املنظامت الرائدة يف املجال 

بتطوير الربامج أو أنظمة قواعد البيانات بهدف تس��هيل مش��اركة وتب��ادل املعلومات بن 

املنظامت.

 وأحيان��اً يتحقق التنس��يق بصورة غري رس��مية عرب التفاعالت والتواص��ل املتكرر الذي 

يتولد عنه بناء الثقة، ونظراً ملا كشفته األبحاث املهتمة بشبكات السياسة، فإنه من املمكن 

اعتب��ار الثقة بوصفها س��مة، غاية يف األهمية يف ظل الظروف التي ق��د يكون فيها مخاطر 

وتقلب��ات وعدم الق��درة عىل توقعها31.  ففي مجاالت السياس��ة، يكون بن��اء الثقة - وهو 

اإلميان بأن األطراف الفاعلة األخرى س��رتاعي مصالح جمي��ع األطراف - من خالل التجارب 

الحياتية، وتشكيل التحالفات، والشعور باإلحباط من تعرث الخطط السابقة32.  فعندما توجد 

الثقة يس��تطيع اآلخرون أن يتمتعوا بحس��ن الظن فيام بينهم ويشعروا بالراحة عند خوض 

املخاطرة.  كام تس��اعد الثقة أيضاً يف الش��بكات التي تتميز بتوزيع الس��لطة فيام بينها، يف 

تحفي��ز املنظامت املختلفة وحثها عىل اس��تثامر مواردها مث��ل املعرفة والوقت واألموال يف 

هذا املجال، وهو ما يزيد من اس��تقرار املجال.  باإلضافة إىل مساعدة الثقة داخل الشبكات 

يف تسهيل القدرة عىل التعلم واالبتكار واإلبداع، نظراً لعدم إهدار األطراف املشاركة الوقت 

يف إع��ادة التفكري مرة أخرى يف األح��داث املتعلقة بانتهاز الفرص، بل يش��رتكون يف العمل 

الجامعي لحل املش��كلة.  نس��تعرض يف الفصل السابع بالتفصيل كيف تعد جوانب السلطة 
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املختلفة والتفس��ريات عنراً مهاًم يف تطبيق السياس��ة كام اتض��ح يف حالتي صندوق دعم 

األط��راف األكرث ت��رراً ونظام تقييم وتحس��ن الجودة.  عالوة عىل ذلك، يتطلب تحس��ن 

أنظمة التطبيق مراعاة تلك العنارص غري الرس��مية والهامة للعالقات املتبادلة بن املنظامت 

فيام بينها ضمن مجال السياسة.

ال تزال أس��اليب التنس��يق املوضحة حت��ى اآلن أقرب إىل أن تكون غري رس��مية، إال أن 

هنالك يف كثري من األحيان آليات تنس��يق رس��مية يف مجال السياسة تساعد يف تعزيز ودعم 

س��لطات الحكومة ومواردها.  ويتميز منهج أدوات السياس��ة بتوفريه لغة مشرتكة لوصف 

أس��اليب هيكلة العمل الجامع��ي وتنفيذه يف اإلطار املحيط باملش��كالت العامة33.  كام أن 

هناك أنواعاً مختلفة من أدوات السياسة.  يقدم الباحث السيايس ليسرت ساالمون، من خالل 

كتابه بعن��وان "أدوات الحكومة:  دليل الحوكمة الجديدة"، عرضاً مفصاًل لألدوات الش��ائع 

اس��تخدامها يف مجاالت السياسة املختلفة.  ويلخص الجدول رقم )4-3( بعض أشهر أدوات 

السياسة.

 رغم التفاوت الكبري الذي نشهده يف سياقات السياسة، فإن منهج أدوات السياسة يقرتح 

وجود جانب مش��رتك يف اس��تخدام إحدى األدوات وأنه ال يعتمد عىل السياق املستخدم يف 

مجال السياسة.  فعىل سبيل املثال، تستخدم العقود غالباً يف العالقات املتبادلة بن القطاعن 

العام والخاص لوضع قواعد املشاركة، ولتحديد املخاطر املالية والفنية أو التشغيلية والنتائج 

املطلوبة.  وتتش��ابه هذه العق��ود مع العقود التي تربمه��ا إدارات التعليم بالوالية العتامد 

وترخيص املدارس الخريية.  باإلضافة إىل تش��ابه العروض التسويقية حيث ترفع من القدرة 

الرائية لألفراد بالس��وق ويف مجال اإلس��كان، ورعاية الطفل ودعم غذاء الحاالت الطارئة 

وتقديم القروض برعاية الحكومة إىل الركات الصغرية والتعليم العايل لألفراد، أو تأس��يس 

رأس املال؛ هذه األمور تحكمها مبادئ واحدة.  ويساعد الرتكيز عىل السامت العامة لألدوات 

الحكومي��ة يف إب��راز خيارات التصميم الهامة خالل مرحلة صياغة السياس��ة، فعىل س��بيل 

املثال ميكن أن تؤثر اإلعفاءات الريبية للتعليم إيجابياً يف سلوك محدودي الدخل إن كان 

باستطاعتهم اسرتجاع هذه الرائب، كاإلعفاء الريبي عىل الدخل املكتسب، وهو ما ُوجد 

فعاالً جداً يف املبادرة االتحادية املعنية مبكافحة الفقر املطبقة منذ خمسة وثالثن عاماً.
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جدول )3-4(

أدوات التطبيق الهامة التي اختارتها الحكومة

التعريفاألداة

التوصيل املبارش للسلع والخدمات، والذي يركز عادة عىل اإلنتاج التوفري املبارش من الحكومة

أو وظائف الرطة. 

عملي��ة بريوقراطية متخصصة معنية بإدارة األس��عار واملخرجات التنظيم االقتصادي

ودخول أو خروج الركات يف مجال الصناعة

القواع��د واملعايري والعقوبات املفروضة لتخفيف آثار األنش��طة التنظيم االجتامعي

االقتصادية عىل الصحة واألمن أو الرفاهية االجتامعية للمواطنن.

ترتيبات األعامل الجارية بن الحكومة والجهات الخاصة التي يتم العقود

م��ن خاللها إمداد الحكوم��ة أو املواطنن باملنتجات أو الخدمات 

نظري مبالغ مالية.  ونظراً لكونها اتفاقاً تجارياً، هناك مسئولية تقع 

عند عدم التنفيذ.

هي مبالغ نقدية تدفعها الحكومة للمنظامت املس��تحقة لدعمها اإلعانات

أو تحفيزها عىل تقديم خدمة أو مامرسة نشاط ما.  ُتحدد بعض 

مبالغ اإلعانات بواس��طة معادلة، أما البعض اآلخر فيحدد حسب 

حاجة معينة. 

توفري الحكوم��ة لرصيد نقدي بهدف التمويل أو التش��جيع عىل القروض والضامنات

توفري رأس املال الالزم لتنفيذ أنشطة هامة.

رشط يف قانون الرائب يهدف إىل التشجيع عىل سلوك معن عرب نفقات رضيبية

التخفيض أو اإلعفاء من االلتزامات الريبية.

هي إعانات مالية تس��تخدم يف رفع القدرة الرائية للفرد وتحثه سندات الخصم

عىل اختيار السلع والخدمات.

الرضائب التصحيحية والتصاريح 

القابلة للتبادل

األس��عار وغريها من آليات السوق املس��تخدمة يف خلق الحوافز 

املالية للتغري السلويك. 

املصدر:  مقتبس��ه من األفكار التي قدمها ليس��رت س��االمون يف كتابه، أدوات الحكومة:  دليل الحوكمة 

الجديدة )دار جامعة أكسفورد للنر، 2002(. 
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 ويف الوق��ت ال��ذي تتباين فيه األدوات الفعلية املس��تخدمة، نجد أن هن��اك بعض التفاصيل 

الرئيس��ية لعن��ارص األدوات املختلف��ة والتي ميكن اس��تخدامها إللقاء نظرة عن كث��ب يف الهيكل 

االجتامعي العامل يف إطار مجال سياسة محدد.  وقد وصف ساالمون كيفية اختالف أدوات السياسة 

من خالل أربعة عنارص تفصيلية رئيس��ية هي:  اإللزامية )القهرية( واملبارشة والتلقائية والوضوح.  

فعىل س��بيل املثال، تكون التريعات االقتصادية واالجتامعية أكرث إلزامية من النفقات الريبية، 

التي يكون فيها للفرد االختيار يف أغلب األحوال واالس��تفادة منها بصفة أرصدة أو خصومات عند 

إمت��ام األفراد لإلقرار الريبي الس��نوي لدخلهم.  كام تختلف األدوات م��ن حيث مبارشتها، فتعد 

اإلعانات وضامنات القروض والتعاقدات من األدوات غري املبارشة نظراً لعدم مشاركة الجهة املانحة 

للرتخيص والتمويل يف تنفيذ األنش��طة.  عىل النقيض من ذل��ك، نجد التريعات االقتصادية التي 

تفرضه��ا الحكومات عىل القطاع الخاص تعد من الط��رق واألدوات املبارشة.  كام تتفاوت األدوات 

أيضاً من حيث مدى تلقائيتها، ونطاق اس��تخدامها للهيكل اإلداري القائم بالفعل بدالً من إنش��اء 

بني��ة تحتية جديدة خاصة به��ا.  وأخرياً، تختلف كل أداة من حيث مدى وضوحها، فالبعض يكون 

يف غاية الوضوح يف العملية السياس��ية:  اإلعانات الحكومية املبارشة والقروض املبارشة والدعم، يف 

حن تفتقد بعض األدوات إىل ذلك الوضوح وتتحقق نتيجة للسياسة التي تتبناها الحكومة.  فعىل 

سبيل املثال، قد ال تظهر بعض األدوات مثل التنظيم أو الحوافز الريبية ضمن امليزانية العادية أو 

يف عمليات استعراض السياسة، ولذلك تكون عرضة ملستوى أقل من املراجعة والنقاش.

ك��ام يقرتح املنهج املنطقي لتطبيق السياس��ة أنه من الروري أن تؤدي مش��كالت السياس��ة 

والتدخل إىل اختيار آليات التنسيق، متضمناً ذلك أداة السياسة.  ونظراً الختالف النتائج املرتتبة عىل 

أدوات السياس��ة املختلفة، فمن البديهي أن يقع االختي��ار عىل األداة األكرث مالءمة لتحقيق النتائج 

املنش��ودة.  وعىل أي حال، يفضل العاملون يف مجال السياس��ة تبني األدوات التي يألفونها أو التي 

يك��ون لها نظام إداري قائم بالفعل، بدالً من التفكري يف تأس��يس أدوات جدي��دة.  وغالباً ال ينبني 

اختيارهم هذا عىل التحليل املنطقي الذي يقدمه املحللون، بل مدفوع بافرتاضات قامئة بالفعل إىل 

جانب آليات الس��لطة املتاحة يف مجال السياس��ة.  ونظراً لكون أدوات السياسة من مجاالت العمل 

اإلس��رتاتيجي، فإنها تش��كل عند اس��تخدامها آليات متناس��قة تنجح يف التعبري عن الفهم املتفاوت 

للمش��كالت املطلوب عالجها يف مجال سياسة بعينها.  ومن هذا املنطلق، فإنها متيل إىل التعبري عن 

الصالحيات السياسية واالقتصادية وتعزيزها، وهذه الصالحيات هي التي ُتشكل الربنامج الرئييس.
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ونتيجة لوجود تلك القيود، ال ميكننا تطبيق منهج أداة السياس��ة إلجراء تحليل التطبيق.  

ب��ل نجد أن هذا املنه��ج مفيد يف تصنيف النطاق الواس��ع من آليات التنس��يق التي ميكن 

استخدامها يف مجال السياسة، وخصوصاً ما يسهم منها يف تعزيز قدرة موارد وسلطة الحكومة.  

ونعود اآلن مرة أخرى إىل التطبيق العميل لتحليل أدوات السياسة يف القسم التايل.

شرح كيفية جمع البرامج الرئيسية معاً:

تجتم��ع هذه العنارص املمي��زة للربنامج الرئييس - كالقابلي��ة للتطبيق، ومنطق التغيري، 

وتنسيق األنشطة - يف بادئ األمر عىل مستوى مجال السياسة.  توضح املربعات رقم )3-4( 

ورقم )4-4( كيفية ظهور هذه العنارص، عىل الرتتيب، يف برنامج دعم األطراف األكرث ترراً 

يف أوهايو ويف برنامج تقييم وتحس��ن الجودة يف مينيس��وتا.  وإنه ملن املفيد عندما يحاول 

املرء فهم واستكش��اف تفاصيل تطبيق السياسة أو الربنامج، أن يحاول اكتشاف وتفسري أي 

الربامج الرئيسية موجود.

املربع)3-4(

برنامج أوهايو لدعم الواليات األكرث ترضراً

 لكل والية حقها يف اقرتاح برامجها الخاصة لكيفية اس��تخدامها ألموال برنامج دعم الواليات األكرث ترراً، 

لكن التريعات والتوجيهات االتحادية تحدد أنه ال يجوز اس��تخدام تلك األموال يف الخدمات االستش��ارية أو 

املس��اعدة القانونية أو التدريب الوظيفي.  وقد كان بعض تلك التكنولوجيا املحظورة، وخصوصاً االستش��ارات 

واملس��اعدة القانونية، جزءاً جوهرياً من التكنولوجيا القامئة التي اس��تخدمها العديد من الواليات يف مناقش��ة 

وحل مشكالت اإلعسار وحجز الرهن.

ال تلزم وزارة الخزانة األمريكية الواليات بتبني أي تكنولوجيا بعينها، ولكنها تقدم قامئة "عينة من تدخالت 

الربنامج" التي تقرها.  ولكل وكالة لتمويل املساكن الحق باقرتاح إسرتاتيجيات أخرى، بيد أن معظم الواليات قد 

تقدمت مبقرتحاتها لربامج تشبه واحداً أو أكرث من عينات التدخالت املعتمدة.  حيث اتبع برنامج أوهايو لدعم 

الواليات األكرث ترراً األمثلة املقدمة من وزارة الخزانة، مع توفري خيارات متعددة ألصحاب املنازل: 

1- دعم س��داد قيمة الرهن التي تغطي مدفوعات الرهن املس��تحقة عىل أصحاب املنازل العاطلن أثناء فرتة 

بحثهم عن عمل.
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2- دع��م س��داد اإلنقاذ، الذي يكون يف صورة دفعة تس��دد ملرة واحدة فقط إلنق��اذ أصحاب املنازل من أزمة 

الرهن الحالية.

3- تخفيض القيمة الرئيس��ية لتخفيف عبء رصيد الرهن عىل أصح��اب املنازل املعرسين )أي املدينن بقيمة 

رهن تتخطى قيمة منازلهم عند بيعها(.

4- دعم االنتقال ملساعدة أصحاب املنازل للخروج من منازلهم )مثل:  تسليم منازلهم إىل البنك ثم االنتقال إىل 

مسكن آخر تجنباً لإلعسار وحجز الرهن(. 

وُيعد أصحاب املنازل مس��تحقن لتلقي املساعدة، عند استيفاء بعض متطلبات الدخل، مع رضورة إثبات 

إعس��ارهم وس��بب عدم قدرتهم عىل س��داد قيمة الرهن، مثل البطالة.  عىل خالف الربامج الحكومية األخرى 

لإلعس��ار وحجز الرهن، حيث ال يلزم أن يتخلف أصحاب املنازل عن س��داد قيمة الرهن ليستحقوا املساعدة.  

ويتلق��ى غالبية أصحاب املنازل املدعومن من خالل الربنامج املس��اعدة يف س��داد قيمة الرهن، حيث يتحمل 

برنامج دعم الواليات األكرث ترراً سداد أقساط الرهن الشهرية نيابة عنهم )التسديد مبارشة إىل املقرض( أثناء 

فرتة بطالتهم وميتد ذلك ملدة ال تتجاوز خمسة عر شهراً.

املربع )4-4(

برنامج مينيسوتا لتقييم الجودة وتحسينها

يف حن وجود تفاوت واضح بن برامج تقييم وتحس��ن الجودة لتعليم األطفال يف سن مبكرة بن الواليات 

املختلفة، إال أنها تضم خمسة عنارص رئيسية مشرتكة: 

1- تطوير املواصفات القياسية بهدف تقييم الجودة.

2- تحصل املراكز املعنية بتعليم األطفال يف سن مبكرة عىل تقييم بالنقاط بناء عىل تلك املقارنات املرجعية.

3- ُتقدم خدمات تحسن الجودة إىل تلك املراكز.

4- تطوير السياسة بهدف تقديم حوافز مالية للحث عىل تحسن الجودة، مثل حصول أفضل مزودي الخدمات 

لألطفال محدودي الدخل عىل تقييم أعىل.

5- يتم إطالع أولياء األمور واملستهلكن عىل نقاط التقييم. 

كشفت األبحاث الوطنية عن وجود تفاوت كبري يف طريقة تعريف كل عنر ضمن سياق كل والية.  فعىل 

سبيل املثال، هناك العديد من االختالفات حول كيفية تعريف املقارنات املرجعية وكيفية إجراء التقييم؛ ففي 

بع��ض األماكن يتم إجراء املالحظة واملتابع��ة، ويف أماكن أخرى يعتمد التقييم عىل التقارير التي يقدمها مزود 

الخدمة بنفسه.  عالوة عىل ذلك، تختلف الواليات يف طريقة جمع العنارص املختلفة للتقييم الفردي يف النهاية 

وتحويلها إىل درجة واحدة لتقييم الجودة.

ويف والية مينيس��وتا، طبقت جميع تلك العنارص عىل برنامج تقييم وتحس��ن الجودة، وتوعية اآلباء.  حيث 

تأسس برنامج توعية اآلباء عام 2007 كربنامج تجريبي متوله بعض املنظامت الخريية الخاصة ويستهدف خمس
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مجتمعات محلية.  حيث خضع نظام التعليم املبكر لألطفال للتجربة، عىل مدار 4 سنوات، وتم من خالله تقييم 

التعليم وفق أربعة معايري:  رشاكة العائلة، وإسرتاتيجيات ومناهج التعليم، وتتبع عملية التعلم، وتدريب املعلم.  

وحصل كل منها عىل تقييم عىل مقياس من 4 نجوم، بحيث تعرب النجوم األربع عن تحقيق أعىل جودة للربنامج.

وعند نهاية الربنامج التجريبي، مل يتم توفري التمويل للوالية مبارشة، بل تلقت مينيسوتا يف سباق الحكومة 

االتحادية عىل جائزة قيمتها عدة مالين من الدوالرات ألفضل والية يف مجال التعليم املبكر.  وقد دعم موقف 

الوالي��ة ما اكتس��بته من خربة خالل تطبيقها للفرتة التجريبية للربنام��ج، كام هو الحال يف جميع الواليات التي 

تتلقى دعم برنامج تقييم وتحس��ن الجودة بصفته أحد إس��رتاتيجيات تحسن نظام التعليم املبكر.  وقد عمل 

هذا الدعم الفيدرايل عىل متويل تطبيق نظام تقييم وتحس��ن الجودة يف جميع أنحاء الوالية اعتباراً من 2012 

حتى 2015، وكان هدفه هو املشاركة التطوعية لعدد ثالثة آالف وسبعامئة برنامج طوال هذه الفرتة. 

ديانا باولسل، كاثرين توت وكييل ماكسويل "تقييم تطبيق أنظمة تقييم وتحسن الجودة" يف تطبيق العلوم 

عىل برامج وأنظمة التعليم املبكر لألطفال، تحرير تامارا هيل، أليس��ون ميتز وإيفليس مارتنز – بيك )بالتيمور، 

بروكس للنر، 2013(؛ كاثرين توت وكييل ماكس��ويل"تقييم الجودة وتحسن األنظمة:  لتحقيق وعود الربنامج 

وطموح��ات اآلباء واألطفال يف أنظمة التعليم املبكر لألطفال".  س��عياً لتحقي��ق الجودة: االبتكارات الواعدة يف 

برامج التعليم املبكر لألطفال، تحرير:  باتريشيا م ويزيل وفريجينيا بوييس )بالتيمور، بروكس للنر، 2010(.

ويوف��ر هذا وصفاً تفصيلي��اً لعملية التطبيق برمتها يف دقيقة واح��دة، فبدالً من اتخاذ 

قرارات نهائية بشأنها، يتم غالباً إجراء مباحثات ونقاشات يف النطاق املعني، ودراسة منطق 

التغيري باإلضافة إىل التنس��يق املس��تمر بن األنش��طة.  وهذا ما يتم ضبطه وتعديله مبرور 

الوقت كام س��نوضح يف الفصل الس��ابع من هذا الكتاب.  حيث تجتمع األطراف العاملة يف 

املجال ملناقشة املامرسات واألعامل املناسبة؛ ويوفر املمولون املوارد املالية وتدابري املساءلة 

واملحاس��بة املتعلقة بالربنامج؛ ويعمل فريق آخر عىل توفري املعلومات الدقيقة من تقارير 

مقارن��ة السياس��ات، أو معلومات من البيئات املحيطة، أو الف��رص التي قد تظهر يف مجال 

العمل.  وتحاول املنظامت والعاملون بالخطوط األمامية العمل عىل اتخاذ القرارات املناسبة 

يف إطار مستوى مجال السياسة واملطالبة باملزيد من التعزيز والدعم.  لذا فإنه من الروري 

إدراك أهمي��ة هذه العملي��ة الديناميكية لنظام التطبيق بأكمل��ه، حتى عندما يحاول املرء 

توثيق كل ما يحدث يف لحظات معينة من تسلسل عملية التطبيق.

تطبيق تحليل مجال السياسة:

يس��تفيد القامئون عىل التطبيق يف جميع مس��تويات النظام من فه��م هيكل املجاالت 
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التي يعملون من خاللها ويتفهمون أن مناصبهم يف املجال تعمل عىل تش��كيل ديناميكيات 

الس��لطة والثقاف��ة والعمل اإلس��رتاتيجي.  ومن املمكن اس��تخدام تحليل مجال السياس��ة 

الستكش��اف املؤسسات املشاركة يف مجال السياسة ورسم مخطط العالقات واملوارد الهامة.  

وتعد تلك طريقة ومنهجية لوصف هياكل البيئة لإلسهام يف تشكيل طريقة تطبيق السياسة 

أو الربنامج.  فهي تشبه إىل حد كبري مهندس التصميم املعامري الذي يرغب يف اختيار موقع 

للمبنى وعليه دراس��ة ومراعاة امليل املوجود يف الباحة، وتحديد مواقع األشجار الكبرية التي 

ستؤثر يف تناسق شكل الحديقة مع األعشاب، واألماكن التي يتالءم فيها املناخ مع األشجار.  

فلهذه األدوات أهمية يف مس��اعدة القادة عىل وصف العنارص الهامة التي تش��كل املجال 

ليتمكن اآلخرون من فهم قدرات النظام الحايل وأوجه القصور فيه 35.

مراجعة مجال السياسة وتدقيقه:

 من األنسب لنا أن نبدأ بإجراء تدقيق للمجال.  )يوضح امللحق ]أ[ تعليامت ذلك خطوة 

بخطوة(.  فبعد أن يتعرف املرء عىل االهتاممات األساس��ية للسياس��ة أو الربنامج، ينتقل إىل 

التعرف عىل املؤسسات املش��اركة يف تنفيذ مجال السياسة املعني، وأهم القوانن وخطوط 

التمويل، ثم وصف أدوات السياسة ومصادر التطبيق التي تساعد يف صياغة هيكل التطبيق.

وميكن البدء يف التعرف عىل املش��اركن املهتمن بالعمل يف مجال السياس��ة أثناء جلسة 

املناقش��ة األولية التي تكون غري رس��مية، وتضم تلك الجلس��ة ممثلن للمنظامت العاملة 

يف املج��ال والتي تتمت��ع باملعرفة أو تكون مهتمة بالربنامج، وكذل��ك مهتمة بفريق العمل، 

والفئة املس��تهدفة.  وع��ىل الرغم من محدوديته��ا، فإن من املؤك��د أن أي منطقة محلية 

تض��م عدداً كبرياً من املراكز واملؤسس��ات املش��اركة يف العمل وفق��اً ملصالحها واهتامماتها 

املبارشة والواضحة.  ومن خالل الدراس��ة التي تجريها تلك املنظامت ومن خالل الس��لطات 

املتبادلة بن الجهات الحكومية ومن يتأثر بها، يتضح وجود سلطات تنتقل أفقياً بن شبكات 

املوارد.  وما تركز عليه هذه العملية فعلياً هو تحديد األطراف املش��اركة يف مجال السياسة 

)وه��ي األطراف التي لديها الس��لطة وتكون مهتمة أيضاً( ومن ث��م التعرف عىل رشاكتهم 

املؤسس��ية36.  وبالطبع ال تتمتع املنظامت كافة بقدرات وصالحيات متس��اوية، إذ نجد أن 

لدى بعضها االهتامم ولكنه ال ميتلك القدرة والس��لطة.  والبعض اآلخر ميتلك السلطة، مثل 
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الجهات التريعية، ولكن غري مهتم.  وتكون جلس��ات النقاش األولية التي يتم فيها تبادل 

األفكار س��هلة التنفيذ بالنس��بة للمتخصصن واملهنين املشاركن بفعالية يف مجال السياسة؛ 

إذ ميكنهم االعتامد عىل معرفتهم التي اكتسبوها من خرباتهم العملية، والروابط التي تربط 

بعضهم ببعض وعالقاتهم التي أسسوها من خالل وظائفهم، أو عرب شبكات معارفهم املهنية 

البسيطة.  أما بالنسبة للمشاركن الجدد يف املجال، فعادة ما تتم بعض األمور أثناء املناقشة 

األولية مثل إجراء مكاملات هاتفية أو التخطيط لعقد اجتامعات إلعداد قامئة متكاملة تضم 

املنظامت املعنية بالعمل عىل أحد املشكالت أو املوضوعات.  وهذا ما ميكن اعتباره منهجاً 

أكرث انضباطاً وتركيزاً لبناء شبكات العالقات امُلعتادة37.

أم��ا الخطوة التحليلية الثانية فتكمن يف فهم القوانن ومس��ارات التمويل العام وغريها 

من مصادر التطبيق التي تس��هم يف هيكلة املجال، وتس��هم كذلك يف خلق ظروف التطبيق 

التي متيز الربنامج.  كام يعد تصنيف أدوات السياسة املستخدمة من السبل الهامة يف وصف 

آليات التنسيق القامئة واملستخدمة يف املجال، ويساعد ذلك أيضاً يف كشف الغطاء عن سبب 

استخدام املنظامت العاملة يف أجزاء مختلفة من املجال لعالقات متويل مختلفة.  ففي حالة 

التعليم املبكر، تتلقى املنظامت املعتمدة عىل التمويل الالزم لدعم األرس العاملة، والخدمات 

الصحية والتدريب اإلداري.  يف حن يتلقى مزودو خدمة آخرون العقود أو سندات الخصم 

والعروض التي تحدد أس��عار الرعاية دون متويلها لتغطية أي من تلك الخدمات التكميلية.  

كام يعد التعرف عىل آليات التمويل غري الحكومي عنراً مهاًم أيضاً، حيث تتلقى املنظامت 

الرس��وم املحصلة من املجموعات املستهدفة والدعم املوجه من املنظامت الخاصة، ومتويل 

الجمعيات اإلنس��انية والتربعات الخريية من األفراد، مام يس��اعدها عىل مامرسة دورها يف 

تطبيق النظام.  كام تظهر أيضاً موارد التطبيق غري املالية ضمن مجاالت السياسة التي ميكن 

استثامرها لخلق مصادر تطبيق أخرى تستغل يف املجال.

إنه من الروري توفري الوقت الالزم والرتوي لفهم األدوات التشغيلية للسياسة ومصادر 

التمويل، للتمكن من فهم مجال السياسة.  ويرجع السبب يف ذلك إىل احتواء نظام التطبيق 

ع��ىل العديد م��ن أدوات السياس��ة املختلفة التي ميك��ن تطبيقها لتحقيق النتائج نفس��ها 

املنش��ودة من السياس��ة، يف حن أنها قد تس��تخدم أحياناً ألغراض متداخلة.  فعىل س��بيل 
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املث��ال، عند العمل عىل توف��ري الخدمات التعليمية للمراحل م��ن الروضة إىل الصف الثاين 

عر، يس��تخدم املوظفون املسئولون عىل املس��توى االتحادي والوالية سلسلة من األدوات 

منها:  توفري الدعم املبارش من خالل مدارس املقاطعات، والتعاقد مع كيانات قانونية إلدارة 

امل��دارس، وتقديم الدعم للمناط��ق املحرومة، وتطبيق تريع��ات اجتامعية لضامن تلقي 

األطفال ذوي االحتياجات الخاصة مستوى الخدمات املناسب، باإلضافة إىل اإلعفاء الريبي 

لتخفي��ض التكالي��ف عىل بعض اآلباء.  وتس��تخدم جميع تلك األدوات يف مجال سياس��ات 

التعليم يف كل من والية كاليفورنيا ووالية تكساس مثاًل.  ويف حالة التعليم املبكر، ميكننا أن 

نرى الدعم والعقود والتخفيضات جميعها تعمل يف بوتقة آليات التمويل يف املجال الخاص 

بوالية مينيسوتا، بل يعد برنامج تقييم وتحسن الجودة يف حد ذاته من األدوات التنظيمية 

والتطوعية يف الوقت نفسه.

تخطيط مجال السياسة:

ميكننا النظر إىل تخطيط مجال السياس��ة عىل أنه أس��لوب تصوي��ري لتوضيح العالقات 

بن املؤسسات واملراكز العاملة باملجال.  فعادة ما يكون هناك الكثري من املنظامت املهتمة 

بسياس��ة أو برنامج تطبيق بعينه يف منطقة محلية محددة، ومن املمكن أن تربطها عالقات 

متعددة االتجاهات.  ومن املفيد إعداد مخطط نظري، وإن كان غري رس��مي، باعتباره أداة 

تواص��ل عند محاولة مش��اركة تحليل مجال السياس��ة مع اآلخري��ن.  )يوضح امللحق ]ب[ 

إرشادات ذلك خطوة بخطوة(.

إن أول خطوة يف تصور مجال السياسة هو التعرف عىل العالقات التي تجمع املؤسسات 

العامل��ة باملجال.  فهناك أن��واع متعددة من العالقات، ميكن رب��ط بعضها مبارشة بأدوات 

السياس��ة أو موارد التطبيق.  ومن الواضح أن لعالقات التمويل أهمية بالغة، ولكن ليس��ت 

وحدها التي تحتل تلك األهمية، فهناك أيضاً غريها من العوامل التي تبلغ أهميتها املستوى 

نفسه.  ومن املمكن أن يكون التمويل مصحوباً باملسئولية القانونية التي قد تنشأ أيضاً من 

التري��ع أو غريه من اآلليات القانونية، وغالباً ما تش��كل تلك األنواع من العالقات عقبات 

أمام قدرة املنظمة عىل االس��تجابة اإلبداعية للتحديات، لذا فإنه من املفيد أن يتم التعرف 

عىل تلك القوى يف مرحلة مبكرة من تحليل املجال السيايس.  ويف النهاية، يحتل التعرف عىل 
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قنوات الربط بن الخدمات أهمية كربى؛ ألنها قد تكون ذات صلة بإحالة العمالء أو املرىض 

عرب الش��بكة أو الحاالت التي تتعاون فيها املنظامت إلنتاج الخدمة املش��رتكة عرب رشاكات 

رس��مية.  ومن املؤكد أن هناك أنواعاً مهم��ة أخرى من العالقات التي قد توجد يف مجاالت 

السياسة، فتتعاون املنظامت معاً يف العمل طوال الوقت ملراجعة خططهم الجديدة، وإجراء 

مناقش��ات هامة، أو إجراء أنش��طة التقييم، حيث يتشاركون املواقف أو يعملون من خالل 

مجموع��ة الداعمن أو مستش��اري اإلدارة ذاتهم.  لذا علينا عن��د القيام بالتحليل، أن نفكر 

ملياً بأنواع العالقات الالزم فهمها واملتعلقة بالربنامج املستهدف، واإلجابة عن السؤال التايل:  

كيف تتعاون املنظامت يف العمل لتطبيق وإتقان تنفيذ العنارص الرئيسية بالربنامج؟

وكام يس��اعد رس��م مخطط تنظيمي يف تحس��ن فهم األدوار والعالقات املؤسسية، فإن 

الع��رض النظ��ري للمجال يس��اعد يف توضيح األدوار املش��رتكة والتفاعل ب��ن تلك الهياكل 

واملنظ��امت الفاعلة38.  وتس��هم تل��ك املخططات املكونة من كلامت وأس��هم، بعد اكتامل 

إعدادها، يف توضيح العالقات املؤسسية، واآلثار الرأسية واألفقية، باإلضافة إىل العالقات التي 

يضمها مجال السياس��ة.  يوضح الش��كل )4-1( مثاالً عىل تلك العالقات، وهي تتناول مجال 

سياس��ة التعليم يف الطفولة املبكرة يف والية مينيسوتا، والتي تم من خاللها تطوير وتطبيق 

برنامج تقييم وتحس��ن الجودة.  وكام هو الحال مع العديد من بيئات تطبيق السياس��ات، 

فقد ش��ارك يف تنفي��ذه العديد من الجهات، الت��ي تخضع يف النهاية إىل كربى املؤسس��ات 

السالفة البيان ومتارس األدوار الرئيسية التي سبق لنا تلخيصها يف املربع رقم )2-4(.
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شكل )1-4( 

مجال سياسة التعليم املبكر لألطفال يف والية مينيسوتا 2012

اهتم��ت القائدة التي أعدت هذا املخطط بالرتكيز عىل أهمية مس��ارات التمويل العام 

يف رس��م العالقات املؤسس��ية يف هذا املجال.  وبرزت أهمية مسارات التمويل نتيجة لرغبة 

القائدة يف توضيح طبيعة منو برنامج تقييم وتحس��ن الجودة وازدهاره يف املجال عرب الرتبة 

الخصبة التي وفرتها تلك االس��تثامرات العامة التي ش��هدت تطوراً منذ بدايتها يف منتصف 

الس��تينيات، إذ كانت بداية انطالق املبادرة الخاصة برعاية الطفل والتعليم املدريس يف فرتة 

رياض األطفال.  وأثناء تبادل النقاش حول بدء برنامج تقييم وتحسن الجودة، كان ممثلو كل 

من املنظمة الرائدة )التي أطلقت املبادرة( وبرنامج التعليم املدريس يف فرتة رياض األطفال 

عىل ثقة بأن برامجهم ستحصل عىل أعىل درجات التقييم من برنامج تقييم وتحسن الجودة 

دون الحاج��ة ألي تقيي��امت خارجية.  وقد ُطرحت هذه الفكرة نظراً لالعتقاد الس��ائد بأن 

برامج بداية االنطالق واملدارس تقدم خدمات فائقة الجودة، نظراً لوجود أنظمة املس��اءلة 

واملحاس��بة.  وقد أس��هم ذلك يف خلق مسارين لالش��رتاك يف برنامج تقييم وتحسن الجودة 

وتوضيح ما يتمتع به برنامج بداية االنطالق واملدارس من سلطة وقدرات يف هذا املجال.
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كام أكد هذا الشكل املعقد وجود مصالح واهتامم عدد كبري من املنظامت غري الربحية يف 

تطبيق برنامج تقييم وتحسن الجودة؛ إذ تعد شبكة مينيسوتا للتوعية برعاية الطفل واحدة 

من أكرث الش��بكات تخصصاً، س��واء بن الشبكات الوطنية أم يف سائر الشبكات عىل مستوى 

الوالي��ة، والتي ُتعنى بإم��داد اآلباء باملعلومات وتوفري خدم��ات التدريب ملزودي خدمات 

رعاية األطفال.  وقد قامت الوالية بتطبيق برنامج تقييم وتحسن الجودة يف جميع أنحائها،  

وم��ن ثم خضعت منظامت الخدمة املتطوعة بالعمل مع م��زودي الخدمات لهذا التقييم؛ 

واعتربت إدارة الخدم��ات الخريية بالوالية تلك املنظامت اإلقليمية غري الربحية من رشكائها 

املهم��ن يف تطوير مجال التعليم املبك��ر لألطفال.  كام كان للعديد من مجموعات املنارصة 

والدعم غري الربحية العاملة يف هذا املجال اهتامم كبري بنظام تقييم وتحس��ن الجودة، لذا 

كان لزاماً عىل إدارة التعليم املبكر االلتفات إليهم ومراعاتهم عند تشكيله ملجموعات عمل 

نظام تقييم وتحس��ن الجودة.  وهناك أيضاً منظامت أخرى عملت عىل توفري موارد مهمة 

به��ذا املجال.  حي��ث قام مركز التعليم املبك��ر والتنمية يف جامعة والية مينيس��وتا بإجراء 

فحص مس��تقل ومراقب��ة ملركز رعاية األطفال يف محاولة من��ه للحصول عىل تقييم ثالث أو 

أربع نجوم يف نظام تقييم وتحس��ن الجودة.  وأس��همت كل من مؤسسة املدينتن التوأمن 

)Great Twin Cities United Way( ومم��ويل االنطالق��ة األوىل بش��كل كبري يف التأثري يف 

مجريات األمور من خالل تقدميهم لدعم خاص بالدوالر؛ والذي تم استثامره يف مناح شتى، 

منها مثاًل تقييم الربنامج ونر قواعد الربنامج بن أولياء األمور، ومس��ألة النر والتس��ويق 

رضورية لفهم آليات التطبيق واستيعابها لجميع العاملن بالخطوط األمامية39.  كام أسهمت 

اس��تثامرات املؤسسات الخاصة يف متكن فريق مينيس��وتا بالقطاعن العام والخاص وكذلك 

باملنظ��امت غري الربحية من املش��اركة يف جهود التعليم الوطنية م��ع نظرائهم، وقد قامت 

مبادرة BUILD بتنسيق تلك الجهود.

كام تقدم عملية تحليل مجال السياس��ة طريقة لوصف كيفية تفاعل تطبيق السياس��ة 

مع القادة العاملن بالقطاع العام والقطاع الخاص والعاملن باملنظامت غري الربحية يف إطار 

س��ياق محدد.  فمن خالل هذه العملية، يتم التوصل إىل معلومات قّيمة ميكن مش��اركتها 

مع اآلخرين يف املجال عىل س��بيل املس��اعدة يف الرتكيز عىل الظ��روف املوجودة يف املجال، 

وه��ي بدوره��ا قد تدعم أو تعيق تحقي��ق التطبيق الفعال.  كام تس��هم املواد املكتوبة يف 
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إط��الع العاملن باملجال عىل ظروف املجال وحالته.  بينام توفر الخرائط عرضاً نظرياً يتميز 

بق��درة أفضل عىل توجيه اآلخرين نحو حالة املجال.  وكام ناقش��نا يف الفصل الثامن، ميكن 

استخدامهام فيام يطلق عليه الباحثون األهداف املحيطية، وهي الوقائع التي تتيح إمكانية 

التواصل الفعال بن األطراف املختلفة.  كام ميكن اس��تخدامها يف بناء املعرفة داخل إحدى 

املنظامت وإكساب املجال نفسه املزيد من الوعي واملعرفة.  ومن املمكن أن يفقد العاملون 

مبجال السياس��ة قدرتهم عىل إدراك الس��ياق املؤسيس األكرب واملوارد التي تشكل جزءاً كبرياً 

مام يحدث ضمن أنظمة التطبيق املعقدة، متاماً كام هو الحال مع قصة الرجل األعمى الذي 

يتحسس الفيل.  حيث تصبح العراقيل والفرص والعالقات التي تجمع األطراف الفاعلة أكرث 

موضوعية عندما ُينظر إليها بعن تحليلية.

الخالصة:

تعد مجاالت السياسة جزءاً مهاًم ورضورياً من عملية التطبيق.  فهي املكان الذي يعمل 

من خالله املتخصصون عىل توضيح وتجميع أفكارهم ملناقشة كيفية تناول املشكالت العامة.  

وأحياناً تتم صياغة تلك األفكار عرب السياسات الرسمية العامة التي تتطلب أهدافاً محددة، 

مث��ل توقع الحفاظ عىل الوظيفة ملدة تس��عن يوماً بعد انتهاء ف��رتة التدريب الوظيفي أو 

الحد األدىن لنس��بة األطفال الذين يجت��ازون اختبارات القياس بامل��دارس.  وبالطبع هناك 

الكثري من املواقف التي يختلف فيها الشعب مع املؤسسات حول مدى مالءمة األهداف أو 

نطاقها، كالشعور بعدم مالءمة الوظائف التي ال متنح رواتب كافية أو التشكيك يف مصداقية 

اختب��ارات الكف��اءة.  ومن املمكن أن يتس��بب ذلك التنوع بن األط��راف العاملة يف مجال 

السياسة يف خلق تحديات جديدة يف الفهم العام.

تتواجد مجاالت السياس��ة أينام وجدت املوارد، التي تتس��م دامئاً بعدم كفايتها وقدرتها 

لالستجابة للتحديات القامئة.  فعىل سبيل املثال، أدى التحول الذي شهدته الخدمات الصحية 

والخريي��ة إىل التفاوت الكبري يف متويل الرعاي��ة املبكرة لألطفال، والتوظيف وأنظمة الصحة 

العام��ة بن الوالي��ات.  كام أدت برامج الدعم االتحادي الجامعي وقرارات الواليات بش��أن 

استثامر إيراداتها إىل إحداث تفاوت كبري يف منهجيات التمويل والتريع.  كام يسهم غياب 

أو توف��ر املوارد الخاصة املتاحة لدى املؤسس��ات الخريية، والوس��طاء أو املنظامت املهنية 
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املتخصصة يف تشكيل معامل مجال السياسة.  فعندما تتوفر املوارد ميكنها أن تساعد يف تنفيذ 

التطبيق من خالل رعاية املؤمترات والندوات وبرامج التدريب، أما االتحادات املمولة بشكل 

خاص، فتتيح مشاركة املعرفة وتطوير الكفاءات.

ويف الختام، يتضح وجود حركة لتبادل ومشاركة املعلومات املتعلقة بالربامج والخدمات 

ضمن مجاالت السياس��ة.  وأحياناً تكون هناك ضغوط داخل املجال تحث عىل توفري مزيج 

مشابه من الخدمات.  حيث اقرتحت بعض النظريات أن هذا الضغط قد ينشأ عن حاجتهم 

إلضف��اء رشعية عىل أنفس��هم للعمل ضمن مجال السياس��ة بالتعاون م��ع جهات التمويل 

الخاصة أو غريها من القيادات املؤسس��ية40.  وكام س��بق أن ناقشنا يف الفصل الثاين، يؤدي 

قيام مناذج الربامج املثبتة باألدلة إىل خلق مصادر ضغوط جديدة من جانب املمولن لتبني 

أس��اليب العمل املوثقة.  وتقرتح نظريات أخرى أن املؤسس��ات يتعل��م بعضها من بعض، 

لتتيح بذلك معرفة متعمقة ومامرس��ات تس��هم يف نر روح االبت��كار واإلبداع41.  وبالطبع 

ميك��ن إدراج األحكام اإللزامية يف خطة مكتوبة ضمن مجال السياس��ة، لرتكيز االهتامم عىل 

املعلومات املتعلقة مبنهجيات التطبيق وإسرتاتيجياته.

ونظراً لكون مجاالت السياس��ة من مجاالت العمل اإلس��رتاتيجي ف��إن لها أهمية بالغة 

لتحقي��ق التطبي��ق الفعال.  فهي متثل البيئة والظروف الت��ي ميكن من خاللها التعرف عىل 

مشكالت التطبيق والعمل عىل حلها أو تكثيفها عرب مامرسات وأعامل األطراف الفاعلة عىل 

مستوى املجال، وهي تسهم غالباً عرب التفاعالت واملباحثات يف تحديد القضايا الواجب حلها 

يف مس��تويات أخرى من نظام التطبيق، كام أنها تجمع بن الس��لطات واملصادر التي ميكن 

االعت��امد عليها لتنفي��ذ عملية التطبيق.  وقد عملنا خالل ه��ذا الفصل عىل رشح وتفصيل 

مس��ألة تحليل مجال السياس��ة بوصفه أداة عملية تس��اعد يف استكشاف وسرب أغوار بعض 

تلك اآلليات.
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الفصل الخامس

المنظمات

لنف��رض أنك تعمل مدي��راً لربنامج إحدى املنظامت املتوس��طة الحجم والتي ال تهدف 

للرب��ح، وتعمل هذه املنظمة يف مج��ال تقديم خدمات التدري��ب الوظيفية للعاطلني عن 

العم��ل.  فعى الرغم من حصولك ع��ى التمويل من الدولة لتوفري ه��ذه الخدمات، فإنك 

تتمت��ع بقدر كبري من الحرية ح��ول طريقة تنظيم هذه الخدمات.  وقد حرضَت مؤمتراً من 

فرة ليس��ت ببعيدة اكتس��بت فيه معلومات عن منوذج جديد قائم عى الش��واهد واألدلة 

لخدم��ات التدريب عى الوظائ��ف، وهذا النموذج قد اعتم��ده العديد من املنظامت غري 

الربحية.  فهل س��تقوم باستنس��اخ ذلك النموذج وتستخدمه يف املنظمة التي تديرها؟  كام 

ق��د تطرأ عليك أس��ئلة أخرى مبا أنك مدير متم��رس وفطن.  فهل يتطل��ب تطبيق منوذج 

جدي��د وجود مقدرة أو تقنية أو برامج إضافية؟  وهل تس��تطيع زيادة وتوس��يع برنامجك 

الحايل؟  وهل يعد توس��يع نطاق برنامجك به��ذه الطريقة أحد األولويات ملنظمتك؟  وهل 

ستحصل عى دعم املدير التنفيذي أو مجلس اإلدارة؟  وما ردة فعل جهات التمويل األخرى 

أو املس��اهمني اآلخرين ملامرس��تك لهذا النموذج الجديد؟  وبإيج��از، كيف يكون النموذج 

الجدي��د مناس��باً ومالمئاً للمنظمة التي تديره��ا؟  فالعوامل التنظيمية تس��هم يف تقييد أو 

متكني اتخ��اذك للقرارات املتعلقة بالبحث عن منوذج التدري��ب عى الوظائف الجديد ويف 

حالة تبني الربنامج الجديد، سيكون السؤال هو:  ما السبيل األمثل لتصميمه ودمجه داخل 

الهياكل والعمليات الخاصة بك؟

وإذا كانت مامرسة عملية التطبيق تشبه عملية الزراعة، فاملنظامت حينئٍذ تشبه أصيص 

اإلنب��ات.  فهي تعد مبثاب��ة وحدة دمج حيث ترجم اإلش��ارات من مجال السياس��ة حول 

املامرس��ات الفعالة وتضع األه��داف القابلة للتطبيق والتي تنص عليها الس��لطة الرشعية، 

ك��ام أنها تخصص املوارد الالزمة لتنفيذ األهداف.  وللقرارات التي تتخذها املنظامت يف كل 

مرحلة يف عملية السياس��ة صالحية تش��كيل النتائج املتحققة بشكل كبريعن قصد وعن غري 

قصد.  ونادراً ما تتش��كل برامج جديدة لتنفيذ برنامج محدد أو مبادرة سياس��ية.  بل يتم 
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تنفيذ الربامج والسياس��ة الجديدة داخل املنظامت القامئة بالفعل، وذلك باستخدام الهياكل 

والثقافات واملوارد املحددة س��لفاً.  ومن املمكن أن تبوء الخطط املثالية ملصممي السياسة 

والربامج بالفشل إن مل يتم دمجها بشكل جيد يف النظام القائم الذي تنتهجه املنظمة.  

 وبالرجوع إىل ما سبق أن أوردناه يف الفصل الثالث، ميكن أن يكون ملنظمتني تعمالن يف 

إطار مجال سياس��ة واحدة تراكيب اجتامعية مختلفة متاماً، وتؤثر تلك الراكيب االجتامعية 

يف منهج املنظمة يف إحداث التغيري لدى املجموعة املس��تهدفة.  وحتى لو كانت املنظامت 

تعمل تحت مجموعة السياس��ات الترشيعية والقواعد التنظيمية نفس��ها، فمن املرجح أن 

تختلف يف عدد املشاركني واملوارد املخصصة لربنامج بعينه.

وإدراك م��دى تأث��ري املنظامت يف العملي��ات والنتائج يعد من األم��ور التي لها مكانتها 

وأهميتها يف العديد من الدراسات واألبحاث.  ويف واقع األمر، تعكف مجاالت العلوم كعلم 

االجتامع وإدارة األعامل وعلم االقتصاد عى دراسة السلوك التنظيمي.  ففي الشئون العامة، 

أصبح تصميم وإدارة املنظامت العامة وغري الربحية -"اإلدارة العامة" و"اإلدارة غري الربحية"- 

مج��االت فرعية، لها كتبها املقررة الخاصة بها، ودوراتها املخصصة لهذا املوضوع1.  والهدف 

األسايس من تلك املعرفة هو فهم هياكل وعمليات املنظامت عى نطاق واسع، سواء كانت 

تلك املنظامت عامة أو غري ربحية أو خاصة.  وهذه املنظامت تتفاعل ويتواصل بعضها مع 

بعض يف املجال العام.  وعى سبيل املثال، حدد )روبرت بني( الباحث يف الشئون العامة ثالثة 

أسئلة رئيس��ية لإلدارة العامة وهي:  التساؤل املتعلق باإلدارة الصغرى أو طريقة اإلدارة يف 

ضوء البريوقراطية والقواعد اإلجرائية، والتساؤل املتعلق بالحافز وهو كيفية تحفيز العاملني 

لتحقيق األهداف العامة، والس��ؤال املتعلق بالقياس أو طريقة استخدام املعلومات الخاصة 

باألداء لتحقيق الفعالية وزيادة املساءلة للمساهمني واألطراف املؤثرة2.  واإلجابة عن هذه 

التس��اؤالت قد متد مديري املنظامت العامة وغري الربحية باألدوات الالزمة إلدارة العمليات 

اليومية وإحداث التغيري التنظيمي الفعال يف البيئة املعقدة.

وبالنس��بة لتطبيق السياس��ة والربنامج، فنحن نهتم باملنظامت ألنها تؤدي دوراً هاماً يف 

تكوين الربنامج وتنفيذه.  وميكن أن تقدم دراس��ات املنظامت واإلدارة رؤى مفيدة لتحديد 

العوام��ل املؤثرة وكيفية التأثري يف النتائج، كام أنها تؤدي دوراً مهاًم يف متكني أو إعاقة اتخاذ 
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القرارات املتعلقة بربنامج بعينه ضمن إطار سياسة محددة.  ولعل أحد أوجه النقد املوجه 

ملناهج العلوم السياسية للتطبيق هو تجاهل العمليات اإلدارية الالزمة لتكوين الربامج عى 

املستوى التنظيمي3.  فال يتم تصميم أو تنفيذ الربامج من فراغ.  فأولويات وموارد املنظمة 

التي يعمل الربنامج من خاللها تشكل مالمح الربنامج يف كل األحوال.

ويقيد مجال العمل اإلس��راتيجي قدرة ورغبة املنظمة يف اعتامد وتبني برنامج جديد أو 

إحداث تغيريات للربنامج الحايل.  وسمعنا جميعاً عن قصص عن الهيئات العامة التي تعاين 

من البريوقراطية مام يجعل من املس��تحيل للعمالء البحث فيها والتعامل معها بش��كل عام 

)ورمب��ا تعمل لدى واحدة منها(.  فإذا كن��ت طالباً يف جامعة، فرمبا تواجه صعوبة يف تغيري 

جدولك الدرايس أو رشاء ترصيح انتظار الس��يارات أو حتى طرح س��ؤال حول دفع الرس��وم 

الدراس��ية.  تأمل اآلن مدير برنامج يف املنظمة البريوقراطية نفسه ويرغب يف إحداث تغيري 

عى الربنامج الحايل أو اعتامد برنامج جديد، فمن املرجح أنه يحتاج إىل الصالحية والتفويض 

إلح��داث التغيري ويتعني علي��ه كذلك الحصول ع��ى موافقة مدير املنظم��ة قبل املتابعة.  

فصعوبات التنسيق التي تواجه املنظمة القامئة رمبا ال تؤخر تنفيذ العملية فحسب، ولكنها 

قد تجعل إحداث التغيريات أمراً غري ممكن باملرة.  ومن ثم يصبح اس��تعراض )ورمبا تغيري( 

مجال العمل اإلسراتيجي عى مستوى املنظمة، رشطاً البد من تحقيقه أوالً لنجاح الربنامج.

وسنبدأ هذا الفصل بوصف املنظامت باعتبارها وحدة دمج يف عملية التطبيق، حيث متزج 

بني أفكار وموارد مجال السياس��ة وتصوغها يف املؤسس��ة الحالية لتكوين الربنامج التش��غييل.  

وس��وف نخترصها يف دورين محددين تقوم بهام املنظامت يف عملية التطبيق وهام:  الجهات 

املانحة للراخيص، ومزودي الخدمات.  ومن خالل القيام بهذين الدورين، تكون املنظامت قد 

جمعت بني أدوار الس��لطة واملوارد والتقنيات الالزمة لتفعيل الربنامج عى أساس يومي، وبدالً 

من النظر إىل تلك العملية عى أنها عملية ميكانيكية تس��تخدم املدخالت التي سبق تصميمها 

لتحقيق نتائج مستهدفة،  فإننا نقوم بوصف كيفية عمل مجال العمل اإلسراتيجي عى تشكيل 

الراكيب االجتامعية املالحظة عى صعيد املنظمة.  كذلك كيف ميكن لهذه العمليات أن تشكل 

الربنامج الرئييس عى مس��توى املنظمة.  ونختتم هذا الفصل بوصف األدوات التي يستخدمها 

القامئون عى التطبيق لتكوين تصور أفضل للديناميكيات التي تحدث عى مستوى املنظمة.
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المنظمات تحت المجهر:

من خالل إطار تطبيق السياسة املتعدد مستويات، تحتل املنظامت مركزاً هاماً يف مجال 

النظام حيث تتوس��ط يف أهميتها وموقعها مجاالت السياس��ة والخط��وط األمامية للقيادة.  

وميكن تعريف املنظامت بأنها "تراكيب اجتامعية ينش��ئها األفراد لدعم الس��عي الجامعي 

لتحقي��ق أهداف مح��ددة"4.  وبوصفها تراكيب اجتامعية، ميك��ن اعتبارها مجاالت للعمل 

اإلس��راتيجي حيث تقوم بتنس��يق إس��هامات األفراد ومش��اركاتهم بهدف تحقيق الهدف 

املش��رك.  وسعياً لتحقيق األهداف املشركة، ترس��م املنظامت حدود اتخاذ القرار متضمناً 

ذل��ك الق��رارات التي تم اتخاذها فيام يتعلق بالسياس��ة وتطبيق الربنامج5.  كام تس��تطيع 

املنظامت وضع الحدود التخاذ قرارات الربنامج الهامة من خالل تحديد األهداف والقوانني 

والعمليات الروتينية.  وبالنسبة لتطبيق السياسة والربامج، تقوم املنظامت بدور محوري يف 

عملية تحديد املش��كالت والحلول املمكنة يف مجال السياسة، وتقوم بدور محوري أيضاً يف 

عملية دمج الهياكل واملورد الالزمة لصياغة برنامج قابل للتنفيذ.

وإن ش��ئت اف��رض أنك يف موقع مدي��ر الربنامج الذي يدرس من��وذج جديد للتدريب عى 

الوظائف، وأن املنظمة التي تعمل بها تضع املعايري التي تس��هم يف تش��كيل قرارك مثل املعايري 

الت��ي تجعل قرارك يف إطار أهداف املنظمة وقدراتها الفني��ة وكذلك يف إطار أولويات الربنامج 

القائ��م واهتاممات املس��اهمني.  وأحياناً تكون املعايري واضحة:  حي��ث تكون األهداف دقيقة 

والقدرة الفنية محددة واألولويات متفقاً عليها.  وأحياناً أخرى، وهذا هو الوضع الغالب، تكون 

األهداف غامضة والقدرة الفنية غري محددة، وال يكون هناك إجامع حول األولويات.  ويف هذه 

الح��االت، تكون املنظمة، والتي يتم من خاللها اتخاذ الق��رارات املتعلقة بالربنامج، مثل "علبة 

غ��ذاء محفوظ ال يصلح لالس��تعامل".  ومن خ��الل هذه العلبة، تعمل املنظ��امت لتكون قناة 

تجمع بني التيارات املس��تقلة التي تتدفق يف مجال السياس��ة، ونقصد بها:  املشكالت والحلول 

واملش��اركني والخي��ارات.  ويتوىل صانعو قرارات املنظمة وضع الحل��ول )التي قد تكون صياغة 

برامج جديدة أو تدخالت( للمشكالت، وغالباً ما تأيت هذه الحلول مبحض الصدفة، وبعض هذه 

الحلول يكون بناًء عى ما يحدث يف املجال أو من خالل املش��اركني يف تلك اللحظة.  وكام أرشنا 

يف بداية هذا الكتاب، يعد القامئون عى التطبيق مصممني للمؤسسة أكرث من كونهم مهندسني6.



191التطبيق العميل الفعال التكامل بني السياسة العامة واإلدارة

نظام التطبيق عىل املستويات املتعددة

وباإلضافة إىل وضع الحلول للمش��كالت، تعمل املنظامت ع��ى تخصيص املوارد وحث 

العاملني واملتطوعني واملقاولني واآلخرين عى املش��اركة إلنجاز املهام الرئيسية.  كام تحتاج 

املنظ��امت ألمناط محددة من الخ��ربة العملية لتطبيق أي برنام��ج متضمناً ذلك الخدمات 

القانوني��ة وامل��وارد البرشية وتقنية املعلوم��ات واإلدارة املالية وجمع التمويل والتس��ويق 

وإجراء األبحاث والتطوير.  ويف كل مؤسس��ة صغرية أو ناشئة، ميكن أن يقوم موظف واحد 

أو موظفان من املوظفني الرئيس��يني بهذه الوظائف.  وأحياناً يتم التعاقد مع الخرباء خارج 

املنظم��ة للقيام بتل��ك الخدمات واملهام، وذلك نظراً ألن املنظم��ة تطبق برامج متعددة يف 

أي وق��ت، وغالباً ما يتم التنازع والتنافس عى امل��وارد املخصصة ألي برنامج.  وكأي مجال 

للعمل اإلس��راتيجي، يعمل املرك��ز واملوقع الذي يحتله الربنام��ج الرئييس يف عملية تحليل 

التطبي��ق ضمن نطاق املنظمة، مقارن��ة بالربامج األخرى ومن ضمنها التخصيص الرس��مي 

للموارد وللعاملني املشاركني، يف التأثري عى درجة ونوع االهتامم املوجه إليه.

وبين��ام تش��ارك املنظامت يف مجال السياس��ة يف جميع جوانب التطبي��ق، فإننا نجدها 

تلعب دورين مهمني مام يتيح للربنامج أن يكون فعاالً وجاهزاً للعمل، هام:  منح الراخيص 

وتقدي��م الخدمات.  ومتيل األبحاث الخاص��ة بالتطبيق للركيز عى دور واحد أو آخر، ومع 

ذلك يعد كال الدورين مهمني بدرجة متساوية لتحقيق التطبيق الفعال.  

أدوار الجهات المانحة للتراخيص ومزودو الخدمات:

تتألف مجاالت السياس��ة من عدة منظامت وتس��هم جميعها بطرق مختلفة يف مشكلة 

السياس��ة وحلولها.  ومع ذل��ك، أبرزنا هنا دورين تنظيميني بس��بب أهميتهام املحورية يف 

تش��كيل عملية التطبيق عرب س��ياق التطبيق:  )1( أدوار منح الراخيص أو املنظامت التي 

تبتكر وتصوغ أدوار املحاسبة واملسئولية وأدوات التمويل وتعريفات األداء، )2( أدوار تقديم 

الخدمات، أو املنظامت التي تس��تخدم فيها املجموعة املستهدفة السياسة أو الربنامج.  ويف 

بعض مجاالت السياسة، ميكن أن تقوم منظمة واحدة بكال الدورين، يف حني ميكن ملنظامت 

متميزة يف مجاالت أخرى تنفيذ هذه األدوار سوياً.

ويتس��ع الفرق بني هذه األدوار يف دراس��ات وأبحاث التطبيق التقليدي للسياسة.  ودعا 
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محلل مؤسس��ة )RAND( ب��اول بريمان إىل االهتامم بالس��ياق التنظيم��ي املحيل املعني 

بعملية التطبيق أو لتلك املنظامت املعنية بتنفيذ الربامج عى أرض الواقع، والتي يشار إليها 

باس��م "التطبيق املصغر"7.  وُينظر إىل هذا املس��توى من املنظامت بوصفه مس��توى يتميز 

ع��ن التطبيق الكيل؛ ألن املنظامت الحكومي��ة املتمركزة محلياً هي من تضع معايري الربامج 

املامثلة للمنظامت املانحة للراخيص، أما يف التطبيق املصغر فتس��تجيب املنظامت املحلية 

باعتباره��ا جهات تطبيق مصغرة من خالل دمج معاي��ري التطبيق الكيل يف برنامجها الحايل 

وهو ما يش��به مفهومنا لتقديم الخدمات8.  كام يوجد ه��ذا التفاوت بني األدوار يف مفهوم 

إطار عمل الحوكمة املتعدد مس��تويات حيث تشتمل األنش��طة عى صعيد اإلدارة العامة 

عى الهيئات الحكومية التنفيذية العاملة يف السلطة السياسية الرسمية، يف حني تعد أنشطة 

توفري الخدمات هيئات عامة تنفذ أعامالً أساسية9.

كام يعد دور منح الراخيص أحد املالمح املميزة للتطبيق يف السياق العام مقارنة بتطبيق 

مبادرات القطاع الخاص.  وبينام ال يبدأ التطبيق العام بأمر سيايس رسمي أو توجيه ترشيعي 

عى النحو املفرض يف املنهج التنازيل لعملية التطبيق من القمة للقاعدة، فإن تطبيق الربامج 

العامة ال بد أن يظهر االلتزام بالس��لطة السياس��ية، وهذا ما يزيد غالباً ويحسن من فاعلية 

التطبيق ويزيد من فعالية السلطة السياسية الرسمية إلحداث تغيري مهم يف النظام.  وتكمن 

مسئولية املنظامت التي متنح الراخيص يف تحديد وتفسري القوانني واللوائح وآليات التمويل 

يف مجال السياس��ة الذي يتعلق بربنامج بعينه.  وهذه ليس��ت عملي��ة حتمية، فاملنظامت 

املختلفة التي تقوم مبنح الراخيص تتوىل تفسري ودمج القوانني واللوائح والترشيعات نفسها 

بطرق مختلفة جداً بناًء عى الديناميكيات ضمن مجال العمل اإلسراتيجي.

وعى س��بيل املثال، تبنت الهيئات الحكومي��ة بوصفها منظامت متنح الراخيص، مناهج 

مختلفة لتفسري ودمج ترشيعات املنح اإلجاملية يف برنامج املساعدة املؤقتة الحكومية لألرس 

الفق��رية )TANF(، فقد تبنت ودمجت هذا الربنامج يف برامج الرفاهية والرعاية التابع لها.  

وبناًء عى الديناميكيات الهيكلية والثقافية والسياس��ية، تبنت بعض الواليات قواعد برامج 

"حازمة" ألنها تنظر إىل املستفيدين من املنح عى أنهم يف حاجة إىل االنضباط االجتامعي، يف 

حني تبنت واليات أخرى قواعد برامج سخية ومرنة حيث تقدم املساعدة لجميع املستفيدين 
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املؤهل��ني دون رشوط إضافية10.  وتؤثر االختالفات بني الهيئ��ات التابعة للواليات، بوصفها 

منظامت تحمل مجاالت عمل إس��راتيجية مميزة؛ يف السياسات والربامج املرخصة، وتؤدي 

املنظ��امت املانحة للراخيص دوراً وس��يطاً مهاًم بني مجاالت السياس��ة والخطوط األمامية 

للقيادة يف تفسري وهيكلة عملية التطبيق.

وت��ؤدي املنظامت دوراً مه��اًم يف توفري الخدمات ضمن عملي��ة التطبيق.  فبينام تتوىل 

منظ��امت منح الراخيص تفس��ري إش��ارات مجال السياس��ة بهدف وض��ع القواعد اإلدارية 

والقواعد الخاصة بالربامج، تتوىل منظامت توفري الخدمات ترجمة تلك القواعد واإلش��ارات 

إىل عمليات إجرائية يتم إقرارها بعد ذلك مبعرفة الخطوط األمامية للنظام.  ويف واقع األمر، 

توج��د الخطوط األمامية لنظام التطبيق داخ��ل منظمة توفري الخدمات، لكن هذا ال يكفي 

لتخطي منظمة توف��ري الخدمات واالنتقال مبارشة إىل موظفي الخطوط األمامية.  وكمجال 

للعمل اإلس��راتيجي، تش��كل ديناميكيات منظم��ة توفري الخدمات بص��ورة كبرية الطريقة 

الت��ي يتم من خاللها تنفيذ الربامج، ومن ضمنها امل��وارد املوجهة نحو )أو التي يتم حجبها 

ع��ن( برامج محددة.  وميكن أن يؤدي التفاوت يف األولويات والهياكل والعمليات املصاحبة 

ملنظمت��ني تعمالن عى الربنامج نفس��ه، إىل تقديم الربنامج ولك��ن بطرق مختلفة متاماً، مع 

الوصول يف األغلب عى نتائج نهائية مؤثرة.

وعى املس��توى األسايس، ميكن أن تتأثر جودة تقديم الخدمات باملنظمة املعنية.  فعى 

س��بيل املثال، تهتم مجموعة كبرية من األبحاث باالختالفات يف توفري الخدمات بني مزودي 

الخدمات العامة وغري الربحية والربحية التي تتوىل تنفيذ الربامج نفس��ها، يف مجاالت مثل 

التعليم وخدمات الصحة النفس��ية والعالج من تعاطي املخدرات ورعاية املس��نني11.  ومن 

النتائج الرئيس��ية التي توصلت إليها هذه األبحاث أنه بينام تتسم جهات تقديم الخدمات 

الربحي��ة باملزيد من الكفاءة والفاعلي��ة يف رعاية املرىض والقيام باألعامل املكتبية، فإنها قد 

تعط��ي نتائ��ج ضعيفة يف عملية الجودة التي يصعب قياس��ها مثل ج��ودة الرعاية.  ولهذا 

األمر أهميته إن وضعنا يف االعتبار مس��ئولية الرشكات الربحية أمام املساهمني والحاجة إىل 

توضيح الجانب الربحي واألدايئ، والتأكد من تحقيقها لألهداف املرسومة.
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ووفق��اً لتصوراتنا، فال يكفي نس��بة االختالفات يف جودة الخدمات لقطاع واحد، بل رمبا 

تق��دم الرشكات الربحية خدمات ذات جودة أعى من جهات تقديم الخدمات غري الربحية 

أو العامة.  وميكن للمؤثرات األخرى يف مجال العمل اإلسراتيجي التابع للمنظمة كالتمويل 

واالعتامد واالندماج بني الرشكات والتدريب وحتى ثقافة املنظمة أن تقود املنظامت لتنفيذ 

الربامج بطرق مختلفة وبعضها ينسجم بدرجة أكرث )أو أقل( مع القيم العامة12.

