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Developing nations demand a different scholarly approach in the field of public administration. We
advance an agenda for research that stands on four pillars. First, in the absence of easily accessible
data scholars of developing world public administration must assemble it for themselves. Second,
building and testing theory plays a paramount role because researchers face limited information.
Third, in developing countries, multi-national and non-governmental organizations are often
crucial and must be considered in studying public administration. Fourth, given the novelties and
ambiguities researchers face, qualitative information must be integrated throughout the research
process. Our article—and the articles in this volume—constitute a call for developing country
research to contribute to the study of public administration writ large, informing our understanding
of both developing and developed states.
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 .1مقدمة
ُوجدت اإلدارة العامة لتنفيذ التزامات الحكومة تجاه املواطنني .وترتبط هذه االلتزامات بأهداف السياسات ،مثل
التعليم األسايس لألطفال أو تأمني املياه النظيفة للجميع ،ولكنها تشمل ً
قيم شامل ًة ،إذ تتض ّمن أيضً ا حقوق اإلنسان
األساسية التي تح ّدد كيفية تنظيم املجتمع .ومبا أن الزعامء السياسيني يتغريون مبرور الوقت ،يستخدم العاملون
يف مجال اإلدارة العامة سلط َتهم التقديرية  (((Discretionary Authorityلتنفيذ سياسات عامة معتمدين سلو ًكا
براغامت ًيا ً
ً
وصول إىل حامية البيئة وتوفري
سليم .ويكمن الهدف من أي برنامج عام ،بد ًءا من تشييد البنى التحتية
يتم تحديث ن ُُظم النقل؛ أو
الرعاية الصحية ،يف الوفاء بالواجبات التي تراها الحكومة مهمة ،كام هو الحال عندما ّ
الوفاء بالواجبات التي تقع ضمن املتط ّلبات األساسية ألي دولة مثل الدفاع الوطني .من هذا املنظور ،تُع ّد مامرسة
اإلدارة العامة مامرس ًة صحيح ًة أم ًرا أساس ًيا لتطبيق الحكامة الرشيدة .(((Good Governance
وال يختلف الحال يف البلدان النامية عنه يف العامل املتقدم من ناحية تشابك مامرسة اإلدارة العامة عىل نحو ال ينفصم
وتنفيذ اإلصالحات((( .إال أن املؤسسات السياسية واإلدارية القامئة تعيق تحقيق أهداف السياسات والربامج العامة(((.
ويسعى اإلصالحيون إىل تغيري هذه األنظمة .ومن ثم ،فإن دراسة اإلدارة العامة هي استقراء متواصل لإلصالحات
املؤسسية ونتائجها السلوكية .قد يكون من السهل عىل السياسيني تغيري سلوكِ اإلدارة العامة ونتائجها ،كام حدث يف حالة
نظام املحسوبية يف القرن التاسع عرش يف الواليات املتحدة ،وما رافقها من "فساد وجهل وخمول وانعدام أهلية ومحاباة
وقمع"((( .وقد ي ّتسم األمر بصعوبة بالغة مثلام يحدث عندما تكون العمليات راسخة يف الثقافة اإلدارية القانونية لبلد ما،
مثل إيطاليا((( .وقد نجم عن عمليات إصالح املؤسسات يف البلدان املتق ّدمة والنضج الذي اكتسبته من ج ّراء ذلك ،تح ّو ُل
الرتكيز من اإلدارة التقنية إىل اإلدارة املسؤولة؛ أي تنامي األهمية املعيارية ملفهوم العام يف اإلدارة العامة(((.
تبي الدراسات الواردة يف هذا املجلد((( أنّ البلدان النامية تواجه بعضً ا من هذه التح ّديات املركزية .وتستعرض مدى
ّ
أهمية البحث املقارن ورضورته عىل نطاق عاملي لفهم اإلدارة العامة ،وذلك عىل مستو َيي املؤسسة واملامرسة .ففي
 1السلطة التقديرية هي سلطة اتخاذ القرارات بح ّرية مطلقة( .املرتجم)
 2بعض اإلحاالت يف الدراسة مل تكن كاملة أو دقيقة ما تطلب ضبطها وتحريرها( .هيئة التحرير)
3
Derick W. Brinkerhoff & Jeniffer M. Brinkerhoff, "Public Sector Management Reform in Developing Countries: Perspectives
Beyond NPM Orthodoxy," Public Administration and Development, vol. 35, no. 4 (2015), pp. 222-237; Christopher Pollitt & Geert
Bouckaert, Public Management Reform: A Comparative Analysis-into the Age of Austerity (New York: Oxford University Press, 2017).
 4ينظر:
Robert H. Bates, Markets and States in Tropical Africa: The Political Bases of Agricultural Policies (Berkeley, CA: University of California
Press, 1981); Francis Fukuyama, "What is governance?" Governance, vol. 26, no. 3 (2013), pp. 347-368; Jacob S. Hacker & Paul Pierson,
Winner-Take-All Politics: How Washington Made the Rich Richer, and Turned its Back in the Middle Class (New York: Simon and
Schuster, 2011); Stephen Skowronek, Building a New American State: The Expansion of National Administrative Capacities, 1877-1920
(New York: Cambridge University Press, 1982); John W. Thomas & Merilee S. Grindle, "After the Decision: Implementing Policy
Reforms in Developing Countries," World Development, vol. 18, no. 8 (1990), pp. 1163-1181.
5
Charles E. Merriam, "Public Administration and Political Theory," Journal of Social Philosophy, vol. 5, no. 1 (1940), p. 305.
6
Giliberto Capano, "Administrative Traditions and Policy Change: When policy Paradigms Matter: The Case of Italian
Administrative Reform during the 1990s," Public Administration, vol. 81, no. 4 (2003), pp. 781-801; Valentina Mele, "Innovation policy
in Italy (1993-2002): Understanding the Invention and Persistence of a Public Management Reform," Governance, vol. 23, no. 2 (2010),
pp. 251-276
7
Anthony M. Bertelli & Laurence E. Lynn, Jr., Madison's Managers: Public Administration and the Constitution (Baltimore: Johns
Hopkins University Press, 2006).
 8املقصود هنا الدراسات املنشورة يف الدورية التي نُرش بها املقال األصيل باإلنكليزية ،يف( .https://bit.ly/3jPhEXe :هيئة التحرير)
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مجرتم ةسارد
مانلا نادلبلا يف ةماعلا ةرادإلا ةساردل ةدنجأ

بعض الحاالت ،تواجه البلدان النامية هذه التحديات بطرقٍ تتامىش وكيفية مواجهتها مخاوف مامثلة عىل م ّر التاريخ.
ويف الحاالت التي تنطبق عليها هذه املواجهة ،تُتيح املقدرة عىل تت ُّبع مثل هذه التط ّورات بصور ٍة متزامنة ،فرص ًة
جديدة إلجراء توثيق تفصييل لعمليات االنتقال التي استغرقت مدة طويلة ،والتي جرى وضع النظريات املتع ّلقة بها.
ٍ
حاالت أخرى ،تلجأ البلدان النامية إىل اسرتاتيجيات مغايرة ،تؤول إىل النجاح يف بعض األحيان .وقد كتبت
ولكن يف
يوين يوين أنغ" :يتب ّنى العديد من املراقبني وجهة نظ ٍر ثنائية يف اإلدارة العامة :إذا مل تتطابق منظمة ما واملعايري
ولكن دراسة اإلدارة العامة يف البلدان
التقليدية – النموذج الفيربي – فال ُب ّد من أنها ناقصة ،أكرث منها مختلفة"(((ّ .
النامية تدحض ً
حكم هذه الفرضية.
ّمثة اختالفات بارزة تظه ُر لدى دراس ِة الدول النامية قد تساعد عىل ف ْهم مؤسسات اإلدارة العامة وسلوكِها خارج
سياقِها .وتتط ّلب دراسة الدول النامية ن ْه ًجا علم ًيا مختل ًفا ،وتحتاج إىل سرب [أبعاد] هذا النهج واستقراء دروسه
ملجتمع البحوث األوسع يف هذه املقالة  .Wider Research Communityوتجدر اإلشارة إىل أنّ العديد من الباحثني
العاملني يف البلدان النامية أو الذين اكتسبوا خربة واسعة يف دراسات البلدان النامية أجروا أبحا ًثا ومل ّدة طويلة ،يف
موضوع اإلدارة العامة ضمن هذه السياقاتّ .إنا لسوء الحظ ،ال يظهر سوى القليل مِن تلك األبحاث يف أبرز املجالت
املتخصصة يف اإلدارة العامة .قد ُ
يكون مر ّد ذلك إىل كون أولئك الباحثني يعملون ضمن تقاليد لغوية أو منهجية
ّ
شحا يف املوارد وضي ًقا يف الوقت؛ أو ألنّ الحاالت التي يدرسونها ،وهي ً
جدل األكرث إشكالية،
مختلفة ،ويواجهون ًّ
شديدة االختالف عن حاالت حفنة من البلدان املتق ّدمة التي تهيمن سياقاتها عىل املجالت املرموقة دول ًيا .أ ًّيا تكن
ماسة إىل تجاوز هذه املعادلة .ونعتقد أن برنامجنا البحثي سيثري اهتامم أولئك الباحثني،
األسباب ،فإننا نرى حاج ًة ّ
ويراكم عىل مساهامتهم.
تقو ُم أجندتنا البحثية عىل أربع ركائز – دراسة البيانات الجديدة ،والتأكيد عىل أهم ّية النظرية ،وإدراج الجهات
الفاعلة غري الحكومية ضمن البحث ،واستقراء البيانات الكيفية – وتستعرض املساهامت الواردة يف هذا العدد الخاص
وجمعيةً .
أول ،مثة حاجة إىل بيانات حديثة وطرقٍ جديدة للنظر يف تلك البيانات .ولدراسة
هذه الركائز بصورة فردية ْ
البلدان النامية ،ينبغي للباحثني جمع بيانات حديثة من مصاد َر قد تكون متاح ًة بسهولة يف بعض البلدان املتق ّدمة،
ولكنها بالتأكيد غري متاحة يف كلهاً .
فضل عن ذلك ،ستميط هذه العملية اللثام عن مواد إمربيقية مفيدة ال تتوافر
َ
الباحث
غال ًبا ضمن سياقات البلدان املتق ّدمة .وهكذا تُل ِزم عملي ُة تحديد مدى أهمية الدراسة عىل أساس النظرية،
بالبحث عن البيانات املناسبةً ،
بدل من أن يقترص اهتاممه عىل تحليل البيانات التي تتيحها الحكومات فحسب .ففي
هذا املجلد ،يواجه ّ
كل مِن مي حسن وتوماس أوميليا( ((1املشكلة هذه ،لدى تناولهام البيانات البيبليوغرافية املطلوبة
لدراسة البريوقراطية التمثيلية يف كينيا .ويف السياق نفسه ،أجرى الباحثون الثالثة؛ كريينسا كاي ودانييل روغر وإميان
مسحا أول ًيا لرصد املواقف بشأن موضع التح ّكم املؤسيس يف البريوقراطية اإلثيوبية .ويتجاوز ّ
كل مِن مارتن
سن(ً ((1
9
Yuen Yuen Ang, "Beyond Weber: Conceptualizing an Alternative Ideal type of Bureaucracy in Developing Con texts," Regulation
and Governance, vol. 11, no. 3 (2017), pp. 282-298.
10 Mai Hassan & Thomas O'Mealia, "Representative Bureaucracy, Role Congruence, and Kenya's Gender Quota," Governance,
vol. 33, no. 4 (2020), pp. 809-827.
11 Kerenssa Kay, Daniel Rogger & Iman Sen, "Bureaucratic Locus of Control," Governance, vol. 33, no. 4 (2020), pp. 871-896.
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(((1
َ
التحليل الك ّمي ملئات الخطط املتع ّلقة باالبتكار ،عرب دراسة نوعية لطرق تسيري األعامل
ويليامز وليا يكالو-تيكيل
البيانات الجديدة لإلجابة عن أسئل ٍة تختلف ّ
ِ
عم طرح ْته
ضمن جهاز الخدمة املدنية يف غانا .وقد يجري استخدام
املساهامت األكادميية املتوافرة.