م��ن الناحية التحليلي��ة تختلف أدوار من��ح الراخيص وتقديم الخدم��ات داخل نظام 

التطبيق.  ومع ذلك، قد تتوىل املنظمة نفس��ها تنفيذ تلك األدوار سوياً.  فمثاًل إذا نظرنا إىل 

برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً )HHF(، فس��نجد أن هيئة اإلسكان التابعة للوالية تؤدي 

دور منظمة منح الراخيص من خالل تصميم معايري التأهيل واالس��تحقاق لإلس��كان ووضع 

معاي��ري التمويل.  كام ت��ؤدي املنظامت غري الربحية املحلية دور م��زودي الخدمات حيث 

تتعاقد مع هيئة متويل اإلسكان الحكومي للتدقيق يف أهلية املتقدمني لإلسكان.  وللمساعدة 

يف تلبية مطالب الربنامج عرب الوالية، يوجد يف مؤسسة اإلسكان الحكومية موظفون مقيمون 

ينفذون الدور نفسه الذي تقوم به املنظامت غري الربحية حيث يفحصون املتقدمني للتأكد 

من اس��تحقاقهم للتمويل.  ويف واقع األمر، ويف بعض الح��االت، تتحمل املنظمة الحكومية 

دور جهة منح الراخيص وتقديم الخدمات.  ومن ثم، رمبا تسمح تلك األدوار للجهة املانحة 

للراخي��ص بإدراك صعوب��ات التطبيق عى أرض الواقع ومعرفة كي��ف أن قواعد وعمليات 

منح الراخيص رمبا تعيق أو تسهل عملية تقديم الخدمات بنجاح.  وميكنها كذلك أن تقلل 

مام يش��ري إليه الباحثون بتضارب املعلومات حيث ميكن أن متتلك جهات تقديم الخدمات 

معلوم��ات أكرث ع��ن الربنامج من املنظمة املانح��ة للرخيص مام مينح الجه��ات الرائدة يف 

تقديم الخدمات سلطة أكرب من املنظمة املانحة للرخيص يف مفاوضات العقود أو يف صياغة 

القواعد اإلدارية13.

وكام يتضح من املناقش��ات السابقة، ال ميكن القول إن األدوار التي تؤديها املنظامت يف 

عملي��ة التطبيق ذات صيغة واحدة أو محددة، ب��ل هي متجددة وقابلة للتعديل بناًء عى 

املنطق الذي تكّون ونشأ يف مجال السياسة.  ولذلك، كام أن مجال السياسة هو مجال للعمل 

اإلس��راتيجي، فإن املنظامت كذلك هي مجال للعمل اإلس��راتيجي حيث متتلك كل منظمة 



195التطبيق العميل الفعال التكامل بني السياسة العامة واإلدارة

نظام التطبيق عىل املستويات املتعددة

ديناميكيات الثقافة والس��لطة والبنية الخاصة بها والتي تش��كل القرارات املهمة املؤثرة يف 

عملية التطبيق.  

المنظمات بوصفها مجاالت للعمل اإلستراتيجي:

ميكننا القول بأن املنظامت مبثابة مجال للعمل اإلس��راتيجي؛ أنها متتلك برامج متعددة 

وأولويات تفرضها عمليات التطبيق الفعالة، فنجد أن هذه الربامج واألولويات تتنافس فيام 

بينه��ا يف الوق��ت والجهد والركيز املخصص.  فأي الربامج التي تح��وز األولوية؟  وما املوارد 

املخصصة للمهام الهامة؟  وأين يتمركز الربنامج داخل الهيكل الرسمي للمنظمة؟  وما حجم 

اإلرشاف املطلوب؟  تكون هذه األسئلة املهمة غالباً موضوع التفاوض والنقاش بني األطراف 

الفاعل��ة داخل وخارج املنظم��ة واألولويات التنظيمية.  لذلك ت��درك الجهات القامئة التي 

أثبتت فاعلية ونجاح منهجها مدى أهمية األولويات والقيود التنظيمية، كام أنها تس��تطيع 

اجتياز هذه الحدود املصطنعة إلحداث التغيري املطلوب.  

وتع��د بعض هذه القيود ذاتية داخل املنظمة.  فمثاًل، قد تتضارب أولويات واحتياجات 

مدير الربنامج لربنامج بعينه مع االحتياجات العامة التي يتصورها املدير التنفيذي للمنظمة.  

وقد يحمل الخرباء يف العمل سلطة أكرب التخاذ القرارات املتعلقة بالربنامج، وخاصة إذا كانوا 

يتمتع��ون مبهارات مهمة وكان الطلب زائداً عليه��م من املبادرات املتعددة داخل املنظمة.  

وبينام ال يدرج املخطط التنظيمي موظفي تقنية املعلومات عى قمة التسلس��ل الهرمي يف 

اتخاذ القرار، آخذاً باالعتب��ار أهمية االعتامد عى البنية التحتية لتقنية املعلومات يف تنفيذ 

الربنامج الحايل، إال أنهم مسئولون بدرجة كبرية عن عمليات التطبيق؛ فالربامج تخضع لألطر 

الزمنية واملهارات )أو نقص امله��ارة( ملوظفي تقنية املعلومات.  كام تتطلب إدارة التطبيق 

الفعالة البحث باحرافية عن املصادر التنظيمية الالزمة، وهذا موضوع س��نعود إليه الحقاً 

يف الجزء الثالث.

وباإلضاف��ة إىل القيود املفروضة داخلياً، فالبيئة الخارجية ُتش��كل وتتحكم فيام يحدث 

داخل املنظمة.  وتصف غالباً النظريات التنظيمية املنظامت بأنها نظم مفتوحة14.  وبوصفها 

نظاًم، تعمل املنظامت عى املواءمة والتنس��يق بني املش��اركني والهياكل التنظيمية والتقنية 
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إلنجاز املهام.  وباعتبارها كذلك نظاًم مفتوحة، تتطور املنظامت وتتحسن من خالل الحصول 

عى املوارد واملصادر الالزمة من البيئة.  ويف سياق التطبيق، ال تكون الخيارات التي تتخذها 

املنظامت فيام يتعلق بالربامج مقيدة بسبب األفراد داخل املنظمة فحسب، ولكنها تتشكل 

كذل��ك بالكيانات داخل بيئة املنظمة، وخاصة تلك الكيان��ات الذين تعتمد عليهم املنظمة 

للحص��ول عى املوارد.  ويف هذا الصدد، ال يوفر مجال السياس��ة املوارد الخاصة باملنظامت 

فحسب، ولكن أيضاً التوقعات التي من خاللها تستطيع املنظمة اختيار األنشطة.  

واملنظ��امت ج��زء ال يتجزأ من مجاالت السياس��ة، وتؤثر امل��وارد والترشيعات وهياكل 

التنس��يق املتعلقة مبجال السياسة يف املنظامت.  وتنشأ بعض العوامل التي ميكن أن تنسب 

إىل األش��خاص أو العمليات داخل املنظمة، من القيود الت��ي تفرضها البيئة الخارجية.  فإذا 

تأملن��ا مثاًل إدارة بريوقراطية جداً داخ��ل جامعتك، فقد نجد بعض القيود البريوقراطية عن 

الق��رارات التنفيذية الداخلية، لكن رمبا تنجم بعض أش��كال الروت��ني الحكومي من اللوائح 

والترشيعات الخارجية، مثل التوجيهات الفيدرالية التي تش��رط تقديم مس��تندات محددة 

للحصول عى مساعدة مالية.  وليك تظل الجامعة مؤهلة لفرز الطالب املستحقني للحصول 

عى املساعدة الطالبية االتحادية، فال بد أن تطلب من الطالب تعبئة مجموعة من النامذج.  

فف��ي املنظامت التي تقل فيه��ا القيود والترشيعات الحكومية، تطل��ب جهات التمويل يف 

الغال��ب رشوط��اً مكتوبة وغري مكتوبة ح��ول كيفية تنفيذ املنظمة لربنام��ج معني.  وبقدر 

اعت��امد املنظمة بدرجة كبرية عى جهات التمويل للحص��ول عى املوارد، فمن املحتمل أن 

تلت��زم بالرشوط، حتى لو كان هذا األمر يجعل عملي��ة التطبيق أكرث تعقيداً أو أقل فعالية 

أكرث من غريها.

وبالنس��بة لعملية التطبيق، قد تفرض الترشيعات والتعليامت التي تأيت من أعى الهرم 

من القمة للقاعدة أو قوانني املؤسسة طريقة محددة عى منظامت التطبيق لتنفيذ الربنامج 

أو املب��ادرة.  وقد تعتمد هذه الترشيعات عى الجدوى السياس��ية أو قد تهدف إىل تعزيز 

املحاس��بة واملس��ئولية العامة أكرث من اعتامدها عى فعالية الربنامج.  لكن قد يكون لعدد 

مختلف من العاملني يف مجال السياس��ة، س��واء كان القطاع الحكومي أم الخاص؛ تطلعات 

ورؤى متعارضة لتطبيق سياس��ة أو برنامج بعينه.  وقد اقرح عاملا االجتامع جيفري وبفيفر 
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وجريالد س��االنكيك يف كت��اب وضعاه بعن��وان "املراقبة الخارجية للمنظامت"، أن تس��عى 

املنظامت لتلبية متطلبات الكيانات التي يعتمدون عليها للحصول عى املوارد، املش��ار إليها 

باس��م النظرية القامئة عى املوارد 15.  ومن ثم، وبدالً من اتخاذ القرارات املتعلقة بالربنامج 

بناء عى الش��واهد التجريبي��ة أو حتى الفرص العش��وائية، قد تختار الجه��ات التنظيمية 

التدخ��الت التي تفضله��ا وتقدرها جهات التموي��ل األولية.  وهذا أمر ش��ائع وملحوظ يف 

التطبي��ق.  فنجد أن لجهات التمويل تأثرياً كبرياً يف طريقة تنفيذ املنظمة للربنامج.  حتى لو 

مل تطلب تطبيق مامرس��ة خاصة، فس��نجد أن لخياراتها املفضلة واملعلنة تأثرياً يف املنظامت 

الت��ي تعتمد عليه��ا للحصول عى املوارد املهم��ة، بيد أن تأثري جه��ات التمويل ليس تأثرياً 

متكافئ��اً، فجه��ات التمويل التي توفر قدراً أكرب من امل��وارد الرضورية تتمتع بقدر أكرب من 

التأثري.  وميكن النظر إىل مصادر التمويل الجديرة باالعتامد عليها بأنها أكرث قيمة مثل املنح 

الحكومية التي يتم تجديدها عاماً بعد عام.

وباإلضاف��ة إىل موارد التمويل، تحتاج املنظمة إلضفاء الصبغة القانونية والرشعية عليها.  

ل��ذا فقد تتبنى املنظمة مامرس��ات محددة ليس بس��بب اللوائ��ح أو متطلبات التمويل أو 

بس��بب األدلة القامئ��ة عى الفعالية، بل ليك تبدو املؤسس��ة قانونية.  وكام أوضحنا س��لفاً 

يف الفص��ل الثال��ث، من املمكن أن تتس��بب الضغوط إلضفاء الصبغ��ة القانونية والرشعية 

عى املنظمة العاملة يف بيئة جغرافية مش��ابهة أو بيئة سياس��ية معينة يف تبنيها واعتامدها 

ملامرسات مامثلة.  وتحت ظروف يشوبها الغموض، قد تحايك املنظامت عى وجه الخصوص 

مامرس��ات املنظ��امت األخرى يف املجال والتي تب��دو "فعالة"16.  وهذا األمر يوضح س��بب 

تشابه برامج املنظامت املختلفة العاملة يف مجال السياسة فيام بينها، حتى لو كان النموذج 

األس��ايس املستخدم للربنامج ال يبدو أكرث فاعلية أو كفاءة.  وتشري هذه الرؤية إىل أن إدراك 

ديناميكيات التطبيق ال يتطلب النظر إىل مصادر التمويل فحس��ب، بل يتطلب أيضاً النظر 

إىل املنظامت األخرى التي تقدم برامج أو خدمات مامثلة يف مجال السياسة.

وملا كانت املنظامت متثل مجاالً من مجاالت العمل اإلسراتيجي، فإنها ال تنسجم بسهولة 

م��ع توقع��ات ومتطلبات بيئتها الخارجية.  فإذا أرادت املنظ��امت أن تكون ناجحة، فعليها 

مراقبة الظروف املتغرية واالستجابة لها بصورة إسراتيجية.  وقد يكون مر بك مثال الضفدع 

املس��لوق الذي يق��ول بأننا إذا وضعنا ضفدع��اً يف وعاء من املاء املغيل، فسيش��عر بدرجة 
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الح��رارة العالية ع��ى الفور ويقفز من الوع��اء.  أما إذا وضعناً الضف��دع يف وعاء من املاء 

الفات��ر ورفعنا درجة الحرارة ببطء، فلن يقفز الضفدع من املاء.  بل س��يتكيف مع درجات 

الحرارة املرتفعة حتى ينضج يف نهاية املطاف! ويستخدم هذا املثل لوصف حاجة املنظامت 

لالس��تجابة بصورة إس��راتيجية للبيئات املتغرية وبوترية رسيعة17.  ف��إذا تكيفت املنظامت 

ببساطة وانسجمت مع التغريات يف البيئة دون تقييم لحالتها الحالية، "فستنضج" يف النهاية 

كام هو الحال مع الضفدع املس��لوق.  وبقدر توافق الربنامج داخل املنظمة مع طريقة سري 

األمور بدون إجراء مناقش��ة إسراتيجية للتغريات التي تؤدي إىل التحسن، فقد مير الربنامج 

مبراحل إنضاج الضفدع املس��لوق.  وسننتقل يف الجزء التايل لوصف تكوين الربنامج الرئييس 

)واملحتمل أن يكون جاهزاً( عى مستوى املنظمة.

تحليل دمج البرنامج الرئيسي:

كام ذكرنا يف مس��تهل هذا الفصل، فنحن معنيون باملنظامت بالقدر الذي تس��هم به يف 

تكامل وأداء الربنامج الرئييس املرتبط مبش��كالت السياس��ة العامة الكربى.  وعى مس��توى 

املنظمة، يتم تشكيل هذا الربنامج الرئييس من خالل القواعد والعمليات التي متت صياغتها 

يف كل من جهات منح الراخيص ومقدمي الخدمات بشكل مقصود أو غري مقصود.  تأمل معنا 

مثال املس��اعدة الطبية التي يتلقاها املؤهلون لذلك يف والية ما.  فبينام يتم تقييم سياسات 

املساعدة الطبية والدعم الطبي يف الواليات بناء عى مرونة أنظمة متطلبات استحقاق هذه 

املس��اعدات؛ وجدت دراسة حديثة أجريت يف والية ويسكونسن أن العمليات اإلدارية تؤثر 

بدرجة كبرية يف عملية تس��جيل املستفيدين املستحقني يف الرعاية الصحية18.  فالتغري الذي 

طرأ عى نظام إعداد املس��اعدة الطبية يف والية ويسكونسن والذي يطلب من املستفيدين 

توثيق أوضاعهم الوظيفية باس��تخدام منوذج ورقي الس��تكامله والتوقيع عليه مبعرفة رئيس 

العمل ثم إرس��اله بالربيد إىل مركز التحقق يف الجهات األخرى؛ أدى إىل انخفاض يف نس��بة 

تس��جيل األطفال يف املساعدات الطبية بنسبة 20%، وانخفاض يف نسبة تسجيل اآلباء نسبة 

17.6% يف الوالية19.  وعندما تحولت عملية التس��جيل يف والية ويسكونسن إىل عملية قامئة 

ع��ى التكنولوجيا والتي تضع العبء اإلداري عى عاتق املنظمة املانحة للراخيص بدالً من 

املستفيد، ازداد عدد املستفيدين املستحقني املسجلني يف الربنامج بدرجة كبرية.
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ومل يكن إحداث التغيري يف عملية املس��اعدات الطبية يف والية ويسكونس��ن مبثابة قرار 

ترشيعي رس��مي تم اتخاذه عى مس��توى مجال السياسة، كام مل يسهم املوظفون العاملون 

يف الخط��وط األمامي��ة للقيادة يف حدوث هذا التغيري وه��م املوظفون الذين يقومون بفرز 

طالبي الحصول عى املس��اعدات الطبية بش��كل يومي.  بل من املؤكد أن ردود األفعال من 

كل من مجال السياس��ة والخطوط األمامية للقيادة أس��همت يف وصف املشكلة ويف اعتامد 

الحل��ول يف النهاية.  وع��ى أي حال، فمنظمة منح الراخيص يف ه��ذه الحالة - وهي هيئة 

املس��اعدة الطبية يف الوالية هي التي أحدثت التغيريات يف الربامج مام أثر بدرجة كبرية يف 

نتائج التطبيق يف برنامج والية ويسكونس��ن.  وس��وف نس��تعرض يف األجزاء التالية طريقة 

تكوين الربامج بوجه عام عى مستوى املنظمة.

إعداد الخيارات الفاعلة والقابلة للتطبيق:

وفقاً ملا أوردته أبحاث تطبيق السياس��ة من القمة للقاعدة، تتأصل فكرة تغيري الربنامج 

يف الترشيع أوالً، ومن ثم إسنادها للمنظمة للتنفيذ.  ويف حقيقة األمر، نادراً ما يحدث تغيري 

الربنام��ج بهذه الطريقة، ففي كثري من األحيان تنبثق فكرة برنامج املنظمة القامئة - س��واء 

كانت منظمة منح الراخيص أم منظمة تقديم الخدمات - من خالل دمج السلطة السياسية 

الالزمة واملوارد واملشاركني، وكل هذه العنارص موجودة يف مجال السياسة.  وبهذه الطريقة، 

ننظر للمنظامت يف التطبيق بوصفها جهات دمج وليست جهات تنفيذية.

 وقد تتحرك املنظمة أحياناً التخاذ اإلجراءات بناًء عى القوانني التي تم سنها بالفعل أو 

قرارات الجهات التنفيذية.  وأوضح مثال عى ذلك برنامج دعم ومتويل الواليات األكرث ترضراً؛  

إذ يت��وىل الترشيع الفي��درايل، مقرناً بدعوة لعرض مقرحات م��ن وزارة الخزانة األمريكية، 

حشد هيئات متويل املساكن الحكومية املؤهلة لطلب متويل للربنامج.  ومع ذلك، فالقرارات 

املتعلقة مبجال الربنامج القائم متضمناً مواصفات تقنيات الربنامج واملجموعة املس��تهدفة، 

ُتركت للهيئة الحكومية لتتوىل تطويرها ضمن التوجيهات الفيدرالية.

يف ح��ني ال نجد هذا الحاف��ز يف أوقات أخرى، ففي مثال نظام تقييم وتحس��ني الجودة 

)QRS( تتزاي��د الضغوط التي تفرضها البيئة الخارجية الت��ي تتكون نتيجة العتامد العديد 
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من الواليات الربنامج التنظيمي التطوعي.  كام أن قادة مجال السياس��ة واملؤسسات القامئة 

يقومون بجمع املوارد الستكش��اف فعالية الربنامج من خالل املبادرات األولية التي تنفذها 

منظ��امت تقديم الخدمات.  وكلام زاد االلتزام بالربنامج، يتم تعديل الربنامج ووضعه تحت 

إرشاف املنظم��ة املانحة للراخيص وه��ي مكتب التعليم املبكر لألطفال يف إدارة التعليم يف 

والية مينيسوتا.

ويتم إنشاء معظم الربامج بوجه عام داخل املنظامت القامئة.  فبالنسبة للربامج العامة، 

ال بد أن يعمل صانعو القرار يف إطار حدود السياسات والقرارات الرسمية يف مجال ما.  وعى 

أي حال، وكام أوضحنا سلفاً يف الفصل الثالث، تكون القوانني واللوائح الرسمية من املؤثرات 

التي تؤثر يف اتخاذ القرار عى مستوى املنظمة.  وتشتمل املؤثرات األخرى عى بيئة السوق 

التي تقع فيها املنظمة، وكذلك عى مرشوعية هذه التأثريات املوجهة للمساهمني املهتمني؛ 

إذ تشتمل هذه التأثريات عى املعتقدات والقيم التي تشكل الثقافة الداخلية للمنظمة.

وتواجه املنظامت ما يطلق عليه باحثو اإلدارة اإلس��راتيجية اسم مشكلة األعامل الحرة 

عند استكش��اف فعالية الربنامج يف محيطه20، ويتخذ املديرون القرارات لتوسيع قدرة نطاق 

السوق والربامج القامئة للمنظمة أو الحفاظ عليها، ومن ثم تخضع األفكار الجديدة للربنامج 

للتعديل ليك تناس��ب قدرة الربنامج الحايل والس��وق املس��تهدف أو قد تتخذ املنظمة قراراً 

بتوس��يع نط��اق قدرة الس��وق والربنامج الح��ايل.  وميكن أن تؤدي مؤرشات الس��وق، مثل 

ربحية األسواق الجديدة والطلب املحتمل عى التقنيات الجديدة، دوراً مهاًم يف اتخاذ هذا 

القرار.  ومع ذلك، فاتخاذ القرارات عى مس��توى املنظمة يعتمد عى قابلية التطبيق وعى 

مرشوعي��ة القرار وتطبيقه.  وتقرر املنظامت أحياناً الدخول يف أس��واق جديدة، أو تصميم 

برنامج بطريقة محددة ليس ألنه يدر ربحاً كبرياً فقط ولكنه يحايك املامرسات املرشوعة يف 

املنظامت األخرى ضمن مجال السياس��ة.  وميكن أن يكون لدى بعض املنظامت ثقافة عدم 

املجازفة مام يدعوها للتمس��ك بالوضع القائم، يف حني تك��ون منظامت أخرى أكرث انفتاحاً 

عى األفكار الجديدة حتى وإن فشلت األفكار يف تحقيق مبتغاها.  ومن ثم فاملنظمة التي 

تطبق الربنامج نفس��ه بالطريقة نفس��ها عى مدار عرشين عاماً قد تواجه صعوبة يف تغيري 

اإلسراتيجيات.  وال يعني ذلك عدم إمكانية تقديم أفكار جديدة أو مجاالت جديدة داخل 
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املنظمة، وملا كانت املنظمة مجاالً من مجاالت العمل اإلسراتيجي، وجب تغيري ديناميكيات 

السلطة والثقافة لدعم املسعى الجديد.  وغالباً ما يتطلب ذلك مهارة اجتامعية من جانب 

القامئني عى التطبيق، وتلك النقطة سنعود إليها الحقاً يف الفصل الثامن.

التعرف على المنطق الحاكم لمسألة التغيير:

يع��د وضع الخي��ارات الفعالة مجرد مكون من مكونات الربام��ج التي يتعني تحديدها.  

فيجب تفعيل الربامج بالطريقة التي تربط املدخالت واملخرجات معاً وصوالً للنتائج، وهذا 

ما نصفه هنا باس��م التغري املنش��ود يف املجموعة املس��تهدفة.  وتعمل املنظامت يف وحدة 

متكاملة تدمج هذه العملية، حيث تجمع بني أفكار وس��لطة مجال السياس��ة للوصول إىل 

املامرس��ات الفعالة مقرنة بالقدرات التنظيمية الحالية بهدف إنش��اء الربنامج.  ومن خالل 

وجهة نظر منطقية، تختار املنظمة التدخل الذي يناس��ب املش��كلة بش��كل أفضل والذي 

أثبت أنه أكرث فعالية يف تحقيق النتائج املرجوة لدى املجموعة املس��تهدفة.  ويف منظامت 

منح الراخيص وتقديم الخدمات غالباً ما يحرض املديرون ورش العمل والتدريب وفعاليات 

التواصل حيث يتعرفون عى مناذج وطرق حديثة لتحس��ني النتائج ملجموعاتهم املستهدفة.  

ويش��رك بعض املديرين املخرضمني يف منشورات املهنة أو القوائم الربيدية اإللكرونية التي 

تنرش نتائج األبحاث والدراس��ات حول املامرسات القامئة عى الشواهد يف مجال برنامجهم.  

حت��ى إنه��م قد يوظفون استش��ارياً إلجراء تقيي��م للربنامج وتحديد آلي��ات محددة ميكن 

تحس��ينها ليك تؤدي إىل نتائج أفضل.  لكن كيف يتخذ املدير يف النهاية القرار الذي يتعلق 

باعتامد أو تغيري التدخل داخل املنظمة؟

ويف كل األحوال، يتأثر القرار بالقيود واملعوقات التي تعمل يف مجال العمل اإلسراتيجي 

واإلمكانات الداخلية للمنظمة كام يتأثر بفاعلية التدخل لدى املجموعة املس��تهدفة.  فعى 

سبيل املثال، قد يحرض التدريب املسؤولون من مدرسة محلية داخل املدينة حيث يتعرفون 

ع��ى النموذج الجدي��د لتدريس مهارات القراءة ألطفال الروضة الذي أثبت يف الدراس��ات 

التجريبية السابقة أنه يزيد من مهارة القراءة لدى أطفال الروضة.  وقد يقوم املدير املتمرس 

بإجراء األبحاث اإلضافية للتأكد من كون هذا النموذج هو "األفضل" وقد يدعو مجموعات 

من الخرباء الفنيني ملناقش��ة مزايا وعيوب هذا النموذج.  ومع ذلك، فإذا كنت تتمتع بخربة 
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يف اتخ��اذ القرار مع إدارات املدارس املحلية والبيئة املحيطة باملنطقة املدرس��ية، قد يكون 

ردك "إنه أمر سيايس".  وكال اإلجابتني مناسب إىل حد ما، لكنها تتسم أيضاً بقرص النظر.

فمن جه��ة، يحتاج املديرون للتأكد بأن النموذج الجدي��د ال ينتهك أية قواعد أو لوائح 

تتعلق بتدريس القراءة عى املس��توى الحكومي والوطني.  وعى الرغم من أن السياس��ات 

الرسمية املتعلقة بتعليم القراءة قد تضع متطلبات محددة خاصة باملناهج والتي قد تحتاج 

إىل إجراء تعديالت بسيطة عى النموذج "املثايل"، إال أنه ليس وارداً أن تكون تلك املتطلبات 

خاصة لدرجة أنها تلغي متاماً اعتامد النموذج.  ومع ذلك، يتعني عى املديرين دراسة مقدرة 

مدارس��هم املحلية وإمكاناتهم يف دمج النموذج الجديد يف برامجهم القامئة لتعليم القراءة.  

وباملنط��ق نفس��ه، ونظراً ألن الربامج ُتنف��ذ عملياً داخل املنظم��ة أو املنظامت فقد تعمد 

املنظمة إىل خلق تدخالت تتناس��ب مع إمكاناتها وقدراتها الحالية، أو قد ترغب يف توس��يع 

قدراتها الحالية يف املس��تقبل.  وتشتمل اإلمكانات عى توافر املوارد والعاملني وعى الرغبة 

ومهارة العاملني عى الربنامج متضمناً ذلك موظفي الخطوط األمامية القيادة وقدرتهم عى 

دمج النموذج الجديد.  ومن خالل مثال املدرس��ة الس��ابق، ال بد من توافر التمويل الكايف 

والدعم الفني وكذلك القدرة عى إقناع املعلمني بالنموذج سعياً لدمج النموذج بنجاح.

وتتمتع تقنيات الربامج املامثلة للتقنيات املستخدمة داخل املنظمة باحتاملية اندماجها 

بش��كل أكرب وفعال.  وال يعني هذا أن هذه الربامج س��وف تؤدي بالرضورة إىل نتائج أفضل 

لدى املجموعة املس��تهدفة، بل يعني ببس��اطة أنها تتمتع باحتامل أكرب لتنفيذها بس��بب 

اس��تثامر موارد املنظمة.  يف حني يبدو هذا األمر مثبطاً من منظور االبتكار، إال أن لألس��باب 

املعروض��ة أهميتها، فاملنظ��امت تعتمد يف كثري م��ن األحيان عى املس��ار، فبمجرد وجود 

الس��لطة واملوارد والرشعية وقبول الربنامج الجديد، س��تكون هناك تكاليف إضافية إلدخال 

يشء جديد.  وال يعني ذلك عدم إمكانية حدوث تحسينات للربنامج التي ستؤدي إىل نتائج 

أكرث فعالية.  وس��نتناول يف الجزء الثالث دراس��ة إس��راتيجية حول إعادة تصميم التطبيق 

الذي ميكن بدوره أن يزيد من التغري الس��لويك لدى املجموعة املستهدفة ويف الوقت نفسه 

االعراف بالقيود والفرص الحالية وتعزيزها داخل مجاالت العمل اإلسراتيجي متضمناً ذلك 

الفرص والقيود املوجودة عى مستوى املنظمة.
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تنسيق األنشطة:

بينام تش��تمل جميع مس��تويات نظام التطبيق عى عملية التنسيق، فاملنظامت بحكم 

تعريفها هي عبارة عن كيانات تأسس��ت بشكل رسمي للقيام بأعامل التنسيق.  ومن خالل 

الهياكل التنظيمية الرس��مية وغري الرس��مية، تقدم املنظامت آليات لتنسيق العمل املشرك 

لتحقي��ق األهداف املش��ركة.  ويوضح الش��كل )5-1( نظرة عامة حول الوس��ائل املختلفة 

التي توظفها املنظامت لتنس��يق أنش��طة التطبيق، بدءاً بالسلطة الهرمية املرتبطة بالهيكل 

والتصميم التنظيمي الرسمي وانتهاًء بتطابق الهدف املرتبط بالثقافة الداخلية للمنظمة.

شكل )1-5(

سلسلة التنسيق الخاصة بأنشطة التطبيق داخل املنظامت

تطابق الهدفأهداف األداءالقواعد واإلجراءاتاملسئولية الهرمية

الثقة والتبادلاملكافآت والجزاءاتااللتزام القانويناإلرشاف

الثقافة الداخليةإضفاء الطابع الرسميالراكيب الرسمية

وعى النقيض ميكن تنسيق أنشطة التطبيق من خالل الهيكلة الرسمية للمنظمة.  فعى 

س��بيل املثال، ومن خالل تخصيص الربنامج داخل إدارة معينة، يصبح رئيس القسم مسئوالً 

ع��ن ضامن تنفيذ األنش��طة.  وميكن أن تؤث��ر جهات اإلرشاف املتعددة بني رئيس القس��م 

وموظفي خط القيادة القامئني بتنفيذ الربنامج عى س��هولة عملية التنسيق.  فالقامئون عى 

الربنام��ج الذي يخضع إلرشاف جهات مختلفة ويعمل يف نطاق واحد، قد يواجهون صعوبة 

يف عملية التواصل وطرح أفكارهم وتصوراتهم.

وميكن أن يتحقق التنس��يق من خالل إضفاء الطابع الرس��مي أو م��دى التزام املنظمة 

باللوائح أو اإلجراءات املتبعة التي يتم اس��تخدامها عند اتخاذ القرارات.  وبدالً من االعتامد 

عى البناء الوظيفي للمنظمة لتنس��يق املهام، ميكن تحدي��د العمليات املكتوبة التي تضع 

حدود قرارات تنفيذ مهمة محددة.  ورمبا مينح هذا األمر مديري الربنامج املزيد من السلطة 

والصالحية لتصميم الربنامج حال قدرتهم عى ابتكار أو اعتامد برامج ال متثل انتهاكاً للقواعد 
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القامئ��ة.  وهناك فرق كبري بني وج��ود اللوائح والتعليامت ومدى الت��زام املوظفني بها عند 

اتخاذ القرارات.  فرمبا يرتبط وجود اللوائح والتعليامت بالروتني الحكومي الذي ال داعي له، 

يف حني تساعد اللوائح والتعليامت يف تحسني عملية التنسيق21.

عالوة عى ذلك، هناك طريقة أخرى للتنسيق وهي من خالل اإلدارة وقياس األداء.  فقد 

أوضح كل من ديفيد أوسبورن وتيد جابلري يف كتابهم بعنوان "إعادة صياغة دور الحكومات:  

كيف تقوم روح املبادرات التنظيمية بإعادة تشكيل القطاع العام"، كيف ميكن للبريوقراطية 

الحكومي��ة أن تك��ون أكرث كفاءة من خالل جعل املنظامت مس��ئولة عن النتائج22.  وميكن 

تعري��ف قياس األداء عى أنه "مؤرشات موضوعية وكمية للجوانب املتنوعة أو ألداء الربامج 

أو الهيئات العامة"23.  فيمكن تقييم هيئة العاملني باملنظمة وتقديم الحوافز لهم بناًء عى 

مدى تحقيق أعاملهم لألداء املس��تهدف لربنامج معني بدالً م��ن تقييمهم بناًء عى االلتزام 

بالقواعد واإلجراءات الرس��مية.  ومن خالل كون العاملني مس��ئولني عن النتائج وعن مدى 

مالءمة أه��داف األداء، تكون املنظمة قد منحتهم املزيد من الس��لطة والصالحية املتعلقة 

بكيفية تنفيذ العمل.  

وأخرياً، بينام تس��اعد الراكيب الرس��مية والقواعد املكتوبة وأهداف األداء عى تسهيل 

عملية التنس��يق، إال أنن��ا نعد الهيكلة غري الرس��مية للمنظمة عنرصاً هاماً باملثل.  وأش��ار 

الباحثون إىل أن تطابق الهدف املنش��ود ب��ني العاملني وأصحاب العمل ميكن أن يحل محل 

البناء واإلجراءات الرس��مية24.  ويصف بعض الباحثني ذلك بأنه الش��كل الجامعي للتنظيم 

حيث تحفز ثقافة املنظمة العاملني للتعاون نحو هدف مشرك حتى لو كانت مقاييس األداء 

غري واضحة.  وميكن إنشاء وخلق هذه الثقافة من خالل اختالط واندماج املوظفني املعينني 

حديثاً أو اختيار العاملني الذي يش��ركون يف الدوافع نفس��ها والحوافز املشركة وحثهم عى 

االنض��امم للمنظمة.  وأكد باحث��و اإلدارة العامة أهمية هذا النوع من الحوافز التي ينبغي 

توفرها يف املنظامت العامة والربحية حيث يحيط الغموض غالباً أهداف األداء25.

وبالنس��بة لتطبيق الربامج، فاملنه��ج العقالين واملنهج املنطقي يحددان نظام التنس��يق 

األنس��ب لخصائص تقنية الربامج املتاحة وفقاً ملنظور التوافق26.  ووفقاً لهذا التصور، ينبغي 

أن يتناس��ب نوع بناء التنس��يق املحدد مع غموض املهمة وأن يتناس��ب من ثم مع كمية 
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التفاعل والتواصل املوجه وكذلك األفكار املتبادلة أثناء تنفيذ املهمة.  وبوجه عام، إذا انخفض 

مس��توى الغموض الذي يكتنف املهمة،  فيمكن "برمجة املهمة مسبقاً" من خالل استخدام 

القواعد واإلجراءات الرسمية الستكامل التنسيق27.  وكلام زاد الغموض، كان اإلرشاف الهرمي 

رضورياً للس��امح باستقصاء ردود األفعال حيال التحسينات أو التغيريات الالزمة أثناء تنفيذ 

املهمة.  وأخرياً، عندما يكتنف املهمة أو العمليات املناسبة لتحقيق النتائج املرجوة غموض 

تام، ميكن التنسيق بني العاملني من خالل االلتزام بأهداف أو نتائج األداء.

وبينام تعد تقنية الربامج ذات أهمية لقيادة نظام التنسيق نظرياً، إال أننا عملياً نجد أن 

املنظامت تكون مقيدة مبجال العمل اإلسراتيجي.  فطريقة تنسيق املنظامت ألنشطة الربامج 

هي وظيفة ال تتعلق بنوع الربنامج فحس��ب، ولك��ن أيضاً بالتوجيهات املذكورة يف القوانني 

واللوائح س��واء املتعلقة باملحاسبة أو بالترشيعات القانونية وكذلك الثقافة الداخلية.  وبدالً 

من أن يوجد باملنظمة نظام واحد لتنس��يق الربنامج، نجد أن معظم الربامج تخضع لجميع 

األمن��اط األربعة من أنظمة التنس��يق بدرجة ما:  األوامر واإلجراءات الرس��مية واملتطلبات 

القانوني��ة للرقابة الدميقراطية وتوقعات املس��اهمني املتعلقة باالس��تجابة واملعايري املهنية.  

ويف القطاع العام، تشري الباحثة باربارا رومزيك إىل ذلك باسم شبكة املساءلة التي يجب أن 

يجتازها مديرو العموم عند تنفيذ الربامج العامة28.

ويوضح هذا النقاش أن الربنامج الرئييس يتش��كل بش��كل جوهري من خالل املنظامت 

املش��اركة يف التطبيق.  فتحس��ني التطبيق يتطلب إدراك الظروف املوجودة عى مس��توى 

املنظمة ومدى تأثري تلك الظروف يف فعالية التطبيق والتنسيق داخل املنظمة.  سنتناول يف 

الجزء التايل بعض األدوات العملية لتقييم التطبيق عى مستوى املنظمة.

تطبيق التحليل التنظيمي:

بخالف مجال السياس��ة ومس��تويات الخط��وط األمامية لنظام التطبيق، حيث نرس��م 

منطقة جديدة نس��بياً، هناك العدي��د من األدوات لتحليل الجوان��ب املختلفة للمنظامت 

وإس��راتيجيات املنظمة.  وبدالً من عرض قامئة طويلة من األدوات، نركز هنا عى األدوات 

املفيدة يف سياق تطبيق السياسة أو الربامج.  فبالنسبة للتطبيق، يكمن الغرض من التحليل 
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عى مستوى املنظمة يف قياس التناسب بني الربنامج واملنظمة وتحديد كيف تساعد الظروف 

عى مس��توى املنظمة عى تنفيذ التطبيق أو تقييده.  وكام أرشنا، فالدور األويل للمنظامت 

يف عملية التطبيق يكمن يف دمج األفكار والسلطة من مجال السياسة مع املشاركني واملوارد 

والتقني��ات.  وتؤدي كل م��ن منظامت منح الراخي��ص وتقديم الخدمات ه��ذه الوظيفة 

املتكامل��ة.  وسنس��تعرض يف هذا الج��زء مجموعتني من األدوات للمس��اعدة يف فهم هذه 

العوامل عى املس��توى التنظيمي للتحليل وهام:  خريطة س��ري الربنامج والتدقيق يف تكامل 

برنامج املنظمة.

تحليل مخطط سير البرنامج:

يهدف تحليل مخطط سري الربنامج، وهو أداة تم استعارتها من إدارة التصميم والعمليات 

يف القطاع الخاص، إىل املساعدة يف فهم العمليات التكنولوجية29.  ويتطلب التحليل يف كثري 

م��ن األحي��ان إرشاك اآلخرين يف قياس كيفية تطبيق الربنامج ع��ى أرض الواقع يف املنظمة.  

ومل��ا كانت املنظمة مبثابة مس��تودع نوايا وفهم وإدراك املجموع��ة، فإنه من املفيد أن يتم 

إرشاك اآلخرين يف إجراء التحليل مع املنظامت األخرى.  ومع ذلك، ميكن أن يستخدم الفرد 

بنفس��ه التعليامت خطوة تلو أخرى كام هو موضح يف امللحق رقم ج.  وملا كانت عمليات 

الربنامج تس��ري بشكل متسلس��ل، فمن املفيد يف أغلب األحيان البدء من خالل وضع رسوم 

نظرية توضح الخطوات والتسلس��الت الواردة يف الربنامج الرئييس، وميكن اعتبار ذلك مبثابة 

أداة قي��اس إلدارة الربنام��ج، وميكن صياغتها بطرق متنوعة لتوضي��ح كثافة التطبيق ومدة 

التفاعالت ونقاط اإلحالة للخدمات الخارجية.  وميكن أن تصور األنشطة يف إحدى منظامت 

تقديم الخدمات أو توضح األنشطة الرئيسية املنفذة عرب منظامت أو أماكن متعددة، والتي 

يجب تنسيقها لتفعيل التقنية العامة للربنامج.  وميكن استخدامها يف إدارة وتنقيح الربنامج 

وكذلك بناء تصور مشرك وتحقيق كفاءة شاملة بني أعضاء فريق الربنامج.  

ويوضح الش��كل رقم )5-2( الرسم البياين ملخطط س��ري الربنامج لألنشطة والتسلسل يف 

حالة نظام تقييم وتحس��ني الجودة.  وقيم هذا الرس��م البياين مس��تمدة من اللقاءات التي 

متت مع موظفي خط القيادة األمامي يف منظمة تقديم الخدمات، كام أنه يساعد يف تحديد 

املكان الذي تنش��أ فيه العقبات والتحديات املحتملة يف تنس��يق األنشطة.  ويركز الربنامج 
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الرئي��يس عى إرشاك جهات تقدي��م التعليم يف مرحلة الطفولة املبك��رة وهي املراكز ودور 

الرعاية األرسية يف عملية القياس التطوعي لجودة التعليم.  ولكن املخطط ال يأخذ باالعتبار 

مجموعة مس��تهدفة عى جانب كبري من األهمية أال وهي اآلب��اء الذين يتخذون القرارات 

املتعلق��ة بأماك��ن التعليم املبكر ألطفاله��م.  وبدالً من ذلك، يوضح هذا املخطط أنش��طة 

الخطوط األمامية للمنظمة والتي تركز عى املش��اركة والتسجيل والقياس والدعم العالجي 

ملقدمي خدمات الطفولة املبكرة.  ولكونه برنامجاً تطوعياً عمد أخصائيو الخدمات إىل تطوير 

مجموعة من األس��اليب إلرشاك املشاركني املحتملني يف محاولة لزيادة معدالت االستفادة30.  

فأقاموا املحارضات التدريبية ووجهوا املش��اركني املحتملني إما من خالل التس��جيل أو من 

خالل مبادرة الدعم العالجي "بناء الجودة".  ويحصل مزودو الخدمات الذين يختارون هذا 

الخي��ار ع��ى الدعم من مدريب الجودة ويحصلون عى الدع��م املتواضع فيام يتعلق باملواد 

ومصاريف التدريب، وكذلك يحصلون عى االستشارة من منسقي التطوير املهني ملدة ستة 

أش��هر قبل االنخراط الفعيل يف عملية تحس��ني وتقييم الجودة.  ويفضل موظفو الخطوط 

األمامية مسار بناء الجودة ألنه يتيح لهم العمل بصورة مكثفة مع مزودي الخدمات.  ومن 

خالل جلس��ات التدريب ميكنهم تعديل التدخالت مع اقراح إح��داث تغيريات يف البيئات 

املادية وطرق التطوير املناس��بة للتفاعل مع األطفال31.  وعندما يس��جل مزودو الخدمات 

ليت��م تقييمهم يف الربنامج، يرصحون مبس��توى التقييم املطلوب ويس��تكملون حزمة وثائق 

الجودة املوحدة التي توضح املعايري الالزمة لتحقيق كل مستوى من خالل أربعة أوجه هي:  

الصحة البدنية والرفاهية، والتدريس والعالقات، وتقييم الطفل، وتدريب املعلم.  وسيكون 

ألمن��اط محددة من املنظامت - كمراك��ز رعاية الطفل التي ترغب يف الحصول عى ثالثة أو 

أربعة نجوم يف التقييم - جهات مس��تقلة لتقييم املنشئة كمركز الجامعة للتطوير والتعليم 

املبك��ر.  ويتم إجراء التقيي��م الفعيل للمنظمة ليس من خالل موظف��ي الخطوط األمامية 

للمنظم��ة، ولكن من خالل املديرين يف منظامت أخرى غ��ري ربحية ومراكز التوعية برعاية 

الطفل، ومن ثم يتم اعتامدها مبعرفة املدير الحكومي.  وعند اس��تكامل التقييم، يتم إبالغ 

املدرب املختص بذلك.  فإذا مل تحصل املنش��ئة عى تقييم أربعة نجوم، فيمكنهم االستمرار 

يف االس��تفادة من املدرب باعتباره مصدراً لتحس��ني الجودة، كذلك بإمكانهم الحصول عى 

موارد التحسني اإلضافية املتواضعة ملساعدتهم عى الحصول عى التدريب أو مواد إضافية.
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شكل )2-5( 

خريطة سري عمل برنامج تحسني وتقييم الجودة

ويشري هذا املخطط إىل بعض القضايا املهمة يف عملية التطبيق التنظيمي لهذا الربنامج.  

واألهم من ذلك، أنه يوضح أن منطق الربنامج ال يركز دامئاً عىل اآلباء املشاركني، وهذا األمر 

يبدو من نقاط القصور الرئيس��ية يف التطبيق.  وميكن لآلباء اعتبار عوامل كثرية عند اختيار 

رعاي��ة أطفاله��م مثل:  مالءمة العم��ل أو دار الرعاية وتفاصيل التكلفة وتفاصيل الس��داد 

وكذلك الجودة.  ويقوم برنامج تحس��ني وتقييم الجودة عىل مفهوم أن الوالدين يرغبان يف 

الحصول عىل معلومات موضوعية حول جودة املكان ملس��اعدتهام يف اختيار مكان التعليم 

املناس��ب يف مرحلة الطفولة املبكرة.  ويوضح مخطط س��ري عمل الربنامج مس��ألة تجاهل 

التفاعل مع املجموعة املس��تهدفة من اآلباء يف عملية تقييم جودة التعليم املستخدمة عىل 

نط��اق الوالي��ات.  وملعالجة هذا الخلل، قامت منظمة غري ربحي��ة مدعومة بتمويل خاص 

بالتعاون مع رشكة تسويق إلطالق حملة إعالنات رقمية تركز عىل اآلباء.  لكن مل يتحقق إال 

القليل لدمج هذه الجهود يف عملية تكنولوجية رئيسية، فقد أثري هذا األمر يف مرحلة ثانوية 

عندما نرشت إدارة الخدمات الخريية التقييم عىل عامة الناس.
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كام يس��اعد ه��ذا املخطط يف توضيح أهمي��ة االهتامم باالنتقال بني األنش��طة لضامن 

س��هولة تنفيذ التطبيق.  ويف موقف ش��بيه بذلك حيث يتحمل عدد مختلف من املوظفني 

واملنظامت مس��ئوليات املش��اركة والدعم العالجي وقياس التقيي��م الفعيل، ميكن أن تنتج 

ع��ن ذلك مجموعة من القيود وس��وء الفهم.  ويف الواقع وكام سنش��ري مبزيد من التفصيل 

يف الفصل الس��ابع، ميكن توقع صعوبات التطبيق وإدارتها بفاعلية أكرث إذا أدركت الجهات 

املختلف��ة أدوارها بوضوح أكرث وأوجه االعتامد والرابط املتبادل عى النحو املبني يف مخطط 

سري العمل.

مراجعة وتدقيق التكامل في برنامج المنظمة:

نادراً ما تنشأ منظامت جديدة لتنفيذ الربنامج، بل إن معظم الربامج يف كثري من األحيان 

يت��م دمجها وإعادة تصميمه��ا يف إطار املنظمة القامئة.  واألداة التي نعتقد أنها ذات فائدة 

  .)OPIA( لفه��م التطبيق عى مس��توى املنظمة ه��ي التدقيق التكاميل لربنام��ج املنظمة

فهي توفر وس��يلة الكتش��اف موقع ومكانة الربنامج داخل املنظمة القامئة.  كام ينبغي أن 

نك��ون عى علم بأن تنفيذ منظمة معين��ة لربنامج معني يتوقف عى كيفية ارتباط الربنامج 

بالعمليات التنظيمية الرئيس��ية األخرى وقدراتها.  ويوفر التدقيق التكاميل لربنامج املنظمة 

منهجاً عملياً دقيقاً للتفكري يف هذه العالقة.  كام أن هذه األداة تقدم رؤية قيمة للمديرين 

املهتمني بإجراء تغيريات يف التطبيق لتحقيق نتائج عامة قيمة بشكل أكرث فعالية.

 يش��تمل إجراء عملية التدقيق عى وصف بعض األوجه الرئيس��ية للمنظمة والربنامج، 

ويت��م بعد ذلك تقييم التناس��ب أو التواف��ق وتحديد مناطق الخ��الف املحتملة.  وكالكثري 

م��ن األدوات التحليلية األخ��رى املعروضة هنا، يتم يف كثري من األحيان تعزيز اس��تخدامها 

عندم��ا يتم ذلك مع مجموعة من األفراد حيث ميكن لألف��راد تقديم وجهات نظر مختلفة 

حول املواصفات عى املس��توى التنظيمي أو مستوى الربامج.  ومع ذلك، فمن املمكن ألحد 

املحللني أن يعمل وحده ويستخدم هذه األداة لتسهيل تداول املجموعات ألشياء تساعد يف 

تنفيذ الربنامج أو تحول دون تنفيذه.  

 يوضح امللحق رق��م د التعليامت والخطوات الخاصة بعملية التدقيق التكاميل لربنامج 
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املنظمة.  فبعد إعداد ووضع نطاق التحليل، يكون من املجدي النظر يف العوامل الرئيس��ية 

م��ن األبحاث والنظريات التي س��بق أن ناقش��ناها يف ه��ذا الفصل.  وغالب��اً ما يكون من 

األس��هل البدء بالنظر يف الجمهور املس��تهدف الذي تخدمه املنظمة.  وتستخدم املنظمة يف 

بعض األحي��ان تقنيات الربامج املختلفة ولكنها تركز جل اهتاممها عى جمهور مس��تهدف 

مع��ني.  فمثاًل قد يك��ون للمنظمة التي توجه خدماتها نحو حي محروم من الخدمة معرفة 

حقيقي��ة باحتياجات الس��كان القاطنني فيه ومن ث��م تقوم بإعداد مختل��ف الربامج التي 

تناس��ب احتياجاتهم.  وأحياناً، قد تس��تخدم منظمة أخرى التكنولوجيا نفس��ها يف برامجها 

التي تس��تهدف مجموعات مختلفة.  وعى سبيل املثال، قد تدير منظمة غري ربحية مطبخاً 

لعمل الحس��اء لتقديم العشاء للمرشدين، كام أنها قد تستخدم التكنولوجيا نفسها - البنية 

التحتي��ة والخربات إلعداد الحس��اء - للب��دء يف عمل تقديم الطعام به��دف تحقيق أرباح.  

وميكن أن تتبع املنظامت غري الربحية هذه اإلسراتيجية االجتامعية يف مشاريعها؛ ومع ذلك، 

فه��ذا األمر يتطل��ب إدراك املنظمة لنوع جديد من الطلب يف الس��وق وأن تكون املنظمة 

عى اس��تعداد )وقادرة( عى االمتثال لتلك القوى املؤثرة.  ولكن دون اإلدارة السليمة، رمبا 

ينتج عن ذلك عدم اهتامم املنظمة بالفئة األساس��ية املستهدفة، وال سيام إذا كانت املبادرة 

الجديدة مربحة مالياً يف منظمة غري ربحية متر بضائقة مالية.

 ونظ��راً للدور الب��ارز لتقنيات الربام��ج يف تحليل عملية التطبي��ق، فمن املفيد وصف 

التقنيات التنظيمية التي يتم استخدامها حالياً.  لدى كل مؤسسة مجموعة من الربامج التي 

تستند إىل التقنيات القامئة، وعند إجراء تحليل لخطة سري الربنامج يف جميع أنحاء املنظمة، 

فمن املرجح أن تكون هناك رس��وم بيانية نظرية متميزة لكل مبادرة من مبادرات املنظمة.  

ك��ام لفت التدقيق التكاميل لربنام��ج املنظمة االنتباه إىل هذه املقارنة من خالل تش��جيع 

املحلل��ني لتحديد كيف تكون تقنيات الربامج التنظيمية مقيدة للتقنيات ذات األهمية لهذا 

الربنام��ج ع��ى وجه التحديد.  فعى س��بيل املث��ال، إذا كانت معظم الربام��ج التي تديرها 

املنظمة تس��تخدم الفصول التعليمية باعتبارها الوسيلة الرئيسية للتدخل، فرمبا يأخذ كذلك 

الربنامج األس��ايس ش��كل التدخل التعليمي، بغ��ض النظر عن كونه الطريق��ة األكرث فعالية 

إلح��داث تغيري لدى املجموعة املس��تهدفة.  كام قد تؤثر القي��ود يف املوارد التنظيمية عى 

كيفية تشكيل تقنية الربنامج؛ ففي الوكاالت ذات نظم تكنولوجيا املعلومات القوية أو التي 
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يعم��ل بها مربمجون مهرة، ميكن تبس��يط بعض املهام وإدارتها لض��امن تحقيق نتائج ذات 

جودة.  ويوجد يف كثري من األحيان حوافز للمنظامت لرش��يح املبادرات الجديدة من خالل 

العمليات القامئة لالس��تفادة من االس��تثامر الذي تم يف مهارات املوظف��ني والبنية التحتية.  

وإذا س��عت املنظامت إىل تنويع أو توس��يع تقنياتها، فيتحتم عليها االستثامر يف هذا النوع 

من املهارات أو تطوير البنية التحتية32.

 وتعد البنية األساسية مبثابة العامل الثالث الذي ميكن وصفه يف عملية التدقيق التكاميل 

لربنامج املنظمة، متضمناً ذلك الهيكل الرس��مي للمؤسس��ة وألي درجة يعتمد عى القواعد 

واللوائح لتوجيه األنش��طة.  وأحياناً ميكن ملوقع الربنام��ج داخل املنظمة أن يجعله أكرث أو 

أقل قدرة عى الوصول إىل الس��لطة والتنسيق الالزمني إلنجاز األنشطة.  فعى سبيل املثال، 

نجد الربنامج الذي يقدم تقاريره مبارشة إىل املدير التنفيذي ويستطيع بكل سالسة وسهولة 

الوص��ول إىل موظفي الدعم الهام مثل تكنولوجيا املعلومات أو أصحاب الخربة القانونية قد 

ال يواجه صعوبة مقارنة بالربامج األخرى القابعة داخل قس��م مس��تقل للمنظمة إذ توجد 

ع��دة عقبات يجب اجتيازها ب��ني الربنامج وصناع القرار التنظيم��ي، كام أنه ليس له منفذ 

مب��ارش للوص��ول إىل خرباء الدعم الذين يتطلب الربنام��ج وجودهم.  وعالوة عى ذلك، قد 

ي��ؤدي امليل لالعتامد عى القواعد واإلجراءات املكتوب��ة للربنامج داخل املنظمة إىل إضفاء 

الطابع الرسمي املتزايد يف الربنامج الرئييس، حتى إذا كان إضفاء الطابع الرسمي غري مرغوب 

فيه أو غري مالئم.  وعى سبيل املثال، قد تعتمد الهيئة املحلية لإلسكان الشعبي التي تتوىل 

عادة إعداد دفعات اإليجار للمس��تأجرين اعتامداً كب��رياً عى القواعد واللوائح.  ومع ذلك، 

فإذا أدارت هيئة اإلس��كان نفس��ها برنامجاً لتوفري مس��اكن مدعومة للبالغني ذوي إعاقات 

النمو، فقد يلزم عمل إجراءات أكرث مرونة، وهو مطلب قد يخلق رصاعاً بني الربامج.

 م��ن العوام��ل املهمة أيضاً امل��وارد املالية فهي التي تحدد درج��ة التوافق بني الربنامج 

ومؤسس��ة كربى.  فنجد العديد من رشكات القطاع الخاص تتخذ قرارات بش��أن التعاقد أو 

توس��يع خطوط معينة من األعامل التي تعتمد غالب��اً عى الربحية.  وبينام ال تعد الربحية 

عادة الدافع الرئي��يس لتنفيذ املنظمة ألي من الربامج العامة، تظل الجدوى املالية للربنامج 

مهمة.  وتتسبب بعض الربامج يف حدوث خسارة مالية للمنظمة، لكن هذه الربامج رغم ما 
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تسببه من خسارة تكون مهمة جداً لتحقيق رؤية املنظمة، بحيث يتم استخدام املوارد من 

اإليرادات العامة أو برامج أخرى لتغطية بعض التكاليف.  وتدر بعض الربامج إيرادات كبرية 

وميكنها دعم أولويات املؤسسة األخرى يف حدود اإليرادات املتحققة ومستوى املرونة الذي 

يسمح باستخدام تلك اإليرادات.  

 ويث��ري ه��ذا نقطة هامة، فمن خالل مب��ادرات القطاع العام، ال تتع��ادل قيمة الدوالر 

دامئاً 33.  فتظهر بعض مصادر التمويل مع بعض القيود، مثل التربعات الخريية الصغرية من 

األفراد نتيجة ملناش��دة، أو املنح الكبرية املقدمة من مؤسسة محلية إىل مؤسسة حكومية أو 

الحكومة املحلية.  وميكن اس��تخدام هذه األموال لتغطية التكاليف املرتبطة بتنفيذ الربامج، 

لكن يتمت��ع املديرون املختصون باتخاذ تلك القرارات ببعض االس��تقاللية.  وتتامىش بعض 

مصادر التمويل مع اإليرادات التي ميكن توقعها لس��نوات، وتختلف بعض مصادر التمويل 

األخرى اختالفاً كبرياً.  ويف املنظامت غري الربحية، تعد هذه األبعاد التمويلية – االس��تقاللية 

واالعت��امد ع��ى اإليرادات – مهمة ألنه يف كثري من األحيان يل��زم تأمني كل عنارص امليزانية 

التش��غيلية للمنظمة كل عام.  يعد تدفق املزيد من العائدات املستقلة واملستقرة من سنة 

إىل أخرى أمراً مرغوباً فيه عادة يف املنظامت مقارنة بتدفقات اإليرادات املقيدة غري القابلة 

للتجديد أو استمرار توفرها.  وإذا كان الربنامج مربحاً أو يتمتع بارتفاع اإليرادات املستقلة 

واالس��تقرار، فقد يحتل الربنامج أولوية لدى املنظمة ألنه إما أنه يجلب متوياًل لإلدارة أو أنه 

ال يتطلب إدارة مفرطة بس��بب استقراره.  وباإلضافة إىل ذلك، ميكن لهذه الخصائص العامة 

إليرادات املؤسسة أن تعمل عى تشكيل إسراتيجيات املنظمة وعى تطويرها بحيث تكون 

قادرة عى خوض التجارب ومواجهة املخاطر.

 أم��ا العامل الخام��س يف التدقيق التكام��يل لربنامج املنظمة فه��و الثقافة، وعى وجه 

التحديد:  إىل أي مدى تعد األهداف املشركة أو القيم جزءاً مهاًم من عملية التنسيق؟  ففي 

بع��ض املنظامت، يعد االلتزام املش��رك باملهمة ورؤية املنظمة والقيم هو القوة األساس��ية 

الدافعة ملشاركة املوظفني.  كام أن اختيار املوظفني الجدد عادة ما يكون بناًء عى اتساقهم 

وتوافقه��م مع قيم املنظمة.  كام أن دمج العاملني يتامىش عادة مع مدى التزامهم برس��الة 

املنظم��ة ورؤيتها.  وإىل الحد الذي ينس��جم فيه الربنامج مع هذه الثقافة املش��ركة، فمن 
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املرجح أن ينظر إىل هذه الثقافة عى أنها عامل مهم للمنظمة ويحفز املشاركة؛ ومع ذلك، 

إذا كان الربنامج ال يجسد القيم نفسها، فقد يكون التكامل صعباً.  ففي املنظامت التي تقدم 

الخدمات لذوي الدخل املحدود، فعى س��بيل املثال قد يطلب املديرون من املوظفني طرح 

تصوراته��م ألس��باب الفقر أثناء مقابالت التوظيف.  ورغم ذلك، فليس��ت جميع املنظامت 

تتمتع بحس هذه الثقافة أو القيم املشركة، وقد ال يكون الدافع وراء مشاركة العاملني هو 

رس��الة املنظمة ورؤيتها.  وميكن لهذا األمر أيضاً أن يؤثر سلباً يف تنفيذ الربنامج نظراً لوجود 

عدد قليل من القيم والدوافع املشركة للتأكيد عليها بني املوظفني.  

 ومثة عامل أخري يف التدقيق التكاميل لربنامج املنظمة وهو العالقات الخارجية الرئيسية 

املهم��ة للربنامج ال��ذي يجري تطبيقه.  وم��ن الواضح أن املنظامت تتمت��ع بعالقات كثرية 

م��ع أعضاء مجل��س اإلدارة، واملمولني، وال��وكاالت الرشيكة، واملنافس��ني.  ومن وجهة نظر 

كب��ار املديرين تكون بعض العالقات رضورية، فأحيان��اً تكون أهمية هذه العالقات بالقدر 

نفس��ه ألهمية العوامل الالزمة لتطبيق الربنامج، مثل جهات التمويل الكربى أو جهات منح 

الراخيص الترشيعية، ورمبا تختلف هذه األهمية يف أحيان أخرى.  كام يس��اعد وصف هذا 

التواف��ق أو االنفصال يف فهم مدى أهمية العمليات التنظيمية اليومية يف تش��كيل تطبيق 

الربنامج.

 من خالل استكش��اف ه��ذه العوام��ل وإرشاك اآلخرين يف التدقي��ق التكاميل لربنامج 

املنظم��ة )OPIA( ك��ام هو موضح يف امللح��ق د، ميكن للقامئني ع��ى التطبيق فهم نقاط 

القوة واملعوقات البارزة بش��كل أفض��ل.  ودون التزام املنظمة الدائ��م، لن يكون الربنامج 

املصمم بش��كل أفضل واملزود باإلس��راتيجيات املبتكرة قادراً عى إحداث التغيري املطلوب 

لدى املجموعة املستهدفة.

الخالصة:

تناولن��ا يف ه��ذا الفصل دراس��ة دور املنظ��امت يف عملية التطبي��ق، فاملنظامت تعمل 

ع��ى هيئة وحدة متكاملة حيث تركز عى األفكار والس��لطة املتعلقة باملامرس��ات الفعالة 

والرشعية، ك��ام أنها تعمل عى دمج املوارد والراكيب التنظيمية للوصول إىل برنامج فعال.  
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وبين��ام توجد أمناط متعددة من املنظامت يف مجال سياس��ة ما، ف��إن هناك دورين مهمني 

بش��كل خاص لتكامل الربنامج هام:  منح الراخيص وتقدي��م الخدمات، عى الرغم من أن 

هذين الدورين يكمل كل منهام اآلخر.  

 وبوصفها مجاالت للعمل اإلس��راتيجي، تتمتع املنظامت براكيب اجتامعية قامئة ميكن 

أن تش��كل إىل حد كب��ري الربنامج الرئييس.  وتتجه املنظامت لتش��غيل أك��رث من برنامج يف 

وقت واحد، ومن ثم اتخاذ قرارات حول مكان وكيفية توجيه املوارد املحدودة.  وقد يكون 

الربنام��ج املح��وري من وجهة نظر التطبي��ق عى رأس أولويات املؤسس��ة.  وغالباً ما تأخذ 

الق��رارات، املتعلقة بقابلية تطبيق الربنامج وهيكل التنس��يق ومنطق التغيري، بعني االعتبار 

ملف التعريف الع��ام للمنظمة، والبنية االجتامعية الحالية، والقوى املؤثرة داخل املنظمة.  

وم��ن ثم فتصور تنفيذ الربنامج الرئيس خطوة تلو األخرى ومالءمته داخل املنظمة الكربى، 

ميكن أن يس��اعد القامئني عى التطبيق يف تكوين تصور أفضل لألس��باب الكامنة وراء تنفيذ 

مبادرة ما بطريقة محددة.  وتناولنا يف هذا الفصل وصف بعض األدوات املساعدة يف تسهيل 

هذا النوع من التحليل.  ويعد فهم الوضع القائم الخطوة األوىل إلحداث التغيري الدائم.
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موظفو الخطوط األمامية

تعد الخطوط األمامية املس��ئولة عن تطبيق السياس��ات والربامج املؤسسية ذات أهمية 

عظمى، كام أنها تتميز عن املستويات األخرى يف املنظومة.  تأمل قلياًل يف مدى ما لديك من 

خربات متنوعة بوصفك ش��خصاً اس��تفاد من سياسة عامة.  تخيل معي وضعك عندما كنت 

ت��درس يف فصل درايس للمرحلة الثامنة يف مدرس��ة خاصة أو عام��ة، فعىل الرغم من عدم 

معرفتك بوضعك هذا يف ذلك الوقت، فإنك حال دراس��تك يف مدرس��ة عامة ستجد الربامج 

والسياس��ات العامة هي الجهة املس��ئولة عن وضع مناه��ج الرياضيات وعن حجم الفصل 

ال��درايس وحالته وتدريب املعلمني واألجور وتقيي��م األداء وإمكانية توافر املواد االختيارية 

كالرتبية البدنية والرتبية الفنية.  أما إذا كنت تدرس يف مدرسة خاصة معتمدة، فإن كثرياً من 

هذه العنارص يتم وضعها بناء عىل عقد بني منظمة غري ربحية معتمدة واملنطقة التعليمية 

املحلية.  أضف إىل ذلك أيضاً حصول قادة املنظامت، يف حالة املدارس الخاصة، عىل مساحة 

أكرب من حرية العمل وإعفاءات رضيبية لدعم عملياتهم.

وبصفت��ك طالباً، فلي��س لديك إال قليل من الوعي بهذه الق��وى األكرب، وبالطبع مل تكن 

تدرك أنك بالنسبة لخرباء السياسة كنت مبثابة "الفئة املستهدفة" من سياسة التعليم.  لكنك 

ما إن تصل للمرحلة الثامنة فمن املمكن أن تكون قد أدركت أن بعض املدارس، كاملنظامت، 

لديه��ا مص��ادر مختلفة أكرث مام متتلكه.  فعندما تحدثت مع أبناء عمك عن مدرس��تهم أو 

حرضت أنش��طة تنافس��ية يف مدارس أخرى فقد تكون قد وج��دت أن بعض املدارس تنعم 

باالس��تقرار والبعض اآلخر يعج بالفوىض، ولرمبا س��معت قصصاً أيض��اً حول مصادر أفضل 

لتكنولوجيا املعلومات، فبعض الفصول تس��تخدم السبورة الذكية وبعض األطفال بإمكانهم 

اس��تخدام أجه��زة آي باد.  ونظراً ألهمية االختبارات القياس��ية، فم��ن املرجح أن تكون قد 

أدركت أيضاً أن تقييامت اإلنجازات الس��نوية أمٌر يراه معلمك ومدير املدرسة مهاًم.  لكنك 

بال ش��ك قد عددت هذه العوامل ثانويًة بالنسبة لتجربتك داخل الفصل الدرايس.  تشكلت 

ه��ذه الحقيقة من خ��الل أمور أخرى:  احرتام��ك ملعلمك وإمكانية الحصول عىل وس��ائل 
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تعليمي��ة كالكتب الخاصة والرحالت امليدانية باإلضافة إىل مامرس��ة أنش��طة أخرى خارج 

الفصل الدرايس مثل مجالس��ة األصدقاء ومامرسة األنش��طة الالمنهجية املتاحة وغريها مام 

يتعلق باستقرار منزلك.

تختلف تجربت��ك بصفتك تلميذاً يف الصف الثامن اختالفاً جوهرياً عن تجربتك بصفتك 

مريضاً أثناء زيارة روتينية لعيادة الطبيب أو بصفتك س��ائقاً تريد تجديد لوحات س��يارتك 

الخاص��ة أو بصفتك طالباً يتق��دم بطلب للحصول عىل قروض فيدرالي��ة.  وعىل الرغم من 

ذلك، ففي جميع األمثلة السابقة كنت أنت املستفيد من السياسة العامة والفئة املستهدفة 

من تدخل السياس��ة.  لقد تش��كلت خربتك بش��كل مبارش أو غري مبارش من خالل الهياكل 

والق��رارات التنفيذية يف املجال الس��يايس وعىل مس��توى املنظمة.  وع��ىل الرغم من ذلك 

نس��تطيع القول بأن جميع التفاصيل التي حدثت لك )منها مثاًل هل أتقنت حقاً أساسيات 

علم الهندسة يف الصف الثامن، أو هل انتظرت طوياًل إلجراء فحوصات طبية روتينية التي ال 

تنتهي، أو هل استطعت تجديد ألواح سيارتك برسعة، أو هل أصبت باإلحباط عندما تعطل 

الطل��ب اإللكرتوين للحصول عىل قرض(؛ تأثرت بش��كل مبارش بقوى فعالة تنفيذية وفريدة 

من نوعها عىل مستوى الخطوط األمامية.  

وم��ن خالل توجه األعامل، ُيعد العاملون يف الخطوط األمامية التنفيذية موظفي خدمة 

عم��الء، ويقوم املحللون بفحص الخدمة املقدمة ودراس��ة كيفية تحقيق الهدف األس��ايس 

املنش��ود من أداٍء سليٍم.  وسعياً لتحقيق هذه النتيجة النوعية، فدامئاً ما يتم توجيه اهتامٍم 

إداري معت��رب نحو تزويد موظفي الخطوط األمامية بالتدريب واملعلومات واألدوات الالزمة 

للوص��ول إىل ذلك الهدف1.  ويت��م تحديد الخدمة النوعية عموماً م��ن خالل املقارنة التي 

يضعه��ا العم��الء بني توقعاتهم وبني ما يح��دث بالفعل.  وبينام يهت��م العديد من العمالء 

بالجودة الفنية )هل ميتلك مزود الخدمة حقاً الوسيلة األقوى فعالية للتعامل مع املشكلة؟(، 

فمن املثري لالهتامم أننا نجدهم يهتمون بالقدر نفسه بالجودة الوظيفية )كيف يتم تقديم 

الخدم��ة؟(.  ومن خالل معرف��ة املزيد عن توقعات العمالء ومدى ش��عورهم بالرضا التام، 

يسعى املديرون لتكييف أنشطة تقديم خدمة الخطوط األمامية مع هذه التوقعات2.  وكام 

س��نتعرض لذلك الحقاً، تع��د هذه االفرتاضات مختلفة متاماً عن األيديولوجية التي تش��كل 
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التوجيهات املقدمة ملوظفي الخطوط األمامية ممن يطبقون كثرياً من الربامج العامة.  وعىل 

الرغ��م من إمكانية اس��تخدام مفهوم خدمة العم��الء، إال أن تعدي��ل التفاعل مع الخدمة 

وتهيئته أمٌر ال يتم تشجيعه.  

يف الواليات املتحدة، كان توقيع إدارة كلينتون مبثابة رشاكة وطنية إلعادة تشكيل الحكومة 

وقد ركز ذلك عىل القيام بإصالح إداري من خالل الحكومة الوطنية يهدف إىل "عمٍل أفضل 

بتكلفٍة أقل".  وكان من بني أهم إس��رتاتيجياتهم ك��رس الروتني الحكومي ووضع العمالء يف 

املرتبة األوىل.  وق��د دعمت الحكومات الفيدرالية واملحلية إعادة صياغة مصطلح مواطنني 

ليصبح "مس��تهلكني"، وقد تبنوا بذلك هذا النهج املس��تخدم يف الكتب املعروفة مثل كتاب 

"إعادة تش��كيل الحكومة"3.  ومن الناحية اإليجابي��ة، أكد هذا التحول أن الخدمات العامة 

يجب أن تركز عىل فهم الفئات املس��تهدفة والتج��اوب معها وتوفري تفاعل وخدمات عالية 

الجودة لها.  ومع ذلك، فالنزول مبفهوم املواطنني واعتبارهم مجرد "مس��تهلكني" قد يخلق 

تحديات عملية.  فبصفتهم مس��تهلكني، فهم ال يتحملون أدىن مسئولية باستثناء املساهمة 

مبواردهم املالية مقابل الحصول عىل السلع والخدمات.  ومن الناحية املنطقية فإن مخاطبة 

املواطنني بوصفهم مستهلكني يحد من إحساسهم باملسئولية ويجعل من الصعب ملجاٍل عاٍم 

نابٍض بالحياة أن يزدهر4.  وكام أشار بذكاء الباحث الشهري يف مجال األعامل هرني منسبريج 

قائاًل:  "لس��ت مجرد مستهلك لحكومتي، ش��كراً لكم.  أتوقع شيئاً أكرث من التجارة مبعناها 

املس��تقل )تجارًة يس��يطر عليها قوى العرض والطلب( وأتوقع أيضاً شيئاً أقل من التشجيع 

عىل االستهالك...  أنا مواطن لديه حقوق أكرث بكثري من مجرد حقوق املستهلكني"5.  

تلع��ب الخطوط األمامية لتنفيذ السياس��ات والربامج دوراً أك��رب مام قد تقرتحه خدمة 

العمالء وفق منهجيتها.  فموظفو الخطوط األمامية يتخذون قرارات بشكل يومي يكون لها 

أثٌر مبارٌش يف النتائج، ويكون ذلك عرب طرٍق أساسيٍة يف الغالب.  ففي عام 1980 لفت مايكل 

ليبسيك االنتباه إىل العاملني يف الخطوط األمامية للخدمات العامة بوصفهم "موظفي خدمة 

عام��ة روتينيني"6، ومنذ ذلك الحني الزمهم هذا املصطل��ح.  وتقوم هذه الفئة من موظفي 

الخدم��ة العامة الروتينيني ممن يعملون لدى املنظامت العامة والخاصة بتنفيذ السياس��ة، 

وتعد هي الفئة املس��ئولة عن التحصينات وحراس��ة حدود الوطن وتعليم األطفال ومراقبة 
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التل��وث النات��ج عن املصانع.  ومع ذلك، يعاين مس��توى النظم التنفيذي��ة هذا من توترات 

متأصلة.  واس��تخلص ليبس��يك من دراس��ته التي أجراها عىل املعلم��ني والعاملني يف مجال 

الرعاي��ة االجتامعية وضباط الرشطة أن "موظفي الخدمة العامة الروتينيني دامئاً ما يقضون 

معظم حياتهم العملية يف عاملٍ فاس��دٍ يقدم خدم��ات، وهم يظنون أنهم يقدمون أفضل ما 

لديه��م يف ظل ظروف غري مواتية ويطورون تقني��ات لتنفيذ الخدمات وقيم صنع القرار يف 

نط��اق الح��دود التي يفرضها عليهم هي��كل العمل"7.  فهم يريدون تلبي��ة طلبات العمالء 

والطالب واحتياجات املرىض لكنهم يواجهون عقبات يف قيامهم بذلك.  

كام ال متتلك بعض الربامج العامة أش��خاصاً يعمل��ون ملنظامت عامة أو غري ربحية عىل 

مس��توى الخدمات العامة، بل تجد أن الفئة املس��تهدفة تتفاعل من خالل مناذج إلكرتونية 

أو خط��وط خدمية آلية أو من خالل خرباء يتم التعاقد معهم بش��كل مبارش ملا لديهم من 

قدرة عىل مساعدة تلك الربامج العامة عىل االلتزام بهذه السياسة مثل الدور الذي يقوم به 

املحاسبون وقت تحصيل الرضائب.  ويتطلب تحليل الجانب التنفيذي يف الخطوط األمامية 

الرتكيز عىل بيئة العمل واكتش��اف دوافع الفئة املس��تهدفة وسلوكياتها وجمع حقائق حول 

موظف��ي الخطوط األمامية أوع��ن تصاميم طرق التنفيذ البديل��ة والتفاعالت التي تؤثر يف 

تحقيق أهداف السياسة أو الربامج.

ونب��دأ يف هذا الفص��ل بوصف ظروف الخط��وط األمامية وطبيعة الس��لطة التقديرية 

للعامل��ني التي تكون رضورية وأحيان��اً متعارضة.  ونركز بعد ذلك ع��ىل الخطوط األمامية 

برتكيز أكرب من خالل وضع النش��اط الذي يحدث يف إطار مجال العمل اإلسرتاتيجي ووصف 

كيفية بناء الفئة املس��تهدفة اجتامعياً من خالل نظام التطبيق، ويف الجزء الذي يليه ننتقل 

إىل جوهر التحليل التنفيذي، وذلك من خالل اكتش��اف كيفية تشكيل الربنامج يف الخطوط 

األمامي��ة لنظ��ام التطبيق.  ثم نختت��م الفصل بوص��ف األدوات املس��اعدة التي ميكن أن 

يس��تخدمها القامئون عىل التطبيق يف سياس��ة ما أو برنامج لجع��ل وضع الخطوط األمامية 

ذات مغزى.
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الخطوط األمامية تحت المجهر:

الخط��وط األمامي��ة يف نظم التطبيق ه��ي محل إقرار الربنامج للمجموعة املس��تهدفة.  

ويح��دث هذا األمر يف كثري من األحيان من خالل التفاعالت املبارشة التي تقع بني العاملني 

يف الخطوط األمامية وأعضاء املجموعة املستهدفة.  ويف أحياٍن أخرى يعمل موظفو الخطوط 

األمامي��ة من خلف الس��تار، حيث يقومون بإع��داد األعامل املكتبي��ة أو تنفيذ العمليات 

التنظيمي��ة الت��ي تؤثر يف املجموعة املس��تهدفة.  وم��ن املنظور التطبيق��ي، ميكن وصف 

الخطوط األمامية من خالل نس��بة الس��لطة التقديرية أو األحكام املس��تقلة التي يصدرها 

موظفو خطوط األمامية فيام يتعلق بقرارات الربنامج8.  كام يواجه بعض موظفي الخطوط 

األمامية مثل موظفي مكتب الربيد القامئني بتوصيل الربيد روتيناً نسبياً مبعدٍل يومي ومهام 

منظم��ًة قد ال تتطلب منهم إص��دار املزيد من األحكام املس��تقلة.  وقد يصدر غريهم من 

موظفي الخطوط األمامية مثل أخصايئ اإلرش��اد يف املدرس��ة املعني��ني بالتحقيق يف اإليذاء 

املحتم��ل لألطفال، قدراً كبرياً م��ن األحكام عند اتخاذ الق��رارات املتعلقة بعملهم.  وميكن 

أن تس��تخدم الس��لطة التقديرية يف اتخاذ القرار يف العمليتني )نوعية األنشطة التي ينبغي 

تنفيذها( والنتائج )نوعية األهداف التي ينبغي تحقيقها(.

وك��ام يتضح يف جدول )6-1(، ونظ��راً لكون هدفنا ومحور اهتاممنا هو عملية التطبيق، 

نجد أن إمكانية التنبؤ باملهام والوس��ائل التي يستخدمها املرشفون لتوجيه أنشطة الخطوط 

األمامية تتنوع عرب سلس��لة من املهام.  فعىل طرف هذه السلس��لة نجد األخصائيني الذين 

يتع��ني عليهم إصدار أحكام مفي��دة ىف عملية تطويع التقنية لخدمة مواقف معينة، ومنهم 

عىل سبيل املثال استشاري الصحة النفسية ومحامو الخدمات القانونية، وتتلخص سلطاتهم 

التقديري��ة فيام يت��م تنفيذه )العملية( وم��ا يتحقق )النتيجة( يف ح��االت محددة.  وعىل 

الطرف اآلخر من السلس��لة نجد العاملني املعنيني بتنفيذ املهام عالية الروتينية، ومنهم عىل 

س��بيل املثال، املوظفون الذين يعملون يف أقس��ام املركب��ات أو إدارات الضامن االجتامعي، 

ويتش��كل عملهم وف��ق القواعد التي ته��دف إىل توحيد صور تجاوبهم م��ع ظروف الفئة 

املستهدفة.  ونادراً ما يتمتع هؤالء العاملون بالسلطة التقديرية الرسمية يف عملية السياسة 

أو النتائج املنش��ودة، لكنهم يوظفون سلطتهم التقديرية أحياناً يف اختيار القانون املناسب 

ر لتوجيه عملهم.   من بني القوانني الكثرية املتاحة التي ُتطوَّ
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جدول )1-6(

التنوع يف املهن املوضحة ملوظفي الخطوط األمامية

قائدو املركباتحراس الغابةاملعلمونالطبيب

أخصائيو الصحة 

النفسية
الفنيون الطبيوناملستشارون املاليون

موظفو منح الضامن 

االجتامعي

محامو االستشارات 

القانونية
ل املساعدة الطبية 911أخصائيو التأهيل املهنيضباط دوريات الرشطة ُمشغِّ

القواعد والربوتوكوالت املوحدةاألحكام املهنية وقواعد السلوك

املهام الروتينيةاملهام املخصصة

وم��ن منظور التطبي��ق التقليدي متثل الس��لطة التقديرية ملوظف��ي الخطوط األمامية 

تهديداً محتماًل للتعرض للمس��اءلة الدميقراطية.  فعدم اتباع توجيهات املسئولني املنتخبني 

يف عملي��ة التطبيق يعد أمراً مقلقاً؛ ألن الش��عب مل ينتخب بص��ورة دميقراطية املديرين يف 

الهيئات التنفيذية واملوظفني التابعني لهم، مثل املعلمني واألطباء وحاريس الحدائق9.  وبهذا 

املنح��ى من التفكري، كان يتعني خفض الس��لطة التقديرية ويتم ذل��ك يف العادة من خالل 

تطوي��ر القواعد املفصلة لتش��كيل عملي��ة اتخاذ القرار حتى عند مواجه��ة املهام املعقدة.  

وق��د أدت هذه الفكرة إىل االعت��امد عىل العملية اإلجرائية املناس��بة إلصالح األخطاء، كام 

أنها س��اعدت عىل زيادة الروتني الحكومي ليكون وس��يلة للتحك��م يف التطبيق يف الدوائر 

العام��ة.  وباعتبارها عمليات إدارية ينت��ج عنها أعباء تتعلق باالمتثال دون تقديم لألغراض 

املرشوعة10، فق��د أصبح الروتني الحكومي مصطلحاً مرادفاً للمنظامت العامة يف املامرس��ة 

العملية وكذلك يف أذهان املواطنني.

وع��الوة عىل ذل��ك، أدرك علامء االقتصاد وعلامء السياس��ة ظ��روف موظفي الخطوط 

األمامية بوصفها مليئًة مبش��كالت الوكيل مع املوكل وع��ربوا من ثم عن أوجه قلقهم حيال 

السلطة التقديرية.  وألن موظفي الخدمات العامة يكون لديهم دامئاً معلومات عن متطلبات 

السياس��ة أكرث من املواطنني أنفسهم، فإن نظرية الوكالة تتنبأ بأن املوظفني سيهملون هذه 
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املعلومات للتقليل من مسئوليات عملهم.  أما املوكلون، فإن جّل اهتاممهم الشخيص انصب 

عىل دعم س��لطتهم الخاصة واستخدام وكالء املواطنني بهدف تكليفهم مبا يحقق أقل كمية 

م��ن العمل ب��رف النظر عن توجيهات السياس��ة أو الربنامج.  ومع ذلك، تش��ري األبحاث 

التجريبية إىل أن التفسريات التي تعتمد عىل القوانني للحد من السلطة التقديرية أو النظر 

إىل دوافع الخطوط األمامية التي يتم تحديدها من خالل تبني سلوك التهرب هي تفسريات 

غرُي كاملة11.  

وق��دم رشح مايكل ليبكيس ملوظفي الخدمات العامة الروتينيني تفس��رياً بدياًل يتعارض 

م��ع افرتاضات التحكم الهرم��ي أو ديناميكيات تعامل املوكل مع الوكي��ل.  وأصبحنا ننظر 

إىل الس��لطة التقديرية بوصفها واقعاً حتمياً من متطلبات عمل الخطوط األمامية، ووسيلة 

يس��تخدمها املوظفون ملحاولة إدارة متطلبات مسئولياتهم وفق املوارد املحدودة املخصصة 

له��م.  ومع ذلك، فهن��اك نتيجة غري مقصودة إىل حد ما آللي��ات املالءمة تلك تتمثل يف أن 

موظف��ي الخدمات العامة الروتينيني من خالل اس��تقاللهم يف اتخاذ القرار يفرسون معايري 

السياس��ة ويطبقونها بالطرق املوضوعة.  وكام أوض��ح ليبكيس يف مقدمة كتابه "أن قرارات 

موظفي الخدمات العامة الروتينيني والروتني الذي يضعونه والوسائل التي يبتكرونها ملسايرة 

الغموض وضغوط العمل أصبحت هى السياس��ات العامة التي يتولون تنفيذها"12.  ولرفٍض 

واضٍح لإلطار الس��ابق املعم��ول به داخل اإلدارة العامة وعلم االقتصاد والعلوم السياس��ية 

الذي يش��ري إىل إشكاليات الس��لطة التقديرية، شجع بعُض الباحثني عىل االعرتاف بأن القيم 

األساسية تضيف رشعية عىل "قيادة الخدمات العامة"13.

لكن تظل هناك بعض أوجه القلق املتعلقة باملساءلة الدميقراطية والتوترات بني الوكيل 

واملوكل.  فعىل س��بيل املثال، تج��د أن موظفي الخطوط األمامية مم��ن يرشكون الناس يف 

إعداد عمليات مثل اإلجراءات التقوميية وإنفاذ القانون والرفاهية العامة وخدمات املعاقني 

أو عمليات الطوارئ 911، يس��تخدمون س��لطة الحكومة لتحويل املواطنني إىل ما يسمى ب� 

"اآلخر" من خالل تطبيق تصنيفات قامئة عىل السياس��ة مثل الس��جناء والجانحني أو األرس 

منخفضة الدخل14.  وإذا ما ُأيسء اس��تعامل هذه الس��لطة، فيمك��ن أن يتعرض املواطنون 

للتمييز أو حتى ملعاملٍة غري إنس��انية.  وبقدر معاناة العاملني يف الخطوط األمامية بس��بب 
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ش��ح املوارد واإلمكانيات، فقد يضطرون إىل اتخاذ قرارات تتس��بب يف وقوع رضر بش��كٍل 

مقص��وٍد أو غري مقصوٍد.  وبس��بب امل��وارد غري الكافية والقيود املؤسس��اتية، يكون تقديم 

الخدمات العامة متفاوتاً بش��كٍل أسايس.  ولذلك ميكن اس��تخدام أحكام موظفي الخطوط 

األمامي��ة للصالح العام من خالل محاولة إنقاذ السياس��ة املجتمعي��ة غري العملية وتكييفها 

وفقاً لظروف العمالء.  كام ميكن استخدم تلك األحكام ملامرسة سلطة حكومية عىل األفراد 

األقل نفوذا15ً.  لكن هذا األمر ال يتم بش��كل عش��وايئ، فيمكن أن تتأثر الس��لطة التقديرية 

باملهم��ة قيد التنفيذ وببيئة العمل التي يتم فيها تنفيذ املهمة وحتى القيمة السياس��ية أو 

االجتامعية األوسع التي ُتنسب للعمل16.  

وبين��ام تعد الس��لطة التقديرية ملوظف��ي الخط��وط األمامية مفي��دًة يف إدراك بعض 

الديناميكي��ات املتعلقة بتطبيق السياس��ات والربامج، إال أن الصورة بهذا الش��كل ال تكون 

كاملة.  ولعل أحد أس��باب ذلك يرجع إىل أن الرتكيز ينصب عىل تفاعل العمالء أو املوظفني 

ع��ىل حدة، بعيداً عن الرتكيز عىل العوامل املهمة التي من خاللها تش��كل بنية بيئة العمل 

وعملياته��ا ما يحدث.  الس��بب اآلخر هو الرتكيز عىل الس��لطة التقديري��ة يعني االهتامم 

مبوظف��ي الخطوط األمامية يف مقاب��ل توجيه اهتامٍم أقل لألش��خاص الذين يتفاعل معهم 

القامئون عىل تطبيق السياس��ات سواء من حيث التحليل أو الوصف.  ويف أمثلة كثرية، تعد 

هذه املجموعات التي تستهدفها السياسة أو الربامج مهمًة للغاية يف تشكيل ما تكشف عنه 

عمليات التطبيق.  وسوف نسلط الضوء يف الجزء التايل بشكل أوضح عىل الخطوط األمامية 

من خالل وصف املجموعات املستهدفة، كيف تتشكل املجموعة املستهدفة اجتامعياً خالل 

عملي��ة التطبيق.  ثم نلقي الضوء عىل مس��توى نش��اط الخطوط األمامي��ة عىل أنه مجال 

عمل إسرتاتيجي يتمتع ببنية اجتامعية فريدة تتشكل خالل عملية التطبيق وتشكل بشكل 

جوهري نتائج التطبيق.

الفئات المستهدفة:

يقصد باملجموعات املستهدفة تلك الفئات املستفيدة من نظام التطبيق الذي يعمل يف 

سياس��ة محددة أو سياق أحد برنامج ما.  ويتم دامئاً تعريف الفئة املستهدفة عىل مستوى 

مج��ال السياس��ة، وتتم ترقيتها من خ��الل إضافة متطلبات تأهيل وإجراءات تش��غيل عىل 
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املستويات التنظيمية ضمن نطاق نظام التطبيق.  ويف بعض الحاالت، ال يوجد غموٌض كبرٌي 

يف كيفية تصور املجموعة املس��تهدفة، ففي تطبيق نظام اإلصالح الرضيبي االتحادي، يكون 

دافعو الرضائب هم الفئة املس��تهدفة.  ويف املبادرات التعليمية املنفذة يف الحدائق العامة، 

يكون الزوار هم الفئة املستهدفة للربنامج، ولكن يف الربامج االجتامعية والتعليمية والصحية 

يكون التصور الدقيق للمجموعة املس��تهدفة عاماًل مهاًم نظراً لوجود عدٍد هائٍل من النقاط 

املحوري��ة التي ترتبط بهذا التص��ور وال تكون متاحة يف الخطوط األمامية17.  فعىل س��بيل 

املث��ال، برنامٌج يصمم لتلبية حاج��ات املراهقني، تجد فيه أن اختالفات معتربة يف أنش��طة 

الربنام��ج الفع��ي يرجح تبنيها إذا عّد موظفو الخطوط األمامي��ة أن هؤالء املراهقني طالب 

يس��تعدون لدخول الجامعة، أو أطفال دور رعاية تجاوزوا سن املكوث يف الدور، أو موظفو 

عمل صيفي، أو ش��باب فارون من أوصيائهم.  وبينام نجد يف الواقع أن املراهق قد يناس��به 

الدخول ضمن أكرث من فئة من هذه الفئات، فإن املوارد املخصصة لوضع الربنامج األس��ايس 

يتم إعدادها بشكل مبارش وفقاً لرؤية تلك الفئات للفئة املستهدفة18.  

وتش��ري هذه الرتاكيب االجتامعية إىل بعض التصورات املختلفة بدرجة أساس��ية للفئات 

املس��تهدفة املدمجة دامئاً يف مناقش��ات التطبيق.  وكام أرشنا س��ابقاً، ظهر يف الثالثني عاماً 

املاضي��ة حرك��ة يف مجال تقدي��م الخدمة العامة ته��دف إىل وصف الفئات املس��تهدفة ب� 

"العمالء"، مستشهدًة يف ذلك بصور تجاوب القطاع الخاص وبخدماٍت مخصصٍة وفقاً لحاجة 

العمالء.  لكن هذا املفهوم يشري إىل أن جميع الناس بإمكانهم اختيار جهات تقديم الخدمات 

والوصول إىل املعلومات التي تساعد عىل تحديد تلك الخيارات ومامرسة مبادئ الخروج من 

الخدمة أو التعبري عن شكواهم عندما تكون جودة الخدمات أقل من املستوى.  كام أن هذا 

املفهوم قد يقلل من االهتامم مبس��ئولياتهم بصفتهم مواطنني.  كام أن هناك طرقاً أخرى ال 

يكون فيها مس��مى "عميل" مناسباً، ألن املستفيدين من الخدمات هم "العمالء" الحقيقون 

املعتم��دون عىل خربة مقدم خدمات عامة معنّي.  تأمل وضع األفراد ذوي الدخل املنخفض 

الذين يبحثون عن خدمات استشارات قانونية ممولة من القطاع العام أو تفاعالت أصحاب 

املنازل مع رشكة الكهرباء.  كام أنه ويف أوقات أخرى، ُيطلق عىل الفئات املستهدفة "األرسى" 

الذين صدرت يف حقهم أوامر وأرغموا عىل املش��اركة كاألشخاص الذين تم إيقافهم بسبب 

انتهاك قواعد املرور أو كمحطة تصنيع ثبت مسئوليتها عن تلوث املاء19.
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ويتمث��ل التحدي املعروف لعملي��ة التطبيق يف ضامن التزام املش��اركني من املجموعة 

املس��تهدفة بتدخل معني.  فإذا عجز أفراد املجموعة املس��تهدفة عن التس��جيل يف برنامج 

م��ا أو املتابعة من خالل اس��تخدام توجيه��ات الربنامج، فإنهم لن يس��تطيعوا عىل األرجح 

تحقيق األهداف املرجوة.  ومع ذلك، فطريقة املحلل لدراس��ة هذه املش��كلة تش��كل نوَع 

األجراء امُلتخذ لبحث س��بب تلك املش��كلة.  ويطرح املنهج التفس��ريي بشكٍل مبارٍش أسئلة 

حول تجارب املشاركني بهدف الوصول إىل فهم أفضل وإبداء اإلعجاب بتجارب أعضاء الفئة 

املس��تهدفة.  ومن خالل وصف املنهجية املس��تخدمة يف الدراس��ة الذي قام بها جو سوس 

والتي يقارن فيها بني اآلباء الذين حصلوا عىل دعم برامج الرعاية وبرامج هيد ستارت )بداية 

االنطالق(، فقد أشار جو سوس بوضوح قائاًل:  "أتساءل ما السبب الذي دعا الناس لالختيار 

والترف وفق نهج األفراد الذين حاورتهم.  فقد بحثت عن األس��باب التي جعلت العمالء 

يعدون هذا الترف مالمئاً بدرجٍة أكرب من الترف اآلخر...  لوضع اس��تنتاجات معينة من 

تجارب محددة"20.  أما األطر األخرى فإنه من الواضح اعتامدها عىل أسلوب الرعاية بدرجة 

كبرية.  فعىل سبيل املثال، يفرتض علامء اقتصاد السلوك أن العلم ميكن أن يساعد يف التعرف 

عىل ما يحدث خلف الوعي اإلدرايك لألفراد.  فمن خالل استكش��اف س��بب دخول كثري من 

األرس لس��ن التقاعد دون توف��ري مدخرات كافية، يالحظ باحثو اقتصاد الس��لوك أن النفس 

البرشية متيل إىل التس��ويف واملامطلة، مام جعلهم ال يستفيدون من تلك املدة القصرية يف 

توفري يشء يفيدهم عىل املدى الطويل21.

ومييل أحد أطر التحليل إىل دراسة ما يستفاد من أحوال الفئات املستهدفة وإىل معرفة 

سبب قيامهم بذلك السلوك، يف حني يسعى اإلطار اآلخر إىل اكتشاف القوى التي تقود الناس 

لفعل ذلك الس��لوك وإن مل يكونوا عىل وعي بذلك.  وبالنس��بة ملن يهتمون مبعرفة املزيد 

عن عملية التطبيق عىل مس��توى الخطوط األمامية، فإن أياً من اإلطارين ميكن أن يزودهم 

ب��رؤى ومعارف هام��ة.  فكل من اإلطارين يناقش قصوراً يف الدراس��ات الس��ابقة الخاصة 

بتطبيق السياس��ة والربامج والتي تويل اهتامماً بس��يطاً بالفئات املستهدفة.  إال أنه نادراً ما 

تعمل املجموعات املس��تهدفة من الربامج بالطريقة التي يراها صانعو السياسة أو مصممو 

الربامج وإن ظهر أنها تصب يف صالحهم الش��خيص22.  وميكن أن يكون لطريقة تفس��ري هذا 

الس��لوك من خالل العاملني يف منظومة التطبيق تأثرٌي كبرٌي يف س��بل العالج املتخذة ملحاولة 
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زيادة التزام الفئة املس��تهدفة.  ويتشكل هذا التفس��ري بشكل اجتامعي ضمن مجال األداء 

اإلسرتاتيجي الذي يعمل عىل مستوى الخطوط األمامية.

الخطوط األمامية كمجاالت أداء إستراتيجيك:

عن��د تحليل أح��وال الخطوط األمامية بالدرجة األوىل فيام يتعلق بالس��لطة التقديرية، 

ميكنن��ا اس��تنتاج أن أحوال الخطوط األمامي��ة تؤثر تأثرياً أكرب يف املواق��ف التي يتمتع فيها 

العاملون بس��لطة تقديرية أكرب مثلام يظه��ر عىل الجانب األيرس من الجدول )6-1(، حيث 

تكون األحكام املهنية وقواعد الس��لوك أكرث انتش��اراً.  ويف الواقع كان هذا االستنتاج هو ما 

توصل إليه باحثو التطبيق السابقون23.  ولعوامل الخطوط األمامية أهمية كربى عندما تكون 

التكنولوجيا معقدة وينقص السياس��ات عامل التخص��ص.  ومع ذلك، ومن خالل النظر إىل 

الخطوط األمامية بوصفها مجاالت عمل إس��رتاتيجي، فمن املمكن لنظم الخطوط األمامية 

القامئة عىل القواعد أن تؤثر بشكٍل كبرٍي يف التطبيق.  وميكن أن تتنوع طرق تفسري القواعد 

وتطبيقها بدرجة كبرية.  ويركز منهجنا يف تحليل التطبيق عىل مجاالت العمل اإلس��رتاتيجي 

التي يطورها العاملون يف الخطوط األمامية مثل:  املعلمني الذين يشاركون إحباطاتهم حول 

التعليامت الجديدة الخاصة باملناهج يف اس��رتاحة مدرس��تهم، أو أخصائيي الصحة النفسية 

الذين يدرس��ون التكاليف والفوائد النس��بية لدمج منوذج خدمة جديد مثل إدخال طريقة 

جدي��دة لتحصيل الفواتري، أو املوظفني الذين يف��رسون لوائح جديدة يتم تبنيها يف إدارات 

املركب��ات.  وبين��ام توجد اختالفات كث��رية يف موضوعات بيئات العمل تل��ك ومهامها، فإن 

هناك أيضاً ديناميكيات أساسية متعلقة بتحليل التطبيق.  وكام يشري باحثو أعامل الخطوط 

األمامية ستيفن ماينارد - مودي ومايكل موشينو "من املفارقات أن العمل لخدمة املواطنني 

مشبٌع بالقوانني وليس مقيداً بها"24.

وم��ن خالل دراس��ٍة متعمقٍة للقصص الت��ي رسدها رجال الرشطة واملعلمون ومرش��دو 

التأهيل املهني حول أعاملهم، عرض ماينارد - مودي ومايكل موش��ينو تفس��ريات تفصيلية 

وش��خصية لتجارب العاملني يف الخطوط األمامية.  ويعد تنمية الشعور بالهوية االجتامعية 

واالرتباط بالزمالء العاملني يف الخطوط األمامية داخل هذه املؤسسات وعربها سمًة أساسيًة 

ومحددًة للعمل.  كام أن هذا التوجه االجتامعي يزود العاملني يف الخطوط األمامية بالشعور 
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باالنتامء ويس��اعدهم ع��ىل إدراك مهام عملهم.  وبينام توجد إجراءاٌت وعملياٌت رس��ميٌة، 

فإن العاملني يف الخطوط األمامية يتعلمون دامئاً طريقَة أداء وظائفهم من خالل استش��ارة 

رفاقهم والعمل مبالحظتهم.  ومن خالل دراس��ة األنش��طة التي مُتارس يف الخطوط األمامية 

ملكات��ب الرعاية العامة، أكد كليس��تي والكينز- هايز أهمية الهوي��ة االجتامعية املهنية يف 

تشكيل عملية التطبيق:

تع��د الهوية االجتامعية والهوي��ة املهنية بوجه عام هي األج��زاء املفقودة يف 

تفسريات التطبيق الخاصة ب� ..... السياسة العامة.  وقد تسبب تركيزنا املحدود 

ع��ىل تطوير التصورات الذاتية املهنية يف التهوين م��ن الدرجة التي ينظر من 

خاللها موظفو الخدمات العامة الروتينيون ألنفسهم عىل أنهم متخصصون أو 

أف��راد من مجموعاٍت عرقيٍة، رجاالً أو نس��اء، أو مقيمني.  وطبقاً لتلك النظرة 

يتشكل لدى موظفي الخدمات العامة الروتينيني ما يقدرونه وما يؤكدونه من 

أمور، وكيفية تفاوضهم بشأن توزيع موارد الدولة عىل العمالء25.

وتع��د الهويات املهنية واالجتامعية رضورًة لفهم أس��باب متاس��ك العوامل يف الخطوط 

األمامية وفهم مصادر الخالف واالنقسام التي قد تؤثر بشكل غري متوقع يف تطبيق السياسات 

والربام��ج.  ونظراً ألن املوارد والس��لطات نادراً ما ُتوزع بدرجة متكافئ��ة، ُيعد التمييز عىل 

أساس العرق أو التدريب املهني أو الطبقة االجتامعية أو التوجهات األخالقية شائعاً.

وتتش��كل اإلجراءات املهنية كذلك وبشكل أس��ايس وفقاً لطبيعة العمل والوقت، فتؤثر 

السلطة القرسية التي تتمتع بها الرشطة يف شعورها مبسئولياتها أثناء الخدمة وخارجها، فال 

يوج��د وقٌت كاٍف ملتابعة جميع القيادات أو املش��اركة مع جميع أفراد املجتمع املحتملني.  

بل يجد املعلمون يف املدن صعوبًة س��واء يف أن يقوموا بأدوارهم يف نقل التعليم أو تأديب 

الطالب، أو محاولة تحقيق كال األمرين يف الوقت نفس��ه.  ويجب عليهم االختيار بني تعلم 

طرق تدريس جديدة أو تقديم خطة إدارية للحالة26.  فمرشدو التأهيل املهني ممن يعدون 

أنفس��هم داعمني للنظام ويحاولون تغيريه ال يزال أمامهم متس��ٌع من الوقت لتقديم الدعم 

الذي يس��تطيع العم��الء من خالله الحصول ع��ىل الوظيفة وغريها م��ن املنافع الرضورية.  

فالوقت املس��تغرق لعالج حالة تفصيلية واحدة ال ميكن قضاؤه يف عالج حالة أخرى.  لذلك 



227التطبيق العميل الفعال التكامل بني السياسة العامة واإلدارة

نظام التطبيق عىل املستويات املتعددة

ميكن ألخصايئ توفري الرعاية إما أن يشكلوا هويتهم يف العمل بوصفهم أخصائيني اجتامعيني 

منهمكني يف الوس��اطة لتوفري موارد، أو بوصفهم مهندس��ني أكفاء يركزون عىل دقة األعامل 

املكتبي��ة وإع��داد األفراد27.  وبالنظر إىل وقائع ش��ح املوارد التي تواجه معظم مؤسس��ات 

الخط��وط األمامية، تجد أن الهويات املهنية هي التي تش��كل القرارات، لكن الوقت بصفة 

دامئة يعد السلعة الثمينة التي تتطلب التبادل بني الواقع اليومي واملثل املجردة.

وتعد األبحاث التجريبية لألفكار اإلبداعية التي عرضها ليبس��يك متسقًة، وبيان ذلك كام 

ي��ي:  يكون العاملون يف الخطوط األمامية هم املس��ئولني عن تحدي��د كيفية تطبيق تلك 

األفكار بأنفس��هم وماهية االستجابات املقدمة منهم عند تلقي أفكار جديدة.  فعىل سبيل 

املثال، تس��لط دراسة أخصايئ الصحة النفسية يف املدارس الضوء عىل تقييم العاملني لقابلية 

تطبيق املامرسات القامئة عىل الشواهد أوالً، وقبل كل يشء تركز تلك الدراسة عىل التنافس 

يف تحقيق املتطلبات الزمنية واملنافع النسبية للمشاركة28.  ويعتني مرشدو التأهيل بدراسة 

األمور التي يرون أنها قابلة للتطبيق يف بيئتهم املدرس��ية الخاصة.  كام يؤثر تصور أقرانهم 

بشكٍل كبري يف مشاركتهم لألفكار الجديدة وفهمهم لها.  وكغريها من الدراسات، تشري هذه 

الدراسة إىل أن آلية التغيري عىل مستوى الخطوط األمامية تعد معقدة بدرجة تعقيد آليات 

التغيري نفسها يف املستويات األخرى ملنظومة التطبيق29.  

وتعد اللوائح واملرشفون واإلجراءات القياسية من املؤثرات ذات األهمية.  ففي الخطوط 

األمامي��ة تعد هذه القوى حارضة بش��كل دائم كأثاث املكتب ونظ��ام الهاتف، لكن خالل 

دراس��ات س��لوك العاملني ال تعد هذه الرتاكيب مهمة عىل وجه الخصوص يف التنبؤ بسلوك 

العامل��ني أو فيام يعتقد املس��ئولون أنه ذو أهمية كربى يف تش��كيل أنش��طة عملهم.  ويف 

حقيق��ة األم��ر، إن ما يزيد من ارتب��اط املعلمني ورجال الرشطة ومرش��دي التأهيل املهني 

مبج��ال العمل اإلس��رتاتيجي هو خالفهم الدائم مع ما يش��ار إليه ب��� "النظام".  ومن خالل 

القصص التي رسدوها، يعد "النظام" مبثابة وحدة متكاملة متشابهة من األقسام واملنظامت 

األخرى واملوظفني الحكوميني املنتخبني ووس��ائل اإلعالم - تلك القوى التي تعد ذات سلطة 

لتش��كيل مهام عملهم يف إطار املعلومات الكافية.  ويش��ري ماينارد - مودي إىل أن موظفي 

الخدمات العامة، "يرون أنفس��هم عوامل فاعلة تعن��ى بالعامل األخالقي وتعارض بأعاملها 
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نظام املؤسس��ات ونادراً ما يرون أنفس��هم ج��زءاً من هذا النظام"30.  وع��ىل الرغم من أن 

األطراف الفاعلة يف مجال السياس��ة ومديري املنظامت يرون العاملني يف الخطوط األمامية 

عىل أنهم وكالء عن الحكومة يتم تكليفهم بتنفيذ تعهدات السياس��ة التي تتأثر بسلس��لة 

من التأثريات الهرمية، إال أن هؤالء العاملني يعدون أنفس��هم يف كثرٍي من األحيان وكالء عن 

املواطنني تحكمهم س��لوكيات أخالقية خاصة بهم.  ويرون أنفسهم "متخصصني يعرفون ما 

هو أفضل للمواطنني والعمالء واألطفال"31.

واعتبار الرتاكيب االجتامعية قوى وسيطة تشكل سلوكيات العاملني يف الخطوط األمامية 

يرجع يف األس��اس إىل س��بب وجيه.  وكام ناقشنا مس��تويات أخرى لنظم التطبيق من قبل، 

تتفاعل الس��لطة والثقافة معاً لتش��كيل مجاالت عمل حيوية وإسرتاتيجية وتنافسية بشكل 

متواصل، لكن التجربة اليومية لعمل الخطوط األمامية تكون عملية ومتجددة أيضاً.  وبينام 

يفكر العاملون يف مجال السياسة ومديرو الربامج بشكل مجرد يف مبادئ السياسة وخصائص 

الفئة املس��تهدفة أو أوجه القصور فيها، فإن األنشطة اليومية للعاملني يف الخطوط األمامية 

وتفاعالته��م االجتامعي��ة تضع تصوراً واضحاً لألم��ور التي ميكن لألفراد القي��ام بها يف هذا 

السياق.  واستنتج ماينارد- مودي وموشينو قائاًل:

"ال يع��د العمل عىل خدمة املواطنني خالياً من الفس��اد بل هو عمل ش��خيص 

ودقيق.  فاملساحة الوجدانية يف أنشطة خدمة املواطنني والقصص التي رسدوها 

ميكن وصفها بش��كل أفض��ل من خالل نقاط ثالث:  الروت��ني القاتل ولحظات 

الذعر والفوىض والعنف؛ اإلحس��ان والعداوة؛ واليأس واإلنجاز.  وتصف هذه 

النقاط الحادة سلس��لة من مشاعر العاملني...  لكن فيام يتجاوز مجرد تحديد 

املساحة الوجدانية، تنتقل أنشطة خدمة املواطنني بشكل مفاجئ من وضٍع إىل 

وض��ع آخر أبعد ما يك��ون.  وهذه التحوالت الرسيعة وغري املتوقعة.   ..  تربز 

التيار الخفي للتوتر والتوجس املنترش يف أنش��طة خدمة املواطنني الذي يكون 

غري مستقر ومضطرب بشكل دائم"32.

ويوجد واقع متجسد يف الخطوط األمامية ملعظم نظم تطبيق السياسات والربامج.  ومن 

املؤك��د وجود فرتات روتني قاتل يصاحبها يف ذات الوقت فرتات فوىض.  كام تظهر مش��اعر 
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وأح��كام ط��وال الوقت حتى يف معظم األنظمة املقيدة بالقوانني.  كام تأيت لحظات نش��عر 

فيها بالنجاح ولحظات يعم فيها الش��عور باليأس.  وتأيت تلك الفرتات عندما تصبح التوترات 

األساس��ية بني عموميات السياسة والظروف الخاصة بأعضاء فئة مستهدفة حقيقية يف بؤرة 

الرتكيز.

ومع ذلك، ال ينبغي أن يقلل الوعي املتزايد بواقع الخطوط األمامية من اهتاممنا ببعض 

األس��ئلة املعيارية املهمة املتعلقة بتأثري العاملني يف الخط��وط األمامية عىل نتائج التطبيق:  

فام ال��ذي ينبغي عمله عندما يقوض العاملون يف الخطوط األمامية الحوكمة الدميقراطية؟  

وما الذي يحدث عندما يقوم العاملون يف الخطوط األمامية بالتمييز ضد أفراد محددين من 

الفئات املس��تهدفة وميارسون سلطة متنع الناس من الوصول للخدمات املستحقني لها؟  وما 

الذي يحدث عند تطبيق س��لطتهم التقديرية لصياغ��ة قرارات ال تؤدي إىل تحقيق أهداف 

السياس��ة؟33 وتلك تس��اؤالٌت مهمٌة ينبغي ملحلل تطبيق سياسة أو برنامج معني أن يدرسها 

بصورٍة مبارشٍة.  لكن ال ينبغي اتباع أس��اليب أي م��ن مديري الربنامج أو العاملني يف مجال 

السياس��ة ملناقشة هذه القضايا دون متعن فيها.  ويعد العاملون يف الخطوط األمامية مبثابة 

وكالء يتخ��ذون قرارات بناء ع��ىل هوياتهم املهنية واملهام الت��ي يتوجب عليهم إنجازها يف 

الوقت املخصص لهم لذلك.  وتس��هم مجموعات أقرانهم والتقييامت العملية ملا هو ممكن 

يف تش��كيل أنشطتهم، ويعد فهم السلوك وكيفية تكوين تقنية يف هذا املستوى أموراً مهمة 

يف فهم عملية التطبيق بالشكل املناسب.

تحليل تطبيق البرنامج الرئيسي:

يتم إقرار الربنامج الرئييس الذي ميثل لب عملية التطبيق عىل مستوى الخطوط األمامية 

ضمن منظومة التطبيق.  وس��واء كان ذل��ك تطبيق هاتف ذيك مصماًم من خالل عاملني يف 

الربنامج، أم مقابلة ملرة واحدة حول األعامل الورقية املطلوبة، أو تدريباً متكرراً وجهاً لوجه 

أو جلس��ة مجموعة دعم، فإنه ويف هذه اللحظة يتم مامرس��ة السياسة والربامج معاً.  ومن 

خالل دراس��ة ليبس��يك عىل املوظفني الروتينيني يف خدمات املواطنني، تحدث عن الخطوط 

األمامية من حيث كونها "منطقة التحكم" بسبب أهمية تفاعالت تلك الخدمات يف تشكيل 

ما تؤول إليه السياس��ة أو الربنامج.  ومنذ نرش دراس��ته، اتس��عت نطاق��ات هذه املنطقة.  
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وبينام تحدث التفاعالت وجهاً لوجه يف املنظامت الحكومية، فغالباً ما تكون هذه التفاعالت 

تح��ت رعاية منظمة غري ربحية خاصة أو مرشوعات مس��ئولة ع��ن تقديم خدمات عامة.  

وميكن أن تكون هذه التفاعالت افرتاضية أو تتش��كل ع��ن طريق موقع إلكرتوين أو خدمة 

هاتف آيل.  لكن يلزم تفعيل كل نشاط ميكن تصوره عىل مستوى املنظمة أو مجال السياسة 

وكذا تنسيقه إذا أردنا لهذا النشاط أن يكون ذا جدوى.  كام يلزم االستجابة للمشكالت غري 

املتوقعة التي تحدث مبعدالت رسيعة وكذلك تلبية الطلبات املتزايدة عىل الخدمات.  وينتج 

عن التفاعالت مع أعضاء الفئات املس��تهدفة ضغوٌط لعمل تحس��ينات يف عملية التطبيق، 

وهذا هو املجال الذي يتم فيه تطبيق وسائل تحقيق التغيري املنشود يف النهاية.

ومع ذلك، فعىل مس��توى الخطوط األمامية، ميكن أن تلقي هذه التفاعالت الضوء عىل 

التوتر الرئييس بني القواعد العامة واملجردة املتعلقة بالسياس��ة أو الربنامج من جانب، وبني 

املواق��ف الخاصة التي يعرضها أحد أفراد الفئة املس��تهدفة م��ن الجانب اآلخر.  وميكن أن 

تظه��ر يف كثرٍي من األحيان نتيجة غري متوقعة وغ��ري مقصودة من خالل التفاعالت اليومية، 

مث��ل معلم الص��ف الخامس الذي ترتك معاملته الجافة اس��تياء لدى طالب��ه، والعطل غري 

املقص��ود يف قامئة الهاتف اآليل الذي يحبط املواطن عند محاولة تجديد لوحة الرتخيص، أو 

الخلل الفن��ي يف صفحة الويب الذي يعطل القرض التعليم��ي الحكومي أو تطبيق التأمني 

الصحي.  ومن ثم ميكن أن ينتج عن تفاعالت الخطوط األمامية إما املش��اركة أو االمتعاض، 

ويؤدي ذلك إىل حدوث التغريات املطلوبة من خالل السياسة أو إعاقة حدوثها.

وك��ام هو الحال عىل املس��تويات األخرى من منظومة التطبي��ق، نتعرف عىل قدٍر كبرٍي 

من املعلومات من خالل الكش��ف عن كيفية تش��كل العنارص الرئيسية للربنامج الرئييس يف 

الخطوط األمامية.

اعتماد خيارات فعالة:

لقد أكدنا خالل عرضنا الس��ابق أن مجاالت العمل اإلس��رتاتيجي تعمل ضمن نظم أكرب 

حدوده��ا قابلٌة لالخرتاق مثل بيئات الحيوان يف النظم البيئية أو املناخ الدقيق يف الحدائق.  

ويعد هذا الرتابط البيني مهاًم يف بيان كيفية إجابة العاملني يف الخطوط األمامية عن األسئلة 
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الرئيس��ية املتعلقة بقابلية التطبيق.  فام الذي نرغب يف تحقيقه إذاً؟  وما املعايري األساسية 

لتحدي��د الكيفية التي ينبغي إنجازه بها؟  فعىل مس��توى الخط��وط األمامية، متت صياغة 

اإلجابات الرئيسية عىل هذه األسئلة.  كام تم تصنيف أعضاء الفئة املستهدفة إىل مجموعات 

تحدد بدورها توزيع الخدمات العامة واملزايا.  ويتم كذلك توضيح الخطط املثالية لعمليات 

الربام��ج عادًة بجانب وضع النامذج املوحدة أو نظم التتبع اآليل.  ومع ذلك، فهناك مواطن 

يحدث فيها خالف وتغري محتمل.  

ويبدو أن املناقش��ات املتعلقة بالتدخالت املناسبة عىل مستويات أخرى يف النظام تؤثر 

في��ام يع��ده العاملون يف الخطوط األمامية أنش��طة مرشوعة.  ويوج��د عديد من األبحاث 

التي اهتمت بتوثيق هذه الحقيقة، منها دراسة أجراها إيف جارو وأوسكار جروسيك حول 

اإلرش��ادات املوجهة لحاالت فريوس نقص املناعة املكتسب )اإليدز( 34.  أشارت الدراسة إىل 

أن العاملني يف الخطوط األمامية يف منظامت تركز عىل العالج وعىل "املنطق الطبي" يكونون 

أقل احتامالً إلجراء إرش��اد وقايئ ش��امل من العاملني يف املنظامت املجتمعية والتي ُتعنى ب� 

"منطق الحركة االجتامعية"، حتى عند تطبيق الربنامج نفس��ه.  ويف حقيقة األمر، ش��ملت 

عملية إرش��اد موظفي الخطوط األمامية يف بيئات عمل يسودها منطق الحركة االجتامعية 

نس��بة )28%( موضوعات إضافية.  ويشري الباحثون إىل أن اآلليات التي من خاللها يتم هذا 

اإلرش��اد تعكس مفهومنا عام يش��كل خاصية قابلية التطبيق:  "فقد يؤثر املنطق املؤسيس 

يف تطبيق السياس��ة من خالل عرض املخزون الثقايف واملادي الذي يش��كل تصورات وسائل 

وغاي��ات املصال��ح لدى العاملني"35.  وقد يتأصل هذا املنطق املؤس��يس من خالل منظامت 

تقدي��م الخدمات أو الجمعيات املهني��ة أو التدريب أو املؤمت��رات التي تعقدها منظامت 

أخرى يف املجال السيايس.

ويف واقع األمر، توجد سلس��لة من الوس��ائل ميكن توظيفها يف الخطوط األمامية إلرشاك 

فئ��ات مس��تهدفة وضامن االلت��زام بتعليامت السياس��ة.  وقد أوضحنا ه��ذه الخيارات يف 

الش��كل )6-1( لتقيي��م أفضل للخي��ارات املتاحة.  فعىل الطرف البعيد من السلس��لة، يتم 

إرشاك الفئات املس��تهدفة من خالل وس��ائل املشاركة لالش��رتاك يف تقديم خدمات وتوفري 

مدخالت مهمة تس��هم يف تحديد النتائج املنشودة.  ويعد هذا املنهج شائعاً يف تقييم البيئة 
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املحلية وتخطيط املواصالت ويف الخدمات االجتامعية أو الصحية لبعض الدول36.  ويف هذه 

املجاالت، تعد الفئات املس��تهدفة مواطنني لهم الحق يف املشاركة لتحديد أنشطة السياسة 

أو الربنامج ونتائجها.  ولكونهم مس��تخدمي خدمة، فرمب��ا يرتبطون كذلك بعالقات طويلة 

املدى مع موظفي الخطوط األمامية بصفتهم مصادر أساس��ية للرؤية.  وعىل الطرف اآلخر 

من السلسلة، يتم إرشاك الفئات املستهدفة من خالل املتطلبات أو املحظورات أو العقوبات 

ألن التعليامت الصادرة من السياسة أو الربنامج تتطلب التغيري فيام يتوقع مقاومته.  لتتأمل 

مجال الحامية البيئية واإلجراءات القضائية واألمن العام حيث يتم فرض بعضها قرساً وُيرَبر 

بكون��ه يوفر األمن أو الرفاهية للعوام من منظور أش��مل.  ويف ه��ذه األمثلة، متثل الفئات 

املستهدفة تلك الفئات امللزمة باملشاركة.

شكل )1-6(

سلسلة مشاركة أنشطة التطبيق مع فئات مستهدفة مختلفة

املقيدون بقضاياالعمالءاملستهلكوناملواطنون

املشاركة يف 

إنتاج خدمات

التامس 

الحصول عىل 

معلومات 

لتحديد نتائج

تقديم 

معلومات

توفري موارد 

لعمل إجراء

استغالل بنية 

الخيارات

طلب حظر أو 

منع بعقوبات

إلزاميةتطوعيةمشاركة

املص��در:  ت��م جمع األفكار من كنت ويفر " األنظمة اإللزامية وعوائق التغيري الس��لويك"،  "الحوكمة:  مجلة دولية 

سياسية وإدارية ومؤسسية" 27، 2 )2013(:  243-265 وترفر بروان " اإلجبار يف مقابل االختيار:  تقييامت املواطنني 

لجودة الخدمات العامة من خالل طرق االستهالك"، مجلة اإلدارة العامة 67، رقم 3 )2007(:  572-559.

ويوجد بني طريف السلسلة مجموعة كاملة من أنشطة التطبيق.  فعندما تشارك الفئات 

املستهدفة بشكل تطوعي، ميكن حينئذ تزويدها مبعلومات وموارد بوصفهم عمالء قادرين 

ع��ىل تحديد الخيار األفضل.  ويف أوقات أخرى، تحصل تلك الفئات عىل حوافز مالية للحث 

عىل االلتزام، من ذلك مثاًل املبالغ الرسيعة االسرتداد عند دفع الرضائب إلكرتونياً أو الحصول 
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ع��ىل لوحات ترخيص مركبات مصممة بش��كل ج��ذاب للمتربعني لصالح صن��دوق املوارد 

الطبيعية التابع للدولة.  وكام يشري باحثو اقتصاد السلوك، ميكن لقواعد السياسة أن تشكل 

بنية االختيارات بحيث تكون تلك الخيارات يف شكل مسلامت بدالً من كونها مجرد خيار.

ويهدف الش��كل )6-1( عموماً إىل تأكيد أن مفهوم الفئات املستهدفة وطبيعة املشاركة 

تتداخل فيام بينها لتش��كل ما ُيعد س��ارياً ومناس��باً أن يصدر من الخط��وط األمامية.  وال 

يعن��ي ذلك أن القرارات املتعلقة باألنش��طة الواردة يف هذه الس��لطة يت��م دامئاً تحديدها 

مس��بقاً وفقاً للقرارات املتخذة عىل مستويات عمل املنظمة أو السياسة.  وعىل غرار جميع 

مهام التطبيق األخرى، ميكن طرح القرار املتعلق بأنش��طة مجال معني للنقاش بني موظفي 

الخطوط األمامية ومرشفيهم.  تلك املهام التي ميكن توصل األطراف بشأنها إىل وضع كيفية 

لالضطالع بها أو صياغة التوجيهات يف شكل منوذج أو تحديد الخيارات الثابتة يف شكل آيل.  

لكن ومع ذلك، توضح هذه السلس��لة أيضاً مدى محدودية أنشطة مجال ما بسبب طريقة 

تقيي��م إمكانية تطبيق الربنامج.  كام متثل التعريفات الرئيس��ية للفئة املس��تهدفة وطبيعة 

التفاعل االحتامالت املرشوعة املعتربة يف هذا املوقف.

وميكن للتحوالت الرئيس��ية يف مجال م��ا أن تغري من طبيعة عمل املوظفني يف الخطوط 

األمامية.  انظر عىل سبيل املثال التغيريات يف عمل األطباء ومسئولياتهم، حيث تم إدراجهم 

ع��ىل الطرف األي��رس البعيد من الش��كل )6-1( ألن عملهم يتطلب س��نوات من التدريب 

املتخصص يف قاعات الدراس��ة والبيئات العالجية.  ك��ام منحتهم هذه الخلفية مبرور الزمن 

س��لطة فري��دة إلصدار أح��كام مهنية مهمة يف تحدي��د العالج الطبي للم��رىض.  ويتطلب 

االختالف يف ع��رض الحاالت واحتياجات املرىض تعدياًل يف طرق العالج املطلوبة لتتناس��ب 

مع كل حالة.  وعىل الرغم من أن مجال الصحة العامة قد مر بتغريات مدهش��ة عىل مدار 

الخمس��ني عاماً املاضية:  حيث تم خصخصة كثري من منش��آت الرعاية الصحية، وتم دمج 

معظمها يف منظومات صحية كربى، كام س��اعد التقدم يف العلم عىل توفري خيارات عالجية 

أكرث، كام أن تخصص األطباء يف تخصصات معينة جعلهم أقل قدرة عىل معالجة مش��كالت 

املرىض الصحية بصورة ش��املة، باإلضافة إىل االرتفاع الهائل يف تكاليف الرعاية الصحية.  أما 

يف مجال السياس��ة األكرب، فقد تحول املنطق املتبع يف هذا املجال نحو مبادئ السوق حيث 
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أصبحت قرارات األطباء ُتتخذ وفقاً الهتامماتهم املرتبطة بالتكاليف.  وتم اس��تبدال املعايري 

املهني��ة بنتائ��ج العالجات القامئة ع��ىل األدلة عند التعامل مع املخ��اوف الصحية للمرىض.  

ويوضح هذا املثال كيف تتأثر قابلية تطبيق برنامج يف الخطوط األمامية بالتوجهات وسلطة 

التحويل وثقافة نظام التطبيق األوسع.

إقرار عملية التغيير:

 قد تكون املهام موحدة وروتينية يف السياس��ات والربامج التي يكون فيها تغري الس��لوك 

بني الفئة املس��تهدفة يف حده األدىن.  وميكن أن تس��اعد النامذج اآللية يف اتخاذ قرار منظم 

وميكن اس��تخدام مناذج متسقة لتوثيق خطوات مختلفة يف هذه العملية.  وعىل الرغم من 

ذلك، تصبح الحقيقة واضحة يف أغلب األحيان يف الخطوط األمامية.  ومتيل أنظمة التطبيق 

إىل تحديد مدى عملية التغيري بصورة أدق من خالل االعتامد عىل عمليات موحدة ومناذج 

متس��قة حتى عندما يصعب التنبؤ بعملية التغيري الفعي.  ويؤدي ذلك إىل حدوث توقف 

يف مه��ام الخطوط األمامي��ة اليومية.  ويكون من الرضوري نقل م��ا يتوصل إليه املوظفون 

عن طريق الخربة أو التطور املهني إىل الفئة املستهدفة، لكن تغفل عنه يف الغالب النامذج 

املوحدة وخطوات العملية.  ويعد إدخال س��جالت الحالة واس��تكامل عملية التوثيق عبئاً 

إداري��اً فض��اًل عن كونه عم��اًل مصماًم لدعم كل ما ه��و رضوري لتنفيذ روح السياس��ة أو 

الربنامج.  ويف تلك الحاالت، ال يتم إقرار كثرٍي من القرارات الجوهرية التي يتخذها املوظفون 

وتصبح من ثم مجهولة لنظام التطبيق.

كام ميك��ن أن يتأثر فهم فريق العمل ملنطق التغيري من خالل التأثريات املس��تقلة عىل 

طريق��ة تفكريهم.  ومام ال ش��ك فيه أنه يوجد دامئاً أش��خاص مبه��ارات متنوعة وخلفيات 

تعليمية يلعبون أدواراً مامثل��ة يف الخطوط األمامية، حيث ميكن لربامج التعليم والتدريب 

الرس��مي أن تضع معايري ومبادئ مهنية وتعزز قواعد الس��لوك؛ ففي مجال الطب يقس��م 

األطباء بقس��م أبقراط.  وتؤكد برامج تدريب األخصائي��ني االجتامعيني وعلامء النفس عىل 

من��اذج التدخ��ل وأدوات التقييم املعيارية القامئة عىل البحث، ومن ذلك عىل س��بيل املثال 

الدليل التش��خييص واإلحصايئ لالضطرابات النفس��ية.  وكام أرشنا من قبل، فإن الجمعيات 

املهني��ة واملنظامت املمول��ة ميكن أن تلعب دوراً مه��اًم يف توفري موارد التطبيق املناس��بة 
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ملوظف��ي الخطوط األمامي��ة.  كام ميكن لهذه املص��ادر، كعمليات البح��ث الجديدة ذات 

الصل��ة والربامج النموذجية الواعدة والتقنيات التي تقارن خيارات العالج، أن تلهم موظفي 

الخط��وط األمامية املوجه��ني مهنياً وتحفزهم، كام أنها متثل مصادر مهمة لرؤيٍة مس��تقلٍة.  

وبناء عىل هذا الس��ياق، من املمكن تقديم هذه املصادر أيض��اً ملوظفي الخطوط األمامية 

املبتدئني لتعزيز أدائهم لواجباتهم الوظيفية.  ولرمبا متت مش��اركة هذه املصادر بشكل غري 

رسمي أو يف االجتامعات املقررة للموظفني.  ومع ذلك، فتبني هذه األفكار ووضعها يف إطار 

عمل إس��رتاتيجي ليس أمراً ميكن التنبؤ به بش��كل كبري، بل يعتمد عىل الجمع بني السلطة 

واملعتقدات والقيم التي تعمل داخل الخطوط األمامية.

وم��ن املثري كيفي��ة ظهور م��ؤرشات التطبيق والتحدي��ات من تفاصي��ل العملية، تلك 

التحديات التي يتعني حلها وتعديلها.  وقد تظهر مخاوف بش��أن معدالت فرص التس��جيل 

يف أحد الربامج التطوعية التي ال يتم فيها التس��جيل كام ينبغي.  وكام س��رنى يف مناقش��تنا 

ح��ول برنامج متوي��ل الواليات األكرث ترضراً يف الفصل الس��ابع كيف أن معدالت املش��اركة 

الضعيف��ة تس��ببت مبدئياً يف إجبار منفذي الربنامج عىل تعديل منظومة التس��جيل بحيث 

متك��ن عدداً أكرب من الناس للوصول للربنامج يف والية أوهايو.  ففي الربامج التي قد تتجاوز 

طلبات تقديم الفئات املس��تهدفة فيها النس��بة املتاحة، نجد أن أنش��طة التطبيق تشتمل 

يف الغال��ب عىل إجراء فحص دقيق للتأكد من أن أولئ��ك الذين يحصلون عىل الربنامج هم 

بالفعل مستحقون له.  وقد يتم وضع خطوات إضافية لزيادة العبء اإلداري من أجل ثني 

بعض املتقدمني عن املش��اركة يف الربنامج.  وهذا النمط موثق بشكل جيد يف برامج الرعاية 

االجتامعي��ة مثل برنامج التأمني االجتامعي التكمي��ي وبرنامج التأمني ضد البطالة وبرنامج 

املساعدة الطبية حيث يؤثر عرض التوثيق أو التغيري يف عمليات إعادة التأهيل تأثرياً مبارشاً 

يف املش��اركة يف الربنام��ج37.  وإذا كانت الخطوات الرئيس��ية يف العملية تعمل بش��كل آيل، 

فمن املمكن تعقب وقت إنجاز املهام ورصد العقبات بسهولة أكرب.  وهكذا تتضافر جميع 

معايري الربنامج واملهام ونس��بة مشاركة الفئة املستهدفة لتشكيل القضايا التي ميكن رصدها 

وتقييمها وتعديلها داخل الخطوط األمامية بناء عىل كيفية إحداث عملية التغيري.  
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تنسيق األنشطة:

وأخرياً، تعد القرارات املهمة املتعلقة بتنس��يق األنش��طة وتسلس��لها من املحاور ذات 

األهمي��ة يف الخطوط األمامية، وهي بذلك وللمرة الثانية تجعل التطبيق يتس��م بالواقعية 

وتربز أهمية اإلدارة التنظيمية كونها مؤثرة بش��دة يف تشكيل ما يتم تنفيذه بالفعل.  وهنا 

نطرح سؤاالً:  هل يقدم أحد املوظفني الربنامج مبجمله إىل عضو واحد من الفئة املستهدفة، 

أم يقوم موظفون آخرون بتقديم أجزاء مختلفة من الربنامج يف شكل خطوات متتابعة؟  هل 

يش��تمل التطبيق عىل عملية التنس��يق بني فريق متعدد التخصصات قد ال يتفق دامئاً عىل 

تحديد مش��كلة أو حل لحالة ما؟  هل يتم توزي��ع املهام بني منظامت متعددة بحيث يتم 

العمل بالبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات أم يتم تطوير عمليات اإلحالة؟  وتعد القرارات 

املتخذة لإلجابة عن هذه التس��اؤالت املتعلقة بكيفية تسلسل املهام واصطفافها ومالءمتها 

عاماًل أساسياً لكيفية تطبيق الربنامج الرئييس يف الخطوط األمامية.

وإذا ُوجد خط أمامي يف تسلس��ل هرمي واحد، فإن مس��ئولية اإلجابة عن هذه األسئلة 

يتم حلها جزئياً من خالل السلسلة الرسمية لألوامر.  وأوىل تلك الخطوات أن يضع املرشفون 

مس��ئوليات العمل ونظم املس��اءلة ويتم تطوير مناذج وقواعد رس��مية وإنش��اء نظم آلية 

ملش��اركة املعلوم��ات.  لذلك نجد أن الرشاكات بني املؤسس��ات يتم فيها اس��تخدام أدوات 

مامثلة للمساعدة يف تنسيق أنشطة املوظفني يف شّتى بيئات العمل حتى مع بعد املسافات.

ومن الطرق الش��ائعة االس��تخدام يف محاولة تنسيق العمل يف الخطوط األمامية أن يتم 

ذل��ك من خالل أهداف األداء وحوافزه بحيث تت��م صياغة إجراءات محددة يقيِّمها مديرو 

الربنام��ج أو الفري��ق بأكمله بانتظام.  وعندم��ا يتم إخبار املوظفني ب��أن عملهم يركز عىل 

تحقيق أهداف معينة - مثل مس��اعدة الباحثني عن عمل يف إيجاد وظائف وإعداد الطالب 

الجتي��از اختبارات قياس��ية ورفع القاممة من الحدائق العام��ة - فذلك يوحي لهم بوضوح 

م��ا الذي تهدف إليه عملي��ة التطبيق.  كام يتم إضافة حوافز مالية لهذه األهداف يف بعض 

املجاالت.  فعىل س��بيل املثال، يتم تشجيع الضباط يف أقسام الرشطة عىل تحقيق األهداف 

من أجل تقليل الجرمية يف أحيائهم أو مناطقهم الجغرافية.  كام يحصل املدرس��ون يف بعض 

األنظم��ة املدرس��ية عىل حوافز أداء عندما يؤدي طالبهم بش��كل جيد اختب��ارات القياس.  
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وبرغم ذلك، هناك بحث معترب يشكك يف فعالية هذه الطرق بسبب النتائج التي قد تكون 

غري مقصودٍة يف كثرٍي من األحيان38.

وأثريت أس��ئلة أخرى حول التحديات الناجمة عن االعتامد عىل مقاييس األداء بش��كل 

كبري، ويعد انتقاء النخبة هو الحافز الذي يحتم عىل موظفي الخطوط األمامية تقديم املزيد 

من املساعدة ألعضاء الفئة املستهدفة املرجح نجاحهم من أجل تقليل كمية الجهد املطلوب 

بذله لتصنيف شخص ما بصفة مستفيد حقيقي من الربنامج.  وبعبارة أخرى، يحاول موظفو 

الخط��وط األمامية تلبية متطلب��ات قياس األداء عىل املدى القصري ب��دالً من تحقيق نتائج 

السياس��ات عىل املدى الطويل وهم بهذه الحالة كم��ن يختار الكرمية املوجودة فوق علبة 

اللنب ويغفل الحليب نفس��ه.  ومن األمثلة التي ميكن إيرادها هنا، املعلمون الذين يركزون 

اهتاممه��م عىل أفضل الطالب وبرام��ج النهوض بالقوى العاملة الت��ي تعمل عىل توظيف 

األش��خاص الذين يسهل بالفعل توظيفهم.  ويشري مصطلح "األلعاب" هنا إىل الحاالت التي 

يقوم فيها موظفو الخطوط األمامية، يف ردة فعل، بإعاقة الهدف املنش��ود من هذا اإلجراء 

ألنه يتعارض مع ما يرونه الحس السليم39.