يف حال توافرت البيانات اإلدارية ضمن أوضاع البلدان النامية ،فغال ًبا ما تكون ُمبهم ًة ،وناقصة ،أو غري دقيقة .وتؤدي
عدم القدرة عىل الوثوق ببساطة باملعلومات التي تُتيحها القنوات الرسمية ،إىل إعادة النظر يف دور الدولة ومراجعة
الفرضيات املتع ّلقة بالبريوقراطية .تتم ّيز العديد من البلدان النامية بتاريخها املؤسيس املغاير ألمناط اإلدارة العامة
َ
ٍ
تفاوت أكرب يف املتغ ّريات املستق ّلة املهمة ،أكرث مام قد يوجد يف البلدان املتق ّدمة
املجال لربوز
الغربية .و ُيفسح هذا
وحدها .ومن ثم ،ميكن للبيانات الجديدة املتع ّلقة بالعامل النامي أن تعارض النظريات [املتاحة] وترفدها بحجج
جديدة من شأنها إثراء دراسات اإلدارة العامة يف العامل املتق ّدم.
وبناء عليه ،فإن الركيزة الثانية ألجندة البحث التي نطرحها تكمن يف كون النظرية تؤ ّدي دو ًرا بارزًا نظ ًرا إىل
ُ
ِ
ونصوغ
النظريات املوجودة
كم محدود من املعلومات .ومفا ُد هذا أننا نخترب
اضطرار الباحثني إىل العمل انطال ًقا من ٍّ
معالِ َمها يف آنٍ م ًعا .وبهذه الطريقة ،توضّ ح الدراسة التي أجراها الباحثون الثالثة؛ كاميال أنغولو أمايا ،وأنتوين
املبني
بريتيل ،وإليانور ودهاوس( ،((1دينامية معتمدة يف كولومبيا ،يتع ّدل مبوجبها السلوك االنتخايبّ ،
فيتغي التصويت ّ
ٍ
تصويت مبني عىل الوضع االقتصادي واالجتامعي العام
عىل املصالح املالية الفردية  Pocketbook Votingإىل
 ،Sociotropic Votingوذلك عندما ال تكون أخبار مشاريع البنى التحتية املمو ّلة من القطاع الخاص إيجابية متا ًما
يف جميع أنحاء البالد .ويستعرض كن أوبالو( ((1أد ّلة من كينيا تثبت أن الفوارق بني الجنسني يف االستخدام الشخيص
لخدمات الصحة العامة لها دو ٌر يف تقديم معلومات مفيدة للنظريات املتع ّلقة باالختالفات يف املعرفة السياسية.
ت ّتسم السياقات املؤسسية يف البلدان النامية بالتعقيد نظ ًرا إىل تأ ّثرها مبجموعة مختلفة من الجهات الفاعلة التي
تدعم اإلدارة العامة املحلية وتؤ ّثر فيها .ولهذا السبب ،فإن الركيزة الثالثة ألجندة أبحاثنا تتمثّل يف األهمية القصوى
للمنظامت متع ّددة الجنسية واملنظامت غري الحكومية  .Non-Governmental Organizationsتتناول دراسة
يتقص دان هونيغ( ((1السلطة
أنغولو أمايا وآخرين( ((1اتحادات الرشكات الخاصة التي تش ّيد مشاريع البنى التحتية؛ كام ّ
التقديرية ملوظفي البنك الدويل لدى تفاعلهم مع حكومات البلدان النامية ،وتش ّكل كلتا املقاربتني مثالني توضيحيني.
فالبلدان النامية ال "تعمل مبفردها" يف مسألة إصالح يف اإلدارة العامة أو حتى عند تنفيذ بعض مهامتها األساسية(.((1
"12 Martin J. Williams & Liah Yecalo-Tecle, "Civil Service Reform and Performance Management in Ghana and Zambia Since 1990,
Working Paper, International Growth Center (August 2019), accessed on 14/8/2021, at: https://bit.ly/3A9MPCF
13 Maria Camila Angulo Amaya, Anthony Michael Bertelli & Eleanor Florence Woodhouse, "The Political Cost of Public-Private
Partnerships: Theory and Evidence from Colombian Infrastructure Development," Governance, vol. 33, no. 4 (2020), pp. 771-788.
14 Ken Ochieng' Opalo, "Citizen Political Knowledge and Accountability: Panel Survey Evidence on Devolved Government in
Kenya," Governance, vol. 33, no. 4 (2020), pp. 849-869.
15 Amaya, Bertelli & Woodhouse.
16 Daniel Honig, "Information, Power, and Location: World Bank Staff Decentralization and Aid Project Success," Governance, vol.
33, no. 4 (2020), pp. 749-769.
17 Ashraf Ghani & Clare Lockhart, Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a Fractured World (New York: Oxford University
Press, 2009); Brian Levy, Working with the Grain: Integrating Governance and Growth in Development Strategies (New York: Oxford
University Press, 2014).
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إن مقولة إن األبحاث عالية الجودة ومتع ّددة املناهج مهمة يف مجال اإلدارة العامة( ،((1ومك ّملة لالسرتاتيجيات
الكمية( ،((1ال تحمل أي جديد يف ثناياها .وما يش ّكل ً
عامل ً
حاسم لعملية البحث يف اإلدارة العامة يف البلدان النامية
هو مدى تقديم التقارير الكيفية ً
فهم أول ًيا للسياق املؤسيس بالنسبة إىل املجتمع األكادميي .وتكمن الركيزة الرابعة
واألخرية من أجندتنا البحثية يف إدراج البيانات الكيفية يف ٍّ
عمليتي بلورة النظرية واالختبار اإلمربيقي .صحيح
كل من
ْ
أن ويليامز ويكالو-تيكيل( ((2يعتمدان هذا النهج يف تقاريرهام الكيفية املبتكرة ،إال أن جميع األوراق يف هذا املجلد
تلجأ عىل نحو أسايس إىل استخدام البيانات الكيفية والكمية .تُع ّد عملية ج ْمع البيانات الكيفية الخطوة األوىل
األساسية التي تتيح فهم السياق املؤسيس بد ّقة نظ ًرا إىل العدد املحدود لألبحاث السابقة التي أجريت يف هذا
التغيات التي تطرأ عىل عملية تشغيل املؤسسات .و ُيع ّد
الخصوص ،إضافة إىل أن هناك مزي ًدا من عدم اليقني بشأن ّ
االعتامد عىل مناذج الدول املتق ّدمة لبلورة النظرية غري مالئم يف كثري من األحيان.
يف الجزء املتب ّقي من هذه املقالة ،يجري استعراض هذه الركائز خارج نطاق املساهامت البحثية يف هذا املجلد .نبدأ
املتخصصة يف البلدان النامية أقل من  10يف املئة من
مبالحظة أنه يف السنوات األخرية ،ش ّكلت األبحاث األكادميية
ّ
وسبب يف اآلن ذاته ،لله ّوة التي نلحظها
املقاالت املنشورة يف العديد من مجالت اإلدارة العامة الرئيسة .وهذا َع َر ٌض
ٌ
املتخصصة بالعامل النامي.
يف الربامج البحثية التي تدرس العامل املتق ّدم مقابل تلك
ّ
وخالل مناقشة البيانات الجديدة ،نق ّدم للقراء مصاد َر معلومات متن ّوعة قد تُفيد يف تحفيز البحث يف سياق الدول
النامية .أما من الناحية النظرية ،فتتناول املقاالت الواردة يف هذا املجلد الحجج الكالسيكية يف مجال اإلدارة العامة،
ً
وصول إىل مركز التح ّكم ،ثم تُعيد صوغها .ويشمل النظر يف دور الجهات الفاعلة مبا
بد ًءا من البريوقراطية التمثيلية
يتجاوز نطاق اإلدارة العامة املحلية مجموعة متن ّوعة من منظامت التنمية الدولية .ولتوضيح أهمية دراسة األدلة
الكيفية والكمية م ًعا ،فإننا نستعيد بعض األمثلة الكالسيكية ،إضافة إىل اقرتاح اتجاهات جديدة .ونختتم بالتعبري عن
رؤيتنا بشأن أهمية هذه األجندة لِ َفهم اإلدارة العامة بوجه عام.

ناقصا يف مجال اإلدارة العامة
متثيل
ً
 .2األبحاث عن البلدان النامية ممثلة
ً
ً
تحليل إحصائ ًيا
غفلت ،بال م ّربر ،البلدان النامية ،أجرينا
صحة ما نفرتضه بأن أبحاث اإلدارة العامة قد أَ ْ
بغية إثبات ّ

ضم عد ًدا من دوريات اإلدارة
بيبليوغراف ًيا  Bibliometric Analysisموج ًزا وانتقائ ًيا – إال أنه ي ّتسم بأنه توضيحي – ّ
املتخصصة والتي تتسم بتصنيف عالٍ  .وبالنسبة إىل املقاالت املنشورة بني عامي  2015و ،2019طرحنا
العامة غري
ّ
السؤال التايل :كم تبلغ نسبة املحتوى يف مجالت اإلدارة العامة املرموقة التي تر ّكز عىل البلدان النامية بصورة حرصية
أو إىل ح ّد بعيد؟ واستندنا إىل تصنيفات الدول ومجموعة اإلقراض املعتمدة لدى البنك الدويل( ،((2ونحن نرى أن

"18 Valentina Mele & Paolo Belardinelli, "Mixed Methods in Public Administration Research: Selecting, Sequencing, and Connecting,
Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 29, no. 2 (2018), pp. 749-769.
19 Daniel Honig, "Case Study Design and Analysis as a Complementary Empirical Strategy to Econometric Analysis in the Study of
Public Agencies: Deploying Mutually Supportive Mixed Methods," Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 29, no. 2
(2019), pp. 299-317.
20 Williams & Yecalo-Tecle.
21 The World Bank, "World Bank country and lending groups World Bank," (2020), accessed on 14/9/2021, at: https://bit.ly/3A2TVZT
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تضم هذه الفئة ً
جميع البلدان غري مرتفعة الدخل ٌ
دول مثل الصني واملكسيك والربازيل وجنوب أفريقيا،
دول ناميةّ .
ولكنها تستثني بلدانًا مثل سنغافورة وتشييل وكوريا الجنوبية .ونحتسب ،لكل عد ٍد صاد ٍر من الدورية يف الفرتة
الزمنية املح ّددة ،عدد املقاالت البحثية الكاملة ،ثم نر ّمز عدد املقاالت التي ركزت تركي ًزا كل ًّيا أو كب ًريا عىل البلدان
النامية .وشملنا التحليالت املقارنة بني البلدان والتي ش ّكلت فيها البلدان النامية نسب ًة مهمة من البيانات.
متخصصة يف اإلدارة العامة وهي دورية بحوث اإلدارة العامة ونظرياتها
يوضّ ح الشكل ( )1أن ثالث دوريات رئيسة
ّ
 ،Journal of Public Administration Research and Theory, JPARTودورية مراجعة اإلدارة العامة
خصصت أقل من 10
 ،Public Administration Review, PARودورية اإلدارة العامة  ،Public Administrationقد ّ
يف املئة من إجاميل ميزانياتها السنوية للدراسات التي تر ّكز عىل البلدان النامية ( 7.8يف املئة ،و 9.4يف املئة ،و 9.5يف
املئة ،عىل التوايل) .ومع ذلك ،فإن هذه البلدان هي موطنُ الغالبية العظمى من سكان العامل .وش ّكلت دورية الحكامة
 Governanceاستثناء يف هذا الصدد ،إذ تض ّمنت  39.2يف املئة من إجاميل املقاالت يف هذه الفرتة ،مبا يف ذلك تركيز
تبي تفاوتًا كب ًريا يف النسب من سنة إىل أخرى.
صحيح أنه يوجد العديد من
شديد عىل البلدان النامية ،وإن كانت ّ
ٌ
التخصصات الذين يدرسون مسائل البريوقراطية وعمل الحكومة – وينرش الكثري منهم مقاالت يف
الباحثني يف مختلف
ّ
دورية الحكامة – إال أن أغلبية أعاملهم ال تزال عىل الهامش بالنسبة إىل مجالت نخبوية أخرى يف مجال اإلدارة العامة.
الشكل ()1
سياقات البلدان النامية يف دوريات اإلدارة العامة

ونعتقد أيضً ا أن من املفيد تسليط الضوء عىل إغفال العديد من املقاالت املتك ّرر تحدي َد السياق الجغرايف الذي ُأجري فيه
البحث يف العنوان أو امللخص ،ويف بعض الحاالت خلت املقدمة نفسها من إشارة إليه .ويف حني يقع تركيزنا يف هذه املقالة،
ً
إجامل ،عىل متثيل البلدان النامية يف أبحاث اإلدارة العامة ،فإنّ هذا قد يشري إىل حاجة أكرث عمومي ًة
ويف العدد الخاص
ُ
ِ
املؤسسات البريوقراطية وسلوكها.
العوامل السياقية
ضمن الحقل ذاته تتط ّلب اعتامد منظور مقارن لِف ْهم كيف تُش ّكل
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 .3البيانات :ما الذي ميكن الوثوق به؟
صحيح أنّه تتم ّلك املديرين العامني ٌ
رغبة شديد ٌة يف ترك سجالت مكتوبة باملعامالت ،غري أنّ عملية تحويل تلك
ٌ
ٌ
السجالت إىل بيانات ميكن تحليلها بصورة فعالة مسألة شاقة يف كثري من األحيان .ولهذا ت ّتسم بيانات اإلدارة العامة
املتوافرة حال ًيا بكونها ُمب َهمة وناقصة وغري دقيقة .وينطبق ذلك خاصة عىل سجالت العامل النامي ،إذ تظل العديد
من السجالت مكتوبة عىل الورق فحسبً ،
بدل من أن تكون متاح ًة عىل اإلنرتنت .إضافة إىل ذلك ،يشوب القصور
ِ
آليات املساءلة واملوارد املتع ّلقة بها للحفاظ عىل سجالت كفؤة ،كام أن مركزية البيانات القابلة للمقارنة محدودة.
نبدأ بالتط ّرق إىل بعض املشكالت الشائعة املتع ّلقة بالبيانات ،ثم نُس ّلط الضوء عىل الطرق التي يجمع بها الباحثون
البيانات األولية وتأثري جهودهم يف الدقة النظرية واملنهجية.
يف البلدان النامية ،يصعب افرتاض د ّقة البيانات الحكومية املتاحة بسبب ّ
تدن مستوى قدرة الدولة فيها .فعىل
سبيل املثال ،اكتشف ٌّ
كل من عمران رسول ودانييل روغر ومارتن ويليامز( ،((2خالل جمعهم البيانات عن املوظفني
الحكوميني يف غانا ،التفاوت الشديد بني التسميات االصطالحية لتسجيل وحدات املوظفني الحكوميني ضمن البيانات
اإلدارية ،حتى ضمن الوحدة التنظيمية نفسها؛ إذ إن مج ّرد وضع ّ
مخطط دقيق للجهاز اإلداري Organogram
وإعداد قوائم املوظفني ملنظامت الخدمة املدنية ،مِن شأنه أن يش ّكل تح ّديات ج ّمة .وعىل نحو مامثل ،وجد الباحثان
(((2
ِ
املص َدر لتعداد السكان الذي يستخدمه مكتب اإلحصاء الوطني
مي حسن وتوماس أوميليا
حاالت إغفالٍ يف امللف ْ
الكيني ،خالل جمعهام البيانات عن الكيانات دون الوطنية يف كينيا للبحث امليداين األسايس يف مساهمتهام يف هذا
املجلد .ويف بعض الحاالت ،جرى إ ّما ُ
إتالف البيانات الحكومية عم ًدا( ((2وإما التالعب بها( ،((2ويف غريها من الحاالت
الكثرية ،مل يكن فقدان البيانات سوى دليلٍ واضح عىل ضعف البيئة املؤسسية ،أو رمبا أحد مك ّوناتها.
ً
بدل من ذلك ،غال ًبا ما يعتمد الباحثون يف هذه السياقات عىل جمع البيانات األولية بأنفسهم أو باالشرتاك مع
منظامت دولية .بالفعل ،فقد كافأت جائزة نوبل يف االقتصاد لعام  2019ابتكارات القياس والتحليل يف البلدان النامية
املنبثقة من جمع البيانات األولية يف تلك البلدان .وذكرت اللجنة املانحة لجائزة نوبل أن جهود البحث األساسية
قد أ ْثرت اقتصاديات التنمية ،إذ ساهمت دراسات إستري دوفلو عن القيادات السياسية النسائية يف إعادة تشكيل
األبحاث املتع ّلقة بالنوع االجتامعي والسياسات مبا تجاوز كث ًريا سياق البلدان النامية ( ُيذكر منها ً
مثل الدراسة التي
أجرتها ديانا أوبراين وجوانا ريكني)( .((2ويف بعض الحاالت األخرى ،غال ًبا ما يتط ّلب ج ْمع البيانات األساسية لإلدارة
متخصص
العامة تعاونًا وثي ًقا مع الجهات الفاعلة يف القطاع العام .عىل سبيل املثال ،حاز ديريك بيرتسون ،وهو مؤرخ
ّ
يف الشؤون األوغندية ،عىل جائزة ماك آرثر "للعبقرية" لعمله املستمر يف تصنيف السجالت الحكومية وتنظيفها،
22 Imran Rasul, Daniel Rogger & Martin J. Williams, "Management, Organizational Performance, and Task clarity: Evidence from
Ghana's Civil Service," Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 31, no. 2 (2019).
23 Hassan & O'Mealia.
24 Laia Balcells & Christopher M. Sullivan, "New Findings from Conflict Archives: An Introduction and Methodological
Framework," Journal of Peace Research, vol. 55, no. 2 (2018).
25 Jeremy L. Wallace, "Juking the Stats? Authoritarian Information Problems in China," British Journal of Political Science, vol. 46,
no. 1 (2016).
26 Dianna Z. O'Brien & Johanna Rickne, "Gender Quotas and Women's Political Leadership," American Political Science Review, vol.
110, no. 1 (2016).
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وفهرستها انطال ًقا من محفوظات مقاطعات  District Archivesأوغندية ع ّدة .وبعد إمتام العمل يف ّ
موقع ،كان
كل ٍ
يتم تزويد الحكومات املحلية بنُسخ رقمية من سجالتها لتحسني أنظمة االسرتجاع ورفع الكفاءة البريوقراطية(.((2
ّ
أفضت عملية التغ ّلب عىل التحديات التي تواجه جمع البيانات هذه إىل عدد من الفوائد للباحثني األكادمييني .بداية،
يتمتع الباحث نفسه بح ّرية تحديد مقدا ِر االهتامم النظري أو العميلً ،
بدل من أن يقترص عمله عىل تحليل البيانات
التي جمع ْتها الحكومات ألغراض أخرى .فعىل سبيل املثال ،وعىل الرغم من أهمية البيانات املقارنة املتع ّلقة ببنية
اإلدارة العامة يف جميع أنحاء العامل ،يف اختبار نظريات فاعلية القطاع العام ،فإنها ال تزال شبه غائبة عن املسوحات
الرسمية ،مبا يف ذلك استطالع آراء املوظفني الفدراليني األمريكيني( .((2و ُيع ّد البحثان اللذان أجرى أحدهام عمران رسول
مثالي عن الربامج البحثية التي ْأجرت در ٍ
اسات استقصائية مستق ّلة عن
مع دانييل روغر( ((2والثاين رسول وآخرون(ْ ،((3
لتفحص جودة اإلدارة عرب املؤسسات يف العامل النامي .واألهم من ذلك ،أنهم نفذوا تلك الربامج
املديرين واملوظفني ّ
بطريقة تتامىش مع تداب َري مستقا ٍة من القطاع الخاص والعامل املتق ّدم؛ إذ مل ِ
املتخصصون يف مجال
يكتف الباحثون
ّ
جوانب جديدة
التنمية مبجرد تكييف التدابري املعيارية املستخدمة يف سياقات العامل املتق ّدم ،بل رشعوا يف قياس
َ
ضمن اإلدارة العامة(.((3