ويقدم جوين بيفان وكريستوفر هود توضيحاً مزعجاً لنظام إدارة أداء فاشل يف شكل رسم 

بياين عن الخدمات الصحية الوطنية الربيطانية.  ويف بداية عام 2000، تبنت هيئة الخدمات 

الصحية الوطنية الربيطانية إس��رتاتيجية لزيادة النسبة املئوية للمرىض الذين ينتظرون أقل 

من أربع س��اعات لتلقي العالج داخل غرفة الط��وارئ.  ويف التقارير الفصلية، أظهر هدف 

األداء ه��ذا ومثيالته تحس��ناً ملفتاً يعك��س عىل األرجح زيادة اس��تجابة موظفي الخطوط 

األمامي��ة لحاالت الطوارئ.  ومع ذلك، وبس��بب محدودية املوارد، كان هناك رصد ضعيف 

لفه��م ما كان يظهر فعلياً يف األرقام.  وتوصلت دراس��ة مس��تقلة إىل أن موظفي الخطوط 

األمامي��ة كانوا يعبثون بنظام قياس األداء بط��رق عدة من خالل وضعهم إلجراء خاص بهم 

يف ذل��ك.  وكان املثال التصويري األكرث وضوحاً يتمث��ل يف محاكاة وجود مرىض ينتظرون يف 

طوابري س��يارات اإلسعاف خارج أقسام الطوارئ مل تسجل حاالتهم رسمياً نتيجة لذلك حتى 

تقتنع إدارة املستش��فى أن لديهم القدرة عىل تلبية احتياجاتهم يف غضون وقت مستهدف 

ال يتجاوز أربع ساعات.
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يظه��ر هذا املثال وغريه من األمثلة الكث��رية أن تحفيز موظفي الخطوط األمامية لتلبية 

أه��داف األداء من املمكن أن يخلق يف بعض األحيان تحدي��ات يف عملية التطبيق عن غري 

قصد.  كذلك فإن اعتامد أس��اليب لتنس��يق أنشطة الخطوط األمامية وتحفيزها دون النظر 

إىل قيمة العمل الذي يقومون به والسياق الذي يتم فيه يؤدي إىل تقويض أهداف الربنامج.  

وبينام تنس��يق املهام أم��راً جوهرياً لتنفيذ أفكار الربنامج، فإنه أم��ر يجب تصميمه بعناية 

بحيث يتس��ق مع الس��ياق والنتيجة املرجوة.  ولتقديم سبل ملموسة لتطبيق هذه األفكار 

ع��ىل الواقع الخاص بك، نس��لط الضوء عىل أداتني م��ن األدوات التحليلية التي تعمل عىل 

تقديم ملحة موجزة لظروف التطبيق عىل مستوى الخطوط األمامية.

تطبيق تحليل أعمال الخطوط األمامية:

يل للخطوط األمامية يف نظ��م التطبيق يف إقرار الربنامج وكذلك تعزيز  يتمث��ل الدور األوَّ

الصلة بني املجموعة املس��تهدفة ونظام التطبيق.  وبينام يتم إعداد مجموعة من التفاصيل 

الخاصة بتفاعالت الخطوط األمامية عىل املس��توى املؤسيس، إال أن تلك التفاصيل تظهر يف 

الخط��وط األمامية للنظام حيث تكون الجدية والعمل.  وتعايش املجموعة املس��تهدفة يف 

نهاي��ة األمر تلك العمليات والرتاكيب التي يتم تجميعها وتعديلها يف مجال السياس��ة وعىل 

مس��تويات املنظمة.  وتعد الخطوط األمامية مبثابة املكان الذي يتم الرتكيز فيه عىل جميع 

خط��وات الربنامج الرئييس وعملياته – وميثل مكان اإلنتاجية التي تتحول فيه املدخالت إىل 

مخرجات – أي يتم الرتكيز عليها.  فهل يعد التفاعل عىل مس��توى الخطوط األمامية متسقاً 

مع هدف السياس��ة أو الربنامج؟  وهل يس��تخدم موظفو الخطوط األمامية املوارد املتاحة 

بفعالية وكفاءة؟  وما تجربة أفراد الفئة املس��تهدفة مع الربنامج؟  فمن خالل تجربتنا، نجد 

أن التفاصيل املهمة عادة ال يتم إدراجها غالباً عىل مستوى الخطوط األمامية لنظم التطبيق 

مام يفتح املجال لتفسريات خاطئة وتقويض للربنامج.  وسوف نستعرض يف هذا الجزء أداتني 

ميكن اس��تخدامهام للمس��اعدة يف فهم التجارب والقيود يف هذا املس��توى، وهام مراجعة 

تفاعالت الخطوط األمامية وتحليل تجارب الفئة املستهدفة.
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مراجعة تفاعالت الخطوط األمامية:

توجد اختالفات مهمة يف السياس��ات والربامج تظهر يف كيفية وصف الفئات املستهدفة، 

وكيفية مشاركتها وكذلك صياغة تلك املجموعات لتوقعاتها الشخصية وكيفية بناء تصورهم 

عن أهمية الربنامج العام لحياتهم.  وعند وصف التطبيق عىل مس��توى الخطوط األمامية، 

يك��ون املهم أن نحدد تلك الخصائص بوضوح ونفهم نتائجها.  فمراجعة تفاعالت الخطوط 

 E األمامي��ة تقدم أداة لوضع سياس��ة أو برنام��ج يتامىش مع تلك األبع��اد.  ويقدم امللحق

منوذجاً وتعليامت تدريجية لتنفيذ مثل تلك املراجعة.

أوالً:  تس��تلزم املراجعة توضيح كل االفرتاضات والتصورات املتعلقة بالفئة املس��تهدفة 

يف إطار نظام التطبيق.  ومن املمكن أن تؤثر املس��ميات املنس��وبة إىل الفئة املستهدفة يف 

كيفية اس��تجابة النظام لحالتهم.  ويكون أيضاً لدى الفئة املستهدفة درجة من التجانس أو 

االختالف حسب تدخل السياسة أو الربنامج.  فجميع األشخاص الذين يحصلون عىل لوحات 

ترخيص مركبات يكون لديهم سيارتهم الخاصة بهم؛ كام أن جميع األشخاص الذين يشرتون 

أوراق اليانصيب يكون لديهم حرية االختيار بأن يقامروا بأموالهم للمنافسة عىل الفوز )عىل 

الرغم من أن العملية تتم عن بعد(.  وعليك أن تقارن تلك األمثلة باألشخاص الذين فقدوا 

وظائفهم ويبحثون عن فرص عمل أو بالشباب الذين ال يجدون مأوى أو املقيمني يف الشارع 

أو باألطفال الصغار الس��ن املدرجني يف نظام التعليم الحكومي.  فاألشخاص يف تلك الفئات 

املس��تهدفة يتمتعون مبهارات وخلفيات وتوجهات متنوعة فيام يتعلق بأهداف السياسات 

أو الربام��ج املتعلقة بالبحث عن فرص عمل واالس��تقرار يف س��كن دائم أو ضامن الحصول 

ال.  وكلام كان هناك تنوع أكرب بني الفئات املستهدفة، يكون من املنطقي أن  عىل تعليم فعَّ

يزداد تعقيد كل من الربنامج الرئييس وتفاعالت الخطوط األمامية مقارنة بحاالت أخرى مثل 

إصدار لوحات ترخيص املركبات أو أوراق اليانصيب.

وم��ن ثم تراعي املراجعة كيفية هيكلة نظام التطبيق للتفاعالت ذاتها من خالل الربامج 

وتركيز وس��ائل االتصال.  وتظهر هنا أهمية وس��يلة االتصال سواء تم ذلك من خالل تطبيق 

ع��ىل موقع إلك��رتوين أو نظام معلومات إلكرتوين عرب الهاتف أو مقابالت ش��خصية إلزامية 

وجه��اً لوجه.  كام أن م��دة التفاعل أيضاً تعد عاماًل مهاًم يف فهم كيفية التأكد من اتس��اق 
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التواصل مع هدف السياس��ة أو الربنامج.  وتستلزم بعض الربامج تفاعالت رسيعة وروتينية، 

يف حني تكون برامج أخرى معقدة وتحدث خالل فرتة زمنية ممتدة مثل التواصالت اليومية 

بني املدرس��ني والطالب الذين يأملون يف تش��كيل بيئات تعلم إيجابي��ة.  كام تعمل طبيعة 

املعلوم��ات والبنية التحتية الداعمة للتواصل عىل تش��كيل تلك التفاعالت.  وتقتيض بعض 

السياس��ات أن يتم مش��اركة املعلومات املناسبة مع جميع أفراد الفئات املستهدفة، يف حني 

تش��جع سياس��ات أخرى عىل التكيف مع ظروف خاصة.  وتس��تلزم بعض الربامج مشاركة 

املعلومات الفنية، ويتم يف بعض األحيان تطوير املستندات املهمة لرشح الربنامج أو تقديم 

تقييامت ألفراد الفئة املس��تهدفة للرجوع إليها فيام بعد.  تأمل معي مثاًل الكتيبات امللونة 

للربنام��ج يف إطار برامج الطفولة املبكرة أو املس��تندات التقنية التي يوفرها املرشفون عىل 

إس��كان املدينة؛ حيث تعد تلك األدوات االصطناعية مبثابة أدوات ميكنها أن تش��كل طبيعة 

تفاعالت الخطوط األمامية.  وميكن تقديم تصور أكرث شمولية عن ديناميكيات التطبيق عىل 

مس��توى الخطوط األمامية من خالل جدولة األعامل القامئة والتفكري يف أدوات أخرى يكون 

من املحتمل تطويرها لتحسني التواصل.  

كام تش��تمل املراجعة عىل مس��احة لتوثيق توقعات الفئات املستهدفة، حيث تشري األبحاث 

إىل أنه يف الوقت الذي تظهر فيه أهمية الجودة الفنية والوظيفية للمعلومات املقدمة فإنه يتم 

بش��كل كبري تحديد مدى قبول الخدمة العامة من خالل تلك الجودة.  وعالوة عىل ذلك وحيث 

ال ميتل��ك أفراد الفئة املس��تهدفة دامئاً القدرة عىل ترك تفاعل غري م��رٍض عند تقديم الخدمات 

العامة، فإننا نعتقد بأنه من املهم أن نفهم مدى أهمية السياس��ة أو الربنامج يف تش��كيل حياة 

أفراد الفئات املس��تهدفة.  ولعل من س��بل استكش��اف ذلك هو كيفية تناول أوجه االختالف يف 

املعلومات بني الفئة املستهدفة والنظام.  وال يشكل وجود ذلك االختالف أي مشكلة؛ ففي واقع 

األمر يكون من املتوقع حدوثه أثناء قيام املختصني بتقديم الخدمات العامة.  فعىل سبيل املثال، 

ميتلك مراجعو اس��تهالك الطاقة املنزلية العاملني يف برنامج الحفاظ عىل الطاقة معلومات تقنية 

مهمة وواضحة عن الكهرباء والعزل وش��بكات املي��اه التي ال يحتاج أصحاب املنازل إىل معرفتها 

بالتفصيل.  ونظراً ألن الهدف من الربنامج ُيركز عىل قدرته عىل ترجمة املعلومات إىل س��لوكيات 

قابلة للتطبيق، يكون من املهم معرفة أن تلك األدوات، مثل قامئة التدقيق التي قد يرتكها املراجع 

مع أصحاب املنازل بعد زيارته لهم، تكون جاهزة للعمل لضامن تطبيق الربنامج بفعالية.
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كام تساعد املراجعة أيضاً عىل الرتكيز عىل بعض العوامل األساسية يف تفاعالت الخطوط 

األمامي��ة التي غالباً ما تكون غامضة.  كام تتي��ح املراجعة إجراء محادثات مهمة حول دور 

العوامل األساسية للتفاعل يف تشكيل خربات الفئات املستهدفة.  ومن املمكن أيضاً أن تلقي 

املراجعة الضوء عىل مدى أهمية االختيارات الدقيقة التي يتخذها موظفو الخطوط األمامية 

يف تقرير ما يحدث.  ويف بعض الحاالت التي تتوقع فيها الفئات املس��تهدفة مصادفة أمناط 

معين��ة من التعام��الت، ميكن أن يؤدي الوعي بالتفاوت يف الس��لطة وبالتعديالت الطفيفة 

للربنام��ج يف إحداث فرق شاس��ع يف رضا العميل وتجاوز توقعات��ه.  وهناك رواية مخترة 

ُتظِهر ذلك ببساطة، حيث تذكر إحدى الطالبات "جودي" يف الدارسات العليا، وهي تنحدر 

من أصل أجنبي، االنتظار واملعاناة التي مرت بها من أجل تجديد تأشريتها الدراسية.  فعىل 

الرغم من طول وقت انتظارها للحصول عىل الفيزا والتبعات الكبرية التي تحدث للطالبة يف 

هذا املوقف، فإن أس��لوب موظفة القنصلية أثناء املقابلة الشخصية القصرية قد خفف من 

ط��ول االنتظار.  فأثناء قيامها بعمل اإلج��راءات الكتابية الروتينية للطالبة تحدثت املوظفة 

معه��ا عن تجربة ابنتها يف الدراس��ة يف الخارج.  وعىل الرغم من كون ه��ذا العمل إجرائياً 

ورسيعاً، فإن أس��لوب املوظفة قد أضف��ى عىل التفاعل ولغة الحوار طابعاً إنس��انياً تجاوز 

توقعات الطالبة.  ومن املمكن أن يصبح ذلك أمراً روتينياً بالنسبة ملوظفة الخطوط األمامية 

بافرتاض أنها تتفاعل يومياً مع العديد من مقدمي طلبات الحصول عىل تأش��ريات دراس��ية، 

إال أن الجهود التي بذلتها ليك تظهر بأسلوب إنساين أدى إىل تفاعالت خدمة عالية الجودة.  

م هذا األمر هدف السياسة العامة ويتمثل يف إرشاك األشخاص املنحدرين من أصل  ولقد دعَّ

أجنبي ملواصلة تعليمهم العايل يف هذا البلد.

والعوامل املتضمنة يف مراجعة تفاعالت الخطوط األمامية – كمش��اركة الفئة املستهدفة، 

وهيكل التفاعل، والتأثري االجتامعي – تشكل تفاعالت الخطوط األمامية يف جميع السياسات 

والربامج بشكل عمي.  ومن خالل برنامج متويل الواليات األكرث ترضراً الذي تم وصفه يف املربع 

)6-1(، ميكننا مالحظة كيفية تطبيق تلك العوامل جميعها بصورة عملية.  فالربنامج تطوعي 

ومخصص مل��الك املنازل املعرضني ملخاط��ر الحجز العقاري؛ وهذا مُيك��ن موظفي الخطوط 

األمامية من مالحظة الخدمات بوضوح من منظور إيجايب، باعتبار ذلك جزءاً من الجهد العام 

املقدم للتخفيف من حدة املش��كلة الكبرية املتعلقة بخس��ارة املوظفني ملنازلهم املترضرين 
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بش��كل غري متوقع من الركود االقتصادي الكبري.  وقد اش��رتكت هيئة متويل اإلسكان يف والية 

أوهايو )OHFA( يف برنامج تس��جيل إلكرتوين موحد يطلق عليه نظام اس��تعادة االس��تقرار 

يجعل أصحاب العقارات قادرين عىل التسجيل عىل شبكة اإلنرتنت للحصول عىل املساعدة.  

وبدالً من ذلك، يس��تطيع أصح��اب املنازل االتصال برقم خط س��اخن مجاين يتواصلون من 

خالله مبستش��ار اإلسكان الذي يقوم بدوره بإجراء العملية اإللكرتونية املطلوبة عرب الهاتف.  

وىف أي من تلك الحاالت، فبمجرد االنتهاء من العملية األولية عىل شبكة اإلنرتنت، يتم إحالة 

صاحب املنزل إىل مستش��ار اإلس��كان عرب الهاتف إلمتام عملية التس��جيل، التي تشتمل عىل 

تقديم املستندات بشكل شخيص أو من خالل الربيد أو الفاكس.

وبينام تكون العملية األولية للتس��جيل عىل ش��بكة اإلنرتنت رسيعة، فمن املحتمل أن 

يس��تغرق التفاعل املطول بني املستش��ار وصاحب املنزل الكثري من الوقت من أجل توثيق 

ظروف��ه املالية والتأكد من أهليته.  وىف واقع األمر لوحظ انخفاض كبري بش��كل متكرر بني 

عدد مالك املنازل الذين يس��جلون عىل ش��بكة اإلنرتنت وبني غريهم من مالك املنازل ممن 

يتمون عملية تقديم الطلب بش��كل كامل مع هيئة االستش��ارات الس��كانية.  لذلك قامت 

الهيئة بعمل تقييم ألسباب التأخر الزمني يف أوقات مختلفة يف نظام إدخال البيانات وذلك 

من إجل زيادة فعالية األنظمة الخاصة بهم لتحسني تدفق العمليات41.

املربع )1-6(

)HHF( ًتفاعالت الخطوط األمامية يف برنامج متويل الواليات األكرث ترضرا

الفئة المستهدفة:

لقد أصبح بإمكان أصحاب املنازل يف والية أوهايو الذين يعانون من بعض الصعوبات مثل فقدان الدخل 

أن يطلبوا املساعدة إذا رغبوا يف ذلك من برنامج متويل الواليات األكرث ترضراً.  ومن أجل إعداد التقارير الالزمة، 

صنفت هيئة متويل اإلس��كان بوالية أوهايو )OHFA( أصحاب املنازل الذين يقومون فقط بإدخال املعلومات 

املطلوبة تحت مس��مى "املس��جلني"، يف حني صنفت أصحاب املنازل الذين يقدمون الطلب مستوفني األوراق 

املوثق��ة والداعمة لوضعهم املايل تحت مس��مى "املتقدم��ني".  ويعد هذا التصنيف مهاًم لحس��اب معدالت 

تس��جيل املنتفعني املحتملني من هذا الربنامج؛ إذ ال يستكمل جميع املسجلني طلب املساعدة، لذا فإن معدل 

التس��جيل الخاص ب�عدد "املس��جلني" الذين يحصلون عىل التمويل يكون دامئاً أقل من معدل املتقدمني الذين 

يتلقون املس��اعدات.  ومن ثم فمعدالت املتقدمني واملسجلني ستكون أقل من معدالت األفراد املستحقني من 

السكان ما مل تسجل جميع األرس املستحقة.
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هيكل التفاعل:

للحصول عىل مساعدات رهن عقاري عن طريق برنامج متويل الواليات األكرث ترضراً يلتزم أصحاب املنازل 

بالتس��جيل اإللك��رتوين أو عرب الهاتف م��ن خالل الخط الس��اخن )أنقذ حلمك( أو ش��خصياً عن طريق هيئة 

استش��ارات سكانية مشاركة )يس��جل الغالبية العظمى عن طريق اإلنرتنت(.  ويبدأ صاحب املنزل أو مستشار 

اإلس��كان املعتمد عملية التس��جيل عرب اإلنرتنت من خالل نظام استعادة االستقرار )RSS(.  ويعد منوذج نظام 

اس��تعادة االس��تقرار ش��مويل النطاق حيث يحتوي عىل 175 حقاًل تش��مل خصائص املقرتض وموارده املالية 

ومعلومات عن القرض يقوم صاحب املنزل بتسجيلها.

ومبجرد أن يس��جل صاحب املنزل يف النظام، يتم تعيني هيئة استش��ارات سكانية له وُيطلب من املستشار 

التواصل مع صاحب املنزل يف غضون عرشة أيام.  ويعمل صاحب املنزل واملستشار معاً بعد ذلك لوضع خطة 

عمل وتقدميها إىل هيئة متويل اإلس��كان بوالية أوهايو من أجل تقييم ضامن التمويل.  كام يتحقق مستش��ار 

اإلس��كان من الدخول واألصول والس��يولة والوض��ع الوظيفي ووضع القرض، وذلك ع��ن طريق جمع الوثائق 

الداعمة واس��تكامل األوراق املطلوبة، وتستغرق عملية التوثيق تلك وقتاً إضافياً كبرياً.  وإذا مل يتقابل أصحاب 

املنازل مع املستش��ارين شخصياً، يجب عليهم إرس��ال وثائقهم وأوراقهم املوقعة عن طريق الفاكس أو الربيد، 

وبذلك يضعان معاً خطة عمل باستخدام برنامج استعادة االستقرار.

وم��ا يخفى عن صاحب املنزل من هذه اإلجراءات هو ما س��يحدث بعد ذل��ك، فبمجرد إمتام الطلب يتم 

إرس��اله لقس��م ضامن االس��تحقاق الكائن يف هيئة متويل اإلس��كان بوالية أوهايو ليتم فيه التأكد من االلتزام 

برشوط االستحقاق.  ويتم االتصال بوكيل الرهن العقاري الخاص بصاحب املنزل بهدف ترتيب عمليات السداد 

أو، يف بعض الربامج، بهدف التفاوض حول مبدأ مناس��ب للتخفيض أو إلغاء الرهن أو تعديل القرض.  ومبجرد 

أن يوافق الوكيل عىل الخطة، يتم دفع األموال املحجوزة للمس��اعدة، وقد تس��تغرق عملية التحقق واملوافقة 

عدة أشهر.

األهمية االجتماعية:

يع��د فق��دان الوظيفة وحجز الرهن تجربة مريرة للغاية ألصحاب املن��ازل.  ففي كثرٍي من األحيان تتوطد 

العالقة الشخصية بني أصحاب املنازل ومستشاري اإلسكان الذين يساعدونهم خالل تلك العملية.  وتعد القيمة 

االقتصادية لهذه املساعدة كبرية تصل إىل خمسة وعرشين ألف دوالر كمساعدة عقارية.  ورمبا يوازن صاحب 

املن��زل بني القيمة املحتملة لهذه املس��اعدة واحتاملية املوافقة ع��ىل اعتامدها.  فمن يغلب عىل ظنه بأنه لن 

يتم قبوله، ال يواصل اس��تكامل عملية التقديم.  وبالرغم من أن مستش��ار اإلسكان ليس بإمكانه قبول أو رفض 

املس��اعدة، فإن أصحاب املنازل قد يس��تقبلون إشاراٍت من املستشارين تش��جعهم أو ثنيهم عن االستمرار يف 

التقدم للربنامج.  

وتقدم عملية املراجعة طريقة مبسطة يستطيع خرباء التنفيذ من خاللها وصف طبيعة 

كيفي��ة بناء تفاع��الت الخطوط األمامية بطريقة أكرث وضوحاً، وم��ع ذلك فقد قمنا بتطوير 
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طريقة أخرى أكرث دقة لوصف الواقع الحايل وتحليله وهو ما يشري إىل التقدم يف تحسينات 

التطبيق.  

تحليل تجارب الفئة المستهدفة:

تهتم مهنة التصميم بتحس��ني خربات املستخدمني للمنتجات واملباين واإلعدادات املادية 

والنظ��م.  فريى نايجل كروس أن التفكري يف التصميم يعد مبثابة عملية معالجة املش��كالت 

املبهم��ة بطريقة إبداعية من خالل عمليات حل املش��كالت التي ُترك��ز عىل كل من الحل 

وتستكش��فه42.  ويف هذا الصدد، ميكن تطبيقها بصورة أفضل عندما يكون هناك تنوع كبري 

يف العوامل املتعلقة بتفاعل املجموعة املس��تهدفة مع الربنامج أو عندما يكون هناك حاجة 

إىل التفك��ري خ��ارج األطر املعتادة إليجاد ح��ل جديد.  وبخالف العدي��د من طرق البحث 

يف العل��وم االجتامعية التي تطالب األش��خاص يف مجموعات الرتكي��ز أو يف املقابالت بإبداء 

آرائهم )مثل س��ؤالهم ع��ام يفضلونه يف كوب القهوة(، فنالح��ظ أن املصممني يركزون عىل 

ما يقوم به األش��خاص بالفعل )م��ا يضعونه يف قهوتهم يف محل القه��وة( ثم أنهم يضعون 

هذه التجربة يف محور تصورهم للمش��كالت التي يلزم حلها.  ويحفز مبدأ التصميم القائم 

عىل املس��تخدم عىل تطوير عدد من األدوات العملية املتعلقة برغبتنا يف توثيق األوضاع يف 

الخط��وط األمامية لنظم التطبيق.  فقد اس��تطعنا دمج األفكار الرئيس��ية يف تحليل تجارب 

الفئة املستهدفة )انظر امللحق F ملزيد من التعليامت التدريجية(.  

وتبدأ العملية بجمع بعض املعلومات من الفئة املس��تهدفة بطريقة منظمة باستخدام 

وس��ائل الكتشاف خرباتهم.  وألن التطبيق يركز غالباً عىل االهتاممات التشغيلية، فإن هناك 

توجهاً نحو االهتامم بالتفاعل مع هدف النظام.  لكن تحدث بعض األمور الهامة غالباً قبل 

التفاعل الفعي مع الخدمة وبعده.  ففي مثال برنامج متويل الواليات األكرث ترضراً لجأ الناس 

إىل الربنام��ج بعد أن عانوا عدة أش��هر من الركود االقتص��ادي الناتج عن فقدان الوظيفة أو 

انخفاض س��اعات العمل.  وقد استنفد الكثري من هؤالء األشخاص قدراً كبرياً من مدخراتهم 

عىل األرجح أو استدانوا من العائلة واألصدقاء أو قاموا بتعديالت يف أمناط حياتهم من أجل 

تس��ديد أقس��اط الرهن العقاري.  ومل يكتشف الناس هذا الربنامج العام غري املعتاد إال بعد 

أن استنفدوا جميع املصادر املحتملة األخرى.  ويبدأ تحليل تجارب الفئة املستهدفة مبحاولة 
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فهم الطرق التي قد تؤدي بالش��خص إىل اللجوء إىل هذا الربنامج.  فهي توضح أهمية هذا 

الس��ياق يف تشكيل توقعات الفئة املستهدفة من الربنامج وتسلط الضوء عىل القوى املؤثرة 

التي قد تتطور بشكٍل طبيعي من خالل تفاعالت الخطوط األمامية.

ك��ام ينبغي أال يتجاهل منه��ج جمع البيانات تجانس املجموعة املس��تهدفة واختالفها.  

ومن خالل استخدام األمثلة املذكورة سابقاً، نجد أنه بينام كل األشخاص الذين يحصلون عىل 

لوحات ترخيص يكون لديهم س��يارات، ويختار جميع من يشرتي تذاكر اليانصيب املقامرة؛ 

فق��د توجد بع��ض االختالفات املهمة بني هذه الفئات املس��تهدفة فيام يتعلق بالسياس��ة 

الجديدة التي يتم تنفيذها لتحفيز عدد أكرب من الناس لإلسهام مالياً من أجل الحفاظ عىل 

املوارد الطبيعية عند تجديد بطاقاتهم عىل س��بيل املثال، أو كتوفري تعليم لبعض املواطنني 

أثن��اء رشاء تذك��رة اليانصيب.  كام يوجد اخت��الف واضح بني الش��باب العاطل عن العمل 

والش��باب الذي��ن ليس لهم مأوى واآلب��اء واألمهات الذين لديهم أطفال يف س��ن االلتحاق 

باملدرسة.  ويف هذه املرحلة األوىل من مراحل التحليل، يجب أن يبذل القامئون عىل التطبيق 

قص��ارى جهدهم يف التعرف عىل الفئة املس��تهدفة )واملجموع��ات الفرعية الصغرية داخل 

الفئة املس��تهدفة( لفهم تجاربهم.  وتعد املالحظة املب��ارشة وإجراء املقابالت ومجموعات 

الرتكيز أس��اليب ميكن تطبيقها.  وباإلضافة إىل ذلك، ميكن استخالص معلومات قّيمة عندما 

يتقم��ص املحلل دوَر عضو يف الفئة املس��تهدفة ليعايش تجربة تنفي��ذ الربنامج من منظور 

املستفيدين.

ولتبادل األفكار مع اآلخرين ومتهيد الطريق للجهود املبذولة لتحس��ني ظروف التطبيق، 

ميكن تطوير الشخصيات للمس��اعدة يف توضيح الجوانب الرئيسية لالختالف داخل الفئات 

املس��تهدفة وملعرفة كيفية تعايش��هم مع كل مرحلة من مراح��ل الربنامج.  ورمبا يتم ذلك 

من خالل نهج اإلنجاز يف الوقت املحدد النهج املتغري يف ظل ظروف اجتامعية أو اقتصادية 

مختلفة تبعاً لس��ياق السياس��ة أو الربنامج.  ويهدف هذا التدري��ب إىل زيادة الوعي حول 

الجوانب الرئيس��ية لتجارب الفئة املس��تهدفة التي يتم حجبها يف خضم العلميات اليومية 

النمطي��ة لنظ��ام التطبيق.  كام أن إث��ارة التعاطف مع الفئة املس��تهدفة قد يحفز اإلبداع 

البرشي ويبدأ القامئون عىل التنفيذ معالجة ديناميكيات النظام غري املنطقية.
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ويق��دم تحليل تجارب الفئة املس��تهدفة ومراجع��ة تفاعالت الخطوط األمامية س��باًل 

ملموس��ًة لتطبيق الدروس املس��تفادة من هذه اللمحة العامة لظ��روف الخطوط األمامية 

يف أنظم��ة التطبيق، كذلك تقدم الخطوات املنظمة وس��يلة لتوثي��ق بعض الجوانب املهمة 

للتكنولوجيا واملوارد املتاحة ومشاركتها مع اآلخرين.  ويساعد هذا بشكل عمي عىل ضامن 

أن تش��ارك جمي��ع الجهات الفاعلة املهم��ة فيام بينها نقاط مرجعية متس��قة حول األبعاد 

الهام��ة لعملية التطبيق.  ويس��اعد ذلك أيض��اً عىل فتح مجال املناقش��ة وإمكانية إدخال 

تحسينات عىل النظام.

الخالصة:

تع��د الخطوط األمامي��ة ألنظمة التطبيق عام��اًل بالغ األهمية؛ ألنه��ا الجهة التي تبث 

الروح يف الربنامج وتربط بينه وبني الفئة املس��تهدفة.  ولقد استعرضنا يف هذا الفصل الدور 

امله��م إلقرار الربنامج الذي يحدث عندما يعايش العاملون يف الخطوط األمامية واملجموعة 

املس��تهدفة عمليات وتراكيب تتش��كل عىل مس��تويات أخرى من منظومة التطبيق.  ويتم 

توجيه مزيد من االهتامم ملس��توى هذا التفاعل الذي يتم عىل مس��توى القطاع الخاص مع 

الرتكيز عىل خدمة العمالء والحوز عىل رضاهم.  وقد قوبلت املحاوالت التي ُبذلت لتطبيق 

مفاهي��م خدمة العمالء ذاتها عىل القطاع العام بردود فعل متباينة.  لذلك يعد النهج الذي 

يرك��ز ع��ىل العمالء جزءاً من التحدي وال ميثل حاًل بالرضورة؛ ب��ل ينبغي الرتكيز عىل جودة 

التفاعالت من خالل املفاهيم املتباينة للفئات املس��تهدفة س��واء كانوا مواطنني أم عمالء أو 

زبائن.

وعىل الجانب اآلخر، يوجد جدل واس��ع يف القطاع العام حول مقدار السلطة التقديرية 

الت��ي ينبغ��ي منحها ملوظفي الخط��وط األمامية، فريى البعض أن منح الس��لطة التقديرية 

ملوظفي الخطوط األمامية يش��كل تهديداً ملبدأ املساءلة الدميقراطية واإلنصاف يف املعاملة.  

ومع ذلك، وكام أشار مايكل ليبسيك، تعد السلطة التقديرية يف كثرٍي من األحيان أمراً حتمياً 

يف العديد من املجاالت السياسية، سواء كان األمر مستحسناً أم ال، ذلك ألن موظفي الخطوط 

األمامية يتواكبون مع تناقضات القواعد واإلجراءات ومتطلبات األنشطة اليومية.  وبدالً من 

تجاه��ل هذه الحقيقة الواقعة أو إخفائها، تتطلب مامرس��ة التطبي��ق الفعال فهم خربات 
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موظف��ي الخطوط األمامية بدالً من االفرتاض بأن تحديدها بش��كل كامل ميكن أن يتم من 

خالل قواعد رس��مية.  قدمنا يف هذا الفصل وسائل مفيدة للتفكري يف كيفية تعامل موظفي 

الخطوط األمامية مع املواقف التي تحدث لهم أثناء العمل، وذلك من خالل اعتامدهم فيها 

ليس عىل املوارد التنظيمية فحسب، لكن عىل التدريب املهني ودعم اآلخرين أيضاً.

وأخرياً إننا نؤكد كيفية اس��تمرار تكوين الربنامج الرئييس عىل مستوى الخطوط األمامية 

يف عملي��ة التطبيق بوصفه مجاالً للعمل اإلس��رتاتيجي يتميز بس��لطة فريدة وديناميكيات 

ثقافية.  وتس��اعد القيم واملعتقدات املتصورة عن الفئة املس��تهدفة، إىل جانب الضغوطات 

والحواف��ز املطلوب��ة لتحقيق أهداف األداء، ع��ىل تغيري الطريقة الت��ي يتفاعل من خاللها 

موظفو الخطوط األمامية مع الفئة املس��تهدفة.  كام يؤدي ذلك يف بعض األحيان إىل نتائج 

أفض��ل ويف البعض اآلخر إىل عواقب غري مقص��ودة.  كام يدرك القامئون عىل التطبيق ممن 

يتمي��زون باملهارة بأنه ومن خالل تحليل النظام ميكن للم��رء تخفيف بعض مواطن التوتر 

والتحديات املحتملة لتمهيد الطريق نحو إجراء تحسينات عىل النظام.
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ال تظهر مش��كالت التطبيق يف أرض الواقع أمام املامرس��ن يف هي��كل محكم.  بل ال تبدو 

مشكالت عىل اإلطالق، فهي تظهر عىل شكل مجموعة من الظروف واملواقف العبثية واملبهمة1.

ويسهم االعتامد عىل التخطيط عىل تعزيز اإلسرتاتيجيات امُلنتقاة واملستوحاة من تجارب 

املايض أو مستنسخة من تجارب اآلخرين.  وقد أطلق عليها أحدهم مازحًا "يف العلم كام يف 

الحب، يؤدي الرتكيز عىل األسلوب إىل الضعف"2.

لقد س��لطنا الضوء يف الباب الثاين عىل الدور الرئييس الذي تضطلع به املهام والعالقات 

والسلطات والثقافات املتاحة يف الشبكات واملنظامت يف تشكيل طرق التطبيق.  وقد أكدت 

الخربة العملية من واقع العمل عىل العديد من املرشوعات مع موظفي القطاع العام، وقادة 

املنظامت غري الربحية، واملس��تثمرين يف املجاالت اإلنسانية؛ أهمية فهم السياق قبل تطوير 

أي إسرتاتيجيات جديدة.

وعندما يكون هناك فرص مواتية، فإننا بحاجة إىل تفس��ري سبب وجود األشياء بالطريقة 

التي تظهر فيها، كام أننا بحاجة إىل معرفة ما الذي ميكن فعله لتغيري آليات األنظمة املهمة.  

وال تتجاوز "طبيعية األش��ياء" سامتها الطبيعية، بل إنها ال تظل عىل ما هي عليه فتتغري مع 

م��رور الوق��ت.  ويتحقق ذلك التحول والتغيري يف األفكار واملهارات، يف ضوء ما نتناوله بهذا 

الكت��اب، ع��رب إدراك ما تتميز به اآللي��ات الحالية يف مجال العمل اإلس��رتاتيجي من مرونة 

ومطاوعة.  وهذه طريقة منو وتطور النظام، التي تتضح أحياناً يف التصميم الهادف ولكن يف 

األغلب يحدث التغيري نتيجة الوقوف عىل النتائج املرتاكمة للقرارات الس��ابقة، سواء كانت 

متعم��دة أو غري متعمدة.  لذا يتعني عىل املعنيني بالتطبيق إدراك أهمية محور اآلليات إىل 

جانب ما ميكن الوصول إليه أو تحقيقه.  ويس��بب التمس��ك بهذين العنرصين الواقعيني يف 

الوقت نفس��ه الكثري من التوتر واملخاوف.  وهو ما يطلق عليه بيرت سينج "التوتر الخالق"، 

ويطل��ق علي��ه باركر باملر "الفجوة املأس��اوية"3.  وبني يدينا اآلن خي��ار النظر إىل التوتر أو 

الفجوة كفرصة لحل املشكلة أو عذر للسقوط يف برئ اليأس والالمباالة نظراً ألن ذلك يقع بني 

ما هو قائم فعاًل وما ميكن تحقيقه.  ومن الناحية النظرية ال ميكن تنفيذ هذا االختيار.  بل 

يحدث عادة يف لحظات عندما تدرك وجود فرصة إلحداث تغيري إيجايب وتقف مع نفس��ك 

لتعرف هل أنت تتمتع باملهارات والرغبة إلحداث هذا التغيري؟
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 ونتن��اول يف ه��ذا الباب عملية قيادة التغيري يف أنظمة التطبيق.  وكام س��رى الحقاً أن 

هذه العملية ليس��ت خطية أو مرنة كام أنها مامرس��ة غري محصنة ضد الفشل أو األخطاء.  

ولي��س حجم التغي��ري الالزم هو ما يح��دد أهميته.  فقد أكدت نظرية التعقيد والتش��ابك 

احتاملي��ة أن تك��ون التغيريات الطفيفة ه��ي األهم يف ضبط وتعديل عملي��ات النظام؛ إذ 

باإلمكان تطويع وتعديل معايري األهلية واالس��تحقاق أو مهام الربنامج، وكذلك ميكن إعادة 

تصميم وتنفيذ املواقع أو وتس��ويقها، ومن املمكن تحسني إجراءات التنسيق بني برنامجني 

من برامج الخدمة.  كام أن املراقب الذيك صاحب الفكر الثاقب يس��تطيع التعرف عىل أهم 

األوج��ه التي تؤدي إىل تطوير الربنامج:  مث��ل موافقة فريق العمل يف أحد الربامج املوجهة 

للش��باب عىل تبني منوذج برنامج قائم عىل األدلة، ومن ث��م رصد ومتابعة تحقيقها لنتائج 

إيجابية؛ كام ميكن معرفة روح التغيري عندما نرى املعنيني بالعمل يف مجال السياسة يدعون 

املؤسس��ات املحلية للمش��اركة يف دعم تجمعات ومؤمترات الشبكات بهدف إعادة تصميم 

ترتي��ب الخدم��ات وتوجيهها إىل املصابني مب��رض نقص املناعة املكتس��ب )اإليدز( يف ضوء 

التغيريات التي تطرأ عىل قانون الرعاية الصحية امليرسة4.  ويتحقق تطوير التطبيق بش��كل 

عام عرب التعديالت التدريجية مع مراعاة اإلتقان وااللتزام بالتعلم واكتساب املعرفة املستمر 

حول ما يتكشف من أمور.

ع��ىل الرغم م��ن أن هناك فرصاً كبرية إلجراء تغيريات أحيان��اً، ولكنها قد تعيق مجاالت 

العمل اإلس��رتاتيجي القامئة بالفعل5.  فأحياناً تثري األزمات العاملية التس��اؤالت والش��كوك 

حول الس��بل املتبعة حالياً يف مامرس��ة األعامل.  فمثاًل، أدت فرتة الكس��اد العظيم إىل خلق 

وتطوير فرص جديدة ملس��اعدة أصحاب املنازل ع��ىل الحفاظ عىل منازلهم؛ ويعد صندوق 

دع��م الواليات األكرث ترضراً أحد الربامج التي متخضت عنها تلك األزمة.  وأحياناً قد يس��هم 

أح��د األحداث املحلية يف خلق فرصة جديدة، مثل اكتش��اف أدلة جديدة حول االختالفات 

العرقي��ة يف مخرجات العملية التعليمية لألطفال، وهو ما يدفع إىل خلق رغبة جديدة لدى 

املؤسس��ات املحلية، ومن ثم تأسيس مجال سياسة جديد بهدف املشاركة يف نقاشات حول 

ما يلزم القيام به.  كام أن تطبيق بنية تنظيمية جديدة - عرب االندماج أو الرشاكة مثاًل - قد 

يتيح للقادة فرصة إع��ادة توزيع فرق القوى العاملة واملوارد لتبني برنامج مختلف اختالفاً 

كلياً عام سبقه من برامج.
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بي��د أن أنظم��ة التطبيق الحالية تتجه ن��ادراً نحو تنفيذ التغي��ريات التي تحقق أفضل 

النتائج املنش��ودة من تدش��ني وتنفيذ الربامج أو السياس��ات الجديدة.  فهناك العديد من 

املصالح املؤسس��ية املتضارب��ة واإلجراءات التنفيذي��ة املقررة التي تدف��ع إىل تقليص تلك 

املامرسات لتحقيق نطاق ضيق من األهداف.  لذا تكون اإلصالحات والحلول القصرية األمد، 

وه��ي تصب يف مصلحة منظمة أو مجموعة وظيفي��ة بعينها، أمراً ملحاً، نظراً لكونها حلوالً 

رسيعة وعملية.  وألننا ندعم القول بدور التأثري الجامعي، فإننا موقنون بأن الطريق الوحيد 

لغ��رس جذور ذلك التوجه هو أن يدرك املعنيون بالتطبي��ق ألدوارهم الخاصة واملتمثلة يف 

خل��ق األنظمة الفعال��ة التي تركز عىل أه��م النتائج التي يحتاج إليه��ا املجتمع.  وهذا ما 

ينق��ل الرتكي��ز من املصالح الش��خصية والحفاظ عىل الوضع الحايل إىل االس��تعداد الذهني 

واستكشاف املشكالت والتعليم املركز الذي يهدف إىل تغيري السلوك إىل سلوك مرغوب فيه 

سواء يف املجموعات املستهدفة أم يف مشغيل النظام.

استهللنا طرحنا يف الفصل السابع بتوضيح كيفية حدوث تغيري التطبيق يف برنامج صندوق 

دع��م الواليات األكرث ترضراً، وبرامج نظام تقييم جودة التعليم املبكر لألطفال.  فقد تطرقنا 

إىل وصف التطبيق ضمن النظام بأكمله واس��تفدنا من تفاعل السلطات والثقافة داخل كل 

مج��ال من مجاالت العمل الس��يايس به��دف رشح ما تحقق من نتائ��ج.  وكام ركزنا وأكدنا 

من قبل، أن مس��تويات التطبيق متداخلة ويعتمد كل منها عىل اآلخر، فإن هناك مكاس��ب 

تحليلي��ة ميكن جنيها عند تعرفنا عىل أعامل التطبي��ق الفريدة التي تحدث ويتميز بها كل 

نطاق عن غريه.  وبينام يعمل معظم الناس ضمن مس��توى واحد فقط من نظام التطبيق، 

ف��إن هذه الحاالت توضح مدى أهمية فهم طريقة عم��ل وظائف النظام بأكمله.  فالنظام 

يسمح للمرء بالتعرف عىل الفرص وانتهازها وقت ظهورها إلحداث التغيري يف النظام.

أما يف الفصل الثامن، فس��نناقش املكونات الفنية ومقتضي��ات التكيف إلحداث التغيري 

يف أنظمة التطبيق والرتكيز عىل عدد من األس��ئلة املهمة، وهي:  ما العنارص الفنية لتحسني 

التطبيق؟  ما املعلوم فعاًل؟  وما الذي يجب تعلمه حول التغيريات السلوكية املرغوب فيها؟  

كيف ميكن تحقيق أفضل تنس��يق لألنش��طة؟  وتعد هذه العملية إحدى صور االس��تقصاء 

التحلييل لدراس��ة التحدي��ات الفنية التي ميك��ن معرفتها بالرج��وع إىل األبحاث املوجودة 
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وغريها من التحقيقات.  كام س��نتناول عنارص أخرى، منها:  ما التحديات التي تواجه عملية 

تطوير الربنامج الرئييس لتحقيق تكيف الربنامج مع الظروف التي يعالجها؟  كيف نس��تغل 

مامرسة املهارات االجتامعية يف التفاعل مع اآلخرين؟  متى ميكن للثقافة والسلطة املوجودة 

يف مجال العمل اإلسرتاتيجي تحقيق نتائج تخدم الصالح العام بدالً من األهداف الشخصية؟  

وتركز هذه األس��ئلة أيضاً عىل مشاركة اآلخرين وتفاعلهم مع التحديات التي تواجه مسألة 

تكيف الربنامج مع الظروف، بهدف التخلص من وهم الس��يطرة وترسيخ التفاعل الجيد مع 

ما تتكشف عنه األوضاع يف أنظمة العمل املعقدة.

ولنك��ن واضحني، ليس��ت مامرس��ة التطبيق الفع��ال عىل أرض الواقع من س��امت غري 

املتخصصني.  فعىل الرغم من طرحنا ألفكار ومفاهيم عامة نظراً لرغبتنا يف مش��اركة القارئ 

وإطالعه عىل جميع موضوعات السياس��ة - كالحامية البيئية، والس��المة العامة، والرفاهية 

االجتامعية، والتنمية االقتصادية والتعليم - فإن تطوير مس��توى تطبيق السياس��ة والربامج 

يتطلب خربات محددة يف مجال مشكلة السياسة واألوضاع املصاحبة ملناقشتها ومواجهتها، 

وهذا هو الس��بب وراء رضورة بدء طرحنا باألمثلة الواقعية املعتمدة عىل دراس��ة الحاالت 

لتوضيح تحليلنا املتعدد املستويات عملياً.
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استكشاف التطبيق العملي

ركزن��ا يف الباب الثاين عىل وصف م��ا يحدث فعلياً ضمن املس��تويات املتعددة لعملية 

التطبي��ق.  فهناك يف كل مس��توى العديد من املواقع التي تضم العدي��د من األفراد الذين 

يعملون معاً عىل تشكيل وصياغة ما تكشف عنه عملية التطبيق.  كام رشحنا طريقة تعديل 

الربنامج الرئييس وتحسينه أثناء تنقله بني تلك الظروف واملستويات املختلفة بالنظام.  فلهذا 

التحلي��ل الوصفي أهميته البالغة؛ ألنه يس��اعد عملياً عىل وصف املس��ئول القائم بالعمل 

وبيئة العمل ضمن إطار نظام التطبيق.  لكنه ال ُيستخدم يف تقييم ما هو متوقع وال يطرح 

تفس��رياً لس��بب تنفيذ األنش��طة بتلك الطرق.  وبذلك فإنه ال يقدم رؤية متعمقة لطريقة 

تفاعل املرء مع تلك األنظمة املعقدة لتحسني عملية التطبيق ونتائجها والتي البد أن تتامىش 

مع القيم العامة والحفاظ عليها.

ولهذا الس��بب، كان لزاماً أن نتعمق أكرث يف دراس��ة اآلليات الفعلية املوجودة مبجاالت 

العمل اإلس��رتاتيجي التي تضمها أنظمة التطبيق.  وكام س��بق أن ناقشنا يف الفصل الثالث، 

توصلنا إىل فهم أن هذا التحليل يركز عىل دراسة تأثري السلطة والثقافة يف شكل السياسة أو 

الربنام��ج وجوهرهام الفني.  فقد عملنا خالل ذلك الفصل عىل طرح مفهومنا لتلك اآلليات 

وركزن��ا عىل القوانني والترشيعات وأحوال الس��وق واملامرس��ات املرشوعة إىل جانب القيم 

واملعتقدات.  بيد أن تلك املناقش��ة كانت مقتضبة إىل حد ما.  فاألنظمة االجتامعية تعكس 

الظروف الخاصة التي يصعب وصفها وصفاً عاماً إال يف إطار نظري بحت.  يف حني ميكن بكل 

س��هولة التعرف عىل التفاعل الحي بني آليات السلطة والثقافة السائدة ضمن سياق بعينه 

يف املامرس��ة العملية؛ فهذه هي القصص التي ُتروى دامئاً حول الدور الذي ميارسه التطبيق 

أثناء قيام األفراد بإحداث التغيريات يف نظام التطبيق.

أما يف هذا الفصل، فسنعمل عىل تفسري تلك اآلليات يف حاالت وظروف خاصة، مستغلني 

يف ذل��ك أمثلة حاالت صندوق دع��م ومتويل الواليات األكرث ترضراً ونظام تقييم وتحس��ني 

الجودة.  وللقيام بذلك، سنس��تفيد من تفاصيل الح��االت املقدمة عرب البابني األول والثاين.  
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كام سنمعن النظر يف الوقائع إلضفاء املزيد من الحياة عىل الحاالت محل الدراسة.  ونتيجة 

ذل��ك، أصبح من الرضوري تأكيد أن وصف هذه الحاالت غري قائم عىل دراس��ات بحثية أو 

حس��ابات تاريخية )أال يكون ذلك مماًل!(.  بل آثرن��ا عرضهم يف كتابنا هذا عىل أنها قصص 

توضيحي��ة للمس��اعدة يف وصف كيفية ظهور واس��تخدام آليات التطبي��ق عرب العديد من 

املحاوالت التي تهدف إىل حل املشكالت العامة.

والس��تكامل تفس��رينا لتلك الح��االت، عملنا عىل تطوي��ر أداة وآلي��ات تطبيق وتحليل 

للمخرجات )انظرامللحق ز(، باإلضافة إىل رشح عملية التطبيق خطوة بخطوة للمساعدة يف 

تطبي��ق تلك األفكار عىل حالة التطبيق الخاصة بك.  وكام هو الحال مع امللحقات األخرى، 

يوف��ر )امللحق ز( طريقة فعالة لتطبيق املبادئ التحليلي��ة عىل املواقف الحقيقية التي قد 

يواجهه��ا اآلخرون.  وهذا أمر رضوري؛ إذ يواجه العاملون يف بيئات أو مس��تويات مختلفة 

ضم��ن نظام التطبيق صعوبات يف فهم آلية اتخاذ القرارات يف املس��تويات األخرى التي قد 

يكون لها عواقب تؤثر يف النظام بأكمله.  فقد ال يدرك العاملون بالخطوط األمامية مربرات 

إعداد استامرة ما أو مطوية دعائية أو موقع بطريقة ما دون غريها؛ أو قد ال يوافق مديرو 

منظ��امت الخدمات عىل مه��ام وأدوار الربنامج املدرجة ضمن عقد الخدمات؛ أو قد يصاب 

العامل��ون يف مجال السياس��ة باإلحباط عندم��ا يعلمون أن العامل��ني بالخطوط األمامية ال 

يثقون يف أفكار الربنامج املدعمة بنتائج األبحاث.  ويتميز استخدام آليات التطبيق وتحليل 

املخرجات بالقدرة عىل تحسني مستوى فهم ما يسبب تلك األحداث، كام أنه يؤسس قواعد 

تنس��يق كفاءة عمليات التطوير التي يتم تنفيذها.  وبعبارة أخرى، فهي تس��اعد يف كشف 

الجذور الرئيس��ية ألهم القرارات اإلدارية والربامجية التي تتسم باملنطقية والوضوح ضمن 

مج��ال العمل اإلس��رتاتيجي، ولكن رمبا قد يكون لها عواقب غ��ري مقصودة إذا ما تم تنفيذ 

الربنامج يف بيئة أخرى.

وس��نتحدث يف هذا الفصل عن كل حالة من حاالت السياس��ة التي ندرس��ها، بداية من 

برنامج صندوق دعم الواليات األكرث ترضراً يف والية أوهايو ثم برنامج تقييم وتحسني الجودة 

يف مينيسوتا.  ونبدأ من نهاية القصة، مع تقديم ملحة عن الوضع الحايل لكل حالة، ثم نعود 

بالزمن للكش��ف عن طريقة صياغة الربنامج الرئييس الذي تشكل من خالل نظام التطبيق، 
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س��عياً لتحقيق النتائج الفعالة.  ثم نختتم دراسة كل حالة بتلخيص التحديات التي واجهها 

التطبيق طوال الطريق، ونعرج عىل تقييم نطاق تأثري النظام وخلقه لتهديدات يف مخرجات 

القيم العامة.

آليات التطبيق:  صندوق دعم وتمويل الواليات األكثر تضرراً:

بتاريخ 12 من أبريل، عام 2012، وبعد مرور أقل من عامني عىل إطالق برنامج صندوق 

دع��م الواليات األكرث ت��رضراً، نرشت صحيفة نيويورك تاميز تقري��راً صحفياً بعنوان "إخفاق 

وزارة الخزانة يف جهودها للتخفيف عىل أصحاب املنازل1".  وذكرت يف ذلك التقرير إخفاق 

صن��دوق دع��م الواليات األكرث ت��رضراً يف إنفاق ما ال يزيد عن )3%( فق��ط من ميزانيته يف 

مثاين عرشة والية بحلول نهاية الس��نة األوىل من تدشينه، فقد قدم املساعدة إىل نحو ثالثني 

ألف��اً فقط من أصحاب املنازل يف جميع أنحاء الدولة.  ك��ام وجه التقرير انتقاده إىل وزارة 

خزان��ة الواليات املتحدة، معتمداً عىل تقرير أعده الكونجرس قائاًل بأنها "افتقرت للتخطيط 

والقيادة" وفشلت يف وضع "معايري وتدابري واضحة لتحديد عدد أصحاب املنازل املستهدفني 

والوق��ت املخص��ص للتفاعل معهم وتوف��ري الخدمة لهم".  وكان ذل��ك التقرير، الذي أعده 

مفت��ش خاص تابع لربنامج تخفيف األعباء عن األص��ول املتعرثة )SIGTARP(، يحمل من 

قبيل الصدفة العنوان التايل:  "العوامل املؤثرة يف تطبيق برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً"، 

وتن��اول التحديات والصعوب��ات التي تواجه تطبي��ق برنامج تخفيف األعب��اء عن األصول 

املتعرثة، وخصوصاً عىل املس��توى االتحادي، والتي أدت إىل فشل الربنامج يف تحقيق وعوده 

وأهدافه2.  حتى يف الربع الثاين من عام 2014، عندما بدأ برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً 

يف الرتاج��ع، كان عدد أصحاب املنازل الذي تلقوا الدعم من الربنامج يف جميع أنحاء الدولة 

أقل كثرياً مام تم التخطيط لدعمه عند بداية التطبيق.  حيث كان العدد األويل املس��تهدف 

يف والية أوهايو هو مساعدة 63485 من أصحاب املنازل؛ يف حني مل يتمكن الربنامج، بحلول 

نهاية الربع الثاين من عام 2014، إال من خدمة نحو 20000 فقط من أصحاب املنازل، بعد 

انتهاء آخر صاحب منزل مستحق للدعم باستيفاء إجراءات التسجيل.

ميك��ن للمرء بعد النظر إىل تلك األرقام والتقديرات أن يستش��ف مرة أخرى أن "اآلمال 

الكربى يف واش��نطن" مل تتحقق عرب التطبيق، كام هو الحال يف التقييم الذي أجراه الدكتور 



التطبيق العميل الفعال التكامل بني السياسة العامة واإلدارة 258

الباب الثالث

جيفري بريسامن وآرون وايلدفسيك يف سبعينيات القرن العرشين والذي كان أساساً انطلقت 

من��ه بعد ذلك دراس��ات التطبي��ق3.  ويف الواقع، وكام أوضح تقرير املفت��ش الخاص التابع 

لربنام��ج تخفيف األعباء ع��ن األصول املتعرثة )SIGTARP(، يصل الكث��ري إىل االقتناع بأنه 

مجرد برنامج اتحادي فشل يف تحقيق وعوده بسبب إخفاق التطبيق.  لكننا نرى أن يف ذلك 

ضيق أفق، ألنه ي��رى الكثري من أصحاب املنازل الذين تلقوا الدعم، ومن ضمنهم املقيمون 

يف أوهايو، أن الربنامج قد حقق نجاحاً مبهراً.

فقب��ل أن يعم��ل برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً عىل توف��ري الدعم، واجه من فقدوا 

وظائفهم صعوبات جمة لس��داد أقس��اط الرهن وتوفري الطعام ألرسهم.  وقد ُعرف دارين 

بالتزامه بس��داد قسط الرهن ش��هرياً يف موعده طوال السنوات الخمس التي سبقت رشاءه 

ملنزل��ه يف كليفالن��د بوالية أوهايو.  ولكن بعدما أصبح عاط��اًل، أخربه املرصف الذي يتعامل 

معه بأنه لن يعرض عليه برامج الدعم واملس��اعدة املتاحة إال بعد تأخره عن س��داد أقساط 

الرهن ملدة ثالثة أش��هر - وهي املدة التي ترتاكم بعدها الفوائد ومصاريف القرض، ناهيك 

عن أن ذلك يعد سابقة سوداء يف سجل تعامالته املرصفية.  وحتى إن تأخر ملدة ثالثة أشهر 

يف س��داد قس��ط الرهن، فقد ال تنطبق علي��ه الرشوط الالزمة لتلق��ي خدمات برامج دعم 

الره��ن الت��ي يقدمها املرصف أو قد ال يكون لدى املرصف رغبة يف التعامل معه.  ولحس��ن 

الحظ علم دارين بأمر وجود برنامج دعم ومتويل الواليات األكرث ترضراً من خالل اإلعالنات 

الت��ي تبثها اإلذاعة.  وبعد أن أكمل الطلب اإللكرتوين لاللتحاق بربنامج دعم الواليات األكرث 

ترضراً وتحدث مع مستش��ار اإلس��كان عرب الهاتف، تم إعداد خط��ة خاصة به مع املرصف 

ال��ذي يتعامل معه لدفع أقس��اط الرهن طوال فرتة بحثه ع��ن وظيفة جديدة.  وحينها لن 

يضطر إىل املفاضلة واالختيار بني سداد قسط الرهن ورشاء مستلزماته املنزلية.  ولن يضطر 

إىل إخراج أطفاله من املدرس��ة واالنتقال للعيش مع األرسة للمساعدة يف تلبية احتياجاتها.  

كام أن س��جل تعامالته املرصفية س��يظل ناصعاً دون أي سابقة قد تحول بينه وبني رشاء أي 

مستلزمات يف املستقبل بسبب تعرثه السابق.

وعىل الرغم من أن دارين ليس ش��خصية حقيقي��ة، فإن حالته هذه تعد مثاالً توضيحياً 

للكث��ري من مش��رتي املنازل الذين يتلق��ون الدعم.  وندرك أن القص��ص التخيلية مثل قصة 
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داري��ن قد تعجز ع��ن التعبري عن األع��داد الحقيقية املخيفة التي تؤكد فش��ل الربنامج يف 

تحقي��ق أهدافه الرئيس��ية.  ويف النهاية، ونظراً الس��تثامر أموال دافع��ي الرضائب يف تنفيذ 

الربنام��ج، فللعامة الحق يف معرفة النتائج املتحققة من طريقة إنفاق تلك األموال.  كام أنه 

من الرضوري االلتزام بتحمل املس��ئولية، ويجب فتح التحقيقات عند وجود ش��بهة تحايل 

وخداع،  للتأكد من عدم إس��اءة اس��تغالل تلك األموال.  كام أنه م��ن الرضوري عند إجراء 

تحليل إلدخال التحس��ينات والتطوير أن نعمل عىل فهم طريق��ة عمل نظام التطبيق عىل 

جميع املس��تويات بدالً من تبادل االتهام��ات - وأال يقترص التحليل عىل الهيئات الحكومية 

االتحادية ووزارة الخزانة، أو عىل الجهات العاملة يف والية أوهايو أو يف غريها، أو حتى عىل 

التفاعل والتعامل مع أصحاب املنازل من األفراد.  والنتائج التي توصلنا إليها هي ما متخض 

عنه التعامل مع العراقيل واملشكالت، وكذلك ما أسفرت عنه النقاشات عرب جميع مستويات 

نظام التطبيق.  وباإلش��ارة إىل املصطلحات التي أوردناه��ا يف هذا الكتاب، ميكن القول بأن 

اآلليات املوجودة واملس��تخدمة ضمن مس��تويات مجاالت العمل اإلس��رتاتيجي واملنظامت 

والخطوط األمامية هي ما تسهم مبارشة يف تشكيل الربنامج الرئييس ونتائجه.

مؤشرات الفعالية:  النتائج التي تخلق قيمة عامة:

قب��ل الخوض يف تفاصيل الربنامج الرئييس وآليات نظ��ام التطبيق، يتوجب علينا العمل 

يف البداية عىل دراس��ة الغاي��ة الجوهرية من الربنامج.  ففي الفص��ل األول، وضعنا تعريفاً 

للتطبيق الفعال بصفته إحداث تغيري مدروس ومقبول مؤسسياً ومدفوع بإحدى السياسات 

أو الربام��ج، وه��و يركز عىل تحقي��ق نتائج ذات قيمة عامة.  ولكن أىن لن��ا أن نحدد ما إذا 

كان��ت املخرجات مرتكزة عىل خل��ق القيمة العامة؟  فكام الحظن��ا يف الفصل األول، ليس 

هناك تعريف واحد للقيمة العامة ميكن أن تتفق عليه جميع مجاالت السياس��ة والربامج.  

بل يتميز تقييم القيمة العامة باعتامده يف األس��اس عىل الس��ياق الخاص واملحدد، ويرتكز 

عىل اإلجامع العام حول الطريقة التي يتم تنفيذ الربنامج بها وكذلك التغيريات املرغوب فيها 

والتي يجب تحقيقها.  وأحياناً يتم تفس��ري ذلك جزئياً يف الهدف الترشيعي، ولكن يف أحيان 

كثرية أخرى، يتشكل "اإلجامع العام عىل القيمة العامة" بشأن أحد السياسات أو الربامج من 

خالل التفاعالت ضمن إطار مجال السياسة.
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فق��د ت��م اعتامد برنامج دع��م الواليات األكرث ت��رضراً مبوجب ترشيع مس��تمد من قانون 

الطوارئ لتحقيق االس��تقرار االقتصادي )EESA( لع��ام 2008.  وكام هو الحال مع الكثري من 

الربام��ج العامة، مل تكن الغاية الجوهري��ة من قانون الطوارئ لتحقيق االس��تقرار االقتصادي 

ه��و إع��داد برامج مثل دعم ومتويل الواليات األكرث ترضراً.  بل كان الهدف الرئييس من إصدار 

قانون الطوارئ لتحقيق االس��تقرار االقتصادي هو دعم اس��تقرار االقتصاد وسوق اإلسكان عرب 

رشاء "األص��ول املتعرثة" من املؤسس��ات املالية داخل الواليات املتح��دة التي كانت تعاين من 

خطر اإلفالس إبان فرتة الكساد العظيم.  وبصفة عامة، سمح قانون الطوارئ لتحقيق االستقرار 

االقتص��ادي بإنفاق وضخ ما يقارب 700 مليار دوالر أمري��يك يف صناديق الدعم االتحادية؛ إال 

أن إج��اميل حصة صندوق دعم ومتوي��ل الواليات األكرث ترضراً مل تبلغ س��وى 7.6 مليار دوالر 

عند ذروتها، أي ما يكاد يعادل )1%( من إجاميل ميزانية الواليات املتحدة4.  ويكفي القول بأن 

تحديد الغاية الحقيقية من برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً مل يكن االهتامم الرئييس لترشيع 

قانون الطوارئ لتحقيق االس��تقرار االقتصادي.  بل كانت الغاي��ة من قانون الطوارئ لتحقيق 

االس��تقرار االقتصادي فيام يتعلق بصندوق دعم األطراف األكرث ترضراً هي "اس��تعادة السيولة 

وتحقيق االس��تقرار يف النظام املايل، واستخدام مخصصات متويل برنامج تخفيف أعباء األصول 

املتع��رثة بطريقة تحافظ عىل ملكية املنازل وتدعم توف��ري الوظائف وتنمية االقتصاد، وتحمل 

املسئولية العامة عن مامرسة تلك السلطة، ذلك إىل جانب حامية قيم املنازل وأشياء أخرى5".

وقد كان لوزارة الخزانة األمريكية الس��لطة العامة وحرية الترصف.  حيث التقى ممثلو 

وزارة الخزان��ة، يف إطار تصميم برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً، مع العديد من األطراف 

الفاعلة والعاملة يف مجال السياس��ة عىل املستوى االتحادي للتعرف عىل الحصة التي ميكن 

اس��تغاللها من إجاميل متويل برنامج تخفيف أعباء األصول املتعرثة ملساعدة أصحاب املنازل 

املعرضني لإلعس��ار وحجز الرهن بصورة مبارشة.  ويف النهاية، تعمدت وزارة الخزانة التوسع 

يف تحدي��د أه��داف برنامج دعم ومتويل الواليات األكرث ت��رضراً "بهدف الحفاظ عىل ملكية 

املنازل والحامية من حجز الرهن"؛ ولذلك منحت الواليات صالحيات وس��لطات أكرب متكنها 

م��ن تحدي��د الطريقة امُلثىل الس��تغالل األموال يف اجتي��از الصعاب والتحدي��ات املوجودة 

مبجتمعاتها.  وتس��بب القصور يف تحديد التعلي��امت الدقيقة للربنامج االتحادي تلقيه نقداً 

نظراً لكونه أحد العوامل املس��اهمة يف ضعف التطبي��ق6.  وعىل الرغم من وجود قدر من 
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املرون��ة املقصودة يف إعداد هذا النوع م��ن التصاميم، فإن الواليات قد واجهت العديد من 

التحدي��ات نظراً للتف��اوت يف الظروف االقتصادية املحلية واألس��واق العقارية.  ففي بعض 

الواليات )مثل:  نيفادا(، انخفضت قيمة املس��اكن لتق��رتب من نصف أعىل قيمة لها، وكان 

ذلك س��بباً رئيسياً يف اإلعس��ار وحجز الرهن.  ويف واليات أخرى، مبا فيها أوهايو، مل تنخفض 

قيمة املس��اكن بنس��بة كبرية، ولكن تفاقمت أزم��ة البطالة، ومن ثم فقد ع��دداً كبرياً من 

املواطن��ني منازلهم نتيجة لإلعس��ار وحجز الرهن7.  ونظراً لطبيعة هذه املش��كلة، كان من 

الرضوري العمل عىل تصميم سياس��ة متنح الواليات الصالحي��ة عىل تطوير وتنفيذ برامجها 

الخاصة ومتكينها من تطبيق حلول تتامىش مع خصوصية كل والية8.  

وبناًء عىل ذلك، ولفهم طبيعة اإلجامع عىل القيمة العامة لربنامج صندوق دعم الواليات 

األك��رث ت��رضراً، لزم نقله وتحويله من مجال السياس��ة عىل املس��توى االتح��ادي إىل مجال 

السياسة عىل مستوى الوالية.  وقد اهتمت الواليات بالتوجيهات املقدمة من وزارة الخزانة 

والترشيع��ات االتحادية، كام أنها تحملت أيضاً مس��ئولية تحديد غاياتها العامة من تطبيق 

برامجه��ا.  فتحمل��ت هيئة أوهايو لتمويل املس��اكن )OHFA(، بصفتها الجهة التي تتلقى 

الدعم من وزارة الخزانة، مس��ئولية صياغة األهداف والغايات املنشودة من تطبيق برنامج 

أوهاي��و لدعم ومتوي��ل الواليات األكرث ترضراً.  وقد عملت هيئة متويل اإلس��كان يف أوهايو 

عىل تش��كيل لجنة مشرتكة ضمت عدداً من الهيئات للمساعدة يف توفري املعلومات الالزمة 

لتصميم الربنامج الخاص بالوالية.  ونظراً ملا تتمتع به تلك الهيئات من خربات، فقد شكلت 

مصدراً للصالحيات أثناء مرحلة تصميم الربنامج.  فعىل سبيل املثال، متكنت إدارة الوظائف 

والخدمات األرسية يف أوهايو بالتعاون مع إدارة رضائب أوهايو، من توفري البيانات املتعلقة 

بع��دد ومواقع أصحاب املن��ازل العاطلني يف والية أوهايو، وقد اس��تخدمت تلك األرقام يف 

تحديد نوع وحجم املساعدات الالزم توفريها من خالل برنامج أوهايو9.

كام عقدت هيئة متويل اإلسكان يف أوهايو اجتامعاً مع شبكة كبرية من األطراف املعنية، 

التي شملت بعض السياس��يني واملؤسسات املالية، ومنظامت الدعم واإلسكان غري الربحية، 

للمس��اعدة يف تحدي��د أولويات الربنامج.  وقد حددت هيئة متويل اإلس��كان يف أوهايو، يف 

عرضها الرسمي املقدم إىل وزارة الخزانة، أهدافها بالطريقة التالية:  "متاشياً مع هدف قانون 

الطوارئ لتحقيق االس��تقرار االقتصادي وبرنامج تخفيف األعباء عن األصول املتعرثة، يهدف 
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برنامج أوهايو إلعادة االس��تقرار، إىل حامية قيمة املس��اكن، والحفاظ عىل ملكيتها، وتوفري 

الوظائ��ف ودعم النمو االقتصادي وتحمل املس��ئولية العامة"10.  ويوضح املربع رقم )1-7( 

التفاصيل املتعلقة بهدف الربنامج املذكور يف املقرتح املقدم، متضمناً ذلك املبادئ اإلرشادية 

املقررة واملواضيع املشرتكة التي تنشأ من مشاركة األطراف املعنية.

املربع )1-7(

أهداف برنامج صندوق دعم الواليات األكرث ترضراً

ش��كلت هيئة دعم اإلسكان يف أوهايو فريقاً يضم العديد من الجهات والهيئات بهدف صياغة إسرتاتيجية 

لالستجابة لطلبات تقديم عروض تنفيذ برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً.  وفيام ييل عرض للمبادئ اإلرشادية 

املقرتحة يف مقرتح والية أوهايوأ:

- تحسني إمكانيات تحقيق نتائج ُمستدامة من تطبيق برنامج صندوق متويل اإلسكان لدعم الواليات األكرث ترضراً.

- استغالل الشبكات والبنى التحتية القامئة يف تعزيز ودعم تنفيذ الربامج التي يطورها صندوق متويل اإلسكان 

لدعم الواليات األكرث ترضراً.

- التدخل املبكر قدر اإلمكان لزيادة عدد األفراد املؤمنني ضد حجز الرهن غري الرضوري.

- االس��تغالل األمث��ل لكل دوالر تخصصه والي��ة أوهايو لربنامج صندوق متويل اإلس��كان لدعم الواليات األكرث 

ترضراً، عرب إعداد برامج فعالة تتسم بالكفاءة.

- تطبيق برنامج يتسم بالشفافية، وتطوير وسائل إعداد التقارير واإلرشاف والتي متكن من تحمل املساءلة واملحاسبة.

- إنفاق األموال بطريقة مجدية، باستخدام البيانات التي تدعم قرارات التمويل واالستحقاق. 

واش��تملت املواضيع املشرتكة التي تنشأ من مش��اركة األطراف املعنية، كام ظهرت يف مقرتح التمويل عىل 

ما ييلب:

- إعداد برنامج متكامل يربط بني أصحاب املنازل واملصادر املتاحة كالتدريب الوظيفي والتوعية املالية بهدف 

تحسني القدرة عىل تحقيق نتائج مستدامة.

- إدراج خدمات االستش��ارات اإلس��كانية والقانونية ضمن برنامج أوهايو للمساعدة يف توجيه أصحاب املنازل 

ومساعدتهم يف إجراءات عملية الرهن وتحسني فرص نجاحهم.

- تقديم الدعم واملساعدة ألصحاب املنازل العاطلني من خالل سداد مديونياتهم.

- تصميم برنامج أوهايو بقدر من املرونة مينح املستشارين القدرة عىل صياغة خطة خاصة لكل صاحب منزل، 

لرفع جودة الحلول املنفردة وتحسني فرصة حصول صاحب املنزل عىل نتيجة إيجابية ومستدامة. 

/http://www.treasury.gov/initiatives/financial-stabiIity/programs/housing-programs/hhf-أ

Documents/HHFfinalproposal %2042011-11-.pdf. 

 .Ibid-ب
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يعد التفكري يف كيفية مالءمة الربنامج وموقعه بالنسبة لتغيري كل من النظام واملجموعة 

املس��تهدفة، وجودة النتائج واملخرجات النهائية، من الط��رق املهمة لفهم ومعرفة الهدف 

العام للربنامج.  والجدول رقم )7-1( هو نسخة مكررة من الجدول الذي عرضناه يف الفصل 

األول ضمن سياق الهدف العام يف برنامج صندوق دعم الواليات األكرث ترضراً.  ومن املدهش 

امتداده ليشمل التغيري يف كل من النظام واملجموعة املستهدفة، فيام يتعلق بكل من جودة 

العملية والنتائج النهائية.

ويعد التغيري النهايئ املستهدف نظاماً خدمياً متكاماًل ملساعدة أصحاب املنازل، والعاطلني 

منهم عىل وجه الخصوص، باإلضافة إىل تخفيض معدالت اإلعسار وحجز الرهن بنسبة كبرية.  

فه��ذه هي النتائج الطموح��ة لتطبيق أحد الربامج الجديدة.  لذا س��نتناول يف الباب التايل 

كيفية صياغة الربنامج الرئييس يف محاولة لتحقيق تلك الطموحات.

التطبيق العملي للبرنامج الرئيسي:  كيف يتم تشكيله من خالل اآلليات والبنية 
االجتماعية؟

من املمكن توظيف العديد من تكنولوجيا الربامج للوقاية من اإلعس��ار وحبس الرهن، 

فهذا هو التغيري األسمى املنشود تحقيقه يف الفئة املستهدفة بوالية أوهايو عرب برنامج دعم 

األطراف األكرث ترضراً.

جدول )1-7(

مؤرشات الفعالية يف برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً

املخرجات النهائيةنتائج جودة العمليات

واملس��ئولية التغيري يف عمليات األنظمة الربنام��ج  ش��فافية 

الهامة؛ منح املستش��ارين مرونة 

تطبيق حلول مخصصة.

استغالل الشبكات والبنى التحتية القامئة 

لتنفيذ برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً؛ 

إدراج الخدمات االستش��ارية اإلس��كانية 

والقانونية؛ اس��تغالل فرص متويل برنامج 

دعم الوالي��ات األكرث ت��رضراً عرب إعداد 

برنامج يتس��م بالكف��اءة؛ إنفاق األموال 

بطريقة مجدية، باستخدام البيانات.
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املخرجات النهائيةنتائج جودة العمليات

التغيري يف املجموعات 

املستهدفة

التدخ��ل املبك��ر وإع��داد خطة 

مخصص��ة للرب��ط ب��ني أصحاب 

املنازل واملوارد املتاحة.

مساعدة أصحاب املنازل العاطلني 

يف تجنب اإلعسار وحجز الرهن؛ 

تحس��ني إمكانية تحقي��ق نتائج 

مستدامة.

وق��د تم تطبي��ق العديد من الربامج عىل املس��تويات القومية واملحلية وعىل مس��توى 

الوالي��ة، يف محاول��ة للتغلب عىل تفاقم أزمة اإلعس��ار وحجز الره��ن يف الواليات املتحدة 

بع��د األزمة االقتصادية واألزمة العقارية التي ش��هدتها يف ع��ام 2008.  حيث قدمت بعض 

الربامج الدعم والتمويل املبارش ألصحاب املنازل املعرسين ملساعدتهم يف سداد أقساط رهن 

منازله��م.  بينام عملت برامج أخرى عىل تقديم الخدمات االستش��ارية والتعليمية ليتمكن 

أصحاب املنازل من التعامل بصورة أفضل مع مقرضيهم والتعرف عىل نظام الرهن العقاري.  

وعملت برامج أخرى عىل متويل هدم املمتلكات املحتجزة يف املجتمعات، عىل أمل تحقيق 

اس��تقرار قيمة املس��اكن ووقاية املجتمع من تزايد معدل اإلعس��ار وحجز الرهن.  أما عىل 

املستوى االتحادي، فقد تم تقديم حوافز مالية إىل مؤسسات اإلقراض نظري قيامها بالتفاوض 

بشأن قيمة الرهن ملساعدة أصحاب املنازل املعرسين.

وبالنظر إىل جميع هذه االحتامالت، اهتمت والية أوهايو، ش��أنها شأن معظم الواليات 

األخ��رى، برتكيز جهود برنامجها الخ��اص بدعم الواليات األكرث ترضراً ع��ىل تقديم التمويل 

املبارش إىل أصحاب املنازل املس��تحقني لس��داد أقس��اط الرهن العقاري.  ووفقاً ملا يوضحه 

املربع )3-4(، ضم برنامج أوهايو يف األساس أربعة خيارات مختلفة لخدمة أصحاب املنازل، 

متبعاً يف ذلك األمثلة املقدمة من وزارة الخزانة وما تبنته الواليات األخرى أيضاً.  ملاذا حدث 

ذلك؟  عىل الرغم من منح الواليات املستحقة للدعم حق تصميم تقنيات برامجها الخاصة، 

إال أن املوافقة أو الرفض النهايئ لخطط الوالية كان بيد وزارة الخزانة األمريكية.  وشكل هذا 

التخصي��ص والتحديد عنرصاً مهاًم وفريداً يف تصميم سياس��ة برنامج دعم ومتويل الواليات 

األكرث ترضراً، وهذا ما مييزه عن غريه من املبادرات االتحادية لدعم ومتويل اإلعس��ار وحجز 

الرهن العقاري.  وبينام توقع القامئون عىل صياغة السياس��ات اختيار التقنيات واألس��اليب 
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بناًء عىل مدى فعاليتها وكفاءتها يف التغلب عىل مش��كالت الرهن العقاري التي تعاين منها 

الوالية، فإنه ال يحدث دامئاً بهذه الصورة يف املامرسة العملية ويف الواقع.

ومن املؤكد قيام الواليات بدراس��ة ومراعاة مش��كالتها املحلية الالزم مواجهتها، ولكن مل 

تختل��ف املقرتحات التي تقدمت بها الوالي��ات إىل وزارة الخزانة يف مضمونها كثرياً كام كان 

متوقعاً.  ولقد اعُتمد ما يزيد عىل س��تني برنامجاً يف مثاين عرشة والية11.  وبالنظر إىل عنارص 

الربامج املختلفة، ميكننا اختصار التقنيات املقرتحة يف خمس��ة أنواع مختلفة، وهي تتفاوت 

قلياًل يف طرق هيكلتها بني الواليات املختلفة، وتتطابق إىل حد كبري مع التقنيات املستخدمة 

يف والية أوهايو12.  وهذا ما يعرب عن تطبيق جزء من توجيهات وزارة الخزانة، متضمناً ذلك 

األمثلة الس��تة املمكنة ألنواع التقنيات )فلم يكن الهدف منها أن تكون شاملة(، وجزء آخر 

مّث��ل القيود املفروضة عىل االس��تخدامات املرصح بها ألموال الدع��م وفقاً لتعليامت وزارة 

الخزانة.  فعىل س��بيل املثال، اقرتحت بعض الواليات، ومنها أوهايو، اس��تخدام التمويل يف 

تقديم استش��ارات اإلس��كان، والتدريب الوظيفي أو الدعم القان��وين.  إال أن وزارة الخزانة 

قررت أن هذه االس��تخدامات تخرج عن نطاق الهدف من الترشيع املنظم للعمل13.  وكان 

من أسباب توجيه تلك األموال رغبة الواليات يف اختيار سبل التدخل التي ُعرفت بنجاحها أو 

عىل األقل قد تم االستفادة منها من قبل.  فأسهم هذا النوع من تتبع مسار الغري يف إضفاء 

الرشعي��ة والتأمني ضد التدهور املس��تقبيل إن مل تحقق التدخالت النتيجة املنش��ودة منها.  

فعىل س��بيل املثال، عملت والية بنس��لفانيا، قبل أطالق برنامج دعم ومتويل الواليات األكرث 

ترضراً، عىل تطبيق برنامج لتجنب اإلعس��ار وحجز الرهن العقاري واملوجه ألصحاب املنازل 

العاطلني عن العمل )املعروف بربنامج املساعدات الطارئة ألصحاب املنازل املعرسين(، وقد 

استخدمت الواليات هذا الربنامج كنموذج مرجعي لربامجها.  ونتيجة لذلك، أسهمت القيود 

والعراقيل التي يفرضها الترشيع، ومنوذج اإلرش��ادات التي قدمتها وزارة الخزانة، إىل جانب 

مناذج التدخل يف إعس��ار الرهن العقاري الحالية، يف تش��كيل نطاق الخيارات القّيمة التي 

تبنتها الواليات – كوالية أوهايو – عند تطبيقها لربنامج دعم الواليات األكرث ترضراً.

كام عمل برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً، من خالل تش��كيل س��بل التدخل املمكنة، 

عىل تبس��يط تعقيدات الربنامج عند تطبيقه.  حيث تباينت سبل التدخل الهادفة إىل الحد 

من اإلعس��ار وحج��ز الرهن، وهو الهدف املعل��ن من تطبيق برنامج دع��م الواليات األكرث 
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ترضراً، من حيث مدى تعقيدها.  وتعتمد درجة التعقيد بناًء عىل السلوكيات أو املشكالت 

املس��تهدفة.  فعىل س��بيل املثال، يتطلب اس��تهداف عدم االس��تقرار املايل الذي يعاين منه 

أصح��اب املنازل من األف��راد إىل تطبيق حلول فردية مام يخلق مزيداً من الخطوات املتبعة 

ب��ني املدخ��الت واملخرجات.  وهذا التدخل يختلف عن تلك الحل��ول التي تهدف إىل هدم 

املن��ازل املهجورة يف الحي.  ولكال النوعني من التدخل الغاية ذاتها وهي الحد من اإلعس��ار 

وحج��ز الرهن العقاري، فاألول يزيد من احتامل قدرة صاحب املنزل عىل س��داد أقس��اط 

الرهن العقاري الش��هرية، يف حني يزيد الثاين من قيمة املمتلكات املوجودة بالحي وتقليص 

معدل انتش��ار حاالت اإلعس��ار وحجز الرهن يف نطاق جغرايف معني.  وال شك أن استهداف 

تغيري سلوك البرش عرب عمليات وإجراءات منوذجية وروتينية، أصعب كثرياً، بل أقل فعالية، 

من اس��تهداف املس��اكن نفس��ها للتخلص منها.  ففي برنامج دعم الوالي��ات األكرث ترضراً، 

انصب تركيز جميع الربامج األولية التي أقرتها وزارة الخزانة عىل اس��تهداف االستقرار املايل 

ألصحاب املنازل.  وبدالً من أن تبدأ الواليات من الصفر لتحديد الحلول الخاصة واملناس��بة 

لكل صاحب منزل، آثرت العمل عىل تحديد مجموعة من سبل التدخل التي ترقى إىل تلبية 

تطلعات مجال السياس��ة.  ويف هذا الش��أن، أس��هم التعاون مع وزارة الخزانة العتامد سبل 

التدخل املختلفة يف تقليص مستوى التعقيد وتعزيز القدرة عىل توفري طرق تدخل منوذجية.

 بعد ذل��ك أصبح برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً أقل تعقيداً وذلك بعد تركيز مجال 

السياس��ة عىل املخرجات بدالً من النتائ��ج.  فالهدف من برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً 

هو تجنب اإلعس��ار وحجز الرهن؛ لذا كانت النتيجة الرئيس��ية هي عالج حاالت اإلعس��ار 

وحج��ز الرهن.  وأياً كان الوضع، فإنه من الصعب قياس هذه النتيجة لكونها تتأثر بالعديد 

م��ن العوامل التي قد تخرج عن نطاق س��يطرة برنامج دعم الوالي��ات األكرث ترضراً.  فعىل 

س��بيل املثال، إذا تلقى صاحب املنزل الدعم من الربنامج واستطاع االلتزام بالسداد املنتظم 

ألقس��اط الرهن العقاري ملدة عامني لكنه أخفق وتعرض لحجز الرهن يف العام الثالث، فهل 

نعد هذه النتيجة نجاحاً أم فشاًل؟  قطعاً شّكل تكرار اإلخفاق بني املقرتضني املتلقني للدعم 

مش��كلة مزمنة مصاحبة لجهود التدخل يف دعم اإلعسار والرهن العقاري منذ وقوع األزمة.  

فام هو معدل تكرار اإلعس��ار املسموح به ليس��تمر اعتبار الربنامج ناجحاً؟  وما التدخالت 

الالزمة الكتشاف حاالت تكرار اإلعسار ومن ثم تجنبها؟
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ونظراً ملدى التعقيد يف قياس نتائج اإلعس��ار وحجز الرهن والضغوط السياسية لإلنفاق 

ع��ىل متويل الربنامج، احتلت مخرجات الربنام��ج، كعدد متلقي الخدمة من أصحاب املنازل 

والدوالرات املنفقة، مكان��ة األولوية القصوى يف برنامج دعم ومتويل الواليات األكرث ترضراً.  

وعىل مستوى املجال، طالبت وزارة الخزانة الواليات بتقديم تقارير توضح بيانات األداء كل 

ثالثة أش��هر أي بصفة ربع س��نوية.  فتلك التقارير التي تركز عىل األداء ُتستخدم يف األساس 

ملعرفة األموال املنفقة وعدد أصحاب املنازل الذين تلقوا الخدمة، باإلضافة إىل اإلحصائيات 

العام��ة التي تدرس حالة الوالية من حيث نتائج التوظيف واإلعس��ار14.  أما عىل مس��توى 

مجال السياس��ة، فكان هناك العديد من املبادرات االتحادية لدعم اإلعس��ار وحجز الرهن 

الت��ي تلقت نقداً الذعاً بس��بب دعمها لعدد قليل من أصح��اب املنازل عىل عكس الخطط 

الت��ي اس��تهدفتها تلك املبادرات.  وكان ذلك س��بباً ألن يواجه برنام��ج دعم الواليات األكرث 

ت��رضراً ضغطاً هائاًل لتقييم أكرب عدد من املقرتضني يف أرسع وقت ممكن.  كام كانت وزارة 

 )TARP( الخزان��ة تحت الضغط إلنفاق أموال برنام��ج تخفيف األعباء عن األصول املتعرثة

قبل انتهاء سلطتها بحلول أكتوبر 2010.  وهذا ما أدى إىل أن احتل تخصيص مبالغ التمويل 

وإنفاقها محور االهتامم بصفته املؤرش الرئييس عىل نجاح الربنامج.  وعىل الرغم ماّم حققه 

ذلك من تبس��يط قياس النتائج مثل معدالت تكرار اإلعس��ار وسحب الرهن، فإنه كان من 

املرجح مقايضة بني التدخالت املصممة بهدف تقديم أكرب قدر من املساعدة ألكرب عدد من 

املقرتضني يف أرسع وقت ممكن، وس��بل التدخل للحد من حاالت اإلعسار وتعزيز االستقرار 

الطويل األمد لقطاع اإلس��كان.  وباختصار، يعد تجنب اإلعس��ار وحجز الرهن من الغايات 

املعقدة التي يتطلب تحقيقها استخدام تقنيات وأساليب معقدة.  وقد تم تقليص اإلجراءات 

املعقدة يف برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً عىل مس��توى مجال السياسة من خالل وضع 

سبل التدخل املوحدة والنموذجية والرتكيز القصري األمد عىل املخرجات - وهي زيادة عدد 

أصحاب املنازل متلقي الخدمة ومبالغ التمويل املنفقة – بدالً من تخفيض معدالت اإلعسار 

وحجز الرهن عىل املدى الطويل.

ك��ام تم إدخال الكثري م��ن الهياكل البنائية عىل الربنامج الرئي��يس لدعم الواليات األكرث 

ت��رضراً وخضعت صياغ��ة الربنامج للتمحيص والتحليل، وذلك عىل مس��توى املنظمة ضمن 

نظام التطبيق املتبع يف املنظمة املانحة للرتخيص )هيئة متويل اإلس��كان يف أوهايو(، وضمن 
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املنظامت االستش��ارية غري الربحية املعنية بتوفري الخدمات لإلسكان، وكذلك ضمن مزودي 

الخدمات من مؤسس��ات اإلقراض الخاصة التي تقر يف النهاية إما بقبولها أو رفضها لخطط 

توف��ري دعم الرهن العق��اري ألصحاب املن��ازل.  ومل يكن الدور الذي متارس��ه هيئة متويل 

اإلسكان يف أوهايو بصفتها السلطة املنظمة لربنامج دعم األطراف األكرث ترضراً، دوراً جديداً.  

وقد كانت الهيئة، ش��أنها يف ذلك شأن غريها من جهات متويل اإلسكان عىل مستوى الوالية، 

متارس دورها املحوري بالفعل من خالل تنسيق أنشطة األطراف املعنية بالوالية فيام يتعلق 

بحل��ول تجاوز أزمة الره��ن العقاري.  كام عملت هيئة متويل اإلس��كان يف أوهايو س��ابقاً 

عىل تنس��يق مبادرات مامثلة، وهو ما جعل األطراف العاملة األخرى تراها السلطة املعنية 

بتحمل مسئولية الربنامج.

وقد متيز الهيكل الحايل والذي أعدته هيئة متويل اإلسكان يف أوهايو يف إحدى مبادراتها 

الس��ابقة، واملعروف باس��م "أنقذوا حلم أوهاي��و"، بأن له القدرة عىل دع��م تنفيذ برنامج 

متوي��ل ودع��م الواليات األكرث ترضراً أو إعاقته.  فمن ناحية، يس��هم ه��ذا الهيكل يف خلق 

بنية تحتية مجهزة ميكن اس��تغاللها يف تدش��ني وتطبيق برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً.  

وعملت الهيئة عىل متويل املنظامت غري الربحية املعنية بتمويل اإلسكان يف الوالية من أجل 

تقديم الخدمات االستش��ارية والقانونية ألصحاب املنازل املعرضني لحجز الرهن.  وأسهمت 

البنى التحتية الحالية إلعداد التقارير وتقنية املعلومات التي كانت متاحة لالستخدام ضمن 

الجهات الفرعية املانحة التابعة لهيئة متويل اإلسكان يف أوهايو، يف تسهيل أنشطة التنسيق 

والتواصل بني األطراف املش��اركة.  كام كان للمنظامت الخدمية غري الربحية شبكات مكنتها 

من الوصول بس��هولة إىل الفئات املس��تهدفة من املواطنني.  لذلك، وعىل الرغم من اختالف 

الربنام��ج الرئي��يس املتاح من خالل مب��ادرة أنقذوا حلم أوهايو ع��ن برنامج صندوق دعم 

الواليات األكرث ترضراً، فإن الفئة املس��تهدفة كان��ت واحدة، وهي أصحاب املنازل املعرضني 

لحج��ز الرهن.  وكام الحظنا م��ن املربع )7-1( وجود اعتقاد قوي لدى األطراف املش��اركة 

يف هيئة متويل اإلس��كان بوالية أوهايو، برضورة تعزي��ز برنامج متويل الواليات األكرث ترضراً 

للبنى التحتية الحالية، ومتويل ذات املؤسسات العاملة يف توفري خدمات استشارات اإلسكان 

إلمداد برنامج متويل الواليات األكرث ترضراً بخدمات التس��جيل.  كام أن األطراف املش��اركة 

تسعى إىل حث الشبكات الحالية عىل التعاون والعمل مع الفئات املستهدفة.  ومن املؤكد 
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أن��ه لوال توافر تلك البنى التحتية بالفعل، ملا اس��تطاعت والية أوهايو إطالق برنامج متويل 

الواليات األكرث ترضراً خالل الفرتة الزمنية املحدودة التي حددتها الحكومة املحلية.  لذا كان 

للبنى التحتية الحالية دور بالغ األهمية يف هذا الشأن.

ومن ناحية أخرى، تس��بب العمل من خالل البنى التحتي��ة الخاصة بإنقاذ حلم أوهايو 

يف عرقل��ة الخيارات املتاح��ة أمام برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً، ورمبا أس��فر ذلك عن 

وجود عمليات غري مثالية أو متقنة سلوكياً ألنشطة الربنامج، وكان من املمكن تحقيق نتائج 

أفض��ل ل��و تم تصميمها دون النظ��ر يف البنية التحتية الخاصة بربنام��ج إنقاذ حلم أوهايو.  

لقد ُصممت البنى التحتية ملبادرة أنقذوا حلم أوهايو بهدف تقديم الخدمات االستش��ارية 

ألصح��اب املن��ازل املتعرثين، وليس لتقدي��م الدعم املايل املبارش.  وقد حظ��ر برنامج دعم 

الواليات األكرث ترضراً، مبوجب القانون، اس��تغالل متويل الربنامج يف س��داد قيمة الخدمات 

االستش��ارية أو القانونية.  وبغض النظر عن جهود ومحاوالت هيئة متويل اإلس��كان بوالية 

أوهايو للحصول عىل اس��تثناء أو إعفاء من هذا الحظر، فإن الخدمات االستش��ارية مل تكن 

جزءاً من برنامج دعم األطراف األكرث ترضراً.  لذا كانت مشاركة برنامج دعم الواليات األكرث 

ت��رضراً قامئة يف األس��اس عىل منطق تغيري مختلف متاماً، عىل الرغ��م من توجيهه إىل الفئة 

املستهدفة نفسها.

وتس��بب ذلك أيضاً يف خلق املزيد من التحديات يف املؤسس��ات الخدمية.  فبينام كانت 

خرباتهم الرئيس��ية تركز عىل الخدمات االستش��ارية لإلس��كان، مل يكن مسموحاً لها بتقديم 

خدماتها إىل العمالء الذين ميولهم برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً.  وبينام ُتعرف خدمات 

استشارات اإلس��كان بكونها تقنية تغيري تس��تهدف املواطنني، فقد كان ُيعرف برنامج دعم 

الواليات األكرث ترضراً )تس��جيل العمالء( بصفته تقنية معالجة ش��ئون املواطنني، إذ يتم من 

خالله جمع الوثائق واملس��تندات، والتأكد من األهلية ومتابعة الحالة للتأكد من اس��تيفاء 

جميع الوثائق واملستندات الالزمة.  ولقد افتقرت بعض املنظامت االستشارية للبنى التحتية 

الالزم��ة ملعالجة كميات ضخمة من األعامل الورقية، وهو م��ا أدى إىل خلق عقبات وتأخر 

زمن��ي يف خدمة الفئات املس��تهدفة من املواطنني.  كام أدى ذل��ك، يف العديد من الحاالت، 

إىل خلق تعارض بني الربنامج واألهداف املؤسس��ية.  كام مل يحبذ بعض املؤسسات الخدمية 
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اس��تثامر وقتها ومواردها يف برنامج جديد يتطلب املزيد من األعامل الورقية وقدراً أقل من 

املهارات، وذلك بس��بب فشل برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً يف منح املنظامت الخدمية 

ما يعوضها عن ضخامة أعداد العمالء.

ك��ام أن��ه ميكن اعتبار مؤسس��ات التمويل مؤسس��ات خدمي��ة بالنس��بة لربنامج دعم 

الواليات األكرث ترضراً، كام أنها تخضع لس��لطة الس��وق.  فال ميكن أن تؤثر قرارات مشاركة 

جه��ات اإلقراض يف الربنامج فيام تحققه من أرباح أو موقعها يف الس��وق.  وعىل الرغم من 

ندرة تفاعل جهات التمويل مع املش��اركني يف برنامج دع��م الواليات األكرث ترضراً، فإنه من 

الرضوري أن يوافقوا عىل تقديم أي دعم أو متويل للمساعدة يف الرهن العقاري املقدم من 

خ��الل برنامج دع��م الواليات األكرث ترضراً.  فالرهن العقاري ه��و التزام قانوين بني أصحاب 

املنازل )املقرتضني( واملؤسس��ات املالية )املقرضني(، وله إجراءاته الخاصة لتحصيل األقساط 

املستحقة واملطالبة بسحب الرهن عند عدم االلتزام بالسداد.  ونظراً ألن الدعم املقدم من 

خالل برنامج متويل الواليات يتطلب إدخال تغيريات عىل رشوط وأحكام الرهن العقاري أو 

إرشادات الخدمة املقدمة من املستثمر، كان رضورياً أن يوافق املقرضون عىل املشاركة، وأن 

يتم إع��داد هيكل الربنامج بطريقة يقبلها املقرضون.  وكانت هذه إحدى املش��كالت التي 

واجه��ت الربامج االتحادية الس��ابقة املعنية بدعم الرهن العق��اري، فقد كان من الصعوبة 

الحص��ول عىل مش��اركة وامتثال جهات اإلقراض الخاصة.  وق��د كان الهدف من العمل عرب 

الوكاالت التابعة للوالية، يف ظل برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً، هو املساعدة يف تنسيق 

هذه املشاركة.

ونظ��راً لتمتع كربى جهات اإلقراض الوطنية والتي تقدم خدماتها ملعظم القروض يف كل 

والية، بسلطة كبرية عىل تطبيق الربنامج، فليس من املمكن إنجاز أي برنامج دون مشاركتها.  

وما تفضله تلك الجهات الوطنية لإلقراض هو وضع املعايري النموذجية، والتوجيهات الواضحة 

لتحديد األهلية ونوع املساعدة املتاحة، دون الحاجة إىل تطبيق مثانية عرش برنامجاً مختلفاً 

خ��اص لكل والية، يك��ون لكل منها آليات��ه وتقنياته الخاصة.  وبعد مرور عدة أش��هر من 

املحاوالت املستقلة واملنفردة للواليات والتي باءت بالفشل يف حشد مشاركة جهات اإلقراض 

الوطنية يف برامجها، عملت وزارة الخزانة عىل تسهيل تطوير إسرتاتيجية وطنية تتسم بقدر 
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أك��رب من املعايري النموذجية.  واقتىض االعتامد عىل البني��ة التحتية املتاحة لتطبيق برنامج 

دع��م الواليات األكرث ترضراً، من خالل كل من ش��بكة أنقذوا حل��م أوهايو ونظام اإلقراض 

الوطن��ي، إىل اتب��اع منهج أكرث منوذجية مام كان مس��تهدفاً يف البداي��ة لتنفيذ برنامج دعم 

الواليات األكرث ترضراً.

وبعي��داً عن الهياكل والعمليات املنفذة عىل مس��توى املنظمة، تم تش��كيل الربنامج يف 

النهاية وفقاً ملا هو مس��موح ب��ه عند الخطوط األمامية من نظ��ام التطبيق.  حيث تفاعل 

بصورة مبارشة أصحاب املنازل املعرضني لخطر حجز الرهن بصفتهم الفئات املستهدفة من 

برنام��ج دعم الواليات األكرث ترضراً، مع الربنامج من خالل مجموعة من بوابات التس��جيل 

اإللكرتونية التي أعدتها وترشف عليها هيئة متويل اإلسكان بوالية أوهايو وخدمات االشرتاك 

والتوعية التي تديرها الهيئات االستشارية يف مجال اإلسكان، والتي تجرى عادة عرب الهاتف.  

حيث يبدأ صاحب املنزل العملية بتعبئة استامرة التسجيل )املكونة من 177 حقاًل( املتاحة 

ع��رب البواب��ات اإللكرتونية، أو االتصال بالخط الس��اخن املجاين لوكي��ل الخدمة الذي يقوم 

بنفس��ه بتعبئة حقول البيانات تلك نيابة عن صاحب املنزل.  ويدفع املس��تفيد رس��وماً يف 

البداي��ة مقابل الخدمة.  ولقد عاىن أصحاب املنازل لعدة أش��هر من واقع احتامل فقدانهم 

ملنازلهم.  ثم س��معوا بطريقة ما عن هذا الربنامج فاجتاحهم فضول التعرف عىل متطلباته، 

ولكنهم اصطدموا بتعقيدات عملية التسجيل.  وبعد إمتام أصحاب املنازل لطلب االلتحاق، 

يتم تحويلهم تلقائياً )عرب نظام تكنولوجيا املعلومات( إىل مستشار اإلسكان املكلف مبتابعة 

اإلج��راءات مع أصح��اب املنازل يف غضون بضعة أيام.  ثم يعمل مستش��ار اإلس��كان عىل 

مراجعة املعلومات املقدمة عرب اإلنرتنت سواء عرب الهاتف أو مقابلة شخصية للحصول عىل 

نس��خ ورقية من املستندات التي تؤكد صحة البيانات املقدمة عرب اإلنرتنت، مثل اإليرادات 

الخاضعة للرضيبة، وكش��ف الراتب، وإثبات البطالة أو غريها من أدلة اإلعس��ار.  ثم يتقدم 

مستش��ار اإلسكان إىل هيئة متويل اإلسكان بوالية أوهايو مبجموعة متكاملة من املستندات، 

والتي تخضع للمعالجة الداخلية لتقييم أهلية واستحقاق الطلب.  ويف النهاية، وفور اتخاذ 

الق��رار بأن العميل مؤهل لتلقي الدعم، تتواصل هيئة متويل اإلس��كان يف والية أوهايو مع 

جهات اإلقراض للحصول عىل موافقتها بتقديم الدعم15.
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ه��ذا هو الواقع الفعيل لتقنية معالجة بيان��ات املواطنني، والقابعة يف قلب برنامج متويل 

الواليات األكرث ترضراً.  ومن املمكن أن تستغرق هذه العملية مدة ترتاوح بني عدة أسابيع إىل 

عدة أشهر، لذا ال يدهشنا تخلف العديد من أصحاب املنازل، حتى وإن كانوا مستحقني لتلقي 

الدعم، عن إمتام العملية بالكامل.  فخالل األشهر الثامنية عرش األوىل من عمر الربنامج، تقدم 

ما يقرب من خمسني ألفاً من أصحاب املنازل يف أوهايو عرب اإلنرتنت للتسجيل يف برنامج دعم 

الواليات األكرث ترضراً، وبلغ عدد املستحقني فعاًل للدعم قرابة مثانية وعرشين ألفاً.  إال أن من 

أكمل إجراءات التقديم حتى نهايتها مل يتجاوز عرشة آالف16.  وقد لفت هذا املعدل املنخفض 

جداً انتباه القامئ��ني عىل تنفيذ برنامج صندوق دعم الواليات األكرث ترضراً عىل نطاق الدولة.  

ثم عملت هيئة متويل اإلسكان يف والية أوهايو عىل إدخال بعض التحسينات عىل العملية يف 

محاول��ة منها لتقليل عدد الخطوات وكمية األعامل الورقية املطلوبة من أصحاب املنازل، كام 

عملت عىل حث العديد من الجهات االستش��ارية الخارجية للمشاركة 17.  وإنه ملن الصعوبة 

مبكان أن يتحقق الهدف األس��مى بتغيري الس��لوكيات، والحد من اإلعسار وحجز الرهن، إن مل 

يتمك��ن أصحاب املنازل م��ن التقدم للحصول عىل الخدمة من األس��اس.  ومل تكن تعقيدات 

عملي��ة التقديم هذه نتيجة للرغبة يف كبح أعداد الطلب��ات املقدمة، بل كانت غري مقصودة 

لرضورة تدشني الربنامج يف أرسع وقت ممكن واستغالل البنى التحتية القامئة بالفعل.

باإلضافة إىل تفاعل وتعامل الفئات املس��تهدفة مع األع��امل الورقية وأنظمة املعالجة، 

تعاملوا أيضاً يف النهاية مع استشارّي اإلسكان أثناء مرحلة اإلدراج بالربنامج.  وكان مستشار 

اإلس��كان مسئوالً عن إثبات أهلية صاحب املنزل للدعم املقدم من الربنامج، وتسهيل إعداد 

خط��ة حول نوع دعم الرهن العقاري املناس��ب لصاحب املن��زل.  فكام نعلم أن أحد نتائج 

الجودة املنش��ودة من برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً هي منح مستشار اإلسكان الحرية 

املطلقة لتصميم الحلول املخصصة التي تناسب أصحاب املنازل.  ونظراً لرضورة وضع معايري 

منوذجي��ة، ُفرض��ت عىل تلك الحرية بع��ض القيود.  ويوضح املربع رق��م )3-4( قامئة تضم 

مجموعة من خيارات الربنامج، ومعايري األهلية املطبقة.

وعىل الرغم من تلك املعايري النموذجية، غالباً ما يوجه مستش��ارو اإلسكان عىل مستوى 

الخط��وط األمامية أصحاب املن��ازل إىل الخيارات التي يراها االستش��اريون هي األنس��ب 
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لحاالتهم الخاصة.  ويبدو أن ما يتمتع به استش��اريو اإلس��كان م��ن خربات يف التعامل مع 

املقرتضني الذين يواجهون ش��بح حجز الرهن – كالسامع لقصصهم بشأن املقرضني الذين مل 

يس��تجيبوا الحتياجاتهم وتسببوا يف خس��ارتهم ملنازلهم – هو ما يحرك استشارّيي اإلسكان 

ويدفعه��م ملن��ارصة أصحاب املنازل والدف��اع عن حقوقهم.  وعىل الرغ��م من اقتصار دور 

موظف��ي الجه��ات االستش��ارية يف برنامج دعم الوالي��ات األكرث ترضراً ع��ىل متابعة أعامل 

تس��جيل املس��تحقني، وليس الدفاع عن حقوقهم، إال أن الفئة املس��تهدفة ال تزال كام هي، 

وال يزال االستش��اريون يس��تمعون إىل قصص أصحاب املنازل.  ومن املحتمل أن يؤثر ذلك 

يف مقرتحاتهم للعمالء.  فعىل س��بيل املثال، كان أحد الخيارات األربعة للربنامج هو تقديم 

املس��اعدة االنتقالي��ة لتمكني صاحب املنزل من إعادة منزل��ه إىل البنك دون الوقوع تحت 

وطأة اإلعس��ار وس��حب الرهن، حيث كان ذلك هو املالذ األخري للكثري.  وحتى ولو مل يكن 

صاحب املنزل قادراً عىل االستمرار يف سداد أقساط الرهن العقاري بعد انتهاء الدعم املقدم 

ل��ه من برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً، فقد اس��تفاد بالفعل من الدعم الذي تلقاه من 

خ��الل اكتس��اب املزيد من الوقت لإلقام��ة يف منزله.  لذا يحتمل أن يؤثر هذا الش��عور يف 

معدل إقبال أصحاب املنازل عىل خيار الدعم االنتقايل، مسبباً بذلك انخفاض اإلقبال وبذلك 

انخفاض التمويل املخصص لهذا الخيار بقدر كبري.

ويف النهاية، قد يكون مستشارو اإلسكان عىل مستوى الخطوط األمامية أكرث أو أقل دعاًم 

يف تس��هيل إجراءات توثيق أهلية صاحب املنزل.  وتتلقى الجهات االستش��ارية تعويضات 

مبع��دل أعىل عند تقديم أصحاب املنازل طلباتهم واعتبارهم مؤهلني للدعم، إال أن ذلك قد 

يوقع تلك الجهات االستش��ارية تحت ضغوط داخلية لخدمة العمالء الذين يحتمل قبولهم 

بوصفهم مس��تحقني للدعم.  وهذا قد يس��بب أمراً حتمياً وهو تجاهل الجهات االستشارية 

ألصح��اب املنازل الذي��ن يعتقدون بعدم احتاملية تلقيهم لدع��م الربنامج.  ومن ثم تثبيط 

ه��ؤالء العمالء عن االس��تمرار يف إمتام إجراءات العملية.  وع��ىل الرغم من عدم وجود أي 

مس��تندات توثق حدوث ذلك يف برنامج والية أوهايو، فإن من الرضوري االهتامم بالتفكري 

يف طريقة تأثري الدوافع والضغوط الداخلية عىل سلوك العاملني بالخطوط األمامية.  وبينام 

يكون إحداث التغيري يف حياة الفئة املستهدفة من املواطنني هو التغيري املنشود، فإن مهمة 

العاملني بالخطوط األمامي��ة لربنامج دعم الواليات األكرث ترضراً هو معالجة بيانات وأوراق 
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املواطنني.  وقد يتعارض هذا الدور مع مهمة الخطوط األمامية بصفتهم مستشاري اإلسكان 

يف برامج أخرى، وهو ما قد يؤثر يف طريقة تفاعلهم مع الفئة املستهدفة من املواطنني.

تحديات التطبيق:  المخاطر المحتملة التي تهدد القيم العامة:

مل يت��م صياغة برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً وال تش��كيله يف الغرف املغلقة مبعرفة 

مجموعة ساذجة من املوظفني الحكوميني، الذين يعتقدون بأنهم قد نجحوا يف إعداد الخطة 

األفضل لتحقيق النتائج املنش��ودة.  بل تم إعداد وتطوير الربنامج عرب مس��تويات مختلفة 

من مجاالت السياس��ة وفقاً للفرص والتحديات القامئ��ة.  وكان هناك العديد من التحديات 

ع��ىل طول الطريق، وقد أثرت كث��رياً يف صياغة تطبيق برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً يف 

والي��ة أوهايو ثم يف النتائ��ج النهائية املتحققة.  والخطوة الهامة األخرية عند دراس��ة حالة 

صندوق دعم الواليات األكرث ترضراً هي تقييم النتائج املنشود تحقيقها لخدمة القيم العامة 

للربنامج، وهذا ما لخصناه يف الجدول رقم )7-1(، الذي أظهر نطاق تهديدات تطبيق النظام 

وقدرته عىل تحقيق نتائجه.

أوالً:  بالنسبة لجودة الربنامج، كانت هناك رغبة ملنح الهيئات االستشارية املرونة والحرية 

لتصمي��م خيارات الدع��م الخاصة بها الت��ي تقدمها ألصحاب املنازل.  وق��د احتلت حلول 

التدخ��ل املخصصة لكل فرد مكانة مهمة جداً، بس��بب تعقيدات عملي��ة الرهن العقاري.  

بيد أن س��امت نظام التطبيق قد أدت إىل رضورة اتباع منهج تدخل أكرث منوذجية.  ولحث 

مؤسس��ات اإلقراض الخاصة للمش��اركة، كان من الرضوري تقليص عدد خيارات املس��اعدة 

املوجه��ة ألصحاب املنازل، وتزايد الضغط لتوحيد املعايري نتيجة للحاجة إىل ضامن الرشعية 

داخ��ل الواليات.  فبدالً م��ن أن تعمل الوالية عىل صياغة وإعداد برنامجها من البداية، كان 

من األس��هل فنياً تبني مناذج متشابهة من مختلف الواليات، تقرتب يف مضمونها من األمثلة 

املقدمة من وزارة الخزانة.  وعىل الرغم من أن اتباع منوذج بعينة تسبب يف تقليص املرونة، 

فإن اتباع النموذج يعمل عىل زيادة نزاهة وش��فافية التقارير، وهو أمر رضوري وهام أيضاً 

بالنسبة لربنامج دعم الواليات األكرث ترضراً.  وهنا نأيت إىل عامل املفاضلة بني إعداد األنظمة 

التي تس��هل عملية القياس والتقييم والنزاهة وتلك التي تتبنى س��بل تدخل ُمعدة ألغراض 

خاصة.
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واحتل إعداد نظام مس��تدام يعزز القدرة الحالية والبنى التحتية الخاصة بالوالية املرتبة 

الثانية يف مخرجات النظام ذات القيمة العامة.  وقد نجح برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً 

يف تحقي��ق هذه الغاية بعدة ط��رق مختلفة.  حيث كان العمل باس��تخدام البنى التحتية 

املتاحة يف مبادرة أنقذوا حلم أوهايو عنرصاً هاماً لتدشني برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً 

برسع��ة، ويف إطار زمني محدود حددته وزارة الخزان��ة.  وعىل أي حال، كان منطق التغيري 

يف مب��ادرة أنقذوا حلم أوهايو مختلفاً جوهرياً ع��ن منطق التغيري يف برنامج دعم الواليات 

األك��رث ترضراً.  وأدى االعتامد عىل البنى التحتية القامئة إىل غض الطرف عن دراس��ة بدائل 

التنس��يق األخرى التي كانت أكرث توافقاً مع املهام املزمع تنفيذها، وهي فحص مدى أهلية 

واس��تحقاق مقدم��ي الطلبات.  ويظل التحدي القائم هو كيفية انتقال تلك الش��بكات إىل 

مساعدة أصحاب املنازل بعد أن ينتهي تلقي الدعم.

ثالثاً، تعتمد القيمة العامة لربنامج دعم الواليات األكرث ترضراً، جزئياً عىل مشاركة العميل، 

حيث يحصل جميع أصحاب املنازل املستحقني للدعم عىل فرص متكافئة يف تلقيه.  وشّكل 

طول فرتة الفحص والفرز عائقاً كبرياً أمام القدرة عىل االنتفاع من الربنامج.  وقد بدأ الكثري 

من أصحاب املنازل يف إجراءات التقديم لكنهم مل ينهوها، وأرجع بعضهم السبب يف ذلك إىل 

ش��عورهم باإلحباط من اإلجراءات الكثرية املستهلكة للوقت.  بل تفاقمت تلك األزمة أكرث 

نتيجة لندرة ما متتلكه بعض هيئات اإلس��كان من موارد وقدرات متكنها من خدمة العمالء، 

إىل جانب العوائق الجغرافية، مثل القيادة ملسافة طويلة للوصول إىل مقار املكاتب الستيفاء 

أوراقهم.  وأدخلت هيئة متويل اإلس��كان يف أوهايو تغيريات مس��تمرة عىل نظام التسجيل 

لديها يف محاولة منها لتقليص وقت الفرز، حتى إنها تنازلت عن بعض الوثائق واملستندات.  

بيد أن هذا األس��لوب ق��د يقلص القدرة عىل فحص العميل وتحدي��د أهليته بصورة كافية 

وصحيح��ة.  ل��ذا يعد تطوير برامج تزيد من إمكانيات الوص��ول واالنتفاع مع الحفاظ عىل 

معايري األهلية مبثابة تحدٍّ مس��تمر للربامج املعنية بتقديم املساعدات العامة مثل صندوق 

دعم الواليات األكرث ترضراً.

وأخ��رياً، ورمبا العنرص األك��رث أهمية يف القيمة العامة للربنام��ج، هو احتامل عدم قدرة 

هيكل التغيري املنطقي يف برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً أثناء معالجة طلبات املواطنني، 
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عىل مناقشة وعالج أركان التغيري األساسية لتجنيب املواطنني اإلعسار وحجز الرهن.  وتقديم 

الدع��م املايل ألصحاب املنازل املتعرثين يختلف عن تقديم مس��اعدات الضامن االجتامعي 

الشهرية للمسنني.  فاملس��نون بعد استالمهم للشيك يتمتعون باستقرار مايل أكرب مام كانوا 

عليه قبل اس��تالمه.  إال أنه بالنسبة للمساعدة يف حاالت اإلعسار والرهن العقاري، ال ميكن 

تحديد ما إذا كانت األموال املقدمة ستكون كافية لتجنب حجز الرهن واإلعسار عىل املدى 

الطوي��ل أم ال.  فأحيان��اً يتطلب األمر إح��داث تغيريات ضخمة.  فعىل س��بيل املثال، أحد 

املنهجيات التي ميكن تطبيقها هو تقديم تدريب مايل إضايف أو استش��ارات للمس��اعدة يف 

تأهيل أصحاب املنازل لالستمرار يف سداد مديوناتهم قبل انتهاء فرتة دعم سداد أقساط الرهن 

العقاري.  ولألسف مل تكن املصادر متاحة بوفرة الستثامرها يف هذا النوع من أنشطة املتابعة 

والدعم الطويلة األمد نظراً للقيود التي تفرضها السياس��ة االتحادية بش��أن االس��تخدامات 

املرشوعة للدعم املايل أو الحوافز عرب مختلف مستويات النظام، وكان االهتامم األكرب ينصب 

عىل مس��اعدة أكرب قدر ممكن من املتقدمني خالل فرتة زمنية قصرية.  وال يزال هذا تهديداً 

قامئاً يف مواجهة تحقيق القيمة العامة للربنامج.

آليات التطبيق:  نظام تقييم وتحسين الجودة:

بخ��الف حالة برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً، مل يكن هناك خرب صحفي مهم يجذب 

االنتباه العام إىل مش��كالت التطبيق يف أنظمة تقييم وتحس��ني جودة أنظمة التعليم املبكر 

لألطف��ال.  فقد ُبنيت تلك الربامج مبرور الوقت عىل قواعد من املعرفة وإدراك مدى أهمية 

التنش��ئة الذهنية املبك��رة واالهتامم بضامن توفر بيئات صحي��ة وذات جودة.  ففي والية 

مينيسوتا، لتأمني الدعم االتحادي وتوفري استثامرات جديدة يف الوالية لتوظيفها يف مجاالت 

التعلي��م املبك��ر لألطفال، كان م��ن الرضوري توفري برامج ناش��ئة لتقييم وتحس��ني جودة 

الخدم��ات.  وقد كان رأي املتحفظني من الناحية املالية يف ذلك أن مثل هذه الربامج تخلق 

وُتفّعل املس��ئولية لدى القامئني عىل رعاية األطفال يف مجال التعليم املبكر، كام أنها "إثبات 

لدافعي الرضائب وألولياء األمور بأنهم س��يحصلون عىل التعليم األفضل ملساعدة أبنائهم يف 

االلتحاق برياض األطفال"18.
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إال أن التطبي��ق الفع��يل لنظام تقييم وتحس��ني الجودة قد منح ما ه��و أكرث من مجرد 

املس��ئولية العامة للمش��اركني يف الربنامج.  تلقت، س��يلفيا، وهي معلمة بأحد مراكز رعاية 

وتعليم األطفال يف ريف مينيسوتا، دورات تدريبية جديدة من خالل الربنامج، كان لها تأثري 

يف طريق��ة عملها اليومية مع فصلها الدرايس الذي يضم أطفاالً يف عمر ثالث س��نوات.  ومل 

تك��ن املعلمة األخ��رى الالجئة الصومالية الجديدة، ليتا، ملم��ة بطريقة عمل نظام التعليم 

م��ن رياض األطفال حت��ى الصف الثاين عرش يف بلدها الجديد، ولكنها رغبت يف املس��اعدة 

لتجهيز األطفال للمدارس.  وقد أمدها الربنامج مبصادر متويل متواضعة وتدريب عىل كيفية 

مامرس��تها لألنش��طة الرتبوية بطريقة صحيحة يف أرستها ورعاية أطفاله��ا باملنزل.  وأصبح 

باس��تطاعة اآلالف من أولياء األمور حالياً استش��ارة موقع توعية أولياء األمور للتعرف عىل 

تقييم ودراسة مواقع رعاية األطفال ليختاروا من بينها من يوكلون إليه رعاية أطفالهم أثناء 

تواجدهم بالعمل، ومس��اعدتهم يف تخفيض األعباء الواقع��ة عىل األرسة أثناء هذه املرحلة 

الهامة.  وقد انصب الرتكيز الرئييس لهذا الربنامج عىل تغيري س��لوكيات األفراد، مثل:  كيفية 

تعامل مقدمي الخدمات مع األطفال؛ وكيفية اختيار أولياء األمور لخدمات الرعاية والتعليم 

املبكر، وما الذي يعايشه الطفل أثناء أول التحاق له بالتعليم.

واعتمد تحقيق الربنامج ألهدافه عىل املش��اركة التطوعي��ة ملا يزيد عىل اثني عرش ألفاً 

من مزودي خدمات التعليم املبكر لألطفال يف الوالية.  وعىل الرغم من تأكيد منارصيه عىل 

أنه س��يكون قفزة نوعية يف تغيري أنظمة التعليم املبكر يف والية مينيس��وتا، إال أن ما تحقق 

منه فعلياً كان اش��رتاك عدد قليل من مزودي الخدمة خالل السنوات األوىل يف الوالية، وقد 

كان ذلك مخالفاً لوعود القامئني عىل الربنامج عند طرحهم فكرتهم يف س��باق تحدي أفضل 

برامج التعليم املبكر املنظمة عىل املس��توى االتحادي.  حيث ذكروا عند تقدمهم بخطتهم، 

أن املس��تهدف هو إدراج س��بعة وثالثني ألف برنامج تطوعي عىل مدار 4 س��نوات.  إال أن 

املش��اركة خ��الل أول عامني كان بطيئاً ج��داً، وخصوصاً بني مراكز توف��ري الخدمات املنزلية 

الخاصة أو مراكز رعاية األطفال، بصفتها املراكز التي يعتقد بتفاوت جودة ما تقدمه بنسبة 

كبرية.  ومل يتلق التقييم من خالل برنامج تقييم وتحس��ني الجودة س��وى نس��بة )5%( من 

الربامج املؤهلة، يف جميع أنحاء الوالية.  وليتمكن العاملون يف مجال السياس��ة من تحس��ني 

عدد االش��رتاكات والتسجيل يف الربنامج، فقد نجحوا يف تشكيل تحالفات لخلق حوافز مالية 
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أفضل تحث عىل املش��اركة.  ومع بداية العام الثالث، أقر املرشع منح املراكز الحاصلة عىل 

أعىل تقيي��م حافزاً مالياً إضافياً عند عملها عىل خدمة األطفال من متلقي الدعم واإلعانات 

الحكومية.  عالوة عىل ذلك، س��اهمت االستثامرات العامة يف برامج التعليم املبكر يف خلق 

متطلب��ات ُتل��زم مراكز التعليم الحاصل��ة عىل أعىل تقييم من خالل نظام تقييم وتحس��ني 

الجودة باالستفادة منها.

ويف تش��ابه كبري مع حالة برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً، كان نظام تقييم وتحس��ني 

الجودة يش��وبه الضعف والوهن عند تطبيقه يف البداية، بسبب اإلخفاق يف تحقيق أهدافه 

ومنها االشرتاك.  ولكننا نغفل بذلك الهدف من االشرتاك، ونعني بذلك املقاييس املستخدمة 

للمساعدة يف تركيز نظام التطبيق عىل األنشطة الرئيسية ذات الصلة بتطبيق الربنامج.  فقد 

كانت رغبة القامئني هي تقديم بعض املؤرشات القصرية األجل للمس��اعدة يف التحفيز عىل 

تنفي��ذ التعديالت والتطوير املس��تمر لنظام التطبيق، مثل ما ح��دث مع العاملني يف مجال 

السياسة عندما قدموا الحوافز املالية بهدف تحسني معدل املشاركة يف الربنامج.  وكام سرى 

الحقاً أن عملية تطبيق برنامج تقييم وتحسني الجودة يف هذه الحالة هو نتيجة املناقشات 

واملشاورات، وقد شاهدنا ما حققه التطبيق من تقدم ونجاح أحياناً وما واجهه من إخفاقات 

أحياناً أخرى،  أثناء تفاعل املس��تويات املختلفة من نظام التطبيق معاً لتحديد الصورة التي 

سيصبح عليها نظام تقييم وتحسني الجودة يف األنشطة واملامرسات اليومية.

مؤشرات الفعالية:  النتائج التي تحقق القيمة العامة:

 قب��ل اإلبح��ار يف تفاصيل التطبيق، وكيفي��ة تحقيقه، دعونا نتوقف قلي��اًل لنفكر يف النتائج 

املس��تهدفة من التطبيق.  وكام اتضح لنا، أنه من الرضوري التفكري فيام تحققه عملية التطبيق 

ونعني بذلك القيمة العامة الناشئة عن عملية التطبيق.  فكام كان ذلك واقعاً ملموساً يف برنامج 

صندوق دعم الواليات األكرث ترضراً، فال يقترص األمر عىل وجود مؤرش واحد فقط لقياس القيمة 

العامة املس��تهدفة من التطبيق.  وبخ��الف تطبيق برنامج دعم الوالي��ات األكرث ترضراً يف والية 

أوهايو، مل يحدد مس��بقاً أي طرف من األطراف العاملة يف مجال السياس��ة النتائج املس��تهدفة 

من تطبيق نظام تقييم وتحس��ني الجودة.  ويوضح الجدول رقم )7-2( اإلطار العميل املطبق يف 

الفصل األول للتعرف عىل املؤرشات ذات الصلة بالتطبيق الفعال لربنامج تقييم وتحسني الجودة.
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إن التغيري يف نتائج نظام التعليم املبكر لألطفال، وزيادة عدد مقدمي الخدمات املشاركني 

يف الربنام��ج، لهو املقياس واملؤرش الواضح واألهم يف قياس مدى فعالية التطبيق؛ فهذه هي 

األهداف املنصوص عليها يف إجراءات التقديم للحصول عىل الدعم والتمويل االتحادي.  كام 

تعد هذه من الخطوات الرضورية التي تش��كل تحدياً يف النظام، والتي متّكن كذلك مزودي 

خدمات التعليم املبكر من فهم أدوارهم جيداً والتعرف عىل املصادر املتاحة لتحسني جودة 

البيئة التعليمية التي يوفرونها.  وتشتمل مخرجات التطبيق األخرى عىل عمليات التغيري يف 

كل من النظام )تحسني جودة البيئة التعليمية من خالل سوق التعليم املبكر( ويف مجموعة 

األفراد املستهدفني )أعداد األطفال امللتحقني مبرحلة التعليم يف رياض األطفال(.  صحيح أن 

املنظامت العاملة يف نظام التطبيق تركز بش��كل رئييس، كام س��رى الحقاً، عىل حشد دعم 

ومش��اركة مقدمي خدمات التعليم املبكر؛ إال أن أنشطة التطبيق ال تهتم كثرياً بالرتكيز عىل 

مش��اركة أولياء أمور األطفال.  وكان لهذا التجاهل تأثريه املبارش لطريقة تش��كيل الربنامج 

املتبع أثناء تطبيق نظام تقييم وتحسني الجودة.

جدول )2-7(

مؤرشات فعالية برنامج تقييم وتحسني الجودة

املخرجات النهائيةنتائج جودة العملية

زي��ادة ع��دد م��زودي خدمات التغيري يف عمليات األنظمة

التعليم املبكر الخاضعني للتقييم 

التدريب  لخدم��ات  واملتلق��ني 

والتوجيه عالية الجودة.

بيئات تعلي��م مبكر لألطفال 

أك��رث ج��ودة )الت��ي تحصل 

عىل ثالث أو أربع نجوم من 

مقياس التقييم(.

تقييم التغيري يف الفئة املستهدفة ع��ىل  اآلب���اء  حصول 

لتوفري  ودق��ي��ق  ص��ح��ي��ح 

امل���ع���ل���وم���ات ال���الزم���ة 

ات��خ��اذ  ع��ىل  ملساعدتهم 

قرارات الرعاية والتعليم.

رفع مس��توى تجهيز وإعداد 

مرحلة  للتعلي��م يف  األطفال 

رياض األطفال.
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تطبيق البرنامج الرئيس��ي:  كيفية تش��كيل البرنامج الرئيسي من خالل الهيكل 
واآلليات االجتماعية:

هن��اك العديد من املناهج املختلفة التي ميكن اتباعه��ا لتحقيق النتائج الفعالة لعملية 

تحسني جودة التعليم املبكرة وكذلك لدعم تنشئة ومنو األطفال وضامن استعدادهم لاللتحاق 

بالتعليم يف رياض األطفال.  وميكن أن تس��ن الترشيعات التي تحدد املعايري اإللزامية، مثل 

تلك املعايري املس��تخدمة يف ضامن س��المة وأمان الطرق الرسيعة والكباري، أو تلك املعايري 

املستخدمة لضامن توفري طرقات تناسب ذوي االحتياجات الخاصة يف مباين املنشآت العامة.  

ك��ام ميكن للحكومة إعداد برامج عالية الجودة وتطويرها مع اإللزام بإدراج جميع األطفال 

صغار الس��ن، بصورة تطابق ما نفعله مع األطفال ممن تجاوزوا س��ن خمس سنوات.  وقد 

يل��زم البالغني قبل أن يصبحوا أولياء أمور باالش��رتاك يف برامج توجيهية والعمل عىل إعداد 

خطة تعليمية ألطفالهم خالل األعوام األوىل من أعامرهم.

وتعتمد قابلية املنهج وفاعليته، ضمن هذا اإلطار السيايس، عىل استعداد العامة ورغبتهم 

يف الس��امح للحكومة بتشكيل ما يتم يف أرسهم.  ففي الواليات املتحدة، هناك قدر محدود 

من التهاون الس��يايس.  ع��الوة عىل ذلك، بعد أن تم رفض فكرة إعداد إس��رتاتيجية وطنية 

للتعليم املبكر لألطفال يف أوائل الس��بعينيات من القرن املايض، تحولت الواليات إىل الحلبة 

التي تش��هد التغيريات.  وتم طرح العديد من املبادرات السياسية يف مختلف أنحاء الدولة، 

والتي ركز بعضها عىل تحس��ني مس��توى القدرة عىل تحمل التكاليف، وحاول البعض اآلخر 

الرتكيز عىل تحس��ني القدرة عىل الوصول إىل الرعاية بالنسبة ملحدودي الدخل وغريهم من 

فئات املواطنني ذوي االحتياجات الخاصة، وال يزال البعض اآلخر يركز عىل تحسني الجودة يف 

املجاالت محدودة املوارد19.  ونظراً لتنفيذ أنش��طة التعليم املبكر يف بيئات متنوعة وأوساط 

مختلفة – كاألف��راد املعنيني بتطوير خدمات الرعاية األرسي��ة لألطفال يف منازلهم، ومراكز 

رعاية األطفال التي تدير أعاملها يف مؤسسات صغرية أو غري ربحية؛ ودور العبادة واملدارس 

واملراك��ز االجتامعية التي تس��تضيف فصول التعليم املبكر لألطف��ال – تتطلب تطبيق تلك 

السياسات والربامج تفعيل التطبيق عرب مختلف األوساط العامة وغري الربحية والربحية.

ويف هذا الس��ياق، بدأت الواليات يف تعلم وتطبيق أنظمة تقييم وتحس��ني الجودة نظراً 

مل��ا حققته مبادرة أوكالهوما من نجاح يف أوائل الق��رن الحادي والعرشين، أثبت أن مجال 
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التعلي��م املبكر من املجاالت التي ميكن تحس��ني جودتها عرب الجهود التطوعية والتنظيمية.  

ومبج��رد تبني تلك الفك��رة يف العديد من الواليات، بدأ العاملون يف مجال سياس��ة التعليم 

املبك��ر لألطفال يف البحث عن خياراتهم املتاحة.  ونظراً لعدم توافر أي مواصفات قياس��ية 

واضحة أو مطبقة عىل مستوى وطني يف ذلك الوقت، بدؤوا يف جمع التربعات من املؤسسات 

املحلي��ة إلجراء الفحوصات واالختبارات امليدانية للتعرف عىل أدوات التقييم املحتملة التي 

ميكن استخدامها يف تطوير مؤرشات صحيحة لتقييم جودة الربنامج.  ويبدو أن تلك الخطة 

هي الخطوة املنطقية األوىل املتبعة بني أوس��اط العاملني يف مجال السياس��ة، حيث اعتقد 

الغالبية أن أي اس��تثامرات عامة تتطلب قاعدة راس��خة من العل��وم واألبحاث االجتامعية.  

وبناًء عىل ذلك بدؤوا بتشكيل فريق عمل يضم مختلف العاملني يف مجال السياسة لإلرشاف 

عىل العملية وتقييم وفحص نتائج العمل يف املجال.

عىل الرغم من عدم اتفاق جميع العاملني باملجال عىل مدى أهمية هذا النش��اط، فإن 

املعارضة الحقيقية مل تنش��أ إال بعد ظهور نتائج اختبار املجال املستخدمة يف املساعدة عىل 

تشكيل الربنامج التجريبي.  وبينام اتفق العاملون يف مجال السياسة عىل االسم املختار لنظام 

تقييم وتحس��ني الجودة يف مينيس��وتا وهو "توعية أولياء األمور" نظ��راً لطريقة اهتاممهم 

بتوعية وتنمية فئة رئيس��ية من الجمهور املستهدف عرب الربنامج؛ فإنه مل يكن هناك اتفاق 

مبديئ حول كيفية صياغة هياكل املكونات الرئيس��ية األخرى للربنامج.  واعتقدت املنظامت 

املدافع��ة عن مصالح الرشكات بأهمية خلق س��وق تنافس��ية بني مقدم��ي خدمات رعاية 

األطفال يف س��ن مبكرة، تتسم "بالنقاء" قدر اإلمكان.  وهذا يعني تركيز االستثامرات يف كل 

من نظام التقييم وتس��ويق املعلومات لآلباء للتأثري يف مس��توى الطلب.  وعىل النقيض من 

ذلك، أش��ارت األطراف ذات الخربة العميقة يف مجال التعليم املبكر لألطفال إىل أدلة مهمة 

تدل عىل فش��ل السوق؛ ألن التكاليف املصاحبة لتوفري خدمات تعليم ورعاية مبكرة تتميز 

بالجودة الفائقة يف السوق تتجاوز قدرات أولياء األمور وإمكانياتهم املالية.  وأكدت األبحاث 

بالوثائق أن هذا الفش��ل كان فشاًل ذريعاً خصوصاً يف رعاية األطفال محدودي الدخل ومن 

كانت أمامهم فرصة تحقيق االستفادة القصوى من أنشطة اإلعداد التعليمي للمرحلة التي 

تسبق االلتحاق باملدرسة.  وأكدت األبحاث كذلك أن توفري الدعم لجانب العرض يف جميع 

الواليات – يف صورة تخفيض لتكاليف التدريب، وعرض حوافز مالية ومتويل – كان رضورياً 
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لخلق حواف��ز تحث القامئني عىل توفري خدمات التعليم املبكر عىل املش��اركة التطوعية يف 

الربنامج.  ولرتس��يخ هذه األدلة والش��واهد، اعتمد العاملون يف املج��ال كذلك عىل تجارب 

الوالي��ات األخرى، حيث كان التواصل من خالل مبادرة البناء ]Build[، التي ُعرفت مببادرة 

الوس��اطة وهي مبادرة تتمتع بدعم العديد من املنظامت اإلنس��انية الوطنية.  واستضافت 

مب��ادرة البناء ش��بكة التعليم الوطنية لنظام تقييم وتحس��ني الج��ودة حيث جمعت قادة 

الواليات املختلفة لالستفادة، من فرصة التعلم املتبادل، وندوات تلخيص األبحاث، واألدوات 

الت��ي ترتجم األفكار إىل مامرس��ات محتمل��ة.  وقد احتلت موارد التطبي��ق أهمية بالغة يف 

والية مينيسوتا حيث تبنى العاملون يف مجال السياسة مبدأ التغيري ضمن الربنامج الرئييس.  

وتحقق يف النهاية اإلجامع عىل رضورة أن يكون التقييم املوضوعي ومعلومات أولياء األمور 

مصحوبة بالدعم املناسب للربنامج من ناحية العرض.

وإلط��الق الربنامج التجريبي يف خمس مجتمعات يف ع��ام 2007، اقتضت الحاجة توفري 

املزيد من التفاصيل للعمل عليها ضمن مس��توى مجال السياسة.  وباإلضافة إىل الحاجة إىل 

طرح نقاش بش��أن األدوار واملهام املختلفة ضمن الش��بكة، اقتضت الحاجة كذلك التعرف 

عىل بعض املنظامت بهدف توظيفها وتقديم خدمات التدريب والتوجيه ملزودي الخدمات 

املهتمني باملش��اركة يف الربنامج؛ كام تم إعداد سجل مركزي لتسهيل عملية الوصول وتوثيق 

املش��اركة يف تدريب التنمية املهنية؛ باإلضافة إىل ذلك تم إعداد املواد التس��ويقية املوجهة 

ملزودي الخدمة وأولياء األمور، كام تم تنسيق وتنظيم كل منها.

ومل تكن هناك طريقة بديهية لتحقيق ذلك، ونظراً ملا ش��هده برنامج التطبيق من تطور 

بفعل التحرك الكبري عىل النطاق الوطني، بدأ برنامج مينيسوتا بدون تشكيل سلطة مركزية.  