كم وكيفًا
 .4املؤسسات تكشف عن نفسها ًّ
حجتنا القائلة إن العمل الكيفي هو جز ٌء ال يتجزأ من عملية البحث يف سياقات البلدان النامية ،املزي َد من
تستحق ّ
موحد باإلجراءات القانونية  de jureالتي تعتمدها األجهزة اإلدارية Bureaucracies
الرشح .ليس مثة التزام بشكل ّ
يف البلدان النامية .وتختلف أسباب هذا التفاوت يف املؤسسات الرسمية وف ًقا للدولة واملؤسسة ،ولكن تبقى النتيجة
أن الباحثني األكادمييني العاملني يف البلدان النامية ال ميكنهم ا ّدعاء ف ْهم "كيف تسري األمور" مبج ّرد قراءتهم القوانني
توضيحا عن سري العمل
والقواعد اإلدارية( .((3ومن غري املرجح أن تق ّدم مج ّرد قراءة رسيعة للهيكلية التنظيمية
ً
ً
وفضل عن ذلك ،فإن التباين الشديد
والتسلسل الهرمي الفعل َّيني يف أي مؤسسة إدارية يف أغلبية البلدان النامية.
الحاصل يف اإلجراءات التنظيمية الفعلية بني املؤسسات وأحيانًا داخلها يزيد من تعقيد املشهد( .((3لهذا السببُ ،يع ّد
27 Derek Peterson, "Archive Catalogues," (2020), accessed on 14/8/2021, at: https://bit.ly/3BM5MM8
28 Anthony M. Bertelli et al., "Measuring Agency Attributes with Attitudes Across Time: A Method and Examples Using LargeScale Federal Surveys," Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 25, no. 2 (2015), pp. 513-544; Sergio Fernandez et al.,
""Assessing the Past and Promise of the Federal Employee Viewpoint Survey for Public Management Research: A research Synthesis,
Public Administration Review, vol. 75, no. 3 (2015), pp. 382-394.
29 Imran Rasul & Daniel Rogger, "Management of Bureaucrats and Public Service Delivery: Evidence from the Nigerian Civil
Service," The Economic Journal, vol. 128, no. 608 (2018), pp. 413-446.
30 Rasul, Rogger & Williams.
31 Marianne Bertrand et al., "The Glittering Prizes: Career Incentives and Bureaucrat Performance," Review of Economic Studies, vol.
87, no. 2 (2020), pp. 626-655; Frederico Finan, Benjamin A. Olken & Rohini Pande, "The Personnel Economics of the State," in: Abhijit
Vinayak Banerjee & Esther Duflo (eds.), Handbook of Field Experiments (Amsterdam: Elsevier, 2017).
32 Gretchen Helmke & Steven Levitsky, "Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda," Perspectives on
politics, vol. 2, no. 4 (December 2004), pp. 725-740.
33 Erin Metz McDonnell, "Conciliatory States: Elite Ethno-demographics and the Puzzle of Public Goods Within Diverse African
States," Comparative Political Studies, vol. 49, no. 11 (2016).
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التوصيف الدقيق لألعراف غري الرسمية والقوانني غري املكتوبة ،من خالل التقارير الكيفية وامللخصات الكمية ،خطو ًة
أوىل رضورية إلجراء بحوث اإلدارة العامة يف البلدان النامية.
يبش هذا الشكل من العمل الكيفي بتحسني نوعية البحث من جوانب ع ّدةً .
ّ
أول ،يجب أن يستند التحليل األ ّويل
للسياق الذي يسبق التدخّ ل أو عملية جمع البيانات عىل نحو منهجي ،إىل األداء الفعيل للمؤسسة .ويساعد ذلك
وإلحاحا التي تواجه املؤسسات؛ ويكشف كيفية تفاعل املعايري املحلية
الباحثني يف تحدي ِد األسئلة البحثية األكرث صل ًة
ً
مع القواعد الرسمية .وعىل نح ٍو مامثلّ ،
يبش العمل الوصفي مبساعدة الباحثني يف تحديد مصادر البيانات املبتكرة
صحيح أن املؤسسات تجمع
التي تخ ّولهم معالجة مجموعة متنوعة من املسائل األساسية املتع ّلقة بربامجهم البحثية.
ٌ
تصلح دو ًما يف تقييم
البيانات التي تق ّيم اإلجراءات القانونية ،إال أنه ينبغي للباحثني عدم التسليم بأن هذه البيانات ُ
األسئلة النظرية املهمة.
ثان ًيا ،إنّ العملية  Processمهمة بقدر أهمية النتائج؛ إذ ال تعني األفضلية املمنوحة إىل املؤسسات غري الرسمية عد َم
االمتثالِ للقواعد الرسمية .فقد تجدُ املؤسسات نفسهاً ،
ٍ
بدل من ذلكُ ،مل َزمة بإجر ٍ
آلليات
اءات مكتوبة ،ولكن وف ًقا
مغايرة ملا كان مقصو ًدا يف األساسُ .يذكر ،عىل سبيل املثال ،أنه يف أعقاب تخصيص نسبة للنساء رسم ًيا يف كينيا،
وج َدت دراسة حسن وأوميليا( ((3أن املؤسسات الكينية تعمل عىل االمتثال للقانون الجديد القايض بتخصيص نسبة
موحد يف جميع أنحاء البالد ،إمنا
للنساء .وعىل الرغم من ذلك ،فإن املؤسسات مل ترفع من نسبة متثيل املرأة عىل نحو ّ
راحت تق ّوض روح القانون .وعىل سبيل املثال ،وجد دانييل برليرن(َ ((3
دالئل تُشري إىل التزام املجالس البلدية يف جنوب
أفريقيا بتطبيق قوانني الشفافية بسبب املنافسة السياسية املحلية فحسب ،وليس بفضل جهود املؤسسات الرقابية.
ني القطاع العام يف البلدان النامية ،تساعد البحوث الوصفية
املخصصة لتحس ِ
ثال ًثا ،نظ ًرا إىل املساعدات الدولية الهائلة ّ
ُ
تصميامت األبحاث
سبب فشلِ جهود التدخّ ل السابقة ،وابتكار حلولٍ سياساتية أنجع .وتنحو
الباحثني عىل تحديد ِ
الحديثة هذا املنحى عىل نحو واضح ،عرب ربط التقوميات الكمية لتجربة عشوائية مقا َرنة Randomized Control Trial
بدر ِ
اسات حال ٍة كيفية تستخدم منهج ّية تع ّقب العمليات  Process Tracingللكشف عن كيفية الوصول إىل النتيجة.
عىل سبيل املثالُ ،يق ّوم ٌّ
كل مِن تانو كومار وأليسون بوست وعائشة راي( ((3التدخّ َل الهادف إىل تقليص أوقات
(((3
االنتظار للحصول عىل املياه .ويوضّ ح البحث اإلثنوغرايف الذي أجراه كريستوفر هيون وبوست وراي نتائج التدخل
الحكومي الباهت ،ومر ّد ذلك جزئ ًيا إىل مقاوم ِة املوظفني البريوقراطيني إدخال التغيريات عىل الواجبات األساسية يف
نتائج تجرب ٍة عشوائية مقا َرنة شاملة أج َروها عىل جميع موظفي الخدمة املدنية
وظائفهم .ويق ّدم رسول وآخرون(َ ((3
يف غانا ،مس ّلطني الضوء عىل أهمية املامرسات اإلدارية التي متنح االستقاللية للموظفني البريوقراطيني .يف هذا املجلد،
34 Hassan & O'Mealia.
35 Daniel Berliner, "Sunlight or Window Dressing? Local Government Compliance with South Africa's Promotion of Access to
Information Act," Governance, vol. 30, no. 4 (2017).
36 Tanu Kumar, Alison E. Post & Isha Ray, "Flows, Leaks and Blockages in Informational Interventions: A Field Experimental Study
of Bangalore's Water Sector," World Development, vol. 106 (June 2018), pp. 149-160.
37 Christopher Hyun, Alison E. Post & Isha Ray, "Frontline Worker Compliance with Transparency Reforms: Barriers Posed by
Family and Financial Responsibilities," Governance, vol. 31, no. 1 (2018), pp. 65-83.
38 Rasul, Rogger & Williams.
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يرحب املديرون باالبتكارات التي
يقدم ويليامز و ِيكالو-تيكيل( ((3أدلة كيفية منهج ّية عن حدود االستقاللية عندما ال ّ
يقوم بها موظفوهم .إىل جانب ذلك ،وكام ُيشري كريستيان شوسرت ويان هرنيك ماير-سالينغ وكيم ساس ميكليسن(،((4
فإنه ال يجوز تطبيق الحلول التي تناسب سيا ًقا واح ًدا عىل بلدانٍ أخرى من دون فهم كيفية تفاعل القوانني الجديدة
مع القواعد واإلجراءات غري املكتوبة.
راب ًعا ،إنّ تعزيز مجموعة األبحاث الوصفية يف البلدان النامية من شأنه أن يساهم يف تجاوز الفرضيات املعيارية التي
تتناول ماه ّية البريوقراطية الج ّيدة .وتساعدنا األبحاث الوصف ّية عن املؤسسات العامة التي ال ت ّتبع النموذج الفيربي
عىل ف ْهم منطقها ،ومن ثم تح ّفزنا عىل إعادة تقويم االفرتاضات واإلجراءات الكامنة يف تفاصيل العمل البحثي الذي
يدرس البلدان املتق ّدمة.