واتخذت قوى العمل ومجموعات التطبيق يف مجال السياسة الكثري من القرارات.  ومارست 

املنظ��امت اإلنس��انية دوراً جوهرياً يف هذه املرحلة املبكرة من التطبيق، واس��تثمرت هذه 

الكيانات من خالل التعاون الرس��مي فيام بينها ماليني الدوالرات يف دعم األنشطة الحيوية 

لتحقيق نجاح الربنامج التجريبي عند تطبيقه.  فقد دعمت االس��تثامرات الخاصة أنش��طة 

تشكيل فرق العمل، والبنية التحتية للمعلومات والتسويق ومرافق الشبكات واالجتامعات، 

وأعامل التقييم.
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ولق��د حق��ق الربنامج التجريبي نجاح��اً مقبوالً عىل جميع املس��تويات.  حيث نجح يف 
تقييم 144 برنامجاً للتعليم املبكر لألطفال من خالل عمليات اشتملت عىل تقديم الطلبات 
والتدري��ب والتقييم عىل مقياس مكون من أربع درجات لألنواع األربعة التي ضمها، وهي:  
رشاكة العائالت، ومواد وإس��رتاتيجيات التدريس، وتقييم تعليم األطفال؛ وتعليم املدرسني.  
باإلضاف��ة إىل ع��دد 244 برنامجاً يف املجتم��ع، وقد حصلت لك الربامج عىل أعىل مس��توى 
من التقييم )4 نجوم( بس��بب حصولها عىل االعتامد الوطني أو بس��بب امتثال تلك الربامج 
للمعايري االتحادية20.  ومل يش��ارك س��وى )28%( من مزودي الخدمات املؤهلني يف خمس��ة 
مرشوعات تجريبية.  وعىل الرغم من عدم اس��تغالل اهتاممات أولياء األمور فعلياً يف إدارة 
وتحريك تصميم الربنامج األويل، إال أن الرشكات الخاصة املعنية باملجال كانت لديها رغبة يف 
ضامن أن يديل أولي��اء األمور بآرائهم وتطلعاتهم.  فقد أجريت بعض األبحاث أثناء املرحلة 
التجريبية عىل أولياء أمور ينتمون ألعراق مختلفة وذلك لتوثيق املشكالت الرئيسية التي قد 
تواجههم عند اختيارهم لربامج التعليم املبكر لألطفال21.  وكشفت هذه األبحاث عن شعور 
أولياء األمور بأهمية امتالك م��زودي خدمات الرعاية بالوعي الكامل للقيم والعادات التي 

تتميز بها املجتمعات األصلية واألعراق التي ينتمي إليها أولياء األمور لبناء الثقة املتبادلة.

ولق��د جذب الرشكاء من هيئات العمل اإلنس��اين االنتباه العام إىل أهمية برنامج تقييم 
وتحس��ني الجودة، حتى قبل نرش ومشاركة نتائج تطبيق الربنامج.  وقد عقد أعضاء مبادرة 
الطري��ق املتحد ]United Way[ وغريهم من جه��ات التمويل املهمني مؤمتراً صحفياً، أثناء 
الفعالي��ات الترشيعي��ة املنظمة يف ع��ام 2014، يف برملان الوالية للمطالبة بتطبيق سياس��ة 
أكرث فعالية لتعليم األطفال يف س��ن مبكرة، وأكدت الدور الرئييس للربنامج يف تحسني عامل 
املحاس��بة واملساءلة22.  وقد نجح املؤمتر يف جذب انتباه األطراف املعنية بصياغة السياسات 
يف الوالي��ة، وعزز مواقفها الحيادية التي أبدتها املؤسس��ات الخاصة فيام يتعلق باملوضوع.  
وأدى ذلك يف النهاية إىل أن قام حاكم الوالية املنتخب حديثاً بتشكيل مكتب إدارة التعليم 
املبك��ر الذي أصب��ح يتبع مجلس الوالية، وأصبح ذلك املكتب مس��ؤوالً ع��ن تنفيذ الخطة 
التي تتناول العديد من املقرتحات التي قدمتها مجموعة املمولني، متضمناً ذلك اس��تعراض 
الطرق املمكنة لنرش برنامج تقييم وتحس��ني الجودة عرب جميع أنحاء الوالية.  وأس��فر هذا 
التحرك عن استعداد الوالية لالستجابة للفرصة املتاحة عندما طالبت حكومة أوباما بتقديم 

املقرتحات املتعلقة باملنافسة عىل أفضل مقدمي خدمات التعليم املبكر.
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وإنه مل��ن الرضوري، قب��ل االنتقال للتعرف ع��ىل كيفية تحول آلي��ات التطبيق بفضل 

تخصي��ص هذا الدعم، العمل عىل تلخيص ما توصل��ت إليه هذه الحالة عند هذه املرحلة.  

وإن عملية تحس��ني جودة التعليم املبكر لألطفال يف السوق وكذلك تحسني خدمات تأهيل 

األطفال لاللتحاق باملدارس عملية معقدة.  وتخرج بعض التدخالت الرضورية، مثل تكليف 

أولياء األم��ور بتطوير خطة تعليمية ألطفالهم، عن نط��اق الضوابط اإللزامية املقبولة عىل 

املستوى العام.  وبدالً من ذلك، تم تطوير نظام تقييم وتحسني الجودة استجابة للحاجة إىل 

تطوير جودة التعليم يف األس��واق الرسمية؛ وتم تشكيل العنارص التفصيلية لربنامج التطبيق 

عرب إجراءات العمل، واملوارد والفهم الذي يكتس��به العامل��ون باملجال مبرور الوقت.  وقد 

كانت مشاركة هؤالء األطراف طواعية، يحركهم يف ذلك االلتزام مبحاولة التفاعل مع الربنامج 

العام والذي يعمل ضمن إطار معني.  كام شكلت مصادر الجهات الخاصة عنرصاً أساسياً يف 

مامرسة أنشطة التطبيق عند هذا املستوى.

ولقد أس��هم التمويل االتحادي، عند توفريه، يف تغيري اآلليات املتبعة يف مجال السياسة.  

فل��م يعد نظام تقييم وتحس��ني الج��ودة مجرد برنامج يلقى الدع��م والتأييد من منظامت 

الخدمة غري الربحية، ومجموعات الرشكات املهتمة، واملؤسس��ات الخاصة، بل تحول ليصبح 

مب��ادرة تتلقى دعاًم اتحادياً وترشف عليها إدارة جدي��دة يف الوالية معنية بالتعليم املبكر.  

حيث عملت الجهة املانحة للرتخيص عىل تطوير إرش��ادات وتعليامت تطوير الخدمة التي 

انتقل��ت بالتعاقدات إىل منظامت الخدمة غري الربحية.  وش��كلت الوالية لجنة استش��ارية 

تضم العاملني يف مجال السياس��ة، وهي تعنى بضامن إدراج الدروس املس��تفادة من اختبار 

املجال والربنامج التجريبي ضمن مامرس��ات التحسني املستمر للتطبيق.  وقد مارست إدارة 

التعليم املبكر دورها الرئييس، يف اإلرشاف عىل العمليات، وتخطيط أنشطة الربنامج، وتنقيح 

وتحس��ني العمليات، كام تحملت مس��ئولية اإلرشاف عىل برنامج مس��ابقة أفضل الجهات 

املستحقة للدعم والتي بلغت تكلفتها 45 مليون دوالر ومتتد ألربع سنوات.

ولك��ن تأثرت هذه املس��ئولية مبكانة مكتب التعليم املبك��ر يف حكومة الوالية.  حيث 

كانت رؤية املكتب عند تأسيس��ه هي التواجد يف قلب جمي��ع اإلدارات التعليمية التابعة 

للوالية، وكذلك الصحة والخدمات اإلنس��انية نظراً لل��دور اإلرشايف الذي تقوم به كل هيئة 
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يف برام��ج الطفولة املبكرة.  ولكن يبدو تحقيق هذا األمر صعباً من الناحية العملية، فلكل 

هيئة مهمتها ورسالتها الخاصة.  حيث يصعب أن تويل وزارة التعليم برنامج التعليم املبكر 

لألطف��ال جل االهتامم، وهي التي اعت��ادت العمل بالتعاون مع مديريات الرتبية والتعليم 

أو اإلدارات الصحي��ة التي اعتادت العمل بالتعاون م��ع إدارات الصحة التابعة للمقاطعة.  

وبين��ام كان مدير مكتب التعليم املبك��ر ُيعني ويعمل بالتعاون مع هيئ��ة التعليم املبكر 

الت��ي يعينها الحاكم، كان تطبيق نظام تقييم وتحس��ني الج��ودة واحداً من بني أحد عرش 

مرشوع��اً تم إطالقه��ا لتكون جزءاً من برنامج مس��ابقة أفضل الجهات املس��تحقة للدعم 

]Top Grant[.  ومل يت��م إدراج برنام��ج تقييم وتحس��ني الجودة مبارشة ضمن األنش��طة 

الحالية لإلدارات.  وللحصول عىل ترخيص التعليم املبكر، عملت الفرق امُلش��كلة من إدارة 

الخدمات اإلنسانية وبرنامج الغذاء وإدارة التعليم بصفة دورية مع نفس مجموعة مزودي 

الخدمات املس��تهدفني لتعزيز توعية اآلباء مبس��ار األعامل؛ وهو ما اقتىض إعداد مذكرات 

ُمتقنة من مندوب كل هيئة.  وأوكلت مسئولية اإلرشاف اليومي عىل أنشطة برنامج توعية 

أولياء األمور عىل مسئول التنسيق يف إدارة الخدمات اإلنسانية.

عالوة عىل ذلك، س��اعد توفر املوارد املالية الالزم��ة يف تنفيذ الربنامج التجريبي، واتضح 

من خالل ذلك رضورة إدخال عدد من التغيريات عىل الربنامج الرئييس.  واقتىض األمر كذلك 

إج��راء عدد من عمليات التقييم الذاتية من خالل التقارير بس��بب ن��درة التمويل املوجه 

للمالحظ��ة والرقابة املبارشة.  ونتيج��ة لذلك انخفض معدل التدريب والحوافز املالية.  وتم 

تعديل بعض املؤرشات البحثية.  وعملت إدارة الخدمات اإلنس��انية، من خالل استش��اراتها 

ألعضاء مجموعات العمل، عىل إعداد عدد من األدلة والوثائق والصيغ الالزمة لتوحيد منهج 

ما يحتمل أن يتعلمه املشاركون من الربنامج.  كام أبرمت أيضاً تعاقدات مع كيانات جديدة 

منت��رشة يف جميع أنحاء الوالية بهدف تحمل مس��ئولية التدري��ب والتقييم.  وتبنوا عملية 

جديدة تهدف إىل الس��امح للمشاركني الجدد ببدء الربنامج مرتني سنوياً، يف يناير ويف يوليو.  

ك��ام تهدف أيضاً إىل توفري تدريب فريق العمل امليداين يف منظامت مزودي الخدمات فيام 

يتعل��ق بهذه العن��ارص وغريها من العنارص األخرى.  كام عملوا عىل صياغة كيفية تنس��يق 

هذه العمليات بني الكيانات املختلفة.  ويوضح الشكل )5-2( ما تم التوصل إليه، يف محاولة 

إلعداد رشح مفصل ألداة سري العمليات الخاصة بالربنامج.
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وبغ��ض النظر عن تلك الجهود املبذولة لتوحيد منه��ج الربنامج، ظل هناك العديد من 

االختالف��ات الكبرية بني مزودي الخدمات ومنظامت الخدمة األربعة عرش يف كيفية تقدميها 

ألنشطتها املتعلقة بتوعية أولياء األمور.  حيث تعمل منظمة الخدمة، وهي التي متلك موارد 

رعاية الطفل، عىل رشح تفاصيل توضح كيفية استمرار القوى العاملة عىل مستوى املنظمة 

يف تنقي��ح الربنامج الرئييس.  وقد أجرت الهيئة، بصفتها منظمة مش��هورة وذات باع طويل 

يف مج��ال الخدمات الخريية، عدداً من املبادرات ذات الصلة بتطبيق نظام تقييم وتحس��ني 

الج��ودة يف حدود ميزانيتها البالغ��ة 9 ماليني دوالر.  فالهيئة تع��د كادراً ضخاًم للكثري من 

برامج التنمية املهنية، وذات خربة واسعة يف التعامل مع أولياء األمور املحدودي الدخل من 

متلقي الدعم، باإلضافة إىل ما تتمتع به من خربة يف الربنامج التجريبي لتوعية أولياء األمور.

ويف ظل التغري الذي تش��هده مكونات برنامج تقييم وتحس��ني الجودة الستيعاب الرتكيز 

ع��ىل الوالية بالكامل، كانت هن��اك حاجة إلعادة تقييم الطريقة املتبعة يف تنفيذ أنش��طة 

التجنيد والحش��د للمش��اركة يف دع��م بيئات التعلي��م املبكر لألطفال.  فت��م تغيري جميع 

االستامرات.  وتم تقليص بعض عنارص الربنامج الرئييس، مثل املالحظة املبارشة داخل الفصل 

الدرايس.  وأدى التوسع يف الربنامج إىل دفع املديرين إىل إعادة التفكري يف كيفية توفري القوى 

العاملة الالزمة ملامرس��ة أنشطة التوظيف والحش��د وكذلك يف توفري دعم مزودي خدمات 

التعليم املبكر من خالل العملية.  ولحس��ن الحظ، كانت الهيئة قد أسست بالفعل مرشوع 

املزود األمرييك الجديد، حيث ركزت عىل تش��جيع إنشاء بيئات تعليمية جديدة ملجتمعات 

الالجئني.  ووفرت من خالله آليات تدريب مخصصة ومس��اعدة فنية للمس��اعدة يف تدشني 

وتنفيذ هذا الربنامج.  ولقد شهد متويل املرشوع من القطاع الخاص انخفاضاً يف وقت إصدار 

العق��ود الجديدة ملبادرة توعي��ة أولياء األمور، لذا متكن املدير م��ن تحويل بعض تكاليف 

فري��ق العمل إىل العقد الجديد وأخ��رب فريق العمل بأنهم مكلفون مبس��اعدة املنظمة يف 

تحقيق أهدافها من توفري خدمات تدريب أخالقية مالمئة.

ونظراً لعمل الهيئة عىل ضخ استثامرات يف مبادرة توعية أولياء األمور واهتاممها التجاري 

الخاص، فقد قررت قيادتها اس��تثامر وقت املديرين العاملني يف لجان مس��توى املجال التي 

ش��كلتها إدارة الخدمات البرشية والخريية.  فش��ارك مدير الربنامج يف عدد من املعسكرات 
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وتجمعات العمل املعنية بدارس��ة تنقيح االس��تامرات والعمليات املتبعة عرب مختلف أنحاء 

الوالية.  وش��غلت رئيسة املنظمة منصباً مرموقاً يف هيئة التعليم املبكر التي شكلها الحاكم، 

معتم��دة يف ذلك ع��ىل خربتها يف الوكالة للمس��اعدة يف تقديم مقرتح��ات التعديل الالزمة 

للسياسة وأنشطة التطبيق.  إال أن هذه االستثامرات واملشاركات الخارجية كان لها تكلفتها.  

ونظراً النخراط املنظمة يف العمل عىل إدارة العديد من الربامج األخرى ذات الصلة بتطبيق 

نظ��ام تقييم وتحس��ني الجودة، فلم يتح له��ا الوقت الكايف للعمل عىل املس��توى الداخيل 

باملنظمة ملساعدة فرق العمل الستفادة بعضهم من بعض أو لتنسيق أنشطتهم.

وترت��ب عىل ذلك تش��كيل قرارات التطبي��ق داخل كل من الجه��ات املانحة للرتاخيص 

وجهات الخدمات وفقاً لس��ياقها املؤس��يس.  وأثرت هياكل املس��اءلة واملحاس��بة، وأشكال 

التمويل وإجراءات التشغيل املوحدة واملشاركة الخارجية يف الصورة التي ظهرت بها تفاصيل 

تطبيق الربنامج عىل مستوى املنظمة.

وقد نص عقد الوالية عىل مهام محددة للعاملني بالخطوط األمامية يف الربنامج، كاملدربني 

واملعلمني ومنس��قي أنش��طة التنمية املهنية املعنية يف الوكاالت املحلي��ة، ومن ثم ينصب 

تركيز جميعها عىل العمل بالتعاون مع مزودي خدمات الطفولة املبكرة ودعمهم يف عملية 

التقيي��م.  وبينام عنيت الجهة املانح��ة للرتخيص بإعداد التقييم النهايئ، ركز عامل الخطوط 

األمامية انتباههم عىل حش��د مزودي الخدمات وإرشاكهم وتحفيز التغريات السلوكية التي 

تصورها الربنامج.  وقد تسبب وضع العمليات يف مناذج محددة سلفاً خالل تلك األعامل، يف 

بث شعور لدى العامل امليدانيني بأن هناك عوائق، فالنامذج املعدة سلفاً اهتمت بالعمليات 

أكرث من اهتاممها بالتغيري السلويك يف الفئة املستهدفة من املشاركني.  وظهر صدى تجربتهم 

يف تقارير تقييم الربنامج؛ وبينام حقق املدربون نجاحاً يف خلق عالقات إيجابية ويف تحسني 

عملية املش��اركة يف جميع أنحاء الوالية وخالل الع��ام األول، فإن املدربني واجهوا صعوبات 

بسبب التواصل املبارش املحدود، وتغري األعامل الورقية وبسبب العمليات غري املتجانسة23.

وأس��همت هيئة مص��ادر رعاية الطف��ل، يف امتالك الفرق امليداني��ة العاملة يف مرشوع 

املمول��ني األمريكيني الج��دد الخربة يف تقدي��م الخدمات للمجتمع��ات الالتينية واألورومو 

والصومالي��ة ويف التطبي��ق العميل ملبادرة توعية أولياء األم��ور.  وركزت تجاربهم وخرباتهم 
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عىل العالقات الشخصية املبارشة مع مزودي الخدمات.  وكثرياً ما يتلقون إحاالت شفهية إىل 

مشاركني آخرين بالربنامج.  ولقد كان من الرضوري يف الربامج التطوعية تتبع تلك املسارات.  

وأدت عقود الهيئات إىل تقليص الوقت الذي تخصصه للتوعية العامة، وهذا ما ترتب عليه 

حدوث بعضها بعد س��اعات العمل الرس��مية ويف أوقاتهم الخاصة.  وقام كل عامل بتطوير 

س��بله املفضلة لجذب املشاركني املحتملني إىل الربنامج، وتش��اركوا فيام بينهم األفكار حول 

الوس��ائل الت��ي قد تجدي نفعاً.  كام ح��ددت إجراءات التعاقد إمكانية التحاق املش��اركني 

الجدد بالربنامج يف موعدين محددين فقط من العام، وهو ما أسهم يف خلق أزمة.  فعندما 

يرغب شخص ما يف االلتحاق بربنامج توعية أولياء األمور، فمن الرضوري أن يتلقى الخدمة 

والدع��م فوراً.  ونتيجة لذل��ك، عملت فرق العمل عىل تطوير بدائ��ل تحل محل إجراءات 

االلتحاق الرس��مية التي متكنهم من الحفاظ عىل قنوات التواصل وبدء بناء عالقة التوجيه.  

ويس��تمر املرش��دون أو املوجهون، بعد االلتحاق بالربنامج وإنهاء التقييم املبديئ، يف العمل 

بالتعاون مع املش��اركني لرفع تقييمهم باس��تخدام النجوم، مانحني لهم القدرة عىل الوصول 

إىل التدريب املجاين، وتلقي متويل بس��يط لتوفري املواد.  أما العنرص األهم بالنس��بة للفرق 

امليدانية، فهو مساعدة املشاركني لتلقي الدعم واملساعدة الفنية.

يع��د ه��ذا الدعم النفيس عنرصاً رضوري��اً نظراً ملا ُيطلب من م��زودي خدمات التعليم 

املبكر عند مشاركتهم يف برنامج تطوعي.  فعليهم يف البداية التقدم بطلب االلتحاق وحضور 

الندوة اإلرش��ادية، ثم االشرتاك يف سجل التطوير والتنمية املهنية الذي يتتبع جميع أنشطة 

التدريب والتنمية املعنية، ثم تقديم مس��تندات ضخمة تق��دم تقريراً عن كل يشء، ابتداًء 

باملناه��ج واملواد التعليمية وتقيي��م األطفال وانتهاًء بتقديم التغذية.  وتس��تغرق العملية 

برمتها مدة ترتاوح بني ش��هرين إىل مثانية أشهر.  وعىل الرغم من تأكيد املواد الدعائية عىل 

املكاسب املتعددة لتلقي خدمات الدعم املجانية املشهورة بجودتها، فإن تكلفتها مقارنة مبا 

تستغرقه من وقت وما تنطوي عليه من مخاطر ال تزال كبرية.  وال يثري دهشتنا عدم القدرة 

عىل تحديد األرقام املس��تهدفة املشاركة يف سباق أعىل تقييم لتلقي الدعم.  وبناًء عليه، تم 

تطوير العديد من برامج الدعم التي تهدف إىل مس��اعدة م��زودي خدمات التعليم املبكر 

وحثهم عىل املش��اركة يف الربنامج.  بيد أن رغبة منوذج الس��لطة الهرمي التنازيل يف تطبيق 

النم��وذج املوحد قد أدت إىل خلق عراقيل تعي��ق الفريق امليداين ومزودي خدمات التعلم 



289التطبيق العميل الفعال التكامل بني السياسة العامة واإلدارة

مامرسة التطبيق الفّعال

املبكر عن العمل الكفء واملشاركة الفعالة وفق الربنامج.  وخفت الضغوط التي تدعو إىل 

قرص هذه املبادرة عىل مس��تخدمي التقنية، بفضل العالقات التي أسس��ها فريق الخطوط 

األمامية مع مزودي خدمات التعليم املبكر.

تحديات التطبيق:  التهديدات المحتملة للقيمة العامة:

يربز هذا املوضوع طريقة تطور الربنامج الرئييس يف مبادرة نظام تقييم وتحسني الجودة 

مبرور الوقت، وعرب املس��تويات املختلفة ضمن نظ��ام التطبيق.  فلم توضح التحديات التي 

واجه��ت القدرة عىل الوصول إىل عدد كبري من املش��اركني، والتي متت مالحظتها من خالل 

طلب��ات التقديم لتلق��ي الدعم والتمويل االتحادي، س��وى عنرص واح��د فقط من عنارص 

التطبيق، ورمبا مل يكن العنرص األهم لتحقيق النجاح يف عملية التطبيق.  ووفقاً ملا أوضحناه 

يف الجدول رقم )7-2(، ال تعد مش��اركة مزودي الخدم��ة من مؤرشات نجاح القيمة العامة 

لنظام تقييم وتحس��ني الجودة فحس��ب، بل تحتل البنية التحتية واملس��تدامة لتوفري رعاية 

جيدة لألطفال، وإرشاك أولياء األمور يف النظام، وأخرياً رفع جاهزية األطفال واس��تعداداهم 

لاللتحاق مبرحلة رياض األطفال مكانة مهمة أيضاً.

وقد ش��كل تأسيس شبكة بنى تحتية مس��تدامة تخدم نظام تقييم وتحسني الجودة يف 

جمي��ع أنحاء الوالية تحدياً صعباً، تم التغلب عىل معظمه.  وبينام أس��همت االس��تثامرات 

االتحادي��ة يف توف��ري املصادر املالية التي يحت��اج إليها انطالق برنام��ج التطبيق، فإن توفري 

وإدارة تلك األموال هو ما تس��بب يف خلق بعض املش��كالت.  فق��د أدى االنفصال اإلداري 

بني الربنامج واألنش��طة األخرى التي ميارس��ها مكتب التعليم املبكر إىل تقليص أهميته عىل 

النطاق األوس��ع من مجال سياسة التعليم املبكر لألطفال.  واآلن وبعد أن تحملت حكومة 

الوالية مس��ئولية واضحة، أدى النموذج الهرمي التنازيل واالعتامد عىل التعاقدات لتنس��يق 

األنشطة عرب مجال السياسة إىل تخفيض مستوى املشاركة والتفاعل.  ومل يكن الحفاظ عىل 

التجربة القّيمة للربنامج التجريبي من الضياع ممكناً إال عرب التعاون املستمر بني مجموعات 

ولجان العمل املعنية.  وعىل الرغم من صياغة املبادرة بش��كل أكرث انتظاماً ضمن أولويات 

سياس��ة الوالية، يف إطار خطة تهدف إىل إتاحة الربنامج يف جميع أنحاء الوالية، فإن عملية 

إعداد النامذج للربنامج أدت إىل خلق عوائق أمام تفاعل ومشاركة البعض.  عالوة عىل ذلك، 
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س��اهم التطبيق عىل مس��توى الوالية وإعداد النامذج يف تقلي��ص دور بعض اآلثار الرقابية 

العلي��ا ع��ىل الربنامج التجريبي.  فبدالً م��ن قيام مزودي خدمات الرعاي��ة املبكرة لألطفال 

بإج��راء التقييم امليداين يف املوقع للتحقق من املامرس��ات، آثروا االلتزام بوعودهم بصياغة 

نظام تقييم وتحس��ني الجودة.  وكان من املحتمل أن يتس��بب ذلك يف خلق صعوبات تهدد 

القيم��ة العامة للربنامج لو كان��ت التقارير الذاتية ملزودي خدم��ات رعاية األطفال ال تعرب 

فعلياً عاّم ميارسونه يف الواقع.

وبالطبع ش��ّكل ضعف مشاركة اآلباء يف عملية تقييم وتحسني الجودة واحداً من أعظم 

املخاوف التي أثرت يف القيمة العامة للربنامج.  فعىل الرغم من أن برنامج تقييم وتحس��ني 

الجودة يف والية مينيس��وتا يحمل اس��م "توعية اآلباء"، إال أنه افتقر إىل أي أنش��طة تطبيق 

ترك��ز فعاًل عىل إرشاك وتفاعل أولياء األمور يف جميع أنحاء الوالية.  وعىل الرغم مام أكدته 

استطالعات آراء املجموعات املستهدفة بأن الغالبية العظمى منهم تعتقد أن أنظمة تقييم 

الجودة املجتمعية تعد عاماًل مس��اعداً يف تحديد واختيار الجهات الحاصلة عىل أعىل تقييم 

للجودة إذ إن التقييم هو العامل األهم يف اختيار الرعاية24، فإن مل توجه أي استثامرات عامة 

لتحقيق ذلك.  كام أبرمت الوالية تعاقدات إلنش��اء وصيانة موقع إلكرتوين.  بينام اعتمدت 

األسواق األخرى عىل أنشطة املنظامت غري الربحية املتواضعة واملمولة من جهات خاصة.

ويف النهاية، ال تزال قدرة نظام تقييم وتحس��ني الجودة عىل تحقيق أهم أهدافه، وهي 

تعزيز جاهزية واستعداد األطفال لاللتحاق بالتعليم يف رياض األطفال، غري معلومة.  فهناك 

العدي��د من العوامل خ��ارج نطاق الربنام��ج الرئييس الخاص بقدرة نظام تقييم وتحس��ني 

الجودة التي تعيق الجاهزية واالس��تعداد، كسوء تغذية األطفال، وضعف الدعم األرسي، أو 

العن��ف املجتمعي.  وعىل أي حال، إنه مل��ن الرضوري االنتباه إىل أن منطق التغيري يف نظام 

تقييم وتحس��ني الجودة مل ُيصمم يف األس��اس الس��تهداف هذا النوع من املشكالت.  فنظام 

تقييم وتحس��ني الجودة ما هو إال برنامج ملش��اركة املعلومات املهم��ة الذي ُصمم خصيصاً 

لزيادة وعي أولياء األمور وإمدادهم مبعلومات حول مزودي خدمات رعاية الطفل.  وعندما 

يس��تفيد أولي��اء األمور من تلك املعلوم��ات املقدمة من خالل اختيار مراك��ز الرعاية ذات 
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الجودة العالية وما يصاحب ذلك من تأهيل أفضل لألطفال لاللتحاق مبرحلة رياض األطفال، 

عند ذلك ميكننا القول بأن الهدف من نظام تقييم وتحس��ني الجودة قد تحقق.  وتس��اعد 

املتابعة املس��تمرة لكيفية اس��تخدام أولياء األمور ملعلومات نظام تقييم وتحس��ني الجودة 

وكذلك جودة الرعاية التي يقدمها مزودو الخدمة يف ضامن استمرار قيمة وأهمية الربنامج.

وال تزال هذه الحالة قي��د التنفيذ.  فاملزايا املالية والفرص الفريدة لاللتحاق بالخدمات 

التعليمي��ة لدى الربامج الحاصل��ة عىل أعىل تقييم، وحتى كتابة هذه الس��طور، ال تزال يف 

مراحله��ا املبك��رة.  ومن املرج��ح أن تنجح تلك الحواف��ز املالية يف نهاي��ة األمر يف التغلب 

عىل عوائق االلتحاق واملش��اركة يف هذا الربنامج التطوعي.  وستستمر االختبارات التي تتم 

عىل آليات التطبيق عرب التقييم الرس��مي واملش��اركة اليقظة، وذلك من أجل الكش��ف عن 

عن��ارص يجب ضبطها وتحس��ينها وتنقيحها ضمن النظام.  وال يزال غ��ض الطرف عن أحد 

املجموعات األساس��ية التي يستهدفها الربنامج، كأولياء األمور الذين هم مبثابة صناع القرار 

بالنس��بة للتعليم املبكر لألطفال، يش��كل عائقاً أمام مجموعة من األنش��طة التي يتضمنها 

الربنامج.  ولألس��ف يرجع الس��بب يف ذلك إىل أن تحفيز جانب الطلب للسوق أمر رضوري 

إلضفاء الطابع املؤسيس عىل الربنامج ويضمن استمراره ملدة تتجاوز أربع سنوات من الدعم 

االتحادي.  كام أن ضامن تحقيق الربنامج لقيمته العامة النهائية يعد عنرصاً أساس��ياً لخلق 

العرض الذي يتس��م بجودة أفضل والقادر يف الوقت ذاته عىل دعم خدمات التعليم املبكر 

لألطفال.

فرص التغيير:

توضح الحالتان املش��ار إليهام يف هذا الفصل م��دى التعقيد يف أنظمة التطبيق، وقدمتا 

رؤي��ة عميقة لس��بب تنفيذ الربامج الرئيس��ية بطرق معينة دون غريه��ا، كام هو الحال يف 

برنامج دعم الواليات األكرث ترضراً ونظام تقييم وتحس��ني الجودة.  ففي الحالتني، بدأنا من 

نهاي��ة القصة.  وبنظرة رسيعة إىل أعداد املش��اركني بالربنامج أو عناوين األخبار، يتبادر إىل 

الش��خص االعتقاد بأن هذا الربنامج ما هو إال مثال آخر عىل فش��ل التطبيق.  ورمبا نواجه 

مش��كالت مع هذا التقييم الس��طحي القصري النظر.  وال يقترص ذلك عىل كونه غري دقيق 

فحس��ب، بل إنه يغفل القيمة الهامة والعمل الجاد الذي يحدث عىل مختلف مس��تويات 
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نظام التطبيق لجعل الربنامج واقعاً ملموس��اً.  ومن الس��هل توجيه االتهامات والبحث عن 

األخطاء؛ ولكن من الصعوبة املش��اركة يف عملية التطبيق واكتس��اب فهم حقيقي للعراقيل 

والهياكل االجتامعية التي أدت إىل الواقع املشاهد.

ونأم��ل يف أال تنتهي تل��ك الحكايات والقصص عن��د هذا الح��د.  فالتطبيق هو عملية 

تعلم وتعديل مس��تمر لألفكار فور توافر معلومات جديدة.  وكام سبق أن ذكرنا يف مقدمة 

هذا الكتاب، أن التطبيق الفعال يتمحور يف األس��اس حول إحداث تغيري يف النظام والفئات 

املستهدفة، وتحقيق مخرجات ذات قيمة عامة بشأن األهداف.  ومن املؤكد أن هذا صعب 

التحقي��ق، ومن الس��هل أن نتقبل طريقة عم��ل الربنامج بهدوء، س��واء كان ذلك يؤدي أو 

ال ي��ؤدي مبارشة إىل النتائج املنش��ودة.  فاملهرة ممن يطبقون السياس��ات والربامج تعلموا 

كيفية االستجابة والترصف اإلسرتاتيجي ضمن النظام، مام دفع العمليات الفنية والتأقلم إىل 

إحداث التغيري.  ونحيل مناقشة ذلك إىل الفصل الثامن.

ونق��دم يف امللح��ق ]ز[ أداة لتقييم ديناميكيات التطبي��ق واملخرجات التي تنطبق عىل 

الح��االت الخاصة.  إن الغرض من هذه املامرس��ة هو تخطي ح��دود التعرف عىل مكونات 

النظ��ام، والوص��ول إىل إدراج اآلليات وتحقيق التكامل يف النظام.  ولتحقيق ذلك، يلزم فهم 

عاملني مهمني هام الس��لطة والثقافة وإدراكهام إدراكاً قوياً، إذ يقوم هذان العامالن بأدوار 

مهم��ة يف النظ��ام.  ويتم ذلك من خ��الل الخربات واملتابعة املب��ارشة أو إجراء مقابالت مع 

األطراف الرئيس��ية املعنية.  ونأمل أن يساعدنا ذلك التعلم يف االنتقال بقدرات التحليل إىل 

مرحلة تتجاوز املرحلة التي يعلق فيها معظم الناس، وهي مرحلة الش��عور باإلحباط نتيجة 

وجود "خطأ" يف النظام، أو ما ال يبدو "منطقياً"، والبدء يف مرحلة التعرف عىل فرص التغيري 

الحقيقية املتاحة ضمن نظام تطبيق بعينه.



293التطبيق العميل الفعال التكامل بني السياسة العامة واإلدارة

الفصل الثامن

قيادة التعلم في نظم التطبيق

يييؤدي التطبيق الفّعييال، كام أوضحنا يف هذا الكتاب، إىل التغيير املدروس - لدى الفئة 

املستهدفة ويف املنظومة - لتحقيق نتائج ذات قيمة عامة بشكل أفضل.  وال يعني التطبيق 

الفّعييال دعم أدوات حكومية معينة بسييبب وضع أيديولوجي معيين أو إجراء التعديالت 

املتواضعيية عييىل عمليات املنظمة الحالييية للحصول عىل دعم إضييايف.  وال يعني التطبيق 

الفّعال كذلك محاولة إحداث التغير ملجرد التغير.  بل إن التطبيق الفّعال يتطلب استثامر 

القيادة يف تحسيين عمليات املنظومة يك تسييهل عملية التغير اإليجايب يف سلوك أو ظروف 

الفئة املسييتهدفة مبا يتسييق مع القيم العامة.  ويتطلب هذا األمر وجود مامرسات إدارية 

ماهييرة لتضمن املنهييج الجديد يف العمليييات اليومية لنظام التطبيييق.  وتلك هي النتائج 

النهائية لفعالية التطبيق التي سييبق دراستها يف مقدمة هذا الكتاب والتي تم تطبيقها عىل 

الحاالت الواردة يف الفصل السابع.

وكام مر بنا يف تناول منهج النظم وتطبيق تحليل التطبيق املتعدد املستويات عىل أمثلة 

برنامييج متويل الواليات األكرث ترضراً )HHF( ونظام تقييم وتحسيين الجودة )QRS(، فقد 

انكشفت الكثر من التحديات عند تتبع النتائج.  فإذا كنت ُتجري التطبيق بصورة منتظمة 

باسييتخدام مالحق الكتاب، فسييوف تكتشييف أكرث مام عرفته عن ظروف عملية التطبيق 

املحيطة بالسياسيية أو الربنامج ذي األهمية.  ومن ناحية أخرى، يرسييم هذا التحليل مرحلة 

التغييير اإليجييايب التي تلعب دوراً مهاًم يف تحسيين عملية التطبيق حيييث يكون باإلمكان 

معرفيية وتصور القيود املؤثرة يف كل مسييتوى.  ولكن لن يكون هييذا التصور كافياً؛ فقيادة 

التغير تتطلب الشييجاعة واملثابرة ألنه يتم يف كثر من األحيان تحدي األفكار التي يعتز بها 

األشييخاص اآلخرون املشاركون يف عملية التطبيق.  كام يتطلب تقيياًم واقعياً لألمور املمكنة 

لإلنجاز وفق املوارد املوجودة والوقت واملواهب.

ولدعم قدرتك عىل االسييتجابة، سييوف ننتقل يف هذا الفصل إىل الرؤى الخاصة بالقيادة 

التي عرضها رون هيفيتز وماريت لينسيك:  فتظهر كثر من املشكالت املشتملة عىل العنارص 
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الفنية والتكيفييية1.  ويقصد بالصعوبات الفنية تلك الصعوبات التي ميكن وصف أسييبابها 

وآثارها والتي ُتعرف حلولها وميكن مشيياركة أسيياليب تبنيها واستنسيياخها من مكان آلخر.  

وهي املشييكالت التي يسييتطيع األفراد حلها أو املعلومات التي ميكن اكتشييافها باستخدام 

بعض األبحاث األساسية، فهي تتطلب إجراء البحث التحلييل.  أما الصعوبات التكيفية فهي 

تلك الصعوبات التي تتطلب اهتامماً مركزاً ألنها تتسييم مبزيد من الغموض وتشييتمل عىل 

القيم والصالحية واملعتقدات والسلطة، وتلك هي القضايا نفسها التي سبق بحثها يف الفصل 

السابع حيث متثل أهمية ملا يحدث يف الواقع يف عمليات التطبيق.  وليك نتجاوز التحديات 

التكيفية، يتعن عىل األفراد املشيياركة يف التجارب والتكامل واملشيياركة يف املخاطرة وتعلم 

أشييياء جديدة وتجاوز منطقة االرتياح املتمركزين فيها.  وتتطلب هذه الصعوبات قدراً من 

املهارة االجتامعية.

ويعييد التمييز بن الصعوبات الفنية والتكيفية مفيداً لتنظيم هذا الفصل ونحن يف ثنايا 

فصل العنارص الرئيسييية لعملية تحسيين التطبيق.  لكن كام أشار هيفيتز ولينسيك، "ميكن 

أن متتزج معظم املشكالت بكل من الجوانب الفنية والتكيفية، لكن يتعن عليك قبل إجراء 

التدخل التمييز بن الجانبن لتحديد أيهام يتم معالجته أوال ًوبأي إسرتاتيجية"2.  ويساعدنا 

هييذا األمر لنكون عملين عند االنتقال إىل مناقشيية أجزاء النظام املهمة عىل وجه التحديد 

واملسؤولة عن فشل القيمة العامة.  ومن املهم مالحظة أنه بإمكان األشخاص الذين يشغلون 

أدواراً مختلفة للغاية يف نظم التطبيق قيادة التغير، ومنهم:  قادة املؤسسات غر الربحية، 

ومنسقو الربامج، وجهات التمويل الخاصة، ومديرو رشكات القطاع العام وأخصائيو خدمات 

الخطوط األمامية.  يف حن ميتلك كل فرد قدرات وموارد متميزة، ولكل منهم دور يلعبه يف 

تغير النظام.

وتعمل السياسة وتعقيدات الربنامج الرئييس عىل تشكيل التحديات الفنية والتكيفية يف 

التطبيق، وتتأثر التحديات باآلليات الفريدة للسييلطة والثقافة يف مجال العمل اإلسرتاتيجي 

واملجيياالت ذات الصليية.  كييام أن دور الفييرد ضمن عملييية التطبيق يحييدد طبيعة تلك 

التحديييات.  ومن املهم أن تبدأ من موقعك؛ اسييتخدم معرفتك مبجال العمل اإلسييرتاتيجي 

لتحديد اإلسييرتاتيجيات العملية للتغير.  كام تتطلب مامرسة التطبيق الفعالة القيادة التي 
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تجتاز حدود املحيط الحايل وتحدد املشاركن واملوارد األخرى التي تساعد يف إحداث التغير 

الشامل.

شكل )1-8(

مامرسات لتحسني فعالية التطبيق

نتناول يف هذا الفصل دراسيية مامرسييات تعزيز التطبيق األكرث مهييارة كام هو ملخص 

يف الجييدول )8-1(.  ويعد إجييراء التغيرات عىل الربنامج الرئييس مبثابيية عملية اجتامعية 

وفنية يف الوقت نفسييه.  وباتباع مبادرة الفيلسوف ورائد الفلسفة الرباجامتية جون ديوي، 

يتعلق هذا األمر بخلق فرص للتبادل االجتامعي والتعلم املشرتك الذي يسهم يف زيادة وعي 

وفهم الفرد3.  وعندما يتسييلح املشاركون بأذهان متفتحة، ميكنهم املشاركة بأفكار وشواهد 

جديييدة ميكن أن تغر الطريقة "التي تنفذ بها األشييياء بصورة دامئة".  ومن املهم الحصول 

عىل التفاصيل الفنية املتعلقة بالتدخل أو بالربنامج الرئييس واملتمثلة يف:  دراسيية املشييكلة 

املتعلقة باملخيياوف حول ضعف القيمة العامة، وبحث األمور املعلومة واملتعلقة بسييلوك 

املجموعة املسييتهدفة والعاملن يف الخطوط األمامية وترتيب وتنسيق األنشطة.  ولكن من 

املهم كذلك إرشاك اآلخرين وتطبيق املعارف املتعلقة مبجاالت العمل اإلسرتاتيجي ومامرسة 

مييا أطلق عليه األكادمييون األحكام القامئيية أو العملية4.  ونحتاج إىل إرشاك اآلخرين كذلك 

يف عملية التغير، ويتم ذلك من خالل عرض املهارة االجتامعية وتنشيييط مصادر السييلطة 

الحالية واستخدام املصادر التي تضفي الرشعية عىل التغير وتتوافق مع قيم املجال.

ونتطرق يف هذا الفصل لوصف هذه الكفاءات املهنية ونقرتح رضورة مامرسييتها بصورة 

منتظمة خالل أوقات تطبيق التغير، ويرجع ذلك ألن التطور ال ميكن التنبؤ به أو كام يطلق 
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عليه واضعو نظريات النظم بالتغير الطارئ حيث يتعذر تخطيط اإلسييرتاتيجيات وتوثيقها 

مبزيد من التفصيل يف خطط العمل.  بل تتطلب املامرسة الفعالة وجود الكفاءات، وااللتزام 

واالنضباط والتعلم املسييتمر من األمور التي تحدث بصورة غر متوقعة.  وتتعلق مامرسيية 

التطبيييق الفعال بكون الفرد خبراً تكتيكياً وفنانيياً معتمداً عىل التحليل والبديهة والتوجيه 

والتأمل، وللمسيياعدة يف بناء هذه املهارات، نقييدم أيضاً بعض املوارد العملية التي نعتربها 

مفيدة.  وللمسيياعدة يف توثيييق تطبيقك ملرشوع ما، نعرض مخططاً لتحسيين التطبيق يف 

امللحق )ح( الذي يطرح أسييئلة حول العنارص التي تم دراسييتها يف هذا الفصل.  كام نقدم 

آلية بسيييطة تسييلط الضوء عىل عنارص محييددة لرتكيز اهتاممك عليهييا عند تحديد طرق 

تحسيين التطبيق يف نظييام معقد.  ومن املهم يف ثنايا كل ذلييك أن تضع يف ذهنك ما الذي 

اسييتوعبته من تحليلك املتعدد املستويات آلليات السلطة وثقافة مجال العمل اإلسرتاتيجي 

الذي تعمل فيه.

بحث التحديات الفنية:

بسييبب التعقيد يف نظم التطبيق، تسييهل اإلشارة إىل أمور كثرة ميكن أن تشغل اهتامم 

إصالحيييي التطبيق، كتطوير أنظمة الحاسييب وكتدريب العاملن بشييكل أفضل أو اعتامد 

مقاييس األداء أو إعادة تنظيم فرق العمل.  ويّتبع كثر من املديرين تلك املبادرات يف سياق 

جهودهم الكبرة لتحسيين الفعالية التنظيمية.  ويف حقيقة األمر، يف املؤسسات العامة التي 

مُتنح فيها السييلطة اإلدارية للمعينن السياسييين، يتوقع العاملون حدوث هذه األمناط من 

التغييرات اإلدارية عندما تتوىل إدارة جديدة مهييام اإلدارة، ويبدو أن التغير لصالح التغير 

مبثابة القاعدة أكرث من كونه استثناء.  ومن املؤكد أهمية اإلصالحات اإلدارية بهدف تحديث 

مامرسييات املوارد اإلنسانية يف القطاع العام أو تحسيين تقنية املعلومات أو إقرار الشفافية 

باعتبيياره جزءاً من العمل، لكن ال يسييتلزم أن يؤدي التغير اإلداري إىل حدوث تحسيين يف 

نتائج التطبيق.

كام يهتم تحليل السياسيية بتحديد املشكلة والرجوع إىل أبحاث العلوم االجتامعية قبل 

تقديم املشورات أو التوصيات املتعلقة ببدائل السياسة5.  وحيث تعد العديد من املشكالت 

السياسة مجرد أعراض لسبب أعمق، نجد أن هذه العملية تبدأ بتحليل املشكلة.  فإذا أنهى 
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عدد قليل من الشباب الدراسة الثانوية، فسوف يقوم تحليل السياسة أوالً بتحديد األسباب 

املمكنة للمشييكلة، مثل دخل األرسة ومسييتويات تعليم الوالدين واملييدارس ذات الجودة 

الضعيفيية.  ويتم النظر يف تدخالت السياسيية التي تناقش هذه العوامييل املتعلقة بالقيود 

ويوىص بإجراء بعضها بسييبب قدرتها للتدخل يف العالقة السييببية.  ويف السياق ذاته، ينشأ 

عن العوامل غر املدعومة من األبحاث التجريبية - مثل دعم املجموعات السكنية املعزولة 

عرقياً لتحسيين معدالت التخرج من املدارس الثانوية - مشييكالت أو فشييل يف السياسيية.  

ونعتقد أن هذه األمور تسييبب القلق واملخاوف للمشاركن يف تصميم السياسة أو اإلصالح، 

لكنها تتغاىض عن كيفية تجسيييد مشكالت السياسة يف الفرضيات املتعلقة باملجال السيايس 

ويف إجراءات التشغيل للمنظامت أو أفكار املوظفن يف الخطوط األمامية.

ويف كثيير ميين األحيان يتم فصل اإلصالحات اإلدارية عن مشييكالت السياسيية وتحدث 

جوانب فشييل السياسيية بدون تعديل الشييبكة أو محيط املنظمة، ولذلك يشتمل التطبيق 

الفّعال عىل محاولة دراسيية مشكالت السياسيية مع املامرسة اإلدارية ذات الصلة، ويتطلب 

هييذا األمر دمج املعرفة الفنية ميين كال الجانبن.  ومع ذلك، فالتدريييب املهني املتكرر يف 

الشييئون العامة يفصل بن الجانبن ألنه يدرب املوظفن عىل التفكر يف التحديات اإلدارية 

املنفصلة عن مشييكالت السياسيية.  فإذا تم تحديد السياسييات بصورة ضعيفة ومل يعكس 

منطييق برنامج التغير األمور املعروفة عن طريقة مناقشيية املشييكلة بصورة أفضل؛ ركزت 

أنشييطة القامئن عىل التطبيق يف منظامت تقديم الخدمات والخطوط األمامية عىل وسائل 

غيير فعالة.  ويف حاليية تتبع اإلصالح اإلداري ميين أجل اإلصالح ذاته، فقييد يؤدي ذلك إىل 

ظروف ال تعزز من جودة التفاعالت الالزمة إلرشاك املجموعة املستهدفة.  ومن ثم، يتطلب 

التطبيق الفعال بدرجة أساسييية الرتكيز عىل التغيييرات يف الربنامج الرئييس التي تؤدي إىل 

القيمة العامة للربنامج.

وبينام توجد أمور ال حرص لها قابلة للتغير يف الربنامج، فإننا نعتقد أن من املفيد التفكر 

يف التغرات يف ضوء ثالث عمليات للربنامج الرئييس التي تناولنا مناقشييتها يف هذا الكتاب:  

وضع خيارات فعالة، وتحديد املنطق من التغير، وتنسيييق األنشييطة.  وتتضمن كل عملية 

من هذه العمليات مجموعة من االفرتاضات التي تشييكل طريقة تطبيق الربنامج عىل أرض 

الواقع.  وإلحداث التغير يف الربنامج، يجب استعراض تلك االفرتاضات، وهذا النشاط نطلق 
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عليييه مصطلح التحليل الفني.  أوالً، فيام يتعلق بالخيييارات الفعالة، من املهم قضاء بعض 

الوقت يف تأسيس املشكلة.  فام األمور املعروفة التي ميكن استخدامها لزيادة فرصة تحقيق 

املبادرة للنتائج التي يقدرها العامة؟  وتشييتمل األمور املعلومة عىل كل من األدلة املتعلقة 

بالفعالية الفنية والييرؤى املتعلقة بالقيمة العامة املفضلة والتهديدات املحتملة لها.  وبعد 

ذلك، وليك ندرك االفرتاضات الخاصة مبنطق التغير بشييكل أفضل، نعتقد أنه من الرضوري 

دراسة ما نعرفه عن أساسها السلويك.  وكام ذكرنا، توجد مجموعة من العوامل التي تؤثر يف 

منطق التغير عند صياغة الربنامج الرئييس.  ومن أجل قيادة التغير، نجد أنه من الرضوري 

الرجوع خطوة إىل الوراء ودراسة ما هو معلوم من األبحاث أو البديهة حول قاعدة السلوك 

للربنامج.  وأخراً، من الحكمة ضامن وجود بنية للتنسيق تتامىش مع أنشطة الربنامج وتدعم 

كذلك أنشييطة الربنامج الهامة لتحقيق النتائج.  وندرك أن بنية التنسيييق ليست مرنة دامئاً 

كام تدل عليه بعض كتيبات اإلدارة، وبناء عىل ذلك فال ميكننا تغير البناء الهرمي للمنظمة 

أو العقود الرسييمية مع جهات تقديم الخدمات املشرتكة.  ومع ذلك، ميكن أن يجد القامئن 

عىل التطبيق ذوي الكفاءة طرقاً للعمل داخل الرتاكيب القامئة لتسهيل عملية التنسيق التي 

تحقق القيمة العامة.  وإذا ما تناولناهام معاً وجدنا أن االهتامم بهذه العنارص الفنية يزيد 

الشعور بالثقة بأن إسرتاتيجيات التطوير محل االهتامم هي التي تؤدي يف النهاية إىل النتائج 

املنشودة عىل النطاق العام بدالً من الرتكيز عىل االهتاممات النفعية.

وتتوافر عدة أدوات وأسيياليب لدعم تحليل الصعوبات الفنييية.  ويتناول الجدول )1-8( 

وصف بضعة أدوات وأساليب أساسية خاصة باإلدارة والسياسة التي ميكن تطبيقها للمساعدة 

يف كشييف ما نعرفه عن صعوبة التطبيق.  وترتاوح هذه األدوات واألسيياليب من املخططات 

التييي تصييف أدوار اإلدارة إىل األسيياليب اإلحصائية التي توجز أفضل املامرسييات إىل الطرق 

املعيارية لقياس مدى تأثر الربنامج.  وبدالً من اعتبارها إصالحات منفردة لصعوبات الربنامج، 

فقد يكون من األفضل اعتبار كل واحدة منها أداة يف صندوق أدوات املوارد الذي يقدم رؤى 

معينة لصعوبات بعينها.  وعىل سبيل املثال، قد تكون أبحاث السياسة وتقييم الربنامج وتحليل 

التكلفة واملنفعة مفيدة لوضع أسيياس للمشكلة، يف حن يقدم تحليل العمليات رؤى متعلقة 

باملنطق السلويك وصعوبات عملية التنسيق.  وسوف نستعرض بعض األساليب واألدوات مرة 

أخرى يف الجدول )8-1( بوصفها مالمئة يف كل مجال من مجاالت التحليل الفني.
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تأصيل المشكلة:

تهييدف جميع تقنيات الربامج يف جوهرها إىل دراسيية املشييكلة، فمخازن الطعام تتوىل 

توزيع الطعام لتلبية الحاجة للطعام وتضع برامج كربنامج الشباب فيام بعد املدرسة حيث 

يقدم هذا الربنامج أنشييطة للمراهقن للحفاظ عىل سالمتهم من الشوارع؛ وتعمل خدمات 

إعييداد إقرارات الدخل عىل تحسيين الرفاهية املالية للفئات الضعيفة.  وأمناط املشييكالت 

التي نوليها اهتاممنا هنا هي مشييكالت عامة، فهي تلك املشييكالت التي ال تؤثر يف املصالح 

الفردية وحدها، بل لديها تأثر شييامل يف املجتمع، وأغلبها من املشييكالت الفوضوية حيث 

ال تكون الحدود والحلول محددة بشييكل واضح.  وال توجد طريقة مثىل ملناقشة املشكالت 

بييل ال يوجييد حتييى إجامع عىل األمور التييي يلزم دراسييتها.  ولقد مر بنا يف هييذا الكتاب 

دراسيية الخيارات الفعالة لحل املشكلة ومنطق التغير املستخدم والذي يتم االعرتاض عليه 

غالباً ويرتسييخ من خالل القوى االجتامعية العاملة يف مجال السياسة واملؤسسة ومستويات 

الخطوط األمامية للتطبيق.

جدول )1-8(

أساليب وأدوات التغيري الفني يف نظم التطبيق

أمثلةأمناط الصعوبات الفنية املناسبة للحلاألساليب واألدوات

اإلدارة اإلسرتاتيجية

تنظيم فرق العمييل، والهياكل، والبيئة 

لتحقيق أقىص قدر من النتائج

املهني  والتطوييير  القدرة  تحسيين 

للجهات الفاعلة

بطاقيية األداء املتوازن، ومنوذج قيم 
التنافس للمديرين أ

إدارة املشاريع

التكتييك لتنظيييم املوارد  النشيياط 

وذلييك من أجل تحقيييق األهداف 

املحددة

أدوات التنظيم العملية، ومخططات املواءمة والتقديم

جانييت، الربمجيييات املسييتندة إىل 
الحوسبة السحابية )بيزكامب( ب

تحليل التكلفة واملنفعة

التقنيييات التييي تقيييم نقيياط القوة 

والضعف للبدائل من الناحية النقدية

التحكم يف التكاليييف والحاجة إىل 

زيادة الفوائد

العائد  واملنفعة؛  التكلفة  دراسييات 
االجتامعي عىل مناذج االستثامرات ج
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أمثلةأمناط الصعوبات الفنية املناسبة للحلاألساليب واألدوات

أبحاث السياسات والربامج

النهييج املنتظم لالختيييار وتكوين أدلة 

بحثية عالية الجودة، وذات صلة

توثيييق ما هو معروف من األبحاث 

الرسمية الحالية؛ املامرسات القامئة 

عىل األدلة

وملخصييات  األكادميييي  البحييث 

السياسات؛ املراجعة املنهجية أو ما 

وراء التحليل د 

تحليل العمليات

تقنيات التحسيين املستمر املطبقة 

لعمليات تنظيمية محددة

تحسيين كفاءة العمليييات؛ تحديد 

وإزالة املعوقات

إدارة إجيياميل الجودة، سيييجام 6، 
كيزين، لن ه

تقييم الربامج

األسييلوب املنهجييي لجمييع وتحليييل 

املعلومات املتعلقة بالربامج وتأثرها

تقديييم وتنفيذ الربنامييج، وتطوره، 

وتعديالته وعواقبه

تقييييم التأثيير والتجارب العشييوائية 

املحددة؛ التجييارب االنتهازية؛ التقييم 
التكويني أو تقييم العملية و

 Robert E.  Quinn and Sue R.  Faerman, Becoming a Master Manager:  A Competing Values Approach, 5th"أ

.)ed.  )San Francisco:  (ossey-Bass, 2010

.)HBR Guide to Project Management )Cambridge, MA:  Harvard Business Review Press, 2013ب

 Edward (.  Mishan and Euston Quah, Cost-Benefit ج ملحيية عامة عيين تحليل التكلفة واملنفعة اطلييع عييىل

 Analysis )London:  Routledge, 2007(.  For examples of social return on investment, see Andrew

 Flockhart, "Raising the Profile of Social Enterprises:  The Use of Social Return on Investment

 )SROI( and Investment Ready Tools )IRT( to Bridge the Financial Credibility Gap," Social

.42-Enterprise Journal 1, no.  1 )2005(:  29

 see Evan Ringquist, Meta-Analysis for Public ,د للمزيييد عن ما وراء التحيليل ألبحاث السياسيية اطلييع عييىل

.)Management and Policy )San Francisco:  ( ossey-Bass, 2013

 For an overview of Six Sigma, see Mikel Harry and Richard Schroeder, Six Sigma:  The Breakthroughه

.)Management Strategy Revolutionizing the Worlds Top Corporations )New York:  Random House, 2005

 see Karen (.  Fryer, Jiju Antony, and Alex ,للمزيد عن املناهج املتبعة للتطوير املستمر يف القطاع العام اطلع عىل

:Douglas, "Critical Success Factors of Continuous Improvement in the Public Sector

  For example, see Laura I.  Langbein, Public Program Evaluation:  A Statistical Guide )London:و

.)M.  E. Sharpe, 2012

وألننا سنتناول دراسة العمليات االجتامعية يف الجزء التايل من هذا الفصل، فنحن ندرك 

أيضاً تعزيز التفاعالت االجتامعية املهمة املتعلقة بالربنامج من خالل املعلومات.  فام األمور 

األخييرى التي ميكن معرفتها عن حاجات وقيود الفئة املسييتهدفة؟  وما األمور األخرى التي 
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نجدهييا أكرث فعالية يف وضع أمناط لتغرات العملية واملخرجات التي يتطلبها الربنامج؟  وما 

أمنيياط التهديدات األخرى التي تواجه وضع قيمة عامة ترتبط بالتغرات القامئة أو املفرتضة 

التي تطرأ عىل الربنامج؟  وللمساعدة يف اإلجابة عن هذه األسئلة، نقرتح تأصيل املشكلة من 

خالل كل من البحث العلمي والقيم العامة.  وسييوف نستخدم مصطلح التأصيل عن قصد، 

فهو يشيير إىل الحاجة إىل تعزيز تصور الفرد من خالل اكتسيياب معلومات إضافية.  وتوجد 

طرق كثرة الكتسيياب هذه املعرفة اإلضافية.  وبالنسبة ملشكالت السياسة العامة والربامج، 

نعتقد أنه من الرضوري أن يجمع الفرد بن املعارف املكتسبة من الشواهد العلمية والتصور 

وتقييم القيم العامة يف السياق يف قالب متوازن.

أوالً، يتعن علينا بحث األمور املعروفة عىل نطاق واسع واملتعلقة باملجموعة املستهدفة 

وعمليييات النظييام والتفاعل بينهام.  فعىل سييبيل املثال، إذا كان هناك اهتامم يف تحسيين 

اسييتخدام املسييتهلكن لألجهزة الذكية، فسيكون من املفيد استشييارة األبحاث والدراسات 

الجديدة املتعلقة برغبات املسييتهلكن وسييلوكياتهم.  كام سيييكون ميين املفيد فهم أمناط 

أدوات القياس املتوفرة حالياً واملطورة باسييتمرار.  وإذا كنا بصدد العمل عىل تحسن فرص 

حصول النسيياء ذوات الدخل املنخفض عىل عمل دائم، فمن الرضوري استكشاف ما نعرفه 

عن الفئة املستهدفة وتقلب سوق العمل املنخفض األجور واملعوقات املؤكدة.  كام أنه من 

املفيد جمع معلومات عن أنشييطة الخطوط األمامية أو التدخالت التي تبدو فعالة يف دعم 

االنتقال من أبحاث التقييم إىل التطبيق.

ويعتقد محللو السياسة والباحثون غالباً أن الجهات العاملة يف نظام التطبيق عىل دراية 

جيدة بهذا املجال، أو نجدهم ينتقدون فشييلهم يف تطبيق األبحاث عىل أرض الواقع.  لكن 

يعتمد كل هذا عىل طريقة صياغة قضايا التطبيق يف مجال العمل اإلسرتاتيجي.  فعىل سبيل 

املثال، ويف بعض مجاالت السياسيية املوجودة يف والية واشيينطن واملتعلقة باألجهزة الذكية، 

ُيتوقييع أن يكون جميع العاملن عىل دراية جيدة بأوجه التقدم يف التقنية ورغبات العمالء.  

وتعد أبحاث السياسيية أحد املوارد القيمة يف املجال وتقدم أحد املصادر املستخدمة للتأثر 

يف املناقشييات حول طريقة تنفيذ برامج تعليم العمالء بطريقيية أكرث فعالية.  أما يف مجال 

السياسة الذي يركز عىل توفر الوظائف للنساء ذوات الدخول املنخفضة يف والية أركانساس، 
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نجد يف املقابل أن القرارات الرئيسية حول الربنامج الرئييس قد عكست املامرسات املؤسساتية 

السابقة بدالً من األبحاث املتعلقة بظروف الفئة املستهدفة أو تقييم الربنامج للتدخالت.

وعنييد االنتقييال إىل أوجه التطوير يف تطبيق السياسيية أو الربنامييج، نجد من الرضوري 

تحييدي كل من االفرتاضات وبدائل األبحاث.  فاملييوارد يف كثر من األحيان محدودة للغاية 

واهتاممات املؤسسة يف الوضع الراهن ترتكز عىل التغير الجوهري.  ومع ذلك، فمن خالل 

بنيياء مخزون من املوارد حول املامرسييات املبتكرة والتقنيات الجديدة، يسييتطيع القامئون 

عىل التطبيق انتهاز فرص التغر عندما تظهر أمامهم.  وميكن اكتسيياب هذه املعلومات يف 

بعض األحيان من خالل أبحاث السياسيية والربنامج كام هو مشييار إليه يف الجدول )1-8(.  

وتقدم االجتامعات املهنية مثل املؤمترات الوطنية وقوائم الربيد اإللكرتوين فرصة للمشاركة 

برؤى جديدة حول املامرسييات القامئة عىل األدلة.  ومن خالل تجربتنا كمامرسيين، توصلنا 

إىل معرفة أن القامئن عىل التطبيق ذوي الكفاءة ليسوا خرباء غر متخصصن وإمنا خرباء يف 

مجال العمل واملشكالت املرتبطة فيه.

وال يعد كافياً اإلملام باملشكلة.  ويشتمل العنرص الثاين لتأصيل املشكلة عىل فحص القيم 

العامة.  ولتمكن التطبيق الذي يوجد قيمة عامة، يجب أن يتوافر لدينا شعور بالقيم العامة - 

أو التهديدات التي تلحق القيم العامة - يف املجال الحايل.  وقد عرضنا يف الفصل األول إطار 

عمل لتحديد مؤرشات فعالية التطبيق مسييتفيدين بذلك من منظور متعدد األبعاد إليجاد 

القيييم العامة.  ومع ذلك، ال تعد هييذه املؤرشات وحدها كافية لتحديد ما إن كان الربنامج 

قييادراً عىل إيجاد القيييم العامة أم ال.  ففي كثر من األوقييات، ال تخضع مخرجات ونتائج 

الربنامييج إلجراءات قابلة للقياس.  ولو كانت هناك نتائج كثرة، فكيف لنا أن نحدد إن كان 

هناك إجراء معن يعد بداية لتحقيق القيمة العامة؟

وقييد تم تطوير مجموعة من املناهج ملسيياعدة املامرسيين يف تحقيييق القيمة العامة.  

فكتيياب موري إنشيياء القيمة العامة يركز عىل دور املدييير يف تحليل القيم املهددة بالخطر 

واملوجودة يف مجال ما6.  وتكمن املشكلة يف افرتاض أن املدير يتمتع باملعرفة بالقيم املهمة.  

ومفيياد قلق النقيياد أن هذا النوع من املناهج قد يؤدي إىل تصييور املدير للمصلحة العامة 

كاملحرك األسايس واملعيار الذهبي الذي البد أن يتم الرتكيز عليه ولكنه قد ال يبذل أي جهد 
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عىل أرض الواقع لتحقيق وتعزيز املزيد من الخر العام7.  واملنهج البديل هو استنباط القيم 

العاميية املؤثرة يف املجال من خالل املشيياركة املبارشة للعمالء واألطراف املعنية.  وميكن أن 

تكون لهذه العمليات التشاركية فعالية ليس يف وضع رؤى عن القيم العامة فحسب، ولكن 

ميكن أن تسيياعد أيضاً يف تسهيل العمليات التشيياورية الرضورية لتغير نظام التفكر.  ويف 

حقيقة األمر، تعد إسييرتاتيجيات املشاركة أداة تكيفية هامة، ولكن سنتناول دراستها مبزيد 

من التفصل يف الجزء التايل.  

ونقرتح يف هذا السييياق أداة إضافية تقدم حاًل وسييطاً بن املدير ذي الدراية واملشاركة 

املبييارشة من املواطنن.  ويف الوقت الذي قد يجد القامئون عىل التطبيق صعوبة )ورمبا غر 

محبذ( يف تحديد من جانب واحد القيم العامة الهامة واملؤثرة يف مجال ما.  إال أنه باستخدام 

بعض املعاير املحددة كدليل ميّكن للمامرسيين املفكرين تحديد التهديدات املحتملة التي 

تلحييق بالقيييم العامة.  ومبعرفة بسييياق نظام التطبيق ومكونييات الربنامج الرئييس، ميكن 

تحديد املعوقات املحتملة التي رمبا تقلل من القيمة العامة للربنامج.

ويتبييع هييذا املنهج معاير الباحث يف الشييئون العامة باري بوزميييان، التي يطلق عليها 

معاير "فشييل القيمة العامة"8.  وتتمثل إحدى التحديييات التي تواجه مفهوم القيم العامة 

لقيادة القرارات العملية يف أنها محل نزاع ومشتتة.  حيث ال توجد قيمة عامة وحيدة ميكن 

استخدامها طوال الوقت يف جميع البيئات وال توجد مجموعة محددة للقيم العامة.  ولحسن 

الحييظ، يعييرض بوزميان بدياًل لذلك، فهو يقييرتح تطبيق مجموعة من املعاير التشييخيصية 

للتعرف عىل فشل القيمة العامة مشابهة ملعاير فشل السوق.  وميكن استخدام هذه املعاير 

للمساعدة يف تقييم املواقف التي تتعرض فيها القيم العامة للخطر وعندها البد من التدخل.

وباتباع هذه املنهج، ميكننا تحديد املعاير التي تشر إىل فشل القيمة العامة فيام يتعلق 

بنتيجيية ما.  ويعرض الجييدول )8-2( ملخصاً للمعاير واألبعاد املسييتخدمة لقياس فعالية 

التطبيييق.  وعند تحديد املعاير الخاصة بنا، تبنينا املعاير الثامنية املتعلقة بفشييل القيمة 

العامة التي افرتضها بوزميان9.  وعىل غرار منهج بوزميان، ال نعتقد أن املعاير التي نحددها 

يف كل قطاع تعد شيياملة ألنه رمبا قد يوجد سييبب إلضافة )أو حييذف( أحد املعاير.  ومن 

ثم، تعد هذه املعاير بداية مفيدة لتحديد التهديدات املحتملة للقيمة العامة يف مجال ما.



التطبيق العميل الفعال التكامل بني السياسة العامة واإلدارة 304

الباب الثالث

ولنبدأ من املربع األعىل يف جهة اليسييار يف جييدول )8-2(، يعد تنفيذ الربنامج املنخفض 

الجودة الذي يهدد الحقوق األساسييية لإلنسان مؤرشاً لعدم تحقيق املبادرة لقيمتها العامة.  

وميكننييا تعريف الجودة املنخفضة بناء عىل السييياق، ومع ذلييك، فتنفيذ الربنامج الذي من 

شييأنه انتهاك حقوق الفرد يعد تهديييداً للقيمة العامة برصف النظر عن السييياق10.  ويعد 

هذا من األسييباب الرئيسييية التي تجعل القامئن عىل تقييم فعالية التدخالت يف سياسيية ما 

يضطييرون إىل االلتزام مبعاير حامية األفراد الخاضعيين للتجارب.  ومن غر األخالقي حرمان 

مجموعيية من املرىض من عالجهييم الطبي ليكونوا بن يدي الباحثيين "مجموعة املقارنة"11.  