 .5النظرية :مفاهيم قدمية ،وجهود بحثية ال يكفي تقدميها
يف قوالب جديدة
تواج ُه دراسات اإلدارة العامة يف البلدان النامية تح ّد ًيا كب ًريا ،أال وهو أن عملية تطوير النظرية يف الحقول املعرفية جرت
صحيح أنّ األجهزة اإلدارية الحكومية تشبه بعضها
يف أغلبيتها يف البلدان املرتفعة الدخل ،مع أخْ ِذ سياقاتِها يف الحسبان.
ٌ
البعض أينام ُوجدت ويف بعض األوجه الشكلية ،إال أن األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتامعية التي تعمل فيها
ُ
احتامل املجازفة بالتعميم املف ِرط لالختالفات النمطية بني البلدان النامية
تؤثر تأث ًريا كب ًريا يف َسري عملها .وهناك بالطبع
بوصفها قضي َة تصنيف .وعىل الرغم من ذلك ،ال ميكن إنكار أن الدميقراطيات الراسخة املرتفعة الدخل
والبلدان املتق ّدمة ْ
إىل ح ّد بعيد والتي ارتبطت بها اإلدارة العامة تاريخ ًيا ،متثّل جز ًءا صغ ًريا من تن ُّوع السياقات التي تعمل فيها األجهزة
ٍ
صعوبات يف تطبيق
اإلدارية [البريوقراطية] الحكومية يف سائر أرجاء العامل .وبناء عليه ،يواجه البحث يف البلدان النامية
النظريات املعيارية ،إضافة إىل تحديات ترتبط بفرص تطوير هذه النظريات وإثرائها لصالح امليدان البحثي ِبصفة عامة.
ال ّ
ٍ
ظروف ت ّتسم بالشُ ّح يف املوارد املالية
شك يف أنّ األجهزة اإلدارية [البريوقراطية] يف البلدان النامية قد تعمل يف
انخفاض امليزانيات أو أجور القطاع العام فحسب ،ولكن يف بعض الحاالت بسبب
والبرشية ،وليس ذلك بسبب
ِ
الضعف الشديد يف القوة العاملة املاهرة وانخفاض الدخل يف املجتمع اللذين ق ّلصا من قدرة هذه األجهزة اإلدارية.
املخصصة ملديريات
يف حني قد يكون النقص يف املوارد يف البلدان املرتفعة الدخل  -عىل سبيل املثال النقص يف املوارد ّ
النقل  -خيا ًرا سياس ًيا قد يؤدي إىل عمليات صيانة دون املستوى األمثل .ومع ذلك ،ففي العديد من البلدان املنخفضة
الدخل والبلدان ذات الدخل املتوسط األدىن ،ال توجد ببساطة ثروة كافية لتسديد تكاليف شبكات الطرق األساسية،
حتى لو وضعنا جان ًبا املشاكل املتع ّلقة بجباية الرضائب .ويف الوقت ذاته ،فإن الحاجة املجتمعية إىل البنى التحتية
والخدمات األساسية أعىل من ذلك ،ما يؤدي إىل زيادة املطالب السياسية ،ضمن أفق زمني قصري للسياسيني
واملوظفني الحكوميني لتحقيق النتائج .وعىل الرغم من أن سياسة التوزيع سِ َم ٌة من سامت اإلنفاق الحكومي العام
39 Williams & Yecalo-Tecle.
40 Christian Schuster, Jan-Hinrik Meyer-Sahling & Kim Sass Mikkelsen, "(Un)Principled Principals, (un)Principled Agents: The
Differential Effects of Managerial Civil Service Reforms on Corruption in Developing and OECD Countries," Governance, vol. 33,
no. 4 (2020), pp. 829-848.
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 فالطبيعة الخاصة للبنى التحتية األساسية وتنامي الطلب عليها يربزان مسائل سياسة التوزيع،يف جميع أنحاء العامل
،(( يف هذا املجلد4( وهذه مالحظة ارتكزت عليها مقالة أنغولو أمايا وآخرين،((4( وخاصة يف البلدان الفقرية،واملحسوبية
 وع ّززت، وقد ساهمت ش ّدة هذه االحتياجات يف توفري الخدمات بصورة ف ّعالة.إذ بلورت النظرية التي قدمتها املقالة
ّ  عىل نحو أوسع،((4(دورها يف أدبيات العلوم السياسية املتع ّلقة بالتنمية البريوقراطية
مم هي عليه يف البحث املعارص
.يف اإلدارة العامة
 أكرث،قد تكون الفروق يف املؤسسات السياسية والقانونية واإلدارية عىل درج ٍة عالي ٍة من األهمية بالنسبة إىل النظرية
ُ  ترى در، ويف أغلب األحيان.منها بالنسبة إىل التفاوت يف توزيع الرثوات
اسات السلوك البريوقراطي يف اإلدارة العامة
َ بديه ًيا أن
 واملراقبة، ضمن الضوابط والتوازنات السياسية،تعمل املؤسسات يف سياقات املنافسة الدميقراطية الراسخة
ّ ومطلعة ومصالح
ّ الحثيثة لوسائل إعالم حرة
 وعىل الرغم من وجود هذه السِ امت يف العديد من البلدان.منظمة
 ومن السهل أن نرى كيف يؤثر غيابها يف نظريات السيطرة السياسية، فإن قل ًة تنعم بها كلها، بل يف أغلبيتها،النامية
.((4( واالستقاللية البريوقراطية،((4( واملشاركة الشعبية،((4(للبريوقراطية
ِ
ضعف االمتثال للقوانني واإلجراءات
 ميكن أن تُفيض أنظمة القضاء اإلداري الضعيفة أو املتق ّلبة إىل،ويف السياق نفسه
ُفرصا للسعي وراء ال َريع ويزيد
ً  ويو ّلد هذا الوضع.واسع النطاق عىل املامرسات غري الرسمية
ِ  وإىل اعتام ٍد،الرسمية
 فإن الفجوة بني املامرسات القانونية واملامرسات، ويف واقع الحال.من صعوبة تغيري العمليات التنظيمية أو تحسينها
 لكن ال ميكن اعتبار هذه.((4(الواقعية هي إحدى أكرث سامت حكومات البلدان النامية التي كث ًريا ما تثري النقاش
(( عىل4(الفجوة فريد ًة من نوعها يف البلدان النامية – كام تُوضّ ح األدبيات التي تتناول التحديات املتع ّلقة بالتنفيذ
41 Miriam Golden & Brian Min, "Distributive politics Around the World," Annual Review of Political Science, vol. 16 (2013), pp. 73-99.
42 Amaya, Bertelli & Woodhouse.
43 Thomas B. Pepinsky, Jan H. Pierskalla & Audrey Sacks, "Bureaucracy and Service Delivery," Annual Review of Political Science,
vol. 20 (May 2017).
44 John D. Hubert & Nolan McCarty, "Bureaucratic Capacity, Delegation, and Political Reform," American Political Science Review,
vol. 98, no. 3 (2004), pp. 481-494; Matthew D. McCubbins, Roger G. Noll & Barry R. Weingast, "Structure and Process, Politics and
Policy: Administrative Arrangements and the Political Control of Agencies," Virginia Law Review, vol. 75, no. 2 (1989).
45 Christopher Ansell, Pragmatist Democracy: Evolutionary Learning as Public Philosophy (New York: Oxford University Press, 2011);
Anthony M. Bertelli, Giulia Leila Travaglini & Pamela J. Clouser McCann, "Delegation, Collaborative Governance, and Nondistributive
Policy: The Curious Case of Joint Partnerships in American Federalism," Journal of Politics, vol. 8, no. 1 (2019), pp. 377-384; Tina
Nabatchi, "Putting the 'Public' Back in Public Values Research: Designing Participation to Identify and Respond to Values," Public
Administration Review, vol. 72, no. 5 (2012), pp. 699-708; Beryl A. Radin, Terry L. Cooper & Daniel McCool, "From Public Action to
Public Administration: Where Does it Lead?" Public Administration Review, vol. 49, no. 2 (1989).
46 Daniel P. Carpenter, The Forging of Bureaucratic Autonomy: Reputations, Networks, and Policy Innovation in Executive
Agencies, 1862-1928 (Princeton: Princeton University Press, 2001); Daniel P. Carpenter & George A. Krause, "Reputation and Public
Administration," Public Administration Review, vol. 72, no. 1 (2012), pp. 26-32; Gary J. Miller & Andrew B. Whitford, Above Politics:
Bureaucratic Discretion and Credible Commitment (New York: Cambridge University Press, 2016); Kutsal Yesilkagit & Sandra Van Thiel,
"Political Influence and Bureaucratic Autonomy," Public Organization Review, vol. 8, no. 2 (2008), pp. 137-153.
47 Matt Andrews, The Limits of Institutional Reform in Development: Changing Rules for Realistic Solutions (Cambridge: Cambridge
University Press, 2013).
48 Hellen Ingram & Anne Schneider, "Improving Implementation Through Framing Smarter Statutes," Journal of Public Policy, vol.
10, no. 1 (1990), pp. 67-88; Jeffrey L. Pressman & Aaron Wildavsky, Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed
in Oakland (Berkeley: University of California Press, 1974); Robbie Waters Robichau & Laurence E. Lynn, Jr., "The Implementation
of Public Policy: Still The Missing Link," Policy Studies Journal, vol. 37, no. 1 (2009), pp. 21-36; Eva Thomann, Nadine van Engen
& Lars Tummers, "The Necessity of Discretion: A Behavioral Evaluation of Bottom-Up Implementation Theory," Journal of Public
Administration Research and Theory, vol. 28, no. 4 (2018).
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متاس ًكا عن التفاعل بني الجوانب الرسمية وغري الرسمية
سبيل املثال – ما يو ّفر فرص ًة لتطوير نظريات أعمق وأكرث ُ
ألداء األجهزة اإلدارية [البريوقراطية].
قد تتيح أجزا ٌء من هذه النظرية الجديدة للباحثني األكادمييني واملامرسني عىل ح ٍّد سواءً ،
فهم أفضل للبلدان املتق ّدمة
التي يدرسونها يف أغلب األحيان( .((4وتو ّفر دراسة البلدان النامية تباي ًنا أكرب يف املتغ ّريات املستق ّلة التي تُد َرس عاد ًة.
عىل سبيل املثال ،يق ّدم العامل النامي تن ّو ًعا أكرب يف ترتيبات الرقابة الترشيعية ،وهو ما يتيح إجراء دراسات مثل
الدراسة التي َس َب فيها جدعون أونيانغو( ((5الرقابة الترشيعية يف كينيا .وقد يساعد هذا االختالف َ
حقل اإلدارة العامة
عىل فهم ما إذا كانت العالقات بني أبرز املتغريات املستق ّلة واملتغريات التابعة املهمة ،مرشوط ًة بالسياق ،وبأي طرق
قد تكون كذلك.
تنجم عن نقلِ السياسات التي تعتمدها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
وعىل الرغم من وجود مخاطر كبرية ُ
وتطبيقها يف البلدان النامية عمو ًما ،فإنها ناد ًرا ما خضعت تلك السياسات لالستقصاء اإلمربيقي املنهجي .و ُيجري
كريستيان شوسرت وآخرون( ((5تجرب ًة استطالعية تشمل موظفني حكوميني يف أربع دول ،ليصلوا إىل أدلة عىل أن
السياسات اإلدارية الرامية إىل رفع مستوى االستقاللية البريوقراطية مع ّرضة لسوء االستخدام يف البلدان النامية الثالثة
أكرث من الدولة الرابعة والعضو يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ضمن ع ّينتهم قيد الدراسة .ويقودهم هذا
معي قد تكون "أسوأ مامرسة" يف سياق آخر .ويف حني أنّ هذه النتائج
إىل االستنتاج أن "أفضل مامرسة" يف سياق ّ
تس ّلط الضوء عىل االختالفات املهمة املحتملة يف النظرية واملامرسة التي يجب أن تراعي دراسات اإلدارة العامة
َ
روابط إيجابية بني االستقاللية البريوقراطية واألداء يف البلدان
يف سياق البلدان النامية ،فقد وجد باحثون آخرون
النامية( .((5ويف واقع األمر ،الحظ شوسرت وآخرون( ((5أن العوامل عىل مستوى الدولة تتمتع بأهمية كبرية حتى ضمن
الدول من مختلف الفئات .ونظ ًرا إىل التباين الشديد يف سياقات الدول ضمن تصني َفي منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية و"البلدان النامية" ،ترب ُز الحاجة إىل إجراء املزيد من البحث لفهم األسباب النظرية والسياقية واملنهجية
لهذه النتائج املتباينة.
ومثة فرصة أخرى لنظرية اإلدارة العامة ،وهي وجود عدد كبري ومتنا ٍم من األدبيات املتعلقة باألجهزة اإلدارية
التخصصات املرتبطة بالعلوم االجتامعية مثل العلوم
[البريوقراطية] يف سياق البلدان النامية ،والتي تتناول
ّ
السياسية( ،((5وعلم االقتصاد( ،((5وعلم االجتامع( ،((5ما ُيتيح إمكانية اإلثراء املتبادل لألفكار .فعىل سبيل املثال ،جرت
49 Carl Dahlström & Victor Lapuente, Organizing Leviathan: Politicians, Bureaucrats, and the Making of Good Government (New
York: Cambridge University Press, 2017); Pollitt & Bouckaert.
"50 Gedion Onyango, "Legislative Oversight and Policy-Reforms in 'Unsettled' Political Contexts of Public Administration,
International Journal of Public Administration, vol. 43, no. 3 (2020), pp. 213–228.
51 Schuster, Meyer-Sahling & Mikkelsen.
52 Rasul & Rogger; Rasul, Rogger & Williams
53 Schuster, Meyer-Sahling & Mikkelsen.
54 Pepinsky, Pierskalla & Sacks.
55 Finan, Olken & Pande.
56 Erin Metz McDonnell, "Patchwork leviathan: How Pockets of Bureaucratic Governance Flourish within Institutionally Diverse
Developing States," American Sociological Review, vol. 82, no. 3 (2017).
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دراسة مامرسات اإلدارة العامة الراسخة بخصوص دوافع الخدمة العامة( ((5من خالل تجارب ميدانية عشوائية
ِ
َطموحة أجراها اختصاصيون يف مجال اقتصاديات التنمية بالتعاون مع
حكومات دولٍ نامية( .((5وعىل نحو مشابه،
فإن دراسة الباح َثني مي حسن وتوماس أوميليا( ((5عن البريوقراطية التمثيلية يف هذا املج ّلد تستند بالتوازي إىل ّ
كل
من حجج اإلدارة العامة املتعلقة بالبريوقراطية التمثيلية( ،((6وإىل الدراسات االقتصادية املنوطة بالتجارب العشوائية
يف مجال السياسات العامة يف ما يتع ّلق بنسبة النساء يف الهند(.((6
أساليب
اقتناص هذه الفرص من الباحثني األكادمييني العاملني ضمن سياقات البلدان النامية أن يجدوا
ويتط ّلب
َ
ُ
لتطوير النامذج النظرية القامئة وتكييفها .وسيتطلب من الباحثني يف سياقات الدول املرتفعة الدخل أن يروا يف
دراسات البلدان النامية جز ًءا من التحليل السائد ،ال مج ّرد أفكار جديدة مثرية لالهتامم .وانطال ًقا من أن األغلبية
العظمى من البلدان واملواطنني يف العامل تعيش خارج البلدان املرتفعة الدخل ،ميكن القول إنّ أبحاث اإلدارة العامة
يف هذا السياق هي األجندة األكرث مالءمة.

 .6لفهم اإلدارة العامة يف السياق املحيل ،ينبغي النظر إىل ما وراءها
وإىل جميع األطراف الفاعلة
قد تق ّدم البلدان النامية نظر ًة نافذ ًة بالنسبة إىل عمليات تش ّكل الدولة ،والتي تز ّود بدورها املعلومات للدراسات
البحثية املتع ّلقة بالبلدان املتق ّدمة اليوم .وقد يو ّفر بحث أوبالو( ((6املنشور يف املج ّلد الحايل ،والذي يتط ّرق إىل كيفية
يتم فيها ف ْهم
تأثري املعلومات املتع ّلقة مبسؤوليات الدولة يف املساءلة الترشيعية ،الحقائقَ الالزمة يف السياقات التي ّ
املذهب  ،China's Gilded Ageتستخدم يوين يوين أنغ( ((6العرص
هذه املسؤوليات( .((6ففي كتابها عرص الصني َّ
املذهب األمرييك  Gilded Ageبوصفه عرضً ا توضيح ًيا يساعد يف فهم التط ّورات الحالية يف الصني .غري أنّ الباحثني قد
َّ
يستخدمونه أيضً ا بهدف َف ْهم العملية التاريخية لعملية ُّ
تشكل الدولة يف الواليات املتحدة عىل نحو أفضل.
57 James L. Perry, "Measuring Public Service Motivation: An Assessment of Construct Reliability and Validity," Journal of Public
Administration Research and Theory, vol. 6, no. 1 (1996), pp. 5-22; James L. Perry & Wouter Vandenabeele, "Public Service Motivation
Research: Achievements, Challenges, and Future Directions," Public Administration Review, vol. 75, no. 5 (2015), pp. 692-699.
"58 Nava Ashraf, Orian Bandiera & Scott S. Lee, "Do-Gooders and Go-Getters: Selection and Performance in Public Service Delivery,
Working Paper, International Growth Center (March 2016), accessed on 14/8/2021, at: https://bit.ly/3z8aXUL; Ernesto Dal Bó, Frederico
Finan & Martín A. Rossi, "Strengthening State Capabilities: The Role of Financial Incentives in the Call to Public Service," Quarterly
Journal of Economics, vol. 128, no. 3 (2013).
59 Hassan & O'Mealia.
60 Martin Baekgaard & Bert George, "Equal Access to the Top? Representative Bureaucracy and Politicians' Recruitment Preferences
for Top Administrative Staff," Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 28, no. 4 (October 2018), pp. 535-550; Norma
"M. Riccucci & Gregg G. Van Ryzin, "Representative Bureaucracy: A Lever to Enhance Social Equity, Coproduction, and Democracy,
Public Administration Review, vol. 77, no. 1 (January-February 2017), pp. 21-30.
61 Raghabendra Chattopadhyay & Esther Duflo, "Women as Policy Makers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in
India," Econometrica, vol. 72, no. 5 (September 2004), pp. 1409-1443.
62 Opalo.
63 Rachel Augustine Potter & Charles R. Shipan, "Agency Rulemaking in a Separation of Powers System," Journal of Public Policy,
vol. 39, no. 1 (2019).
64 Ang.
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وتق ّدم البلدان النامية أيضً ا أد ّل ًة تتيح فهم االختالفات بني الدول واملتع ّلقة باألبعاد التي مل تكن عاد ًة ّ
محط اهتامم
البحث اإلمربيقي؛ إذ توفر هذه السياقات تباي ًنا أكرب ،ف ُتساهم يف التط ّرق إىل مسائل مل يسبق تناولها بصور ٍة كافي ٍة
ساب ًقا .وميكن أن يساعدنا هذا اإلجراء يف مساءلة القناعات الراسخة بخصوص ماهية املامرسات املقبولة يف مجال
اإلدارة العامة .وعىل سبيل املثال ،يبحث جيفري ويفر( ((6يف ظاهرة املدفوعات غري النظامية للحصول عىل الوظائف
والرتقيات يف القطاع الصحي يف دولة نامية ُكربى؛ وهي مامرسة قد يع ّدها الكثري من الباحثني فسا ًدا ،ويرونها مناقضة
ملعايري كفاءة االختيار وتأسيس القيمة العامة .وعىل الرغم من ذلك ،يشري تحليل ويفر إىل أنه يف هذه الحالة قد
ينجم عن املدفوعات قيمة عامة .ويف هذه الحالة ،فإن أولئك الذين ُيبدون استعدا ًدا أعىل للدفع ،هم عىل األرجح َمن
سيقومون بعملهم برباعة إذا ُمنحوا فرصة الوصول إىل املركز الوظيفي .وقد تحمل هذه الخالصة يف ثناياها تداعيات
تؤثر يف فهم املامرسات املختلفة ،كالتعيينات باملحسوبية ً
مثل ،وينطبق ذلك عىل البلدان املتق ّدمة أيضً ا.
يف لحظة كتابة هذا املقال ،تشهد السياسات واإلدارة العامة يف العديد من البلدان املتق ّدمة – مثل اململكة املتحدة
والواليات املتحدة وفرنسا وإيطاليا وغريها – تح ّوالت بطرق قد تكون غري مسبوقة .وبناء عليه ،يطلق الباحثون يف
هذا املجال ،إىل جانب [العاملني يف] صناعة الخدمات املالية ،إنذا ًرا ً
مهم" :ال ميكن لألداء السابق أن ُيفيض إىل نتائج
مستقبلية مضمونة" .ومع سعينا لفهم ما قد يحدث مع التغيري الذي يطرأ عىل سامت األنظمة السياسية ،فأي مصدر
أفضل من مصدر املعلومات املستقاة من البلدان التي تنعم بالخربة الطويلة يف العمل يف ظل أنظمة حكم متن ّوعة؟
عالوة عىل ذلك ،فإن حكومات الدول النامية ،أكرث من نظرياتها يف العامل املتقدم ،تتفاعل عىل نحو متك ّرر ومنتظم
ٌ
أهداف ُمعلنة تسعى للتأثري يف سلوك تلك الحكومات [من خالل
مع جهات فاعلة غري حكومية نافذة ،والتي لها
ِ
ُ
املنظامت الدولية ،كصندوق النقد الدويل ،والبنك الدويل،
الجهات الفاعلة
العمل عىل تحقيقها] .وتشمل هذه
املتخصصة املنضوية ضمن منظومة األمم املتحدة ،إضاف ًة إىل عدد كبري من املنظامت غري الحكومية
والوكاالت
ّ
الدولية  .International Non-Governmental Organizationsتناولت دراسة أنغولو أمايا وآخرين( ((6جهات
وتبي أنه قد يكون لها تأث ٌري أكرب يف البلدان النامية ،حيث يكون الوصول إىل االستثامر
فاعلة خاصة من هذا النوعّ ،
فهم كامل لإلدارة العامة يف العامل النامي من دون مراعاة تلك التأثريات
األجنبي محدو ًدا .وال ميكن
ّ
التوصل إىل ٍ
الخارجية .و ُيشري هونيغ( ((6يف هذا املجلد يف ما يتعلق بالبنك الدويل ،إىل أن هذه الجهات الفاعلة غري الحكومية قد
متارس تأثريها يف أداء الدولة إما نحو األفضل أو نحو األسوأ ،بحسب السياق.
َ
ارتفاع كب ٍري يف عدد الوحدات التي ميكننا
ليشمل البلدان النامية أيضً ا ،إىل
توسيع نطاق دراساتنا
وال ب ّد من أن يؤدي
ٍ
ُ
(((6
دراس ُة سلوكها ،وذلك كام ب ّينت الدراسات املنشورة مؤخ ًرا يف مج ّلة الحكامة  .ومن خالل تعزيز القوة اإلحصائية
65 Jeffrey Weaver, "Jobs for Sale: Bribery and Misallocation in Hiring," American Economic Review (Forthcoming), accessed on
6/9/2021, at: https://bit.ly/2UMkO4i
66 Amaya, Bertelli & Woodhouse.
"67 Honig, "Information, Power, and Location.
"68 Christoph Jindra & Ana Vaz, "Good Governance and Multidimensional Poverty: A Comparative Analysis of 71 Countries,
Governance, vol. 32, no. 4 (October 2019), pp. 657-675; Bethany Shockley et al., "Exaggerating Good Governance: Regime Type and
& Score Inflation among Executive Survey Informants," Governance, vol. 31, no. 4 (October 2018), pp. 643-664; Daniel Stockemer
Aksel Sundström, "Corruption and Woman in Cabinets: Informal Barriers to Recruitment in The Executive," Governance, vol. 32, no. 1
(January 2019), pp. 83-102.
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النابعة من توسيع نطاق البحث الذي يغطي الدول ،ميكن تحقيق ف ْه ٍم َ
أفضل لألدوار التي تؤديها املنظامت الدولية،
التوصل إىل تحدي ٍد ّ
ِ
أدق لتأثرياتها .وبالبناء عىل جملة كبلينغ
أو
تصنيفات أدا ِء الدول عىل سبيل املثال( ،((6ومن ثمّ ،
املعبة ،إذ كتب" :ما الذي ينبغي أن يعرفه عن إنكلرتا َم ْن ال يعرف سواها؟" ،فإنه من األفضل أن ينظر
(ّ ((7()1891
املرء إىل ما وراء حدود بلده ،وإىل ما وراء دولٍ ت ّتسم بأوجه تشابه عامة لفهم ّأي بلد؛ أكانت إنكلرتا ،أم الواليات
املتحدة ،أم أوغندا.