وميكن أن تحدث أمثلة أقل شييدة للمامرسيية غر األخالقية كل يوم مام يهدد القيمة العامة 

للربنامج.  فعىل سبيل املثال، ومن خالل متويل الواليات األكرث ترضراً، ميكننا اعتبار هذا األمر 

انتهاكاً للخصوصية وتهديداً للكرامة اإلنسانية يف حالة اإلفصاح للعامة عن املعلومات الرسية 

ألصحاب العقارات املتعرثين )بشييكل مقصود وغر مقصييود( بدون موافقة صاحب العقار.  

وتتطلب حامية القيمة العامة يف هذا الربنامج االهتامم بحامية املعلومات الرسية للعميل.

جدول )2-8(

مؤرشات فشل القيمة العامة للتطبيق

النتائج النهائيةنتائج جودة اإلعداد

تنفيذ الربنامج ذي الجودة التغير يف عمليات النظام

املنخفضة الذي يهدد حقوق 

اإلنسان األساسية. 

االفتقار إىل الجهود الجامعية أو 

البنية التحتية األساسية

نقص االهتامم باحتياجاتالتغير يف الفئات املستهدفة

 أو اهتاممات الفئة املستهدفة

نقص التغير املطلوب لدى الفئة 

املستهدفة بسبب الرتكيز القصر 

املدى

وباالنتقييال إىل املربع األمين من الجدول )8-2(، نجييد أن االفتقار إىل الجهود الجامعية 

أو البنية التحتية األساسييية تعد أيضاً تهديداً للقيمة العامة.  وقد أكدنا يف هذا الكتاب أنه 

وفقيياً للتعريف، يؤدي التطبيق الفعييال إىل إحداث تغير يف نظام التطبيق.  ويف حالة عدم 

تحقق التغير يف النظام، لن يتم دعم القيمة العامة التي يسعى لها الربنامج.  فتغير النظام 

يتطلب االهتامم بالعمل الجامعي يف مجال السياسيية مام يضميين توافر اإلمكانات والبنية 
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األساسييية لتنفيذ جوانب الربنامج الرئييس كافة حيث تعمل املؤسسييات املتنوعة معاً لبناء 

مجموعة مشييرتكة من املوارد واملعلومات12.  وعىل النقيض، قد يحدث فشل القيمة العامة 

عندما يتقاعس قادة املؤسسيية يف مجال السياسة أو يرفضون االستثامر يف النظام مام تكون 

األولوييية إلحياء أو بقاء منظامتهم عىل حسيياب األهداف العامة للربنامج13.  وعىل سييبيل 

املثال، إذا كان برنامج تقييم وتحسيين الجودة يهييدف إىل وضع املعاير التي تؤهل جهات 

محييددة لتقديم الخدمات فقط )مثل معلمن غر هادفن للربح فقط(، فرمبا يوجد تهديد 

للقيميية العامة السييتدامة النظام.  وبينييام يحدث ذلك من خييالل "التحالف" الهادف من 

جهات محددة لتقديم الخدمات، فرمبا يحدث كذلك بشييكل غر مقصود أيضاً إذا سيطرت 

جهات محددة لتقديم الخدمات عىل السوق بناء عىل حجمها أو إمكاناتها.

وهناك مؤرش آخر لفشييل القيميية العامة يف التطبيق وهو نقييص االهتامم باحتياجات 

أو اهتاممييات الفئة املسييتهدفة.  نتوقييع أن مينح املجتمع الدميقراطي قييدراً من االهتامم 

باحتياجييات واهتاممات الفئة السييمتهدفة14.  وتتنوع الطريقيية التي يربز من خاللها ذلك 

بنيياء عىل البيئة.  فقد يكون من املناسييب يف بعض األماكن منح الفئة املسييتهدفة الفرصة 

للتعبيير عن آرائهم يف القرارات املتعلقة بالربنامج، وقد يكون الفشييل يف منح هذه الفرصة 

مؤرشاً لفشييل القيمة العامة.  وتعد حالة برنامج تقييم وتحسن الجودة مؤرشاً لهذا الفشل 

حيث ال تشييارك الفئة الرئيسية املستهدفة "اآلباء" وال يتم استشارتهم يف القرارات املتعلقة 

بالربنامييج.  بينام يف أماكن أخرى ال ترغب الفئات املسييتهدفة يف متثيييل ذاتها مثلام يكون 

الحييال عنييد تقديم الخدمات لذوي املرض العقيل.  ويف هييذه املواقف، ميكن للقامئن عىل 

التطبيق تحديد ومناقشة حاجات الفئة املستهدفة من خالل املشاركة برؤى الخرباء املهنين 

ومقدمي الرعاية.  وكام أكدنا ذلك من بداية هذا الكتب، فليست هناك قيمة واحدة فقط 

أو تعريف متفق عليه بشييأن املخرجات العامة املنشودة يف بيئة محددة.  وميكن أن يؤدي 

الفشييل يف املشاركة باسييتمرار داخل املجموعة التي يتم تطبيق الربنامج والفشل يف إجراء 

التعديالت إىل تنفيذ برنامج بشييكل متقن وبعناييية ولكن ال يحقق الهدف العام واملصلحة 

العامة عىل اإلطالق15.

أما الُبعد األخر لفشييل القيمة العامة يف تطبيق السياسيية أو الربنامج فهو نقص التغير 



التطبيق العميل الفعال التكامل بني السياسة العامة واإلدارة 306

الباب الثالث

املطلوب لدى الفئة املسييتهدفة بسبب الرتكيز القصر املدى واملوضح يف أسفل املربع األمين 

من جدول )8-2(.  ومن املؤكد أن التغير يف سييلوك أو ظروف الفئة املستهدفة يعتمد عىل 

عدة عوامل خارج نطاق أو سيطرة القامئن عىل التطبيق.  وعىل أي حال، فأنظمة التطبيق 

التييي تركز عىل النتائييج القصرة املدى بدالً ميين املخرجات البعيدة املييدى قد تكون أقل 

احتامالً الستثامرها يف الربامج التي تحقق التغير النهايئ املطلوب.  ويعد ذلك التحدي مهاًم 

لعملييية التطبيق يف البيئات العامة، إذ إن الضغوط والرتكيز عىل املسيياءلة والنتائج القابلة 

للقييياس ميكن أن تغر االتجاه نحو املخرجات القصرة املدى التي يسييهل قياسييها مقارنة 

بالتغيير الطويل املدى لدى الفئة املسييتهدفة والذي يصعب قياسييه.  وكام يف حالة برنامج 

دعييم ومتويل الواليات األكرث ترضراً، فقييد منحت الضغوط إلنفاق الدعم االتحادي األولوية 

للمييدى القصيير والذي يركز عىل عدد املسييتفيدين الذين يتلقون الخدمات عىل حسيياب 

اإلسييرتاتيجيات الطويلة املدى والتي تناقش القضايا األساسييية التي تسييبب اإلعسار.  كام 

ميكن أن تقود الضغوط لتحقيق نتائج قابلة للقياس قد تقود القامئن بالتطبيق إىل املشاركة 

بشكل مقصود يف التحكم بالسييلوكيات لرفع مقاييس األداء دون تحسن املخرجات بشكل 

واقعي16.  وسييواء تم ذلك بشييكل مقصود أو غر مقصود، فيمكن أن يؤثر التفكر القصر 

املدى سييلبياً يف التغير القصر املدى املطلوب يف سييلوك أو حالة الفئة املستهدفة.  وتكمن 

الخطوة الفنية األوىل يف قيادة التعلم يف نظم التطبيق يف تأصيل املشكلة، ويتطلب التأصيل 

الفعال االستقصاء العلمي واعتبار القيمة العامة.  ويعتمد كال األمرين عىل بيئة العمل، ومع 

ذلك وكام ذكرنا تساعد املوارد واألدوات بشكل مفيد يف العملية التحليلية.

استكشاف القاعدة السلوكية:

تسييعى تقنيات الربامج بشييكل واضح إلحييداث التغير- أي التغيييرات يف األنظمة ويف 

التغيرات النهائية يف سلوك األفراد.  وبينام يصور مخطط سر عملية الربنامج التغير كعملية 

ميكانيكية تربط املدخالت باملخرجات، إال أنه قد يعكس كذلك االفرتاضات األساسية املتعلقة 

بطريقة استجابة الناس.  ففي بعض األحيان يقدم استكشاف سلوكيات املشاركن يف النظام 

بعمق رؤية غر مفيدة ولكن ميكن أن يساعد يف تشكيل إسرتاتيجيات تحسن التطبيق.
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وال تعد هذه الفكرة جديدة من نوعها، فكام ذكرنا يف مكان آخر من هذا الكتاب، اقرتح 

الباحث ريتشييارد إملييور منهج التخطيط العكيس للتطبيق والذي يبدأ بدرجة أساسييية مع 

تفاعل الناس عىل مستوى الخطوط األمامية ضمن عمليات النظام، وال مييل تطبيق السياسة 

والربنامج للحدوث يف األنظمة األكرث تعقيداً 17.  ففي هذه األنظمة، وحيث ترتابط العوامل 

بطرق غر خطية، من املهم تأصيل األبحاث الفنية يف السييلوكيات التي تسييعى السياسة أو 

الربنامج لدراستها عىل مستوى الخطوط األمامية للربنامج18.  ويبدأ منهج التخطيط العكيس 

يف نظام التطبيق عندما تتقاطع فيها "اإلجراءات اإلدارية مع الخيارات الخاصة"19.  ثم ينظر 

بعييد ذلك يف عنارص نظام التطبيق ملعرفة أي العنارص متيل إىل تغير ذلك السييلوك؟  وهل 

تفاعل املعلم بذكاء مع الطالب املشاغب هو ما يحتاجه املعلم لحث الطالب عىل التعلم؟  

وهييل توجييد محفزات اقتصادية ميكن تغيرها يف مجال السياسيية وميكن أن يكون لها آثار 

مبييارشة؟  وهل ميكن لإلطار الذي اعتمدته مؤسسيية لتقديم الخدمييات أن يكون له نتائج 

لعدم االلتزام؟  يوجه منطق التخطيط العكيس غالباً الفرد للسلوك الذي ينبغي تغيره، كام 

يعتمد عىل مصادر متنوعة للمعلومات لفهم هذا السلوك.

أما يف املجاالت األخرى، فيتم فحص السلوك الذي يحدث عىل مستوى الخطوط األمامية 

ميين خالل العلييوم االجتامعية التطبيقية.  وكييام ذكرنا يف الفصل الثاين، يعييد علم اقتصاد 

السييلوك من مجاالت البحث املهمة الذي يجمع بن علم النفس وعلم االقتصاد.  فهو يركز 

عىل استكشاف وتحديد تحيزات كثرة منظمة ودالالت ميكن أن تؤثر يف اتخاذ األفراد للقرار 

متضمناً ذلك ما يحدث يف أنظمة تطبيق السياسيية.  لذا عكف الباحثون عىل دراسة سلوك 

اإلنسييان يف أماكن عديدة ومختلفة، مثل اسييتخدام املزارعن األفارقة لألسمدة وتشكيالت 

الرشطة وتداول األسهم.  وتوصل الباحثون إىل نتائج مهمة وغر متوقعة حول اتخاذ القرارات 

من الناحية السيكولوجية20.  وتوصلت الدراسات إىل أن القرارات االندفاعية واملترسعة التي 

يتخذها األفراد ال تنسييجم مع حدس مصممي الربامج أو القامئن عىل التطبيق أو حتى مع 

القرارات التي يختارونها وفق املعلومات الكاملة والبعيدة عن التحيز.

وبدالً من عقاب املشاركن يف الربنامج لعدم الترصف بصورة عقالنية، يشر علامء اقتصاد 

السييلوك إىل أن السييلوك املالحييظ رمبا قد يكون منطقيا - أو عىل األقييل غر متوقع - نظراً 

لتصميم النظام واالستجابات السلوكية الشائعة.  وباتباع هذا املنطق، ينشأ عن نظم التطبيق 
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هيكلة للخيارات التي يتخذ األفراد قرارات بشييأنها، وهذا ما يواجهه أفراد الفئة املستهدفة 

عند التفاعل مع نظام السياسة ووثائق األبحاث التي تؤثر عىل طريقة االستجابة.

لقد أصبح القامئون عىل التطبيق بشييكل مقصود وغر مقصود مخططن للخيارات عند 

تنفيذ أو إجراء تغيرات عىل الربامج الرئيسييية.  وميكن أن يكون للقرارات املتخذة بشييأن 

كيفية تسجيل املشاركن يف الربنامج أو كيفية تصميم التدخل آثار عميقة عىل التغر النهايئ 

للسييلوك لدى الفئة املسييتهدفة.  ويقدم كينت ويفر وصفاً بيانياً لكيفية اسييتجابة وتفاعل 

اآلخرين ممن تعرضوا إلعصار كاترينا، حيث قاموا بتطوير إطار قوي للخيارات، وتم إرشيياد 

املمتنعن عن إخالء املبنى لكتابة أرقام الضامن االجتامعي عىل أي مكان من أجسامهم مع 

وضع عالمة دامئة لزيادة سهولة التعرف عىل جثامنهم.  وكان هذا اإلطار، الذي ساعد الناس 

عىل إدراك أن السييلطات تعد عدم خروجهم مبثابيية تعرضهم للهالك، مؤثراً للغاية يف إقناع 

الناس مبغادرة املكان نظراً لخطورته21.

يعد التفكر يف أهمية التفاصيل البسيطة املتعلقة بعملية التطبيق - مثل ترتيب الطعام 

أووضييع خيييارات افرتاضية أو صياغة إطار للخيارات التي تسيياعد يف بنيياء هيكل مييل إىل 

تفضيييل بعض أمناط الخيييارات - عماًل جديراً باالهتامم عند محاوليية بحث املصادر الفنية 

ملشييكالت التطبيق.  وميكن أن يسيياعد ذلك يف كشييف االفرتاضات املتعلقة بسلوك الفئة 

املسييتهدفة التي رمبا توجد يف إطار مجال العمل اإلسييرتاتيجي أو نظام التطبيق الذي رمبا 

ينتج عنه نتائج غر مقصودة.

وتكمن الرؤية الرئيسية لعلم اقتصاد السلوك يف التشخيص املناسب للسلوكيات األساسية 

للمشييكلة.  وعرض ريتشييارد ثالر وشييلومو بينارتزي مثاالً إلمكانية تطبيييق هذا املنهج يف 

عملهم عىل مسيياهامت خطة التقاعد للموظفن املدفوعن باملخاوف االجتامعية، ألن كثراً 

من األرس يف الواليات املتحدة وصلت لسيين التقاعد دون أن يكون لديهم مدخرات كافية22.  

ويرجع سييبب جزء من املشكلة إىل التحول يف السياسة الخاصة بخطط تقاعد املوظفن عىل 

مدار العقود القليلة املاضية.  وأعدت معظم الرشكات يف السابق خطة رعاية محددة، فيدفع 

املوظفون مبلغاً ثابتاً من املال بشييكل شييهري ويتم منحهم مبلغ رعاية محدد عند التقاعد.  

وعىل أي حال، فقط وضعت املؤسسات اليوم خططاً للتقاعد بناء عىل مشاركة املوظف ومن 
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خييالل ذلك يختار املوظف املبلييغ الذي يقتص من راتبه كل شييهر، وال يضمن ذلك حصول 

املتقاعييد عىل مبلغ محدد عنييد التقاعد.  وقد يقلل ذلك من احتاملية مسيياهمة املوظفن 

بشكل منتظم يف خطط التقاعد التي يقدمها صاحب العمل عند التقاعد، وبذلك قد يودعون 

مبلغاً من املال كل شهر أقل من "املبلغ املفرتض" تقدميه ليستطيعوا الحياة به عند بلوغ سن 

التقاعد.  وبافرتاض كون هذا األمر قراراً خاطئاً، فكيف ميكن تصحيح هذا الخطأ؟

وتهدف الطرق التقليدية ملسيياعدة املوظفن عييىل إدراك أهمية مدخرات التقاعد، كام 

أنها تقدم أدوات فردية ُتسيياعد يف حسيياب املبلغ الذي ينبغي أن يسييتقطعه املوظف من 

راتبه كل شهر للحصول عىل دخل كاٍف يف املستقبل.  وبينام حققت هذه التدخالت الخاصة 

باإلرشيياد والتخطيط قدراً من النجاح، إال أنها مكلفة، وال تقدم حلوالً للمشكلة.  ومن هذه 

املشكالت املامطلة والتحكم بالنفس.  وغالباً ما نذكر بأننا سرناجع أو سنزيد من مساهامتنا 

يف خطة سن التقاعد لكننا ننشغل يف ذلك الوقت وال نحقق أي نوع من التغير.  ويف هذه 

الحيياالت، ميكن أن تتحقق الفعالية من خالل تغير مسيياهمة املوظفيين يف خطة التقاعد 

أو تغير الدفعة التي يسييتقطعها املوظف من راتبه كل شييهر.  ومن الجدير بالذكر أنه قد 

توصلت إحدى الدراسات إىل أن وضع خيار املشاركة يف خطة التقاعد عىل أنه خيار افرتايض 

)مع خيار االنسحاب من خطة الرعاية( قد أسهم يف زيادة نسبة املشرتكن املؤهلن للحصول 

عىل خطة رعاية التقاعد من )49%( إىل )86%(، حيث اختارت األغلبية استقطاع الرشكة من 

رواتبهم مبجرد تسييجيلهم يف خطة الرعاية23.  ويشيير ثالر وبينارتييزي أنه ال يعني ذلك أن 

املوظفن ليسييوا عىل دراية مبا ينبغي عليهم عمله، بل من الناحية السلوكية يصعب خفض 

املرصوفات املنزلية ملجرد االدخار خاصة يف حالة حدوث طوارئ يف املستقبل البعيد.  

ونسييتنتج ميين البحث الذي أجييراه كانيامن وتيفرسيييك حول نظرييية التوقع وتجنب 

الخسارة، أن األفراد أقل احتامالً التخاذ القرارات التي يرون أنها تؤدي إىل الخسارة الصافية 

)عىل سييبيل املثال خفض املرصوفات املنزلية(، وخاصيية يف ظروف الغموض )مثل تخطيط 

الرعاية يف سيين التقاعد( 24.  فام هي الحلول املقدمة؟  لقد قام بينارتزي وشييلومو بتطوير 

واختيار التدخييل الذي أطلقوا عليه "ادخر الكثر للغد"، والذي من خالله يوافق املوظفون 

عىل الزيادة يف مسيياهامتهم يف خطة رعاية سن التقاعد من خالل زيادة املبلغ املقتص من 
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الراتييب مع الزيادة السيينوية املخصصة له.  حيث مبجرد حصولهم عىل الزيادة السيينوية، 

يتييم زيادة االسييتقطاع املايل من املوظفن، فيتم اسييتقطاع مبلغ محييدد ويضاف إىل خطة 

سيين التقاعد.  وبهذه الطريقة، ال يوجد انخفاض يف املرصوفات املنزلية بل سييتزداد نسييبة 

املسيياهمة الشهرية.  ففي إحدى التجارب امليدانية العشوائية، وجد الباحثون أنه مل يوافق 

فقط أكرث من )80%( من املوظفن عىل هذا النوع من الخطط، بل اسييتمر أغلب املوافقن 

مع هذه الخطة طيلة أربع سنوات من فرتة الدراسة، األمر الذي زاد من مساهامت الرعاية 

يف سن التقاعد مع الزيادة السنوية للراتب25.

ويعد هذا مجرد مثال للتدخالت التي تم اسييتهدافها واختبارها من الناحية السييلوكية 

لزيادة نتائج السياسيية.  ومن خالل األبحاث املتعمقة، يعرض جدول )8-3( ملخصاً لخمسة 

تحيزات سييلوكية عامة من هذه األبحاث، وكذلك أمثلة لكيفية تنظيم الربامج لتفسر هذه 

التحيزات، وتفرس هذه القامئة أمناط الرؤى التي يقدمها علم اقتصاد السييلوك للمساعدة يف 

تطبيق السياسة والربامج.

جدول )3-8(

أوجه التحيز السلوكية الشائعة

مثالالبدائلالوصفالتحيز الشائع

مييل الناس إىل االعتامد عىل القوانن األساسية

املألوفة  السييابقة  التجارب 

عند مواجهة قرار جديد

تقديم الخيارات لألفراد 

مع مثال لتجربة حديثة

توفر مبلييغ مقرتح ليتم 

إيداعه يف حساب التوفر 

ميين العائد ميين رضيبة 

الدخل لتشجيع االدخار

الخسارة/ تجنب 

املخاطر

تجنييب  إىل  النيياس  مييييل 

الخسارة أكرث من البحث عن 

الربح؛ مثال، هييم يفضلون 

عدم خسارة 100 دوالر أكرث 

من ربح 100 دوالر

لفوائييد  إطييار  وضييع 

أنهييا  عييىل  املشيياركة 

خسييارة أكرث من كونها 

ربحاً

املشيياركن عىل  تشجيع 

االنضامم للربنامج اآلن أو 

الفوائد،  سوف يخرسون 

الحوافز  تقديم  بدالً من 

إذا قاموا باالشرتاك
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مثالالبدائلالوصفالتحيز الشائع

الذهاب التحيز للوضع الراهن إىل  النيياس  مييل 

االفرتايض؛  االختيييار  نحو 

فهييم ال يتذكييرون غالبيياً 

إحييداث تغيييرات عييىل 

االفييرتايض الحقاً  الخيييار 

)حتييى وإن كان الخيييار 

املرغوب(

وضييع االفييرتاض عىل أنه 

يشء ميين املرجح جداً أن 

يييؤدي إىل تغيير إيجييايب 

للمشارك 

اجعييل ميين االفييرتاض 

طلييب  عييىل  اختييياراً 

لالشييرتاك يف برامييج أو 

خدمات مفيدة، وإعطاء 

خيار االنسحاب منها

مييييل النيياس إىل اتخاذ الخصم املستقبيل

القرارات التي ستفيدهم 

تجعلهم  والتييي  اليييوم 

يقلقون بصييورة طفيفة 

يف  التكاليييف  بشييأن 

املستقبل

إعييداد أدوات االلتييزام 

للسلوكيات املستقبلية

عىل  املشيياركن  تشجيع 

ما  بعمل  اليييوم  االلتزام 

به فيام  سييوف يقومون 

بعد، مثل تخصيص أموال 

والعالوات  الزيادات  من 

يف األجور يف املستقبل

يشييعر األفراد باالرتباك اختيارات كثرة

نتيجة للخيارات املقدمة 

قراراً  يتخييذون  ال  ورمبا 

أو يعودون مييرة أخرى 

للخيارات االفرتاضية

االختيارات  عدد  تحديد 

بييإنييشيياء  الييقيييييام  أو 

من  افرتاضية  اختيارات 

إىل  تييؤدي  أن  املييرجييح 

تغر إيجايب

تزويد املشيياركن بقامئة 

االختيارات  ميين  قصرة 

فهمهييا  يسييهل  التييي 

والقيييام باختيييار خيار 

أكييرث  يكييون  افييرتايض 

فائدة للمشاركن

وعمييل متخصصون آخييرون عىل تطوير أدوات مفيدة الكتشيياف املزيد عن التفاعالت 

السلوكية عىل مسييتوى الخطوط األمامية لنظم التطبيق.  كام قام املصممون باعتامد مبدأ 

التصميييم القائم عىل املسييتخدم الييذي أدى إىل تطوير عدد من التقنيييات املبتكرة وذات 

الصلة.  وقمنا يف الفصل السييادس بتطبيق بعض هذه األفكار لفهم واقع الخطوط األمامية 

مثل اللقاءات التي تتم لتشييكيل منو الشخصية، حيث يستخدم املصممون الذين يحاولون 

فهم ما يشييكل سييلوك الخطوط األمامية طرقاً أخرى مثل تعقب الوظيفة وأمناط التسييوق 

الرسي.  وعىل سييبيل املثال، ويف محاولة لفهم صعوبات تشغيل غرفة الطوارئ، أرسل فريق 
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التصميم شييخصاً يدعي أنه يعاين ميين إصابة بقدمه.  وعندما ُأدخل املستشييفى، عرب عن 

مدى اإلحباط والذهول الذي وجده يف اسييتقبال املستشفى للمرىض الجدد26.  وعند تحليل 

مقطييع فيديو تم التقاطه خالل هذه التجربة، أدرك فريق التصميم أن الظروف يف سيياحة 

املستشييفى - غرف انتظار بدون معامل وبالط السقف الواضح للعيان والصالة التي ال نهاية 

لهييا - قد أوجدت مشيياعر مختلطة من امللل والقلق، وهييي بطبيعة الحال أثرت يف تجربة 

املريض أكرث من تجربة جودة الرعاية املقدمة.  ونتيجة لذلك، أوىص فريق التصميم بتحسن 

جودة تقديم الخدمات بناء عىل تجربة املواطنن.  

وتسييهم دراسة وضع الخيارات أو التحيزات السييلوكية املوجودة يف التفاعالت املتعلقة 

بالتطبيييق أو التعلم من خالل مالحظة أفراد الفئة املسييتهدفة يف تقديم املعلومات الفنية 

الهاميية يف محاولة إلحداث تغير.  ومن خالل العمل اليومي لنظم التطبيق، قد يصبح هذا 

الواقع غر واضح بسييبب جميع العوامل األخرى املتمثلة يف األشييخاص اآلخرين والسييلطة 

والقواعييد واألدوات، لكن قبل االنتقييال إىل هذه األمناط لصعوبييات التكيف، دعنا نتناول 

دراسة العنرص األخر للصعوبة الفنية.

تنظيم أنشطة التنسيق:

تتمثل إحدى العمليات الرئيسييية للربامج يف الجمع بن املؤسسييات واألنشطة املختلفة 

لتحقيييق األهداف املطلوبة.  وتعد عملية التنسيييق رضورية لعملييية التطبيق، حيث يتم 

التنسيق بن األفراد واملؤسسات ذوي االهتاممات الشخصية املختلفة لتحقيق عمل جامعي.  

وكام رأينا، فنادراً ما يتم تصميم نظام التنسيييق ألحد الربامج من الصفر، بل تتشكل عملية 

التنسيييق من خييالل الرتاكيب الحالييية وتوقعييات األداء واألهداف عىل كل مسييتوى من 

مسييتويات نظام التطبيق.  وما يجعل األمور أكرث تعقيداً هو امتداد التنسيييق إىل مجاالت 

العمل اإلسييرتاتيجي.  وبينام يحدث التنسيييق داخل كل مستوى، فإن هناك تنسيقاً يحدث 

عرب املسييتويات مام يربط الجهات العاملة معاً عىل مسييتوى الخطوط األمامية ومسييتوى 

املنظامت ومجاالت السياسة إلنجاز مهام رضورية.

 وبالنظيير إىل هييذا التعقيد، يجمع التنسيييق بيين الصعوبات الفنييية وصعوبات تبني 

التطبيق، ويعد التنسيق يف النهاية عملية تتعلق بتحفيز األفراد عىل العمل معاً تجاه هدف 
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مشييرتك مام يتطلب مهارة اجتامعية كبرة وخاصة يف نظم التطبيق الالمركزية حيث يوجد 

قصور يف اآلليات الرسمية.  وغالباً ما تنتج مشكالت التنسيق من الصعوبات الفنية أيضاً، ألن 

العمليات املستخدمة لتنسيق العمل قد ينتهي بها املطاف إىل أن تكون أدوات غر مناسبة 

للمهميية التي بن أيدينا.  وال يوجد إطار أو أداة مثالية تناسييب جميع عمليات التنسيييق، 

وال يوجد إطار يناسييب جميع عمليات التنسيييق األمثل، بل أكد باحثو النظرية التنظيمية 

أن آليات التنسيييق ينبغي أن تناسب املهمة أو التقنية التي يجري تنفيذها27.  وعىل سبيل 

املثال، فعندما يكون املنطق من التغير واضحاً ويسهل قياس النتائج بسهولة، ميكن تنسيق 

املهام من خالل العمليات ذات الطابع الرسييمي والعقود املحددة بشكل واضح والتسلسل 

القيييادي.  ولكيين عندما تكون املهام غامضة واملنطق الذي يربط بن الوسيييلة والغاية غر 

واضح، فهناك حاجة ملنح العاملن بالنظام السلطة التقديرية والثقة وتوجيههم نحو الهدف.  

ويعييد هذا املنهييج التوافقي ممكناً نظرياً، ولكن من الناحييية العملية، ينبغي أن ندرك أن 

هناك ثالثة تحديات فنية عىل األقل يحب وضعها يف االعتبار.

أوالً، ُتسييتمد أنظمة التنسيييق يف كثر من األحيان من مجاالت العمل اإلسرتاتيجي التي 

يتم من خاللها تضمن الربامج، ففي مجال السياسة الهرمي التي يتم فيها تعريف العالقات 

التنظيمية بالعقود الرسمية واإلجراءات الكتابية، رمبا ال يكون من املالئم إنشاء برنامج كامل 

ومنحه سييلطة تقديرية أكرب ورسييمية أقل حتى لو كان الربنامج الرئييس يشييوبه الغموض 

ويسييتطيع أن يسييتفيد من منهج أكرث مرونة.  وعىل أي حال، يهتم القامئون عىل التطبيق 

بالبحييث عن الفرص لخلييق املرونة ومتكن التعلم يف حينه حتى يف إطييار التحكم الهرمي.  

وميكيين أن تكون اللقيياءات بن املتعاقدين عييىل العمل ومجتمعات التعلييم االفرتايض أو 

املشيياركة بوجهات نظر التطبيق مفيدة للغاية يف تحسيين النظام.  وميكن تقسيييم الربامج 

يف بعض األحيان إىل مكونات مختلفة حيث يتم إضفاء الطابع الرسييمي عىل بعض جوانب 

العملية يف حن تكون الجوانب األخرى أكرث مرونة.

أما التحدي الثاين الفني أمام التنسيييق فهو التشييخيص غر الصحيح ملشييكلة التنسيق، 

فهناك منطان من املشكالت هام:  عدم الكفاءة حيث تتحقق الغايات املطلوبة لكن ال تتسم 

العملية التي توصلنا لتلك الغاية بالسالسيية )مثل اسييتغراقها وقت أكرث من الالزم أو كونها 
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مكلفة للغاية(، وعدم الفعالية حيث ال تتحقق الغايات املطلوبة، ولذلك تستهدف كثراً من 

أدوات اإلدارة الشائعة مثل معاير سيجام الستة وكايزن عدم الكفاءة يف العملية28.  وُتستمد 

هذه األدوات من قطاع الصناعة الخاصة املشييابه لحركة إدارة الجودة الكلية التي بدأت يف 

عام 1980، وتم تطبيقها يف املؤسسييات العامة وغر الربحية بهدف تقليص حجم النفايات 

وتحسن أداء الربامج29، وبقدر ارتباط حل مشكلة التنسيق بعدم الكفاءة، فقد يكون لهذه 

األدوات أثرها املفرتض.

وعىل سييبيل املثال، يتمثل أحمييد التحديات الخاصة بعملية التطبيييق يف برنامج دعم 

ومتويييل الواليات األكرث ترضراً يف قلة املتابعة مع عملييية التطبيق مام يؤدي إىل قلة أعداد 

امللتحقيين بالربنامييج.  حيث يبدأ أصحاب املنازل يف التسييجيل لكنهم يفشييلون بعد ذلك 

يف املتابعة.  فام السييبب يف ذلك؟  تعد هذه العملية إىل حد ما مسييتهلكة لقدر كبر من 

الوقت ومرهقة مام يشيير إىل وجود مشكلة محتملة مع الكفاءة.  لذا أحرض فريق أوهايو 

لربنامج متويل ودعم الواليات األكرث ترضراً استشارين حكومين من إحدى مبادرات اإلصالح 

اإلداري30.  وسييهل هذا التدخل اإلداري يف برنامج دعم ومتويل الواليات األكرث ترضراً عملية 

التسييجيل ورسع من العملية إىل الضعف تسييع مرات، حيث اسييتبعدت سييت وخمسون 

خطوة غر رضورية يف عملية التسييجيل31.  وبالقدر الذي تسييهم ميين خالله عملية البطء 

يف التطبيق يف انخفاض أعداد املسييجلن، فرمبا يسيياعد نظام التنسيييق عىل تحسن النتائج 

املقصودة.

ومع ذلك، ليس الهدف من هذا النوع من العملية دراسة املشكالت املتعلقة بالفعالية، 

فإذا كانت املشييكلة متعلقة بعدم الفعالية، حيث ال تتحقق النتائج املطلوبة، فمن املرجح 

أن يكون تبسيييط اإلجراءات لحل مشكلة عدم الكفاءة قراراً خاطئاً.  ويف أحسن األحوال، ال 

تحقق أي هدف كمن يرتب الكرايس عىل ظهر سييفينة تغرق.  ويف أسييوأ األحوال، ميكن أن 

يزيد ذلك من تفاقم املشكلة وخاصة عند استبعاد فرص التواصل وتبادل األداء أثناء عملية 

التنسيق بهدف تحسن الكفاءة.

أما التحدي الفني األخر أمام عملية التطبيق فهو االستخدام املناسب للمعلومات الخاصة 

باألداء، ففي فرتة املسيياءلة يطلب من العاملن املشيياركن يف عملية التطبيق تتبع وإعداد 
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تقارير عن مقاييس األداء ويرتاوح ذلك من البيانات الخاصة باملدخالت حتى املخرجات ثم 

إىل النتائج.  وبينام ميكن اسييتخدام املعلومات الخاصة باألداء ببساطة لزيادة الشفافية، إال 

أنه ميكن اسييتخدامها أيضا للتنسيق32، ويتم يف بعض األحيان ربط مقاييس األداء باملكافآت 

والجزاءات.  وميكن تحديد املقاييس املستهدفة يف العقود الرسمية املربمة بن جهات تقديم 

الخدمات املشيياركة يف توفر الخدمات املشرتكة يف مجال السياسة ويف تقييم مدير الربنامج 

لألداء السيينوي أو يف التقييم الربع السيينوي للموظفن يف الخطوط األمامية للحصول عىل 

حافييز إضايف33.  وميكن أن تكون هذه الطريقة فعالة للغاية لعملية التنسيييق عندما يكون 

املنطييق واضحاً بن املدخالت واملخرجات )النتائج( التي تم قياسييها.  وعىل سييبيل املثال، 

وبالنسبة إىل توصيل موظفي مكتب الربيد لرسائل الربيد، رمبا قد يكون من الرضوري تقييم 

أداء عامل الربيد أو مكافأته أو معاقبته بناء عىل عدد الدروب التي سلكها لتوصيل الطرود.  

ومييع ذلك، فعندما يكييون املنطق أقل وضوحيياً، ميكن أن يكون للتنسيييق القائم عىل 

املكافأة والعقاب املرتبط مبقاييس األداء آثار سييلبية غر مقصودة.  وعندما ال يوجد منطق 

ثابييت وال يتم تقييم األمور املؤثييرة )وغر املؤثرة(، فيمكن أن يؤدي ربط املكافأة والعقاب 

بأهييداف األداء إىل نتائييج عكسييية.  فال أحد يريد االعرتاف بعدم نجاح يشء ما أو بفشييل 

الجهود الجييادة إلحداث التغير، وعندما يكون التعويض الذي تحصل عليه املؤسسيية من 

جهة التمويل معرضاً للفشييل أو كانت سمعة املدير يف تلك املؤسسة معرضة للخطر، فمن 

غيير املحتمل أن تعييد املنظمة )أو املدير( تقارييير مبقاييس األداء الضعيفيية.  ومن خالل 

املشيياركة مبقاييس األداء التامة وغر املتحيزة، يتطلب منط املعلومات الالزمة لتعلم النظام 

الذي يشييوبه الغموض توفر قدر من الثقة، ويف هذه الحاالت، ميكن أن يتحقق التنسيييق 

الفعال بشكل أفضل من خالل ضامن توافق الهدف وتطابقه مع املكافآت الذاتية34.  

وتشييتمل معظم تحديات التطبيق عىل بعض عنارص الربامج الواضحة نسييبياً والعنارص 

األخرى غر الواضحة يف الربنامج.  وتشييتمل معظم مجاالت العمل اإلسييرتاتيجي عىل آليات 

التنسيييق الرسييمية وترتبط يف بعض األحيان باملكافآت والجييزاءات، يف حن تكون اآلليات 

األخرى غر الرسمية مرتبطة باألهداف املشرتكة والتبادل.  ويكتسب القامئون عىل التطبيق 

ذوي الكفاءة طريقة إدارة نظم التنسيق حتى ال يضطروا إلعادة صياغة الربنامج إىل برنامج 
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آخر أو إعادة إنتاج الربنامج الذي مل يتحقق له النجاح من جديد والذي يشتمل عىل حوافز 

تعيق التحسن، وال يوجد حل سحري، بل هناك طرق أفضل للتعلم والتطوير.

إشراك اآلخرين في الصعوبات التكيفية:

 نظييراً لرضورة فحص محيط الربنامج الرئييس الذي اعتمده النظام، تعد دراسيية صياغة 

املشييكلة وأسسها السلوكية وتنسيييق املهام وغرها من تلك القضايا الفنية؛ كافية يف دراسة 

صعوبييات التطبيق.  ومن املهم أيضيياً إرشاك اآلخرين يف القضايا املعضليية والتكيفية التي 

تشييتمل عىل مشكالت أقل عقالنية مثل املعاير والقيم ووجهات النظر.  وتلك هي القضايا 

التييي أكدناها يف هذا الكتيياب والتي تعد مبثابة البناء االجتامعييي والقوى املؤثرة ملجاالت 

العمل اإلسييرتاتيجي، وهي موضوعات مهمة يف تحديد ما تكشييف عنه عملية التطبيق يف 

حاالت برنامج دعم ومتويل الواليات األكرث ترضراً ونظام تقييم وتحسن الجودة كام وضحناه 

يف الفصل السييادس.  وتعد هذه القوى كامنة وموجودة عندما تظهر رغبات تحسن فعالية 

التطبيق عىل السييطح، وحيييث يتم قياس جانب من نجاح تطبيق السياسيية والربنامج من 

خييالل مدى دمجه يف العمل اليومييي، يتعن عىل جهود التغييير إرشاك اآلخرين يف النظام 

بالطرق التي يدركون أنها رشعية ومقبولة.

وتتطلب قيادة هذا التغير استخدام املهارات االجتامعية التي تربز كال من معرفة الفرد 

بالبناء االجتامعي املوجود وتشر إىل الطريق نحو التغير.  كام تتطلب تفعيل املواد الحالية 

املوجودة يف املجال وهي مصادر السلطة والقيم الثقافية، وميكن يف بعض األحيان استخدام 

آليات السييلطة الرسييمية املهمة بالفعل يف املجال - مثل أدوات التأثر السيييايس كاللوائح 

واملؤثرات االقتصادية مثل العقود واملنح - لدراسيية فشييل القيميية العامة، ولكن ميكن أن 

تييأيت هذه األدوات بنتيجة عكسييية ألنها ال تفّعل االلتييزام العميق.  وبجانب ذلك، تتطلب 

هذه املواقف اسييتخدام القيم الثقافية لتشييجيع األفراد عىل املشيياركة يف التغير بالرشوط 

والقيم التي يجدونها مهمة.  ويف حالة عدم مناقشيية األبعاد الثقافية، ميكن أن يسييتجيب 

األفراد أحياناً من خالل إيقاف الربنامج أو إبطاله ألنهم ال يشييعرون أن اآلخرين يهتمون مبا 

يحبذونه35.
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وعىل عكس االسييتقصاء التحلييل املستخدم لدراسة التحديات الفنية، تتطلب تحديات 

تبني التطبيق منهجاً أكرث تكرارية:  العمل وانتظار ما تسييفر عنه النتائج والتأمل ثم وضع 

الخطط لخطوة العمل التالية، وهذه بالفعل هي املشيياركة مع التعلم املستمر حول كيفية 

سيير النظام املعقد، فحينئذ تظهر الفرص وال بد من االسييتجابة لها مبرونة لتفسيير الطرق 

غيير املتوقعة التي يتفاعل من خاللها اآلخرون مع التغير36.  ولدعم هذا النوع من العمل، 

ينبغي أن تتوفر مجموعة كاملة من االستشارين مع كل منهم أطر وأدوات للقياس.  وبينام 

يوجييد تنييوع يف الجودة، نجد أن بعييض األدوات ميكن أن تكون مفيدة للغاية يف تحسيين 

مامرسيية التطبيق.  ويوضح جدول )8-4( بعض هذه األدوات واألسيياليب واملوارد املفيدة 

يف إرشاك اآلخرين بفاعلية، مع وضع األهداف التي تشييتمل عىل تحسن فعالية املجموعة، 

وقياس القوى املؤثرة يف النظام، وجمع املعلومات بشكل منتظم، والتعاون يف وضع الحلول.  

ومن خالل تقبل هذه املناهج، يصبح القامئون عىل التطبيق أكرث اسييتعداداً عىل العمل من 

خالل تحديات تبني التطبيق املوجودة يف تحسيين عملية التطبيق.  وعىل سبيل املثال، تعد 

املناقشة رضورية يف كثر من األحيان عند توقف التسهيالت لتحفيز األفراد للتقدم باستمرار.  

وتعد فرق املناقشيية والدراسيية ورسد القصص من طرق إرشاك وجدان وقيم اآلخرين، لكن 

بطرق مختلفة، فاألوىل تكشييف القيم للفحص الدقيق والدراسة وتعد إحدى السبل إلرشاك 

مشيياعر اآلخرين وقيمهم، لكن بطرق مختلفة.  ففرق املناقشيية تكشييف القيم وتعرضها 

للفحص الدقيق والدراسيية يف حن تعمل رسد القصييص عىل تعزيز تلك القيم للتحفيز عىل 

االلتزام بالتوجه نحو التغير.

ويف النظم املعقدة، ال يتم غرس التغير الشييامل املسييتدام ميين خالل التحكم واألوامر 

الرسييمية، فالتغير يبدأ مع العاملن الذين ُيظهرون مهارة بارعة فيزرعون البذور ويخلقون 

الظييروف التي متّكن اآلخرين من خاللها من دمج األفييكار أو التقنيات الجديدة يف طريقة 

عملهم.  ويتعن عىل الفرد تنمية املهارات يف القراءة وتشكيل التفاعالت االجتامعية متضمناً 

ذلك املحادثات غر الرسييمية وجلسييات التخطيط وموضوعات املؤمترات ولقاءات الفرق.  

كام يجب عىل الفرد املشيياركة باسييتمرار يف التأمل وتحليل ما تكشييف عنه الديناميكيات 

االجتامعية والتعديالت، كام يجب عىل الفرد رفع كفاءة األدوات البسيييطة إلرشاك اآلخرين 

وإلظهار املهارة االجتامعية.
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جدول )4-8(

األساليب واألدوات املستخدمة يف التغيري التكيفي يف أنظمة التطبيق

أنواع التحديات التكيفية األساليب واألدوات

املناسبة للحل

أمثلة

التسهيل

االجتامعييات  وإدارة  تصميييم 

وورش العمل

الوسيط املاهر؛ الجمعية الدولية تحسن فعالية املجموعات
للوسطاءأ

التفاوض

حييوار يهييدف إىل حييل نقيياط 

الخالف

الحصول عىل موافقةبالتوفيق بن املواقف املتنافسة

أو  والدراس��ة  املناقش��ة  ف��رق 

اللقاءات

طريقيية البحييث املنظمة لجمع 

البيانييات الكيفية لتوثيق صناعة 

الفهم واملعنى

الحاجة للتقييم املنظم للقيم أو 

فهم الناس ملوضوع معن

الكتييب املرجعية ميين قبل دار 

التحليل  برمجيييات  سيييج؛  نرش 

مثل نفيفو وأطلس.يت ج 

تحليل ومشاركة النظام كله

وتأثييرات عوامل  العالقات  فهم 

التفاعييل عيين طريق مشيياركة 

أولئييك املتأثرين بيمسييألة ما أو 

مستفيدين منها

خلق تفاهم للمشييكلة املعقدة، 

واملشاركة يف خلق حلول حيوية، 

وبناء حسن النوايا

تخطيييط  املسييتقبيل،  البحييث 

فيين   ،IAP2 طيييف  سيييناريو، 
اإلسكان د

رواية القصص

الييرسد إلرشاك  فنون  اسييتخدام 

اآلخرين يف فهم املشكلة وحلولها

لالشييرتاك يف  اآلخرييين  تحفيييز 

املوقف؛ مشيياركة الدروس حول 

حاالت النجاح والفشل

يت إي دي، عامل القصة هي

التخطيط اإلسرتاتيجي

عملييية تعريف االتجيياه واتخاذ 

القرارات بشييأن تخصيص املوارد 

من أجل السعي إىل تحقيقها

بناء حسن النوايا للعمل الجامعي 

لتحقيق األهداف املشرتكة

التخطيط اإلسرتاتيجي للمنظامت 
العامة وغر الهادفة للربح و
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 عرض المهارات االجتماعية:

عندمييا ندقق النظر ىف مجاالت العمل الذى قمنا به، فإننا نندهش مرة تلو األخرى عند 

مالحظة املهارات االجتامعية املتقنة لألشخاص الذين يقودون اآلخرين نحو عمل التغيرات.  

ألنهم يعملييون بجد، ويتقاضون ىف أغلب األحيان أجوراً ضئيلة، ويشييغلون أدواراً وظيفية 

مختلفيية، حيث يقودون الهيئات الصغرة التي تشييكلت لدعم الييرشكات غر الربحية، أو 

يعملييون مدريري برنامج ىف الهيئات األكرب، أو يقدمون خدمات استشييارية، أو يشييغلون 

وظائف يف املؤسسييات البروقراطية الكبرة.  وال تعد وظائفهم الرسمية أكرث ما مييزهم، بل 

هنيياك الكثر من املميزات األخرى التي يتحلييون بها كوعيهم الذايت تجاه اآلخرين وفهمهم 

لهم، وقدرتهم عىل تقييم املواقف ومعرفة كيفية مقابلة األشييخاص ىف أماكنهم بدقة حتى 

يتسيينى لهم أن يكونوا مشيياركن إيجابين ىف عملييية التغير.  وهييؤالء يعلقون أيضاً عىل 

األحداث ويقومون بعمل التعديالت خالل مسييار األحداث عندما ال تبدو األشييياء كام تم 

التخطيط لها، وأخراً يقومون بصياغة اسييتدالالت يسييتخدمونها ويسييتفيدون منها بشكل 

فعال - تصورات نظرية مجردة لألمور املعقدة - لحث اآلخرين عىل املشيياركة، وقد توصلنا 

إىل ثالثة مفاهيم تساعدنا يف إدراك األبعاد املتعلقة باملهارات االجتامعية.

أوالً:  تصييف كتييب اإلدارة والربامج التدريبية الوعي الييذاىت والقدرة عىل فهم اآلخرين 

بالييذكاء الوجداين واالجتامعييي وتؤكد تكافؤها مع أمناط الذكاء األخييرى.  وقد نرش دانيل 

جوملييان، وهو اختصاىص بعلم النفس وأحد الكتاب لجريييدة نيويورك تاميز، مفهوم الذكاء 

الوجداين37، وىف دراسييته للرباهن العلمية اكتشييف أن الذكاء الوجييداين يختلف عن بعض 

الصفات الشييخصية الفطرية األخرى التي ميكن تعلمهييا وتطويرها.  وتتغر قدرة املخ عىل 

النمييو والتغر بناء عىل املحفزات، ومتكننا تلك القدرة بأن نصبح أكرث مهارة ىف بناء عالقات 

قوييية مع اآلخرين.  ومن خالل صياغته التصورييية، يبدأ الذكاء الوجداىن عن طريق تطوير 

الوعى الذاىت الخاص باالنفعاالت الوجدانية الذاتية لدى الفرد، ويشييمل ذلك ما يبعث عىل 

التجييارب االنفعالييية للرصاع أو الفييرار.  وميكننا ذلك الوعى الذاىت ميين االنخراط يف إدارة 

الذات، إذ نعلم أن مامرسة الرياضة أو نزهة املىش مبقدورها أن تعيدنا إىل وضعنا الطبيعى 

بعد مثل تلك التجارب االنفعالية.  ويكشييف ذلك لنا أيضاً إمكانية تشييكيل وعي اجتامعي 



321التطبيق العميل الفعال التكامل بني السياسة العامة واإلدارة

مامرسة التطبيق الفّعال

تأميل وعىل أساس سييليم.  ويعد الوعي االجتامعي هو أساس قدرتنا عىل التواصل بفعالية 

مع اآلخرين وفهم كيف أن انفعاالت املشيياركن هي من تحرك أفعالهم وتشييكل أفكارهم، 

كام أن الوعي االجتامعي يعمل عىل تشكيل ما يحدث ىف املجموعات بدرجة كبرة.

 ويشيير منوذج جوملان إىل أنييه عندما يقوم األفراد بتطوير الوعييي بذاتهم وباآلخرين، 

يكون باستطاعتهم أن يديروا عالقاتهم بفعالية أكرب.  وألن تلك القدرة تعمل عىل بناء الوعي 

االجتامعي، فإنها ال تتعلق بشكل أسايس بالتقييم واستخدام السلطة لتوجيه اآلخرين.  فهي 

تتوقف عىل قدرتنا عىل وضع أنفسيينا ىف محل اآلخرين لتقدير املخاوف واالحتامليات التي 

من املحتمل أن يواجهوها، ووفقاً لذلك نشييكل اسييتجاباتنا بدقيية لتلك املخاوف.  وُيطلق 

الفالسفة وعلامء النفس عىل ذلك الذاتية املشرتكة - الفهم املشرتك الذي يتطور بن األشخاص 

عندما ينخرط كل منهم يف التواصل مع اآلخر من وجهات نظر وآراء متفاوتة.

ومن املؤكد أن يظهر الذكاء الوجداين لدى األفراد املهتمن بتحسيين فعالية السياسييات 

والربامييج، وبالنظر إىل واقييع اآلخرين، فإن فهم كيفية تصور اآلخرين ألنفسييهم وأعاملهم 

وأولوياتهم يوفر مدارك أساسييية، ويساعدهم عىل صياغة أفكار جديدة وتهيئة الخطط ليك 

تكون أكرث مالءمة، وإحداث األلفة التي تحفز اآلخرين عىل التزامهم بتخصيص املوارد التي 

لديهييم من أجل الجهود املبذولة نحييو التغير.  وتعد تلك املهارة االجتامعية رضورية حتى 

ألولئك األشييخاص الذين ميتلكون بعض املوارد أو السييلطات بحكييم أدوارهم الوظيفية ىف 

مجال العمل اإلسييرتاتيجى.  إن األفراد غالباً ما يحبذون أن ُتطلب منهم املشورة واالنخراط 

بييدالً من إخبارهم مبا يفرتض عليهم القيام به؛ وبينام يصعب تحقيق إمكانية ذلك بشييكل 

دائم، فإن باسييتطاعة أولئك األشييخاص الذين يقضون الوقت يف معرفة املزيد عن العوامل 

الفاعلة املهمة األخرى ىف محيط بيئتهم أن يعملوا عىل زيادة احتاملية أن يتم تلقي أفكارهم 

املتغرة بصدر رحب.

 وهناك قدرة ثانية ىف نطاق املهاراة االجتامعية وهي القدرة عىل النظر يف آراء اآلخرين 

والتفكيير فيها ملياً عند أداء اإلجراءات.  وخالل ثالثن عاماً مضت، أبحر األسييتاذ الجامعي 

الرائد دونالد استشييون الذي يعمل يف معهد ماساتشوسييتس للتكنولوجيا يف سلسييلة من 

الدراسات املتعمقة الخاصة باملهنين، موضحاً أنهم غالباً ما يكونون عىل دراية أكرب بأعاملهم 
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مقارنيية مبا يتلفظون به، وأنهم من خالل التطبيق يطورون قدرتهم عىل القيام بأنشييطتهم 

وتهيئتها اسييتناداً إىل ما يتكشييف لديهم.  وىف النهاية أدت تلك الدراسييات إىل نرش كتابن 

مهميين هام:  كتاب املامرس املتأمل وكتاب تعليم املامرس املتأمل38.  وأثناء قيام استشييون 

بتطوير أفكاره قام بعمل دراسييات مستفيضة تتعلق باملهنين املختلفن - املهندس املعامري 

واألخصايئ النفيس واملهندس واملخطط العمراين ومدير األعامل أو املدير التجاري - أثناء قيامهم 

بأعاملهم بشييكل يومي.  وأدرك استشييون أن جميييع أولئك املهنين قامييوا بتطوير كيفية 

تنفيذهم ملسييؤليات العمل، حيث قاموا بتشكيل مناذج بناء ثالثية األبعاد وأقاموا جلسات 

عالجية وعقدوا اجتامعات مجتمعية.  كام اسييتخلصوا املعرفيية التقنية من وظائفهم التي 

توفر لهم نقطة مرجعية، واتخذوا القرارات الرسيعة االرتجالية عند حدوث ما ال يتوقعونه.  

وهييذا االرتجال يف اتخاذ القرارات أشييبه مبا تقوم به عازفة موسيييقا الجاز؛ ففي املنظومة 

املوسيييقية تعتمد العازفة عىل معرفتها الفنية باألوتار ورسعة اإليقاع، وعىل الرغم من ذلك 

فإنها تقوم أيضاً بشكل عفوي بعمل ىشء ما جديد ضمن نطاق الّنْظم الذى توفره القواعد 

املوسيييقية.  وقد الحظ استشون حدوث نوع مشابه من االرتجال بن املهنين اآلخرين عند 

مواجهتهييم لىشء ما غر متوقع، وهذا النوع هو الدهشيية.  وقيياد ذلك إىل املصطلح الذي 

توصل إليه وهو "التدبر ىف األفعال"39.

ومنييذ ذلك الحن ركز العديد ميين الباحثن واملعلمن عىل فهم تلك القدرة املهنية التي 

يسييهل تعلمها عىل ما يبدو، فحالها عند ذلك حال الذكاء الوجداىن40.  وهناك جانبان لتلك 

القدرة:  ميثل الجانب األول الرتوي يف التدبر يف األحداث بعد حدوثها.  وبافرتاض أن املمثلن 

املاهرييين اجتامعياً عىل دراية مبجاالت عملهم اإلسييرتاتيجي بشييكل أكرب مام يتلفظون به، 

يسييتلزم ذلك توقع اللحظات واملشييكالت غر املتنبأ بها بعن االعتبار.  متى ال تسر األمور 

مثلييام توقعييت؟  متى يكون لدى شييخص ما ردة فعل غر متوقعيية لترصيح أو حدث ما؟  

متييى يكون هناك نتائييج غر مقصودة من فكرة برنامج جديييد؟  ويف أغلب األحيان، بينام 

يفكيير املرء ملياً يف األحداث يف سيييارته عند رجوعه من عملييه إىل منزله أو يف اليوم التايل 

خالل قيامه بعمل التامرين الرياضية فإنه مييل إىل الرتكيز عىل الناتج، أو العمل نفسييه، أو 

االفرتاضييات البديهية يف موقف ما.  وهنا تظهر أهمية الرتوي يف تلك املواقف للوقوق عىل 

إيجاد الحلول، فالتدبر أو التفكر يف الفعل يعد أمراً رضورياً، ويسهم ذلك أيضاً يف توفر رأي 

أو ملحة عن ديناميكيات مجال العمل اإلسرتاتيجي للخروج بعمل ناجح اجتامعياً.



323التطبيق العميل الفعال التكامل بني السياسة العامة واإلدارة

مامرسة التطبيق الفّعال

 وهناك أيضاً طريقة للمامرسة والتدبر والتفكر يف العمل املناط به، ويحصل ذلك عندما 

يسييخر الفرد جل وقته ملالحظة حدوث مفاجآت أو أشياء مدهشة وعمل تعديالت بشكل 

فوري.  وقد الحظ استشون، من خالل تحليله للمهندسن املعامرين واألخصائين النفسين، 

املهنين الذين اشييرتكوا يف التجارب املعملييية الفورية؛ حيث يصطدمون بأمور غر متوقعة، 

ويهيئون إطار مشييكالتهم ويرشعون يف فهم جديد، وغالباً مييا يدورون يف تلك الحلقة من 

املالحظيية والتكيف والعمييل طيلة املواجهة.  وينطبق هذا الكالم، وقد قيل الكالم نفسييه، 

عييىل كل من املهندسيين واملخططن أو املصممن واملديرين، وحسييبام يرى، أوضحت تلك 

العملية الديناميكية "فن مامرسيياتهم"41.  ويصف اآلخرون تلك القدرة أنها مبثابة "الذهاب 

إىل الرشفة" لرؤية "قاعة الرقص" بشييكل واضح، وفهم ذلك بشييكل أكرب قبل االنضامم إىل 

الرقص حيث يسيياعد ذلك يف تشييكيل وعي جديد42.  وبغض النظر عن تلك االستعارة، تعد 

تلك القدرة عىل اإلحسيياس والتكيف مبثابة مهارة ال يتقنهييا إال األطراف الفاعلة اجتامعياً.  

وبدالً من أن يكون الشعور بإجراء التعديالت قراراً اعتباطياً، يساعدنا هذا الدليل عىل تقدير 

أهمية املهارة.

 وال نقصييد بييأن نشيير إىل أن التدبر أو التأمل يعييد حدثاً فردياً.  ففييي أغلب األحيان 

يتييم تفعيله من خالل املجتمييع – فاألطراف الفاعلة األخرى يف عملك، ميارسييون نوعاً من 

أسييلوب االنخراط، وينخرط اآلخرون أيضاً يف ذلك اإلدراك.  ومبا أننا برش، فإننا نكون بشكل 

فطري بحاجة إىل تشييكيل معنى حول التعقيد مع اآلخرين، ومتثل تلك الحقيقة لب الحوار 

والنقاشات حيث تكون مهمة يف عمل التغر التكيفي.

 ومتثييل القدرة الثالثيية واألخرة التي تظهرهييا األطراف الفاعلة املاهييرون اجتامعياً يف 

االسييتخدام الهادف لالسييتدالالت والرسييوم البيانية لبث الحياة يف األفكار املجردة وجعلها 

عملية وواقعية لآلخرين، وعىل ما يبدو يؤثر ذلك عىل وجه الخصوص بشكل قوي يف نطاق 

السياسيية واملستويات التنظيمية، حيث يتوقف العمل عىل تحفيز اآلخرين وتوجيههم نحو 

تنفيذ أفكار الربنامج.  ويقوم بعض األشييخاص بشييكل طبيعي بعمل مخطط أو رسم بياين 

لتوصيل فكرة ومشيياركتها مع اآلخرين.  وعىل الرغم من ذلك ميكن تطوير مثل تلك املهارة 

حتى بن أولئك األشييخاص الذين ال ميتلكون بشييكل طبيعي قدرة فنية كبرة أو قدرة كبرة 
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عىل التصميم.  وبالقليل من املامرسة والتواضع بإمكان أي شخص أن يشكل تصورات مرئية 

لألفكار من خالل رسومات أو مخططات تقريبية.  وعىل نحو مشابه، يقوم املصممون بعمل 

مناذج أولية تجريبية ثالثية األبعاد لألفكار باستخدام مواد منخفضة التكلفة مثل الرسومات 

والبطاقات وعمل مناذج باستخدام الطن الصلصال؛ وتناشد تلك التصورات العملية اآلخرين 

أن ينخرطييوا يف تنقيييح املفهوم.  وباإلضافة إىل ذلك عند صياغيية العديد من ملحقات هذا 

الكتاب، فإننا نسييتخدم طريقة منهجية مشييابهة، وُيفضل أن يتم عمل منوذج مريئ أو رسم 

بياين لتوضيح األجزاء األساسييية ىف التحليل.  ونقرتح أيضاً اسييتخدام األسييئلة عند مناقشة 

التحليييل يف املجال أو املنظمة أو يف مسييتوى الخطوط األمامييية.  وقد كان التصميم هادفاً 

حيث استخدم عن طريق منظور تطبيقي من خالل العلوم االجتامعية.

 وعند حصولك عىل الوقت الكايف لتجسيييد فكرة جديييدة، أخرجها من عقلك واجعلها 

عملييية وحقيقة، فهناك احتاملية بأن تقوم باسييتخدامها باعتبارهييا مصدراً لخلق معنى أو 

تشييكيله يف نظام اجتامعي.  وتعد كل من االسكتشييات والرسييوم البيانية املرئية والنامذج 

األولييية التجريبية الثالثية األبعاد والصور والفيديوهات مبثابة أدوات يسييتخدمها األطراف 

الفاعلة البارعون اجتامعياً لنقل مفهوم أو تغير فكرة43.  ومن خالل دراسييته املسييتفيضة 

لتصنيييع املنتج، يعد باول كارليل تلك األدوات "أدوات سييهلة االنقياد والتطبيق" ألنه عند 

اسييتخدامها بشييكل جيد يكون باسييتطاعتها أن تضيييق هوة االختالفات الكبييرة ىف اللغة 

املهنييية أو املعتقدات التأسيسييية، أو ميكنها أن تتجاوز حدود األقسييام واملنظامت44.  وقد 

قام األشخاص اآلخرون باتباع ذلك املصطلح ألنه يلفت النظر إىل الدور الوظيفي الهام الذي 

تلعبه تلك األدوات أحياناً يف التفاعالت االجتامعية.

توجييد أمثليية ال حرص لها لطرق وضع أدوات مرنة وسييهلة التطبيييق وتكون يف الوقت 

نفسييه يف سييياق معن.  وكام هو الحال مع انتشييار مجموعات الفيديو يف موقع اليوتيوب 

والفيميييو، فإن تطور األجهييزة والربمجيات يقلل من التكاليف واملهارات املطلوبة إلنشيياء 

ملفات الفيديو.  ومع القليل من املامرسة أو الجهود املتضافرة الستخدام ميزة "الفن الذيك" 

الخاصة بربامج معالجة النصوص أو قدرة الشاشيية عىل التقاط الصور عىل أجهزة الحاسييب 

اآليل، بإمكان أي شخص استخدام األدوات الفنية املفيدة.  ويوضح الشكل )8-2( هذا املثال، 
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وهييي فكرة بسيييطة من الخيارات املتاحة يف إدارة املشيياريع، وأداة تحليل فني لتحسيين 

تنسيق األنشطة يف تنفيذ املرشوع.  ويوضح الرسم البياين البسيط النقطة األساسية التي من 

املهم أن تؤخذ يف االعتبار عند بدء يشء جديد، فهناك خيارات ميكن استبدال بعضها ببعض 

كالجودة والوقت واملوارد.  فإذا كنت ترغب يف الحصول عىل جودة عالية، عليك أن تستثمر 

يف الوقت أو املوارد )املال، والناس، واملعرفة( أو كليهام.  وعند استغالل مواردك يف عمل غر 

هييادف للربح حيث ال ُيعرتف غالباً بهذه الخيييارات، ميكن لهذا املخطط أن يجعل املرشف 

قادراً عىل قيادة فريقه يف خوض محادثة واقعية حول كيفية إنشيياء خطة عمل للمرشوع؛ 

ألنييه غالباً ما يوضح الخيارات التي يتم تجاهلها، كام أنه ميكن أن يكون عاماًل مهاًم بدرجة 

كبرة يف مجال العمل اإلسرتاتيجي إذا تم استخدامه لتيسر محادثات التخطيط.

يعييرض الشييكل )8-3( أسييلوباً اسرتشييادياً آخر ميكن أن يكييون مفيييداً يف العمل مع 

املجموعات؛ فهو ميثل مفهوماً راسخاً يف تطوير املجموعات بواسطة التقارب والتباعد.  وعىل 

الرغم من أن املجموعات قد تجتمع عىل هدف مشييرتك، عند مشيياركتهم بأفكارهم، فإنهم 

يبدؤون محادثاتهييم وهم مختلفون يف أفكارهم، ويقدمون وجهييات نظر كثرة ومختلفة.  

تأمل فيام يحدث يف جلسة العصف الذهني:  فبعض الناس يجدون هذه العملية تنشيطية 

بسبب جميع االحتامالت املقدمة، يف حن يجدها اآلخرون مرعبة بسبب جميع االحتامالت.  

وبعييد مييرور بعض الوقت، متر املجموعيية باملرحلة التي يبدأ فيهييا يشء جديد يف التبلور، 

وهييذا ما يطلق عىل املسييتوى البرصي املرحلة الناشييئة، ولكن يف كثر ميين األحيان يطلق 

عليها املشيياركون منطقة التذمر.  وتعد هذه املرحليية صعبة للغاية حيث تكون املجموعة 

عىل وشييك الوصول إىل التوافق لكنها مل تصل بعييد.  وعندما تتالقى األفكار، يتوصل الناس 

إىل اتفاق عىل توجه ما أو هدف واضح أو نتائج معينة.  ويكشف بحث جودي مع الزميلة 

كاثرين كويك عن أنه يف املشيياريع التي يشرتك بها املواطنون، يستخدم بعض الوسطاء هذا 

الدليل اإلرشييادي أداة للمساعدة يف توجيه املشيياركن ملعرفة املرحلة التي هم بصددها45، 

وبالنسييبة للمشاركن املوجهن نحو هدف معن، متكنهم من الثقة يف العملية.  أما بالنسبة 

ألولئك الذين يقومون عىل توليد األفكار اإلبداعية، فإنها تذكرهم بأنهم يف النهاية يحتاجون 

إىل الوصول إىل بعض النتائج.  
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شكل )2-8(

الخيارات عند بدء إدارة املشاريع

شكل )3-8(

عملية تطوير املجموعات وحل املشكالت

 وُتسييتخدم العديد من األدوات والوسييائل طييوال الوقت للمسيياعدة يف تطوير أفكار 

التطبيق.  وتوفر هذه األدوات املحتوى، ولكن أهميتها تعتمد كلياً عىل الناس القادرين عىل 

إرشاك اآلخرين من خالل تطبيقها.  ففي حالة استخدامها لتسهيل الحوار والتحليل، نجدها 

تعمل لتكون أدوات مرنة وسييهلة التطبيق، مام تسييمح للموظفيين ذوي املواقع املختلفة 

بالنظر فيام هو كائن وما ميكن تغيره يف عمليات التطبيق.  

 وعند تسليط الضوء عىل املهارات االجتامعية، فنحن نوجه االنتباه رصاحة إىل الكفاءات 

الالزميية لزيادة إرشاك اآلخرييين يف مواجهة الغموض التي تحيط بكثر من القرارات.  ويعد 
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الذكاء العاطفي وانعكاسييه عىل العمل، واستخدام األدوات الفنية املادية مامرسات محددة 

ميكن أن تساعد يف إرشاك اآلخرين.  وكام رأينا، فهناك آليات معينة أخرى يف النظم االجتامعية 

تستحق أيضاً الدراسة واألخذ بعن االعتبار.

تفعيل السلطة واستخدام الثقافة:

وكام أكدنا يف هذا الكتاب، توجد تأثرات مشييرتكة، كالقوانن واللوائح، وأحوال السوق، 

وإضفاء الرشعية عىل القوى واملعتقدات والقيم التي تتفاعل يف مجال العمل اإلسييرتاتيجي.  

ولكن الطريقة التي يتفاعلون بها مع املشاركن واملوارد تعتمد عىل بيئة العمل، وهي تؤثر 

بشييكل مبارش يف كيفية صياغة الربنامج األسييايس، وتعد يف األساس عملية اجتامعية.  وكام 

اسييتخلص جيم سييبيلن وزمالؤه من دراسييتهم إلصالح التعليم، "أن مامرسة التطبيق ليس 

مجييرد دور يعتمد عىل قييدرة الفرد ومهارته ومعرفته؛ بل تتشييكل مامرسيية التطبيق من 

خييالل التفاعل مييع اإلدارين واملعلمن والطالب ووضعهم يف مجييال تنفيذ مهام معينة"46.  