 .7خامتة
بحثي ير ّكز عىل بيانات حديثة ،ونظريات متامسكة وغال ًبا ما تكون جديدة ،ويأخذ يف الحسبان
نعتقد أنّ أي برنامج ّ
الجهات الفاعلة غري الحكومية ،و ُيدرِك رضورة املعلومات الكيفية التي ال غنى عنها ،من شأنه أن ُيرثي دراسة اإلدارة
العامة يف البلدان النامية ،ويجعلها أيضً ا مصدر معلومات أغنى لسياقات البلدان املتق ّدمة .وتَظهر هذه الركائز األربع
يف املقاالت املنشورة يف هذا املج ّلد ،والتي تشارك أيضً ا يف النقاش العابر للسياقات ،وهو ما نأمل أن يصبح سائ ًدا يف
مجالنا .ويف حال أمثرت نتائج ذلك النقاش ،ستكون هناك الكثري من الفوائد الج ّمة .و ُيعترب مقالنا مبنزلة دعو ٍة إىل
تب ّني هذا الربنامج البحثي املهم.
تضم جميع البلدان غري
ووف ًقا للتعريف ذاته ،ليس "العامل النامي" سوى فئة إضافية  ،a residual categoryإذ ّ
"املتق ّدمة" .ولكن تناول مجال اإلدارة العامة يف العامل النامي بهذه الطريقة ٌ
خطأ ال يلحق الرضر مبواطني الدول
ٍ
وسياقات غري
مناذج
النامية وباحثيها فحسب ،والذين كان عليهم االكتفا ُء بتوصيات ودراسات أكادميية تستند إىل َ
نهجا مختل ًفا،
مالمئة؛ ولكنه يلحق األذى أيضً ا مبواطني الدول املتق ّدمة وباحثيها .ويف حني أنّ البلدان النامية تتط ّلب ً
فمن غري املستبعد أن تُفيد التصور ُ
ات النظرية املنبثقة من دراسة البلدان النامية حال ًيا ،فه َمنا للعامل املتق ّدم نفسه.
وسيؤدي تضمني مجموعة واسعة من الدول يف عملية التحليل الشامل لع ّدة بلدان إىل تعميق فهمنا لجميع البلدان
عرب زيادة التنوع الق ّيمة.
سيجد باحثو البلدان املتق ّدمة قدر ًة كبري ًة عىل حل املشكالت عرب حوار مع ّمق مع الباحثني األكادمييني يف البلدان
النامية والتفاعل مع أبحاثهم .ويجب أن ييل هذا الحوار الجديد كل مِن الركائز األربع يف األجندة التي طرحناها
يف مقالنا هذا .وميكن أن يؤدي التعاون بني باحثي البلدان النامية وباحثي البلدان املتق ّدمة إىل ّ
تحل باحثي
البلدان املتق ّدمة بقد ٍر أكرب من الواقع ّية بخصوص ما ميكن تع ّلمه من البيانات "الجيدة" والنظريات "املعيارية"؛
ّ
وستحث الدروس العابرة للسياقات
وي ّتسم هذا التعاون بقدرة كامنة قد تح ّفز طائفة متن ّوعة من الدراسات.
الباحثني عىل العودة إىل املشكالت النظرية الجوهرية يف مجال اإلدارة العامة ،مز َّودين بإمكانات بحثية إضافية
للتعامل معها ،ما قد ُيساهم يف إثراء عملية بلورة النظرية يف هذا الحقل عمو ًما .وأخ ًريا ،ميكن لألهمية التي
يكتسبها الفهم الكيفي أنْ تح ّفز باحثي البلدان املتقدمة عىل العودة إىل خوض ميدان البحث إلجراء بحوث متعددة
Judith Kelley & Beth Simmons (eds.), The Power of Global Performance Indicators (New York: Cambridge University Press, 2020).
Rudyard Kipling, "The English Flag," Kipling Society, accessed on 14/9/2021, at: https://bit.ly/3hdhJSb
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املناهج  ،Mixed Method Inquiriesوالتي أصبحت منوذجي ًة يف أوساط نظرائهم الذين يدرسون ويعملون ضمن
سياقات البلدان النامية.
ليست فعل ًيا مهمة يف ح ّد ذاتها ،بل إنّ ما ندعو
ال تعني الحجج أعاله أن دراس َة اإلدارة العامة يف البلدان النامية
ْ
ُ
يناقض هذا الزعم متا ًما .فاملكاسب املهمة الناجمة عن "اكتساب الفهم الصحيح لإلدارة العامة" يف العامل النامي
إليه
كبرية ج ًدا .فقد شهِد حقل الدر ِ
اسات األكادميية يف مجال اإلدارة العامة نداءات متكررة للرتكيز عىل املسائل امل ّتصلة
املتخص ُص يف اإلدارة العامة ،والذي يسعى
املرجح أنْ يج َد الباحث
ّ
بالسياسات التي تؤثر يف رفاه املواطنني( .((7ومن ّ
تحقيق مكاسب يف السياسات والرفاه من العملِ البحثي يف دول العامل النامي البيئ َة األك َرث خصوبة لتحقيق ذلك.
إىل
ِ
نحض الباحثني عىل أخْ ِذ مجال در ِ
ولهذا نختتم مقالَنا بدعو ٍة إىل العمل؛ إذ ُّ
اسات اإلدارة العامة يف البلدان النامية
لجمع
وليس بوصفه مج ّرد مصد ٍر
عىل مح ْمل الج ّد ،ال بوصف ِه منتدى
ِ
ِ
لتطبيق النظريات فحسب ،بل إلنتاجِ ها أيضً ا؛ َ
البيانات اإلضافية ،إمنّا بوصفه منظوم ًة من البيئات الفريدة ،يف إمكان ٍّ
كل منها أن يع ّلمنا الكثري .ومن املمكن أن
ات املهنية العلم ّية مِن تسليط االهتامم عىل الدر ِ
اسات يف اإلدارة العامة يف البلدان النامية .بي َد أنّ
تستفي َد املسار ُ
األهمية القصوى هي يف إمكانية مساهمة هذه الدراسات يف تحقيق رفاه اإلنسان.

71 Michael Barzelay, Public Management as a Design-oriented Professional Discipline (Northampton: Edward Elgar, 2019); Alasdair
Roberts, Strategies for Governing (Ithaca: Cornell University Press, 2020); James Q. Wilson, "Reinventing Public Administration," PS:
Political Science and Politics, vol. 27, no. 4 (December 1994), pp. 667–673.

192

مجرتم ةسارد
مانلا نادلبلا يف ةماعلا ةرادإلا ةساردل ةدنجأ

املراجع
Amaya, Maria Camila Angulo, Anthony Michael Bertelli & Eleanor Florence Woodhouse.
"The Political Cost of Public-Private Partnerships: Theory and Evidence from Colombian
Infrastructure Development." Governance. vol. 33, no. 4 (2020).
Andrews, Matt. The Limits of Institutional Reform in Development: Changing Rules for Realistic
Solutions. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
Ang, Yuen Yuen. "Beyond Weber: Conceptualizing an Alternative Ideal Type of Bureaucracy in
Developing Con texts." Regulation and Governance. vol. 11, no. 3 (2017).
Ansell, Christopher. Pragmatist Democracy: Evolutionary Learning as Public Philosophy. New
York: Oxford University Press, 2011.
Ashraf, Nava, Orian Bandiera & Scott S. Lee. "Do-Gooders and Go-Getters: Selection and
Performance in Public Service Delivery." Working Paper. International Growth Center
(March 2016). at: https://bit.ly/3z8aXUL
Baekgaard, Martin & Bert George. "Equal Access to the Top? Representative Bureaucracy
and Politicians' Recruitment Preferences for Top Administrative Staff." Journal of Public
Administration Research and Theory. vol. 28, no. 4 (October 2018).
Balcells, Laia & Christopher M Sullivan. "New Findings from Conflict Archives: An Introduction
and Methodological Framework." Journal of Peace Research. vol. 55, no. 2 (2018).
Banerjee, Abhijit Vinayak & Esther Duflo (eds.). Handbook of Field Experiments. Amsterdam:
Elsevier, 2017.
Barzelay, Michael. Public Management as a Design-oriented Professional Discipline. Northampton:
Edward Elgar, 2019.
Bates, Robert H. Markets and States in Tropical Africa: The Political Bases of Agricultural Policies.
Berkeley, CA: University of California Press, 1981.
Berliner, Daniel. "Sunlight or Window Dressing? Local Government Compliance with South
Africa's Promotion of Access to Information Act." Governance. vol. 30, no. 4 (2017).
Bertelli, Anthony M. & Laurence E. Lynn, Jr. Madison's Managers: Public Administration and the
Constitution. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2006.
Bertelli, Anthony et al. "Measuring Agency Attributes with Attitudes Across Time: A Method and
Examples Using Large-Scale Federal Surveys." Journal of Public Administration Research
and Theory. vol. 25, no. 2 (2015).
193

 ددعلادعلا3 -  ددعلاادلجملا3 - ددعلاا
Issue 3 - Volume 2 - September 2021

Bertelli, Anthony, Giulia Leila Travaglini & Pamela J. Clouser McCann. "Delegation, Collaborative
Governance, and Nondistributive Policy: The Curious Case of Joint Partnerships in
American Federalism." Journal of Politics. vol. 8, no. 1 (2019).
Bertrand, Marianne et al. "The Glittering Prizes: Career Incentives and Bureaucrat Performance."
Review of Economic Studies. vol. 87, no. 2 (2020).
Brinkerhoff, Derick W. & Jeniffer M. Brinkerhoff. "Public Sector Management Reform in
Developing Countries: Perspectives Beyond NPM Orthodoxy." Public Administration and
Development. vol. 35, no. 4 (2015).
Capano, Giliberto. "Administrative Traditions and Policy Change: When Policy Paradigms
Matter: The Case of Italian Administrative Reform during the 1990s." Public Administration.
vol. 81, no. 4 (2003).
Carpenter, Daniel P. & George A. Krause. "Reputation and Public Administration." Public
Administration Review. vol. 72, no. 1 (2012).
_______. The Forging of Bureaucratic Autonomy: Reputations, Networks, and Policy Innovation in
Executive Agencies, 1862-1928. Princeton: Princeton University Press, 2001.
Chattopadhyay, Raghabendra & Esther Duflo. "Women as Policy Makers: Evidence from a
Randomized Policy Experiment in India." Econometrica. vol. 72, no. 5 (September 2004).
Dahlström, Carl & Victor Lapuente. Organizing Leviathan: Politicians, Bureaucrats, and the
Making of Good Government. New York: Cambridge University Press, 2017.
Dal Bó, Ernesto, Frederico Finan & Martín A. Rossi. "Strengthening State Capabilities: The Role
of Financial Incentives in the Call to Public Service." Quarterly Journal of Economics. vol.
128, no. 3 (2013).
Fernandez, Sergio et al., "Assessing the Past and Promise of the Federal Employee Viewpoint
Survey for Public Management Research: A research Synthesis." Public Administration
Review. vol. 75, no. 3 (2015).
Fukuyama, Francis. "What is governance?" Governance. vol. 26, no. 3 (2013).
Ghani, Ashraf & Clare Lockhart. Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a Fractured
World. New York: Oxford University Press, 2009.
Golden, Miriam & Brian Min. "Distributive politics Around the World." Annual Review of
Political Science. vol. 16 (2013).
Hacker, Jacob S. & Paul Pierson. Winner-Take-All Politics: How Washington Made the Rich Richer,
and Turned its Back in the Middle Class. New York: Simon and Schuster, 2011.
194

مجرتم ةسارد
مانلا نادلبلا يف ةماعلا ةرادإلا ةساردل ةدنجأ

Hassan, Mai & Thomas O'Mealia. "Representative Bureaucracy, Role Congruence, and Kenya's
Gender Quota." Governance. vol. 33, no. 4 (2020).
Helmke, Gretchen & Steven Levitsky. "Informal Institutions and Comparative Politics: A
Research Agenda." Perspectives on politics. vol. 2, no. 4 (December 2004).
Honig, Daniel. "Case Study Design and Analysis as a Complementary Empirical Strategy to
Econometric Analysis in the Study of Public Agencies: Deploying Mutually Supportive
Mixed Methods." Journal of Public Administration Research and Theory. vol. 29, no. 2 (2019).
_______. "Information, Power, and Location: World Bank Staff Decentralization and Aid Project
Success." Governance. vol. 33, no. 4 (2020).
Hubert, John D. & Nolan McCarty. "Bureaucratic Capacity, Delegation, and Political Reform."
American Political Science Review. vol. 98, no. 3 (2004).
Hyun, Christopher, Alison E. Post & Isha Ray. "Frontline Worker Compliance with Transparency Reforms:
Barriers Posed by Family and Financial Responsibilities." Governance. vol. 31, no. 1 (2018).
Ingram, Hellen & Anne Schneider. "Improving Implementation Through Framing Smarter
Statutes." Journal of Public Policy. vol. 10, no. 1 (1990).
Jindra, Christoph & Ana Vaz. "Good Governance and Multidimensional Poverty: A Comparative
Analysis of 71 Countries." Governance. vol. 32, no. 4 (October 2019).
Kay, Kerenssa, Daniel Rogger & Iman Sen. "Bureaucratic Locus of Control." Governance. vol. 33,
no. 4 (2020).
Kelley, Judith & Beth Simmons (eds.). The Power of Global Performance Indicators. New York:
Cambridge University Press, 2020.
Kipling, Rudyard. "The English Flag." Kipling Society. at: https://bit.ly/3hdhJSb
Kumar, Tanu, Alison E. Post & Isha Ray. "Flows, Leaks and Blockages in Informational
Interventions: A Field Experimental Study of Bangalore's Water Sector." World Development.
vol. 106 (June 2018).
Levy, Brian. Working with the Grain: Integrating Governance and Growth in Development
Strategies. New York: Oxford University Press, 2014.
McCubbins, Matthew D., Roger G. Noll & Barry R. Weingast. "Structure and Process, Politics
and Policy: Administrative Arrangements and the Political Control of Agencies." Virginia
Law Review. vol. 75, no. 2 (1989).
McDonnell, Erin Metz. "Conciliatory States: Elite Ethno-demographics and the Puzzle of Public
Goods Within Diverse African States." Comparative Political Studies. vol. 49, no. 11 (2016).
195

 ددعلادعلا3 -  ددعلاادلجملا3 - ددعلاا
Issue 3 - Volume 2 - September 2021

McDonnell, Erin Metz. "Patchwork Leviathan: How Pockets of Bureaucratic Governance
Flourish within Institutionally Diverse Developing States." American Sociological Review.
vol. 82, no. 3 (2017).
Mele, Valentina & Paolo Belardinelli. "Mixed Methods in Public Administration Research:
Selecting, Sequencing, and Connecting." Journal of Public Administration Research and
Theory. vol. 29, no. 2 (2018).
_________. "Innovation policy in Italy (1993-2002): Understanding the Invention and Persistence
of a Public Management Reform." Governance. vol. 23, no. 2 (2010).
Merriam, Charles E. "Public Administration and Political Theory." Journal of Social Philosophy.
vol. 5, no. 1 (1940).
Miller, Gary J. & Andrew B. Whitford. Above Politics: Bureaucratic Discretion and Credible
Commitment. New York: Cambridge University Press, 2016.
Nabatchi, Tina. "Putting the 'Public' Back in Public Values Research: Designing Participation to
Identify and Respond to Values." Public Administration Review. vol. 72, no. 5 (2012).
O'Brien, Dianna Z. & Johanna Rickne. "Gender Quotas and Women's Political Leadership."
American Political Science Review. vol. 110, no. 1 (2016).
Onyango, Gedion. "Legislative Oversight and Policy-Reforms in 'Unsettled' Political Contexts of
Public Administration." International Journal of Public Administration. vol. 43, no. 3 (2020).
Opalo, Ken Ochieng. "Citizen Political Knowledge and Accountability: Panel Survey Evidence
on Devolved Government in Kenya." Governance. vol. 33, no. 4 (2020).
Pepinsky, Thomas B. Jan H. Pierskalla & Audrey Sacks. "Bureaucracy and Service Delivery."
Annual Review of Political Science. vol. 20 (May 2017).
Perry, James L. "Measuring Public Service Motivation: An Assessment of Construct Reliability
and Validity." Journal of Public Administration Research and Theory. vol. 6, no. 1 (1996).
Perry, James L. & Wouter Vandenabeele. "Public Service Motivation Research: Achievements,
Challenges, and Future Directions." Public Administration Review. vol. 75, no. 5 (2015).
Peterson, Derek. "Archive Catalogues." (2020). at: https://bit.ly/3BM5MM8
Pollitt, Christopher & Geert Bouckaert. Public Management Reform: A Comparative Analysisinto the Age of Austerity. New York: Oxford University Press, 2017.
Potter, Rachel Augustine & Charles R. Shipan. "Agency Rulemaking in a Separation of Powers
System." Journal of Public Policy. vol. 39, no. 1 (2019).
196

مجرتم ةسارد
مانلا نادلبلا يف ةماعلا ةرادإلا ةساردل ةدنجأ

Pressman, Jeffrey L. & Aaron Wildavsky. Implementation: How Great Expectations in Washington
are Dashed in Oakland. Berkeley: University of California Press, 1974.
Radin, Beryl A., Terry L. Cooper & Daniel McCool. "From Public Action to Public Administration:
Where Does It Lead?" Public Administration Review. vol. 49, no. 2 (1989).
Rasul, Imran & Daniel Rogger. "Management of Bureaucrats and Public Service Delivery:
Evidence from the Nigerian civil Service." The Economic Journal. vol. 128, no. 608 (2018).
Rasul, Imran, Daniel Rogger & Martin J. Williams. "Management, Organizational Performance,
and Task clarity: Evidence from Ghana's Civil Service." Journal of Public Administration
Research and Theory. vol. 31, no. 2 (2019).
Riccucci, Norma M. & Gregg G. Van Ryzin. "Representative Bureaucracy: A Lever to Enhance
Social Equity, Coproduction, and Democracy." Public Administration Review. vol. 77, no. 1
(January-February 2017).
Roberts, Alasdair. Strategies for Governing. Ithaca: Cornell University Press, 2020.
Robichau, Robbie Waters & Laurence E. Lynn, Jr. "The Implementation of Public Policy: Still the
Missing Link." Policy Studies Journal. vol. 37, no. 1 (2009).
Schuster, Christian, Jan-Hinrik Meyer-Sahling & Kim Sass Mikkelsen. "(Un)principled Principals,
(un)Principled Agents: The Differential Effects of Managerial Civil Service Reforms on
Corruption in Developing and OECD Countries." Governance. vol. 33, no. 4 (2020).
Shockley, Bethany et al. "Exaggerating Good Governance: Regime Type and Score Inflation
among Executive Survey Informants." Governance. vol. 31, no. 4 (October 2018).
Skowronek, Stephen. Building a New American State: The Expansion of National Administrative
Capacities, 1877-1920. New York: Cambridge University Press, 1982.
Stockemer, Daniel & Aksel Sundström. "Corruption and Woman in Cabinets: Informal Barriers
to Recruitment in The Executive." Governance. vol. 32, no. 1 (January 2019).
The World Bank. "World Bank country and lending groups World Bank." (2020). at: https://bit.ly/3A2TVZT
Thomann, Eva, Nadine van Engen & Lars Tummers, "The Necessity of Discretion: A Behavioral
Evaluation of Bottom-Up Implementation Theory." Journal of Public Administration
Research and Theory. vol. 28, no. 4 (2018).
Thomas, John W. & Merilee S. Grindle. "After the Decision: Implementing Policy