ومن ثم، فام يحدث يف هذه التفاعالت يعد ذا أهمية يف تشييكيل ما نعده مقبوالً.  ونتيجة 

لذلك، تعد املعاير املهنية، باإلضافة إىل املعتقدات والقيم املشييرتكة التي نشأت من العمل، 

هي املكونات األساسييية لكثر من عمليات التغير.  وعند التفكر يف كيفية تحسيين تطبيق 

االختبييار القيييايس املقرر، فقد يتقبل اإلداريييون واملعلمون فرض أوقييات للراحة ووجبات 

خفيفة بن فرتات االمتحانات، لكن من غر املرجح السامح للطالب مبشاهدة فيديو الرسوم 

املتحركة اليابانية لالسييرتخاء )عىل الرغم من أن االقرتاح األخر هو ما يفضله طالب املدارس 

املتوسييطة!(.  ونادراً ما تعد الثقافة مؤرشاً رئيسييياً للتغير؛ فهي تنشييأ من تفاعالت املوارد 

والتقنية داخل حدود البنية االجتامعية وغالباً ما تساعد عىل الحفاظ عىل الوضع الراهن47.

 كام ميكن أن تعني الثقافة التعامل بسييهولة، وال تؤكد نظرية مجال العمل اإلسرتاتيجي 

أن خلق موارد جديدة أو الكشف عن موارد حالية هو أحد الوسائل املفيدة لتحدي النظام 

القائم لألشييياء، كام أنه يسيياعد الخيارات األخرى املمكنة للبلورة48.  فعىل سبيل املثال، قد 

يوفر تلقي منحة جديدة وكبرة نوع من املوارد املالية الجديدة ومن ثم قد يزعزع ذلك سر 

العمل، وبهذه الطريقة ميكن أن تقدم هذه املنحة فرصة جديدة لتحويل أنشييطة التطبيق.  

وباملثل، قد ينتج عن التعاقد مع املوظفن املوهوبن أو إرشاك خرباء خارجين لحظات ميكن 
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فيها النظر إىل وسييائل جديدة للعمل وتبنيها.  كام أن تفعيل مصادر كامنة أخرى للسلطة، 

مثل املصالح الشخصية للسياسين أو فرص التعليق عىل اللوائح الحكومية، قد تكون فعالة 

عىل نحو مامثل.

 عىل الرغم من أن التفاعل بن السييلطة الثقافية والسياسيية االقتصادية يعد أمراً معقداً 

ويسييتحيل التنبؤ بعواقبه ونتائجه، إال أن هناك أمرين مفيدين يف تحسيين إدراكنا لكيفية 

اسييتخدام األفراد لهذه األشييياء عىل نحو فعال من أجل تحسن القيمة العامة ضمن عملية 

التطبيق.

 أوالً، وكام ذكرنا سييابقاً أهمية تأصيل املشييكلة واستكشاف القاعدة السلوكية للسياسة 

أو الربنامييج، إال أنييه من املهم أيضاً وضع إطار ملا يتمخض عن هييذا التحليل، فوضع األطر 

يعنييي أن يشييجع األفراد اآلخرين عىل فهييم األمور.  وميكن أن يتم ذلك رسييمياً من خالل 

التسييويق، وقصص وسائل اإلعالم وخطب السياسين أو القادة، أو بشكل غر رسمي بصورة 

أكييرب ميين خالل عرض املوضوعات وتعزيزها يف األوسيياط االجتامعييية.  وميكن كذلك نرش 

هذه األطر من خالل وسييائل أكرث دقة، كالقصص واالستعارات أو الصور املرئية أو العالمات 

التجارية التي باستطاعتها أن ترسخ هذه األطر معرفياً، يف حن يجري العمل عىل التفاصيل 

اإلسييرتاتيجية49.  وتشر العديد من التخصصات يف العلوم االجتامعية إىل أهمية وضع األطر 

يف تشكيل فهم اآلخرين ويف حثهم عىل العمل50.

 وبينام توجد فروق دقيقة مهمة يف املجاالت، فإن تحليل األطر بوجه عام يشيير إىل أن 

فاعلية وقابلية صياغة األطر الجديدة تعتمد عىل السييلطة الرشعية أو القيم البارزة يف هذا 

السياق51.  وقد يكون األطباء أكرث استعداداً العتامد برنامج جديد ضمن إطار "تدخل الدعم 

التجريبي" من اإلخصائين االجتامعين املعنين برعاية التعليم يف املدرسة الثانوية.  إذ تؤثر 

االختالفييات يف املؤهالت التعليمية الرسييمية يف ماهية األدلة التي يعتقييدون أنها مقنعة.  

فاتحاد منظامت الدعم غر الهادفة للربح تبدي الرغبة يف املشيياركة يف "الحركات" الجديدة 

مقارنيية برشكات تقييييم الربامج، وعلينا أن نضع يف االعتبار تأثرات السييلطة والثقافة التي 

تحدث يف عملية التطبيق عند استكشاف األطر املحتملة.  وإذا تم استخدام السلطة وفرضها 

يف املقام األول من خالل منطق وآلية السييوق، فسيييتم وضع إطار إلزامي للعملية أو النهج 
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الجديييد، والذي يحمل معه مصطلحات عن القدرة التنافسييية والكفاءة، والعوائد وجدوى 

السييوق.  أما إذا كانت السلطة السياسية هي األكرث بروزاً وأهمية، فقد تكون املصطلحات 

األكرث ظهوراً هي أهمية اإلنصاف، واإلجراءات القانونية الالزمة، والشفافية.

 وتتعلق هذه الفكرة بالقوى املؤثرة ضمن مجاالت العمل اإلسييرتاتيجي.  تأمل يف هذه 

النقطة التي متت مناقشييتها يف مرحلة سييابقة من هذا الكتاب، واملتعلقة باملناقشات التي 

تحييدث غالبيياً يف بداية عملية التطبيق.  وتناقش الجهات الفاعليية خيارات قابلة للتطبيق، 

إذ يركييزون عىل بعض العنارص التي تبدو فعالة وقابليية لتحقيق النتائج املرجوة.  ويف تلك 

املناقشييات، يؤخذ يف االعتبار العديييد من الخيارات، وما يتم اختييياره يف كثر من األحيان 

يكييون مدفوعاً بفاعليته وقابليته للتطبيق أو مدفوعاً بقدرة القادة عىل إيجاد البدائل عند 

فشييل االختيار يف تحقيق النتائج املرجوة.  كام توضح نظرية مجال العمل اإلسييرتاتيجي أن 

املجاالت تتطور؛ كام تنتظر أطر املشكالت البديلة التي تدور حول حدود هذا املجال لحظة 

إليجاد الحلول52.  وإذا كان جزء من برنامج التغير ينطوي عىل إعادة توجيه املهام أو نتائج 

التطبيق، فقد يسييتخلص القادة بعض املصادر املهمة لوضييع األطر من األفكار األولية عند 

تقديم سياسة أو برنامج.  وبدالً من ذلك، فقد تكون هناك أطر اجتامعية أكرب - مثل الوضع 

الطارئ للركود االقتصادي العاملي، والحاجة إىل التنافسية العاملية، وعرص املعلومات - توفر 

نقاطاً مرجعية قوية.  

ومنييذ اللحظيية األوىل، يعد االهتامم بوضع األطر وسيييلة للتأثيير يف اآلخرين، وإدخال 

خيييارات جديدة للتغير، أمييراً ثانوياً بالنسييبة إىل بعض الناس وأمراً مخادعاً بالنسييبة إىل 

آخرين.  ولكننا نؤكد لكم أنه ال هذا وال ذاك، إذ يتطلب العمل اإلسرتاتيجي إرشاك اآلخرين 

بييدءاً من حيث مييكان عملهم وماذا يحبذون.  وإذا أرادت إحييدى أطر الجهات التنفيذية 

تغير العمليات أو النتائج يف حالة عدم فهم اآلخرين، فستفشل الجهة التنفيذية قبل حتى 

أن تبدأ.  ويعد وضع األطر أمراً رضورياً عند القيام بالعمل التكيفي الالزم ملسيياعدة الناس 

لالبتعاد عام هو مألوف والبحث عام هو جديد.

 أما الطريقة الثانية للعمل مع السييلطة والثقافة املوجودة يف مجال العمل اإلسرتاتيجي 

فتتمثل يف إرشاك اآلخرين عن قصد.  فقد تناولنا يف الفصل السييادس دراسيية مجموعة من 
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أنشييطة التطبيق التي ميكن اسييتخدامها إلرشاك أنواع مختلفة من الفئات املستهدفة، من 

خالل طرق املشاركة إىل االمتثال القهري للعقوبات.  وتوجد مجموعة أخرى مامثلة لكيفية 

قيييام املرء بإرشاك الفاعلن يف النظم األخرى يف تحسيين التطبيق.  ومن الرضوري النظر يف 

مجموعة من الخيارات املمكنة ألن األساليب التقليدية التي كانت مجدية يف املايض يف بيئة 

معينة قد ال تكون دامئاً فعالة مبا يكفي لدعم درجة التغير املطلوبة.  

ن الفرد من التفكر بصورة أكرث وضوحاً   وتوجد مجموعة متنوعة من األنشطة التي مَتكِّ

بشأن أنشطة املشاركة.  فعىل أحد األطراف ترتكز األنشطة عىل اإلبالغ أو استشارة األطراف 

املعنية من خالل صحائف الوقائع والجلسييات املفتوحة، أو مجموعات املناقشة والدراسة.  

وتعد هذه هي املناهج املالمئة عندما يتم إقرار تقرير عنارص التغير األساسية وتكون هناك 

حاجة ماسيية لآلراء واألفكار بهدف تحسيين هذا النهج أو التحقق منه.  ويوجد يف منتصف 

منوذج التصنيف مجموعات االستشييارات الرسمية، أو االقرتاع، أو املؤمترات التي تسعى إىل 

إرشاك اآلخرين يف التفكر بشأن تحديات التنفيذ والحلول املمكنة.  واسُتخدمت هذه التقنيات 

يف كثيير ميين األحيان يف حاالت كل ميين برنامج متويل الواليات األكرث تييرضراً ونظام تقييم 

وتحسن الجودة نظراً لشعور أعداد مختلفة من األفراد بالحاجة إىل إرشاكهم يف نتائج تنفيذ 

الربنامج.

 وال يزال هناك آخرون يرون املشيياركة وسيييلة إلرشاك املواطنن أو الفئات املسييتهدفة يف 

اإلنتاج املشييرتك لتحسيين أنشييطة التطبيق.  فعىل سييبيل املثال، يف بعض مشاريع االبتكار يف 

القطيياع العام، خاصة يف أوروبييا، تتوىل الحكومات إرشاك املواطنن عييىل نحو فعال يف إعادة 

تصميييم الخدمات العاميية53.  وعىل الرغم من أنه يييدور النقاش حول كونها وسيييلة لزيادة 

املشيياركة الدميقراطييية أو بناء الرشعية، فإن جهات التنفيذ تؤميين بأن إرشاك املواطنن يؤدي 

بالفعل إىل حلول أفضل وأكرث شييموالً.  وكام كتب املستشار كريستيان بيسون، "إن مؤسسات 

القطاع العام بحاجة ماسيية إىل مشيياركة املواطنن لتكوين تصور أفضل حول ما يتعرضون له 

وكيف ميكن تحسيين ذلك، وكيف ميكن أن يغر ذلك من سلوكياتهم"54.  وهذا مشابه ملا فعله 

املصممون الذين عاشييوا التجربة يف غرف الطوارئ باملستشفيات، وذلك من أجل فهم ما يلزم 

تغيره، حيث توفر مثل هذه املشاركة املزيد من املعلومات التي ميكن من خاللها معرفة أصل 

املشكلة.
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 ومع ذلك فإن أسيياليب املشاركة املشار إليها يف الجدول )8-4( ميكن أن تستخدم ألكرث 

من مجرد توفر املعلومات لصانعي القرارات املتعلقة بالتطبيق.  فيمكن تطبيقها للكشييف 

عيين املعييارف واملوارد املتاحة عىل مختلف املسييتويات يف أنظمة التطبيق وللكشييف عن 

إسرتاتيجيات التحسن.  وغالباً ما تكون املعلومات الهامة املتعلقة بأنشطة التطبيق اليومية 

غيير مركزية ضميين النظام، وخاصة املعلومات التي يحتفظ بهييا موظفو الخطوط األمامية 

الذييين يقومون بتنفيذ الربامج أو العمل مع العمالء.  ويوجد هناك اختالف يف الخربات بن 

هؤالء املهنين والناس الذين يتخذون القرارات حول إسرتاتيجية واستثامر املوارد.  وميكن أن 

تساعد العمليات التشاركية مثل البحث يف املستقبل أو التقنية املستخدمة يف فن االستضافة 

يف خلق بيئة ميكن من خاللها تجاوز هذه الخالفات، ويف املشيياركة يف إيجاد الحلول الفنية 

ملشكلة التطبيق ويف تطوير إسرتاتيجيات التغير وصقلها.  فاملشاركة تساعد يف إجراء املزيد 

من التعديالت يف الوقت املناسب عند مامرسة التطبيق ألنها تعتمد عىل املعرفة الفنية، كام 

ميكن تحسينها لتتناسب مع حاالت معينة من خالل إرشاك جميع عنارص النظام.

 ولكن يسييتغرق هذا النوع من املشيياركة وقتاً طوياًل، وقد يبدو أحياناً أنه ال يسييتحق 

االسييتثامر وخاصيية يف املبادرات التي تعاين ميين نقص املوارد.  ويتعن عييىل املرء بالتأكيد 

اعتامد نهج مشيياركة مناسب، وذلك ألن أي تغير أو أنشطة جديدة، يتعن اعتبارها رشعية 

ويتم تبنيها ودمجها يف العمليات املوحدة، إذ ال تعد املشيياركة فيها نشيياطاً اختيارياً.  وإذا 

تييم إرشاك اآلخرين، فسيسييهم األفراد بوقتهييم ومعرفتهم وحب اسييتطالعهم ومواهبهم، 

وسيييقومون بعمل اتصاالت مع األفراد خارج املنظمة لالستفادة من املواهب التي ميكن أن 

تسيياعد يف حل التحديات الفنية، ككيفية إنشيياء موقع عىل شبكة اإلنرتنت، وجعل العملية 

آلييية، وتسييويق االبتكارات.  أما يف البيئييات التي تفتقر إىل املوارد املالييية، فيعد مثل هذا 

اإلرشاك أمراً رضورياً، فبدون املشيياركة، لن ميكن التغلب بسهولة عىل العوائق أمام التغير، 

وسوف تتطور عوائق جديدة.

 الخالصة:

يف هذا الفصل قدمنا الفرق بن التحديات الفنية وتحديات تبني التطبيق وذلك لتوضيح 

العنييارص الهامة لييكل منهام، ففي املامرسيية العملية تظهر هذه التحديييات وتتطور معاً.  
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ويتطلب تحقيق التغير الفعال يف التطبيق القدرة عىل االستفادة من خربات فنية محددة، 

وكذلك املهارات االجتامعية ذات الصلة بهذا السييياق، يف الوقت الذي يستمر فيه التواصل 

مييع اآلخرين عرب نظام التطبيييق الكامل.  ويعد هذا أمراً بالييغ الصعوبة، إذ مييل معظمنا 

إىل تفضيل مجموعة مهارات معينة أو غرها، ويعد بعضهم خرباء يف السياسيية وهم الذين 

يتمتعون بالخوض يف اآلليات الفنية املتعلقة باملشكلة، يف حن يعد آخرون خرباء يف البحث 

عيين الحلييول حتى يف ظل الحيياالت االجتامعية األكرث إرهاقاً.  وميييأل التدريب التقليدي يف 

الشييؤون العامة الذي مييز بن تحليل السياسييات واإلدارة العامة هييذه الفجوة، ومع ذلك 

يتعن دمج كل من مامرسات التطبيق الفعالة معاً.

 يتطلييب التكامل املامرسيية الفعالة والتأمل.  ففي املرفق )ح(، نقدم مخطط تحسيين 

التطبيق باعتباره أداة قابلة للتنفيذ أو دليل مسيياعدة، ميكن استخدامه عند قيامك بالتغير 

يف عملييية التطبيييق الخاص بك.  ونلخص بعض املسييائل املهمة التي يجييب مراعاتها فيام 

يتعلييق بالجوانب الفنية والتكيفية للتغير ضمن إطار عملية التطبيق.  ونشييبه هنا عملية 

التطبيييق بعملية الزراعة، حيث يعد التطبيق الفعال نوعاً من أنواع الفن بقدر ما هو نوع 

من أنواع العلوم.  ولكل مجال من مجاالت العمل اإلسرتاتيجي الجزء الخاص به ضمن نظام 

التطبيييق األكرب، حيث لديه نباتاته ومناظره الطبيعية ومناخه الخاص به، فاإلسييرتاتيجيات 

املفيدة لتحسن النمو والتغير يف جزء واحد من النظام قد ال تعمل بشكل جيد يف األماكن 

األخرى.  يف هذا الفصل، قدمنا لغة لوصف بعض التحديات الشييائعة التي تنشأ عرب بيئات 

التطبيق، ولكن يف النهاية، يعد التطبيق الفعال هو املامرسة املاهرة.

لقد قاد السييعي لتحقيق التطبيق الفعال بعض القادة إىل الرتكيز عىل الوسييائل املفيدة 

إلحييداث التغير بشييكل مبييارش، فبعض املجاالت تسييتثمر موارد كبرة يف فييرق التدريب 

والتوجيييه التي ترتكز حول منطق خاص بالربنامج.  ويشيير التحليييل الذي عرضناه هنا إىل 

أنييه عىل الرغم من نجاح هذه الجهود يف دمج الربنامج عىل املدى القصر، فإنه من املرجح 

أن تنجح تلك الجهود يف التحسيين املسييتمر والتغير الدائييم.  ويعد العمل ضمن مجاالت 

العمل اإلسييرتاتيجي إلنشاء تراكيب وثقافات تركز عىل التعديالت املستمرة املوجهة لعملية 

التحسيين وسيييلة واعدة بدرجة أكرب.  فهنيياك مجموعة من الخيارات التييي اقرتحنا الكثر 
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ن القامئن عىل  منهييا يف هذا الفصل، ونحن ال نطبق خيارات هنا، بل حاولنا وضع نطاق ميكِّ

التطبيق من تنفيذ املهام املسندة التي يواجهونها والسياقات التي سيتم يف نطاقها التنفيذ.  

رون   وال عجب أن نجد املوظفن الحكومين والعاملن يف املؤسسييات غر الربحية يسخِّ

طاقتهم يف وظائفهم، ويرجع ذلك لصعوبة التطبيق أو لصعوبة املهمة.  فمن السهل بدرجة 

كبرة إلقاء اللوم عىل النظام أو املنظمة املانحة للرتاخيص، أو مؤسسة تقديم الخدمات، أو 

موظفي الخطوط األمامية يف فشييل الربنامج بدالً من مقاومة تعقيدات التطبيق.  وغالباً ما 

يفضل الكثرون عدم املشيياركة خاصة فيام يتعلق بالبحث عن إجابات بسيييطة أو تحقيق 

اآلمييال العظيميية للخدمات العامة، ونأمييل أال نلوم أحداً هنا.  فمن خييالل تنمية إدراكك 

والتزامك بالعمل اإلسييرتاتيجي ضمن إعييدادات التطبيقات، ميكنييك أن تصبح قوة التغير 

ضمن نظم التطبيق، فمامرسة التطبيق هي عملية تعلم وتحسن مستمر.  
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الملحق )أ(

مراجعة مجال السياسة

 يعد تطبيق السياسات العامة والربامج عملية معقدة جزئياً، نظراً ملا تضمه من مؤسسات 

وجهات متعددة ومختلفة.  وأحياناً ميكن التعبري عن العالقة بني تلك املؤسس��ات والجهات 

ع��رب األدوات الحكومية مثل الدعم والتعاقدات، وأحياناً أخرى تكون عالقات غري رس��مية، 

قامئة عىل االندماج أو التاريخ السابق، وهنا يأيت دور مراجعة مجال السياسة؛ إذ إنه يساعد 

يف فهم طبيعة العالقات املؤسسية تلك.  

فمجاالت السياس��ة هي شبكات مرتابطة تضم املؤسسات العاملة عىل تنفيذ نطاق كبري 

من السياس��ات والربامج يف مكان بعينه1.  ومن هذا املنطلق، يبدأ تحليل مجال السياس��ة 

بالتعرف عىل نطاق السياسة أو الربنامج محل االهتامم.  وبالنسبة إىل العديد من املتخصصني، 

تس��هم مهمة أو دور منظامتهم يف تحديد مجال العمل الهام.  وهو ما قد يقع ضمن إطار 

سياسة واحدة فقط، مثل التعليم العام أو الطاقة املتجددة، أو قد ميتد عرب عدد من مجاالت 

السياس��ة؛ فعىل س��بيل املثال، قد تنطوي التنمية االقتصادية عىل سياس��ات خاصة بالنقل 

واإلسكان وتطوير الرشكات الصغرية واستغالل األرايض.

الخطوة )1(:

تركز الخطوة األوىل عىل التعرف عىل املؤسس��ات االتحادية واملحلية املشاركة يف تطبيق 

هذا الربنامج أو املعنية مبناقشة وعالج مشكلة هامة.  فبعد استعراض األفكار وإعداد قامئة 

بها، فكر يف األسئلة التالية:

1- أي املؤسسات تهتم بهذا الربنامج أو بتلك السياسة؟  فقد ينبع االهتامم من خربات فريق 

العمل أو ش��هرة املؤسس��ة، باإلضافة إىل تقييمها إىل مزايا وأهمية املشاركة االقتصادية 

والسياسية واأليدولوجية.

2- أي املؤسس��ات تتمتع بس��لطة إحداث تغيري متعلق بها؟  فالسلطة قد تنبع من املصادر 
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والتموي��ل وخ��ربات الربنامج، وامت��الك األبحاث التوجيهي��ة أو امتالك البن��ى التحتية 

لالتصاالت.

3- أين تقبع السلطة اإلدارية؟  ففي مجال السياسة، متتلك جميع املؤسسات بعض السلطة 

السياسية، إال أن بعضها تحصل عىل تلك السلطة بفرض عملية التغيري بقوة القانون، أو 

االس��تثامرات العامة أو كالهام.  ولقد استعرضنا يف الفصل الرابع كيف تسهم العمليات 

الداخلية بتلك املنظامت يف تش��كيل عمليات التطبيق، ولكنها مهمة أيضاً للتعرف عىل 

مستوى مجال السياسة.

وفور التعرف عىل ذلك، ميكن تلخيص املؤسس��ات العاملة يف مجال السياسة كام وردت 

يف القامئ��ة، م��ع تصنيفها وفق��اً لقطاع العمل أو مج��ال االهتامم.  وميك��ن متييز أهم تلك 

املؤسس��ات، من حيث السلطات أو االهتاممات، بالخط السميك أو بالنجوم.  وتكون هذه 

القامئة مفيدة يف توفري املعلومات الالزمة ألنشطة التحليل األخرى يف مجال السياسة.

الخطوة )2(:

تتضمن الخطوة )2( تصنيف القوانني ومس��ارات التمويل العام )وأشكالها(، وغريها من 

مصادر التطبيق الهامة األخرى واملستخدمة يف املجال:

1- م��ا أهم القوانني الوطنية أو املحلية املهمة التي تنظم السياس��ة أو متنح الحق يف تلقي 

التمويل العام؟

2- ما أدوات السياسة املستخدمة؟  تعرف أدوات السياسة بأنها "الطريقة املعروفة واملتبعة 

عرب املامرس��ات الجامعية امُلعدة بهدف مناقش��ة وعالج إحدى املش��كالت السياسة"2.  

تس��هم تل��ك األدوات يف تعزيز قدرة س��لطة أو موارد الحكوم��ة، أو كليهام، وتظهر يف 

صورة دعم أو عقود أو قس��ائم وقوانني أو نفق��ات رضيبية وهكذا.  راجع الجدول )4-

3( يف الفصل الرابع لالطالع عىل أمثلة لألدوات السياس��ية الش��ائعة.  مع مراعاة كيف 

ميكن لألدوات السياس��ية املعمول بها التأثري يف الظروف املتاحة أو يف خلق عراقيل أمام 

التطبيق يف املجال.

3- أي م��وارد التطبيق الهامة األخرى املتاحة لدعم أنش��طة التطبي��ق؟  حيث تعرف موارد 
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التطبيق بأنها "األفراد أو املؤسسات التي متتلك القدرة عىل مساعدة وحدات التطبيق يف 

التعرف عىل السياس��ة وأفضل املامرسات لتطبيقها، أو الكيانات املتخصصة املعنية بتغيري 

س��امت وصفات الخدمات املقدمة للعمالء."3 وكام الحظنا م��ن الجدول رقم )4-3(، أن 

هناك مجموعة من مصادر التطبيق غري املالية التي قد تكون رضورية لتشكيل ما يحدث 

فعاًل يف املجال.

وقد يكون من املفيد ترتيب أدوات السياسة وموارد التطبيق يف صورة جدول مع مراعاة 

تصنيفها وفقاً لنوعها أو مستوى تأثريها.  ويف الختام، ميكنك االستفادة من بعض األفكار التي 

طرحناها للمناقشة خالل الفصل الرابع عند إعداد هذا الجدول.
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الملحق ) ب (

المخطط البصري لمجال السياسة

بعد التعرف عىل املؤسسات املشاركة يف أحد مجاالت السياسة ووصف األدوات وموارد 

التطبيق املس��تخدمة، قد يكون م��ن املفيد العمل عىل إعداد مخط��ط مريئ لتوضيح أهم 

املؤسسات وعالقاتها.  ولفعل ذلك، اتبع الخطوتني التاليتني:

الخطوة )1(:

تستخدم هذه الخطوة يف توثيق العالقات الهامة بني املؤسسات التي سبق التعرف عليها 

يف الباب األول:  الهيئات العامة عىل املستوى القومي أو املحيل، وكذلك املنظامت اإلنسانية، 

ومزودي الخدمات الخاصة وغري الربحية، والوسطاء، ومنظامت األبحاث والتقييم، واألعضاء 

غ��ري الربحيني، ووكاالت املنارصة.  ويف تحليل الش��بكات، يتم وص��ف العالقات التي تربط 

املنظامت ببعضها تقليدياً.  فهناك ثالثة أنواع من العالقات أو الروابط الرس��مية يلزم فهمها 

قبل البدء يف إجراء تحليل مجال السياسة:

1- التمويل.

2- املسئولية القانونية.

3- روابط الخدمات.

ونظراً لصعوبة عرض وتوضيح تلك العالقات، فإننا ننصح باتباع الخطوة الثانية.

الخطوة )2(:

تس��هم الخطوة الثانية يف إعداد ع��رض برصي للمجال والعالق��ات، وخصوصاً إن كنت 

بحاج��ة الس��تخدام نتائج ما أجريته من بحث بالتعاون م��ع اآلخرين.  ومن األفضل العمل 

عىل تعديل العروض البرصية التقليدية لتتناس��ب مع الجمهور املستهدف وتشكيلها بصورة 

تعرب عن العنارص الرئيسية للتحليل والتي توصلت إليها بالدراسة والتقيص.  وفيام ييل بعض 

الخيارات التي ميكنك مراعاتها:
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- ترتيب املؤسسات الهامة أفقياً وفقاً للمستوى الحكومي التي تعمل من خالله،  سواء كان 

عىل املستوى القومي أو املحيل أم عىل مستوى الوالية.

- استخدام ألوان أو اشكال مختلفة للتميز بني املنظامت العامة والخاصة وغري الربحية.

- منح املؤسسات مستويات مرتفعة من السلطة.

- استخدام ألوان مختلفة للتمييز بني أنواع العالقات املختلفة.

متكنك ه��ذه املنهجية التفصيلية من إجراء تحليل وصفي للظروف الكلية التي متيز البيئة 

السياسية والتي تسهم بشكل مبارش يف تشكيل سبل تطبيق سياستك أو الربنامج الذي تهتم به.

بالتعرف عىل أهم املسئوليات واملوارد، ميكنك وصف ومشاركة القوى التي تشكل بعض 

وجهات النظر التي يضفيها األطراف املختلفة واملشاركة يف عملية التطبيق.
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الملحق ) ج (

سير عمليات البرنامج

ميكن لتحليل س��ري عمليات الربنامج، عند اس��تخدامه يف إدارة وتصميم أنشطة الرشكة، 

أن يؤدي إىل اكتس��اب معرفة عميقة حول كيفية تنفيذ وإدارة األفكار يف السياق املؤسيس.  

حيث يس��تخدم هذا املخطط عادة يف إعداد العرض البرصي للتكنولوجيا وتسلس��ل املهام، 

فه��و يوضح كيفية تحويل املدخ��الت إىل مخرجات.  ونظراً ملا توف��ره تلك املخططات من 

خ��ربات عملي��ة قيمة تخدم فريق العمل الذي ال يحظى س��وى بفرص��ة ضئيلة يف التوصل 

إىل تل��ك التفاصيل من خ��الل املهام اليومية، فرتكز تلك الخط��وات عىل إرشاك اآلخرين يف 

تطويره��ا.  ويتضح أن هن��اك إمكانية إعدادها بواس��طة فرد واحد فق��ط يتمتع باملعرفة 

والخربة مبستوى التفاصيل الرضورية لالستخدامات املستهدفة.

ومن املمكن استخدام تلك املخططات يف رصد ومتابعة وتنقيح الربنامج، ثم نرش الوعي 

الالزم بني فريق الخدمات.  كام ميكن تنسيقها من خالل أنظمة إدارة املعلومات واستخدامها 

يف تقييم العوائق املحتملة أو التسلسل غري الصحيح.

الخطوة )1(:  تجميع امليدانيني أو أعضاء الفئات املستهدفة، أو كالهام، ممن لديهم معرفة 

بنطاق األنش��طة الت��ي ينبغي تنفيذها إلنجاز الربنامج، ث��م تبادل طرح األفكار 

الخاصة باملشاركة وعملية التسجيل بالتعاون مع الفئة املستهدفة من الشعب.

الخطوة )2(:  ترتيب األنشطة تسلسلياً، من اليسار إىل اليمني، أو من أعىل إىل أسفل أو من 

أسفل إىل أعىل )وفقاً ألي عرض بياين يعرب عن بيئتك بأفضل شكل(.

الخط��وة )3(:  التعريف بخطوات العملية، متضمناً ذلك خيارات التقس��يم أو آليات ردود 

الفعل املدرجة ضمن العملية بواس��طة األس��هم )س��واء كانت أحادية أم ثنائية 

االتجاه حسب الحاجة(.

الخطوة )4(:  إضافة أي عنارص متييز بيانية إىل األنشطة البالغة األهمية )مثل:  تلك األنشطة 

التي متارس��ها املنظامت األخ��رى، والتي يتم من خاللها جم��ع البيانات بصورة 

تلقائية.(
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الخطوة )5(:  إرشاك األطراف املعنية يف تحليل س��ري عمليات الربنامج، ثم كتابة أو مناقشة 

األسئلة التالية مع اآلخرين:

- م��ا املي��زة األكرث وضوحاً يف هذه الصورة؟  تأمل نطاقها ودرجة تعقيدها.  هل تتوافق مع 

املهمة الحالية؟

- أين تقع األماكن املحتملة لنشوء صعوبات أو تحديات التطبيق؟  وما سببها املحتمل؟

- ما الخيارات املمكنة لجعل عمليات الربنامج أكرث كفاءة؟

- ما الخيارات املمكنة لتحسني مدى فعالية التفاعل مع الفئة املستهدفة؟
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الملحق )د(
تدقيق إدراج وتكامل برنامج المنظمة

لفهم املكان املناس��ب ألحد الربامج ضم��ن املنظمة القامئة، قد يكون من املجدي إجراء 

عملية تدقيق ومراجعة ملدى مالءمة الربنامج داخل املنظمة لألبعاد املهمة املختلفة.

الخطوة )1(:

وض��ع حدود عملية التحلي��ل.  يكفي غالباً العمل عىل مقارن��ة الربنامج محل االهتامم 

باملنظمة بأكملها.  بيد أنه يف بعض األحيان يكون من املفيد توس��عة نطاق التحليل.  فعىل 

سبيل املثال، إذا كانت إحدى املؤسسات تعمل عىل العديد من الربامج املختلفة، فقد يكون 

من املفيد اختيار برنامجني للمقارنة، باإلضافة إىل مقارنتهم باملنظمة بأكملها.  

الخطوة )2(:

اس��تخدم أحد الجداول الس��تعراض عنارص املقارنة الرئيس��ية.  يعرض الجدول )د - 1( 

منوذجاً ملا ميكنك استخدامه.  لتبدأ أوالً بدراسة املنظمة بأكملها عرب أحد العوامل.  ثم انتقل 

إىل دراسة كيف ميكن وصف الربنامج قيد التطبيق مقارنة بالعنرص نفسه.

الخطوة )3(:

خصص بعض الوقت لدراس��ة النتائج املتحققة ل��كل من املنظمة والربنامج املوضحة يف 

األعمدة داخل الجدول.  ثم ادرس إمكانية التنس��يق واملواءمة بني تنفيذ الربنامج واملنظمة 

ل��كل عنرص من العنارص الس��تة.  وفيام ييل بعض أمثلة األس��ئلة التي ميكنك اس��تخدامها 

لتوجيه مجموعات النقاش حول مناسبة الربنامج والتغيريات املمكنة.

- الفئة املس��تهدفة:  هل يستهدف الربنامج ذات األس��واق التي تستهدفها الربامج األخرى 

املطبقة باملؤسس��ة؟  هل متتلك املنظمة خربة س��ابقة يف السوق املستهدفة؟  هل يؤدي 

طرح تنفيذ تلك الربامج يف السوق املستهدفة إىل تحسني أم إعاقة الخدمات التي تقدمها 

املؤسسة يف األسواق املستهدفة األخرى؟
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- تقنية الربنامج:  ما مدى التشابه )أو االختالف( بني تقنية الربنامج املعني وتقنية الربامج املتبعة 

األخرى داخل املؤسس��ة؟  هل يس��هم الربنامج يف توسعة أم تقليص التقنية الحالية باملؤسسة؟  

وألي مدى؟  هل ميكن تطبيقها؟  وهل هناك حاجة إىل توفري مصادر جديدة الستيعاب التقنية؟

- الهيكل:  هل يسهم موضع تطبيق الربنامج ضمن هيكل املؤسسة يف تيسري أم إعاقة تنفيذ 

أنش��طة الربنامج؟  م��ا التغيريات الالزم تنفيذها عىل هيكل املؤسس��ة، إن وجدت؟  هل 

ميكن تنفيذ تلك التغيريات؟

- املوارد:  كيف ميكن مقارنة متويل هذا الربنامج بتمويل مصادر التمويل األخرى للمؤسسة؟  

كم تبلغ حصة هذا الربنامج من إجاميل متويل املؤسسة؟  ما التحديات املحتملة، إن وجدت؟

- الثقافة:  كيف تتناسب القيم األساسية لهذا الربنامج مع قيم املؤسسة؟  هل يحتمل وجود 

تعارض؟  ما مدى أهمية مشاركة القيم واملعتقدات يف نجاح تنسيق أنشطة هذا الربنامج؟  

هل يتطلب تطبيق هذا الربنامج قدراً أكرب أم أقل من التواصل االجتامعي لفريق العمل؟

- أهم العالقات الخارجية:  هل يدرك كبار املديرين أهمية األطراف الخارجية العاملة عىل 

هذا الربنامج؟  هل ميكن تخصيص الوقت الكايف لرعاية ودعم تطوير هذه العالقات؟

الجدول )د – 1(

منوذج التدقيق املتكامل لربنامج املؤسسة     

الربنامجاملؤسسةالعنارص الرئيسية 

وصف التجمعات الحالية أو األسواق الفئة املستهدفة

التي تعمل فيها املؤسسة.

وصف الجمهور متلقي الخدمة 

أو املشارك يف الربنامج.

وصف التقنية الحالية يف الربنامج تقنية الربنامج

املستخدم داخل املؤسسة.

وصف تقنية الربنامج الرئيسية 

املستخدمة أواملقرتحة للتطبيق 

يف الربنامج.

وصف الهياكل الحالية املطبقة داخل الهيكل

املؤسسة.

وصف كيفية هيكلة الربنامج 

بطريقة تسهل التنسيق

وصف مصادر التمويل وسامتها املصادر املالية

اإلجاملية.

وصف مصادر التمويل 

املخصصة للربنامج.
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الربنامجاملؤسسةالعنارص الرئيسية 

وصف كيفية تأثري توزيع الثقافة الثقافة والسلطة

والسلطة داخل املؤسسة يف تسهيل أو 

إعاقة التكامل.

وصف مدى دعم الثقافة 

والسلطة للتكامل وقيمة 

الربنامج.

العالقات الخارجية 

الرئيسية

وصف األطراف العاملة أو املؤسسات 

الرئيسية التي يراها كبار مديري املؤسسة 

ذات أهمية.

وصف العالقات الخارجية 

األساسية لتمكني املؤسسة من 

تنفيذ الربنامج
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الملحق ) ه� (
مراجعة العالقات بين الخطوط األمامية

يس��هم تنوع السياس��ات والربامج العامة، باإلضافة إىل العديد م��ن البيئات التي تطبق 

فيها، يف خلق مصادر للتشتت بعيداً عن تركيز التحليل عىل الخطوط األمامية، حيث تتفاعل 

أنظمة التطبيق مع الفئات املستهدفة ألحد السياسات أو الربامج.

ولفه��م أحد املواقف جي��داً والقدرة عىل وصف تفاصيله للغري، فإن��ه من املفيد إجراء 

تدقيق وتقييم رسيع للموقف.

الخطوة )1(:

دراس��ة أهم مصادر املعلومات املناس��بة لعملية التدقيق واملراجع��ة.  هل تتمتع أنت 

وغ��ريك من املتخصصني بالفهم الكايف للتفاع��الت التي تحدث بني الخطوط األمامية إلعادة 

رسد تلك التجارب؟  هل تقتيض الحاجة تسجيل بعض املالحظات التفصيلية؟

الخطوة )2(:

استخدم الجدول )ه� -1( منوذجاً.  صف أهم العنارص الرئيسية لفهم طبيعة التفاعالت 

الجارية بني الخطوط األمامية يف نطاق أو مجال تحليلك للتطبيق.

الخطوة )3(:

ف��ور إمتامك لوصف املوقف، يصبح من الرضوري العمل عىل دراس��ة آثاره يف تش��كيل 

مامرسات الخطوط األمامية للتطبيق، لذا اكتب أو ناقش اآلخرين عرب طرح األسئلة التالية:

- كيف تؤثر طبيعة مشاركة الفئة املستهدفة يف تشكيل التفاعالت؟

- ما مدى أهمية منح املس��ميات للفئات املس��تهدفة؟  وما االفرتاضات التي توحي بها؟  ما 

املشكالت األخالقية التي ينطوي عليها هذا التصنيف؟

- ما املهم حول كيفية تشكيل تلك التفاعالت؟
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- إذا افرتضنا تأثري توقعات الفئة املس��تهدفة يف تش��كيل تقييم الجودة، فهل يتم تش��كيل 

التفاعالت بطرق تتامىش مع الهدف من السياسة أو الربنامج؟

- هل هناك تفاوت يف توقعات الفئة املستهدفة عرب مختلف األعضاء؟  هل يشكل ذلك أثراً 

كبرياً عىل مستوى الرضا بالربنامج؟

- ما مدى تأثري تجربة الفئة املستهدفة يف التفاعالت؟  وهل هو عنرص يستحق التضخيم أم 

التقليص لتحقيق النتائج املنشودة من السياسة؟

الجدول )ه� -1(

منوذج تدقيق تفاعالت الخطوط األمامية )الطليعة(    

التساؤالت التي ينبغي أخذها يف الحسابالعنارص الرئيسية

الفئة املستهدفة

- طبيعة املشاركة

- املسميات الوصفية

- التنوع

- تشاركية؟  تطوعية؟  إلزامية؟

- كيف تتم اإلشارة إىل الفئة املستهدفة عىل مستوى 

الخطوط األمامية؟  واألجزاء األخرى من النظام؟  

)مثل "العمالء" – "أصحاب املنازل" – "مرىض"(.

- هل تتميز الفئة املستهدفة بالتجانس، والخلط أم 

التفاوت فيام يتعلق بأهداف الربنامج. 

هيكل التفاعل

- وسيلة التواصل

- املدة

- البنى التحتية للتواصل واملعلومات

- هل يتم التواصل وجهاً لوجه، وعىل بعد مس��افة 

قريبة أم بعيدة؟  هل تستخدم التقنية لتسهيل 

التواصل ع��رب املوقع اإللك��رتوين أو التطبيقات 

املحمولة أو الهاتف؟

- هل تتميز التفاع��الت بأنها رسيعة دامئاً، أم ملرة 

واح��دة، أم ع��دة م��رات، وهل هن��اك تواصل 

مستمر لعدة مرات؟

- هل هن��اك عملي��ات ُمعدة لتحقي��ق النمذجة 

أو التخصي��ص؟  ه��ل يتم توفري البني��ة التحتية 

للتقنية؟
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التساؤالت التي ينبغي أخذها يف الحسابالعنارص الرئيسية

األهمية االجتامعية

- التوقعات

- القيمة

- قوة املعلومات

- ه��ل متتلك الفئة املس��تهدفة توقعات بخصوص 

التفاع��الت، والعالقات العاطفي��ة والتخصيص؟  

هل هناك يشء آخر؟

- ما مدى أهمية ما يقدمه الربنامج يف حياة الفئات 

املستهدفة؟  ما مدى أهمية الربنامج بالنسبة إىل 

حياتهم؟

- ه��ل هناك تف��اوت يف املعلوم��ات املتاحة لدى 

الفئ��ات املس��تهدفة والنظ��ام؟  هل ت��م إقرار 

وجودها؟ 
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الملحق ) و(

تحليل تجارب الفئات المستهدفة

يكتس��ب أعضاء الفئات املس��تهدفة خربات وتجارب عند تفاعله��م مع األنظمة العامة 

التي تخفى عادة عن القامئني عىل التطبيق والذين اعتادوا التفكري أو النظر من وجهة نظر 

العمليات أو النظام.  لذا يس��اعد تحليل تجارب الفئات املس��تهدفة يف إعداد مجموعة من 

األدوات التي ميكن اس��تغاللها يف جن��ي املعلومات الهامة لفهم م��ا حققه تطبيق خطوط 

الخط��وط األمامي��ة من وجهة نظر الفئ��ات املس��تهدفة.  وبناء عىل ذل��ك، ميكنها تقديم 

معلومات قيمة لتفسري الظروف الحالية للتطبيق.

الخطوة )1(:

جم��ع املعلومات حول الفئات التي يس��تهدفها الربنامج أو السياس��ة إلحداث التغيري، 

وميكن أن تتخذ هذه الخطوة الشكل الرسمي أو غري الرسمي حسب الحاجة، وتنطوي عىل 

جم��ع املعلومات من مصادرها املعلنة أو جمع البيانات األصلية؛ وغالباً ما يقع هذا املنهج 

تح��ت قيود الوقت واملوارد املتاحة.  ويفضل أن تركز هذه األنش��طة عىل جمع املعلومات 

املتعلقة بتجارب الفئات املستهدفة وتفاعلها مع الخدمات العامة.

وهناك العديد من الخيارات التي ميكن استغاللها لجمع املعلومات أثناء هذه املرحلة:

- املراجع��ة العلمي��ة للدراس��ات النوعية القامئة عىل البيانات املس��تخلصة م��ن اللقاءات 

واملالحظات، أو مجموعات الدراسة املنفذة مع الفئات املستهدفة.

- املالحظة والنقاشات غري الرسمية مع أعضاء الفئات املستهدفة أثناء التفاعل.

- لع��ب دور العميل الخف��ي )أو مجموعة مختلفة من األفراد كعم��الء( عند تعاملهم مع 

الخدمة.

- تطوي��ر وإعداد إطار النتقاء العينات وجمع البيان��ات األصلية عرب املقابالت ومجموعات 

الدراسة واستطالع اآلراء.
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- املزج بني جميع تلك الخيارات.

وصف الس��ياق املادي أو االقتصادي أو االجتامعي الذي من خالله يتفاعل أعضاء الفئة 

املس��تهدفة للتفاعل مع السياس��ة أو الربنامج.  اكتش��ف ما الذي ح��دث قبل وأثناء وبعد 

التفاع��ل.  الرتكيز ع��ىل تحديد اللحظات الهامة والتي تس��هم يف خلق تجرب��ة إيجابية أو 

اإلحجام عنها.

الخطوة )2(:

إنش��اء شخصيات لتمثيل التجارب الرئيس��ية التي تم تحديدها باستخدام ما تم جمعه 

من معلومات.  حيث تعمل تلك الشخصيات امُلعدة عىل متثيل التوزيع الدميوغرايف والوقائع 

االجتامعي��ة الهامة لتنفيذ عملية التطبيق.  ففي معظم املرشوعات، يكفي تكوين عدد من 

الش��خصيات يرتاوح بني ثالثة إىل خمسة فقط؛ حيث تساعد هذه النامذج يف إضفاء الطابع 

البرشي عىل ظروف التطبيق يف الخطوط األمامية وتربز أهم الس��امت املميزة ألعضاء الفئة 

املستهدفة.

ويف أغلب األحيان يتم كتابة تفاصيل الشخصيات ومنحها أسامء مستعارة وصوراً ورسداً 

للجوانب الحياتية الخاصة بهم وذات الصلة بالس��لوكيات التي يسعى الربنامج أو السياسة 

التأث��ري فيه��ا.  كام ميكن إعداد رس��ومات أو مخططات توضيحية.  ك��ام يتم نرش العنارص 

الرئيسية يف الشخصيات لخلق حالة من تعاطف القراء مع مواقفهم.

الخطوة )3(:

تتطلب هذه الخطوة األخرية التحيل ببعض املنطق االستداليل، من خالل طرح ما تعرضه 

الشخصية ودراسة كيفية تأثريه عىل وجهة نظر وتجارب العامل الخارجي للتفاعل مع السياسة 

أو الربنام��ج1.  وعىل أي حال من الرضوري االنتقال من وجهة نظر النظام إىل نطاق أوس��ع 

يف العامل، حيث تتفاعل السياس��ات أو الربامج العامة مع مجموعة من العوامل االجتامعية 

واالقتصادية والبيئية األخرى.

ويف ض��وء تلك التفاصيل املعدة، فكر يف كيفية تفاع��ل عمليات نظام التطبيق مع تلك 



التطبيق العميل الفعال التكامل بني السياسة العامة واإلدارة 350

املالحق

الش��خصيات، وفكر يف التفاعل خطوة بخطوة )مستخدماً بعض املعلومات التي تم جمعها 

من تدقيق وتقييم التفاعالت يف الخطوط األمامية(.  ثم انظر يف بعض األس��ئلة ذات الصلة، 

مثل:

- ما إجراءات العمل واملشاعر والتصورات وأطر التفكري الذي ستجلبه الشخصية املصطنعة 

للتفاعل؟

- ما أهم اللحظات التي تصل فيها املشاعر أو التجربة إىل ذروتها؟

باإلجابة عن تلك األس��ئلة ميكن رس��م تصور للخربات والتجارب الهامة، ثم ميكن عرض 

النتائج يف صورة خط زمني أو خارطة سري العمل أو تسلسل من الصور والرسومات، أو بأي 

طريق��ة أخرى تكون األفضل يف التعبري عن تجربة هؤالء األش��خاص يف تفاعلهم مع النظام.  

ومن املفيد أحياناً العمل عىل التفكري يف السيناريوهات وكتابتها، واستخدام األسلوب الرسدي 

يف استعراض التجارب املختلفة التي عايشها أعضاء الفئات املستهدفة.  حيث ميكن استخدام 

منوذج واحد يعد لكل شخصية يف التعبري، عىل سبيل املثال، عن كيفية تأثري التغيري يف البيئة 

االقتصادية عىل التجارب املختلفة للربنامج.

فيؤس��س هذا التحليل ملنهجي��ة متعددة املراحل للتعمق أك��رث يف فهم تجارب تعايش 

الفئ��ات املس��تهدفة وتفاعلها م��ع أنظمة التطبي��ق.  ويف حالة تطبيقه��ا، تحتاج إىل عرض 

املخرجات الرئيس��ية لهذا التحليل عىل اآلخرين املش��اركني يف عملي��ة التطبيق والتغيريات.  

وفيام ييل بعض األسئلة املتعلقة باستخدام هذه املواد:

- ما الذي تكشفه هذه املعلومات عن أعضاء الفئات املستهدفة من سامت كانت خفية من 

قبل عىل مبادئ التطبيق املعمول بها حالياً؟

- أي لحظات التفاعل كانت األهم بالنسبة لألنواع املختلفة من أعضاء الفئات املستهدفة؟

- أين ميكننا تركيز جهودنا إلحداث التغيري وتحسني التطبيق؟
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آليات التطبيق وتحليل المخرجات

ننظر يف كتابنا هذا إىل أنظمة التطبيق كونها أنش��طة ضمن مجاالت العمل اإلسرتاتيجي 

املرتابطة واملميزة.  ولتكوين تصور أفضل حول كيفية نش��وء أنشطة التطبيق ضمن النظام، 

فإن��ه ملن الرضوري العمل ع��ىل وصف وتحليل اآلليات الفعلية املس��تخدمة عىل مختلف 

نطاقات النظام.  يف حني تركز امللحقات الس��ابقة عىل تصنيف املش��اركني واملوارد والتقنية 

املس��تخدمة إلدارة وتشغيل املستويات املختلفة، فتساعد هذه األداة عىل إبراز كيفية تأثري 

السلطة والثقافة يف تشكيل ما ينشأ وكيفية تغيريه أيضاً.

ولرس��م طريق التقدم، خصص وقتاً إلجراء بعض التحليالت لآلليات والنتائج املنش��ودة 

ضمن نظام التطبيق.  )ولقد أوضحنا يف الفصل السابع كيفية تطبيق هذا اإلطار العميل من 

خالل حالتني للدراسة(.

الخطوة 1:

العمل عىل وصف النتائج املنش��ودة من تطبيق أحد السياس��ات أو الربامج.  فكام سبق 

أن ناقش��نا يف الفصل األول، هناك العديد من املؤرشات التي ميكن استخدامها لقياس مدى 

فعالية التطبيق، ونجد من املفيد للغاية دراس��ة تلك التغيريات يف إطار النظام واملجموعات 

املس��تهدفة من خالل الربنامج أو السياس��ة.  ونظراً لوجود الكثري من أنشطة التطبيق التي 

تركز عىل تحس��ني الجودة، فإنه من الهام أيضاً مناقش��ة كل من جودة النتائج واملخرجات 

النهائية املتحققة من السياسة.

فف��ي بعض الح��االت، ميكن تطوير تلك امل��ؤرشات الخاصة مبدى فعالي��ة التطبيق من 

خالل العملية الرس��مية املنظمة )االنسحابات، والتجمعات( وتوضيحها لآلخرين طيلة نظام 

التطبيق.  ويف أوقات أخرى، تظل تلك املؤرشات ضمنية خفية يف ثنايا أنشطة تشغيل نظام 

التطبيق.  ومن املؤكد أن الطرح والنقاش الواضح للمصطلحات املس��تخدمة لتعريف مدى 

الفعالية، له القدرة عىل إضفاء الشفافية عىل التطبيق وأي محاوالت لتحسينها.
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الخطوة )2(:

تحلي��ل التغريات التي يش��هدها الربنام��ج الرئييس عىل وضعها القائ��م ضمن املجاالت 

اإلسرتاتيجية املختلفة.  ففي أمثلتنا التي طرحناها يف هذا الكتاب، ناقشنا عدداً من الجوانب:  

مجال السياسة، املؤسسات املانحة للسلطة، املؤسسات املزودة للخدمة، والخطوط األمامية.  

وعادة يكون من األنس��ب وصف تلك االختالفات التي يش��هدها الربنامج الرئييس عرب تلك 

املس��تويات املختلفة، وكام سبق أن أكدنا خالل ذلك، ما دامت وجدت النواة التكنولوجية، 

فيمكن أن تش��هد األنش��طة املنفذة ضمن عملي��ات تغيري الربنامج تعدي��الت وانحرافات 

وإضافات مستمرة يف السياقات املختلفة.

الجدول )ز -1(

مؤرشات فعالية التطبيق

املخرجات النهائيةنتائج جودة العملية

دمج عمليات الربنامج يف جودة تنفيذ الربنامجالتغيري يف عمليات األنظمة

األنشطة اليومية

مستوى رضا الفئة املستهدفة التغيري يف الفئات املستهدفة

ومشاركتها يف الربنامج

التغيري املنشود يف سلوكيات أو 

ظروف الفئة املستهدفة

بحس��ب طبيعة عملك أو منصبك، قد يكون من املجدي وصف االختالفات التي يتميز 

بها الربنامج الرئييس عرب مختلف مجاالت العمل اإلس��رتاتيجي عند النطاق نفس��ه بدالً من 

وصفها عرب مس��تويات النظام؛ فعىل س��بيل املث��ال، قد يرغب مدير أح��د الربامج املطبقة 

عىل مس��توى الوالية ضمن أحد املؤسس��ات املانحة للرتاخيص يف مقارنة تقنية الربنامج بني 

مختلف املؤسسات املتلقية للعقود بهدف تقديم نفس الخدمة.

فعند وصف الربنامج الرئييس، عليك دراسة األسئلة التالية )راجع الفصل الثالث للتعرف 

ع��ىل تفاصي��ل كل بند، إذ إنها تعرب عن األبعاد الرئيس��ية للخي��ارات الفعالة، واملنطق من 

التغيري وتنسيق األنشطة(.  ويف هذا اإلطار:

- ما الذي نحاول إنجازه؟  ما نطاق األنشطة املناسب ملعالجة املشكلة؟
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- ما االفرتاضات التي ميكن أن نفرتضها حول الفئة املستهدفة وحول فريق العمل يف الخطوط 

األمامية؟  واألنشطة امُلعدة إلحداث التغيري؟

- كيف يتم تنسيق األنشطة لتحقيق األهداف املنشودة؟  وكيف يتم هيكلة األعامل لتفعيل 

دور التواصل؟

وبين��ام تعمل عىل جمع اإلجابات عن تلك األس��ئلة م��ن كل بيئة تطبيق، فلتتعامل مع 

كل منه��ا كصحيفة جديدة، وال تفرتض صالحية أحد املفاهيم املكتس��بة يف مكان معني قد 

تنطبق عىل أي مكان آخر.  تذكر أن مجاالت العمل اإلس��رتاتيجي تلك متفاوتة )عىل الرغم 

من عالقاتها(.

ورمب��ا ترغب يف عرض ما توصلت إليه يف صورة جدول أو اس��تخدامه يف إعداد مخطط 

بياين لوصف سري عمليات الربنامج )كام ذكرنا يف امللحق ج(.

الخطوة )3(:

فور صياغة وتحديد االختالفات التي ينطوي عليها الربنامج الرئييس، عليك مبحاولة فهم 

كيفية تحقق األشياء بالطريقة التي تحدث بها يف السياقات املختلفة.  وكام سبق أن أوضحنا 

يف الفص��ل الثالث، هذا ما يعترب تحلياًل لآلليات املس��اهمة يف تش��كيل الهيكل االجتامعي 

واآلليات املتبعة يف مجال العمل اإلس��رتاتيجي.  وميكنك اس��تخدام الجدول )ز-1( لتلخيص 

اآلليات األساس��ية للعمل؛ وبينام تعدم القدرة عىل التعبري عن جميع اآلليات املتاحة، فإن 

ه��ذا الجدول مينحك طريقة منظمة لتلخيصها )راجع الفصل الثالث للتعرف عىل كل حقل 

ورشحها التفصييل(.  يس��اعدك هذا النوع من التحليل يف اس��تيضاح نقاط الفصل يف هيكل 

نظام التطبيق.
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الجدول )ز-2(

آليات السلطة والثقافة التي تسهم يف تشكيل الهيكل االجتامعي

وتؤثر يف اآلليات االجتامعية يف مجاالت العمل اإلسرتاتيجي

إنشاء خيارات ممكنة 

وحيوية

التعرف عىل املنطق من 

التغيري

تنسيق األنشطة

ما الذي ينبغي تحقيقه؟  السؤال الجوهري

األنش��طة  نطاق  ما هو 

ملناقش��ة  املناس��بة 

املشكلة؟

كيف نس��تطيع تحقيق 

الفئ��ة  يف  التغي��ري 

املستهدفة؟

كي��ف س��يتم تنس��يق 

لتحقي��ق  األنش��طة 

األه��داف؟  كي��ف تتم 

هيكل��ة األعامل لتفعيل 

دور التواصل؟

الصالحيات السياسية واالقتصادية:

القوانني والترشيعات

أحوال السوق

الثقافة:

رشعنة املامرسات

املعتقدات والقيم

الخطوة )4(:

قم بتلخيص التحديات الرئيس��ية التي واجهتها أثناء عملية التطبيق، وصف كيف تؤثر 

تل��ك التحديات فيام يحققه الربنامج من نتائج ونطاق تأثريها يف النتائج واملخرجات العامة 

والنهائية، والتي تم تحديدها يف الخطوة رقم )1(.  ثم يف النهاية قدم تقييمك ألهم وأخطر 

التحديات التي يجب مناقشتها ومعالجتها للميض قدماً يف التطبيق.
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المخططات األولية لتحسين التطبيق

ت��أيت مش��كالت التطبيق مصحوبة بتحدي��ات فنية وأخرى خاصة بتبن��ي التطبيق.  أما 

التحديات الفنية فهي تلك الصعوبات التي ميكن وصف سببها وأثرها والتي ُتعرف حلولها، 

وميكن مش��اركة أس��اليب تبنيها واستنس��اخها من بيئة إىل بيئة أخرى.  وأما تحديات تبني 

التطبيق فتكون أكرث غموضاً وتشتمل عىل قيم وسلطات ومعتقدات وصالحيات.

لذا نطرح بني يديك مجموعة أس��ئلة إرشادية ملساعدتك يف تسهيل عملية التعرف عىل 

التحدي��ات الفني��ة والتحديات الخاصة بتبني التطبيق يف ظ��ل ظروف تطبيق محددة.  وال 

ميكن لهذه القوائم أن تكون شاملة وحرصية، ولكن الهدف منها هو مساعدتك يف استيضاح 

والتعرف عىل املهارات االجتامعية والفنية التي تحتاج إليها لالس��تفادة من أنظمة التطبيق 

التي تجد نفسك يف نطاقها.

التحديات الفنية:

تحديد المشكلة:

1- البح��ث العلم��ي:  ما الذي ميكن تعلمه حول احتياجات أو قيود الفئة املس��تهدفة من 

الش��عب؟  م��ا الذي توصل إليه اآلخ��رون وكان أكرث فعالية يف صياغ��ة أنواع العمليات 

ونتائج التغيري املرجوة من الربنامج؟

2- القيم العامة:   تأمل مدى ارتباط مؤرشات التطبيق الفعالة وصالحيتها لس��ياقك الخاص 

)من امللحق ز( ثم قارن عالقاتها بالتهديدات املذكورة يف الجدول رقم )8-3( ما التهديدات 

املحتملة لخلق القيمة العامة املصاحبة للتغيريات القامئة أو املقرتحة بالربنامج؟

التغييرات السلوكية:

1- تش��خيص املشكالت السلوكية:   ما التغيريات السلوكية أو الظروف املعدلة التي ترغب 
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يف تحقيقه��ا من خالل السياس��ة أو الربنامج؟  وما األهداف النفس��ية؟  ما املس��تويات 

املستخدمة لتحقيق هذه التغيريات؟

2- التعرف عىل التحيزات:  مراجعة قامئة التحيزات الس��لوكية الش��ائعة التي عرضناها يف 

الجدول رقم )8-3( أي تلك التحيزات املتعلقة ببيئتك؟  وما اإلسرتاتيجيات البديلة التي 

ميكن تطبيقها ملناقشة تلك السلوكيات عن قرب؟

محاذاة التنسيق:

1- عقبات التنس��يق:  إىل أي مدى يتوافق تنس��يق األنظمة الحالي��ة مع املهام التقنية قيد 

التنفيذ؟  كيف ميكن إضفاء املزيد من الهيكلة أو املرونة إىل النظام، عند الحاجة لذلك، 

بهدف تحسني تنسيق األنشطة بالربنامج؟

2- تش��خيص مشكالت التنسيق:  هل هناك أي أوجه قصور يف تنسيق الربنامج؟  أين هي؟  

كيف ميكن التغلب عليها من خالل منوذج التحسني املستمر؟

3- اس��تغالل معلومات األداء:  كيف ميكن جمع معلومات األداء يف النظام ليتم استخدامها 

في��ام بعد لتعزيز الكف��اءة؟  كيف ميكن إضافة حوافز أو إعانات إضافية واس��تخدامها 

لتسهيل أنشطة التنسيق؟  هل يصلح هذا أصاًل؟

التحديات التكيفية:

المهارات االجتماعية:

1- ال��ذكاء العاطف��ي:  لتتجاوز مجرد نطاق تجاربك الش��خصية يف نظام التطبيق.  ولننظر 

إىل ما يش��عر به اآلخرون يف املناصب األخرى أو العاملون عند مستويات مختلفة، تجاه 

عمليات نظام التطبيق.  ما أولوياتهم ودوافعهم لتحقيق التحسينات؟

2- املامرس��ة التأملية:   تأمل لحظات الدهش��ة التي عايش��تها أثن��اء تفاعلك مع ظروف 

التطبيق املحيطة بك.  )فعىل س��بيل املثال:  متى س��ارت األمور عكس ما كنت تتوقعه؟  

متى كان لش��خص آخر رد فع��ل غري متوقع تجاه أحد الترصيح��ات أو األحداث؟  هل 

ش��هدت أي عواقب مل تكن يف الحس��بان جراء طرح فكرة برنامج جديد؟( ما الس��بب 
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املحتمل لحدوث هذه األشياء؟  وما الذي ميكنك تعلمه منها واالستفادة منها يف قراراتك 

وأعاملك التالية؟

3- االس��تدالالت:   م��ا العنارص القابل��ة للتنفيذ واألقرب صلة مبجال عملك اإلس��رتاتيجي؟  

الرسومات؟  الفيديوهات؟  النامذج املجازية؟  كيف ميكنك عرض التحديات الهامة التي 

تحتاج إىل مشاركة اآلخرين لك يف التغلب عليها؟

تفعيل الصالحيات واالنتفاع من الثقافة:

1- التأطري:   كيف ميكنك اس��تغالل األطر النظرية والتحليالت والعنارص املجازية يف وصف 

التحديات التي يجب مناقش��تها؟  كيف لها أن تشكل محاور للنقاط املرجعية الشائعة 

مع إمكانية استخدامها لتسهيل التعلم أو التفكري بطريقة جديدة؟

2- املش��اركة الهادفة:   كيف ميكن ملشاركة اآلخرين أن تشكل عنرصاً إسرتاتيجياً يف ظروف 

التطبيق الخاصة بك؟  هل لجمع املعلومات؟  املش��اركة يف تطبيق تحسينات الربنامج؟  

تحسني املخرجات؟  راجع أساليب ومنهجيات املشاركة التي عرضناها يف الجدول )1-8( 

للتعرف عىل أي هذه العنارص هو األنسب لك يف ظل تلك الظروف.
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James G. March and Johan P. Olsen, "Organizing Political Life: What Administrative 

Reorganization Tells Us about Government" American Political Science Review 77, 

no. 2 (1983): 281 – 96. 

كام يطرح Johan Olsen فكرًة مش��ابهًة هنا حيث يقول، "املصلحون هم بس��تانيو مؤسس��ات أكرث 

من كونهم معامرين ومهندس��ن. فهم يعيدون تفس��ر قواعد الس��لوك ويؤثرون يف املعتقدات السببية 

واملعيارية.  ....، بل ويطورن قدرات منظمة ويحسنون القدرة عىل التكيف". 

Johan P. Olsen, "Understanding Institutions and Logics of Appropriateness: 

Introductory Essay"(ARENA working paper 13, no. 07, Center of European 

Studies, 2007).
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2013م.

الوظيفة الحالية:

أستاذ مساعد يف معهد اإلدارة العامة.

مدير قطاع اللغة اإلنجليزية ورئيس اللجنة الدامئة لقطاع اللغة اإلنجليزية، معهد اإلدارة العامة.

األنشطة العلمية والعملية:
إضافة إىل هذا الكتاب، لدى املرتجم عدد من األنشطة العلمية وتشمل:

- AlAmro, M. (2015). Syllabification in Najdi Arabic: A Constraint –Based 
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-AlAmro, M. (2015). The Importance of raising awareness of collocational 
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Education
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اإلنجليزية لغري الناطقني بها.

- رئي��س لجنة تطوير املناهج الدراس��ية يف مرك��ز اللغة اإلنجليزية، معه��د اإلدارة العامة، 

الرياض.
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المؤهل العلمي:

أستاذ اإلدارة والتخطيط االسرتاتيجي املشارك.

الوظيفة:

- وكيل عامدة املوهبة واإلبداع والتميز للتطوير والجودة بجامعة اإلمام محمد بن س��عود 

اإلسالمية.  

الخبرات الوظيفية:

- رئيس لجنة الدراسات العليا اإلدارة والتخطيط حالياً.

- مدرب معتمد يف التعليم العايل.

- م��درب معتمد يف مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني مدرب معتمد يف وزارة الداخلية 

والديوان املليك.

- وكيل عامدة الدراسات العليا سابقاً.

- أمني لجنة الدراسات العليا بكلية العلوم االجتامعية.

- شارك يف العديد من املؤمترات والندوات داخل اململكة وخارجها.

العضويات:

- عضو لجنة تطوير برامج املاجستري والدكتوراه بكلية العلوم االجتامعية.

- عضو لجنة الدراسات العليا بقسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي.

- عضو لجنة الجودة بقسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي.
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- عضو الجمعية السعودية للتدريب.

- عضو لجنة دراسة األفكار والخطط البحثية لطالب الدكتوراه.

- عضو مجلس اإلدارة لجمعية املخرتعني السعوديني.

- عضو لجنة تطوير كليات الرتبية يف الجامعات السعودية.

- عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لإلدارة.

- عضو لجنة تطوير دليل كتابة الرسائل العلمية.

.AMA عضو الجمعية األمريكية لإلدارة -

- عضو اللجنة املنظمة ملؤمتر التعليم املوازي...الحارض واملستقبل.

البحوث والدراسات:

- تقويم األداء املؤسيس يف ضوء معايري التخطيط اإلسرتاتيجي.

- األخطاء الشائعة يف بحوث املاجستري والدكتوراه.

- تقييم املهارات اإلدارية لرؤساء األقسام العلمية لجامعات السعودية.

- الشفافية اإلدارية وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمني.

- تقويم كفاية برامج الدراسات العليا الرتبوية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

- عالقة التطوير التنظيمي بكفاءة األداء مبراكز اإلرشاف الرتبوي.

- الحوار وأثره يف بناء الشخصية املتكاملة.

- اقتصاديات التعليم يف ضوء إعادة الهندسة.



حقوق الطبع والنش��ر محفوظ��ة لمعه��د اإلدارة العامة وال يجوز 

اقتباس جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه بأية صورة دون موافقة 

كتابي��ة من المعهد إال في ح��االت االقتباس القصي��ر بغرض النقد 

والتحليل، مع وجوب ذكر المصدر.



تم التصميم واإلخراج الفني والطباعة في

اإلدارة العامة للطباعة والنشر بمعهد اإلدارة العامة - 1440ه�




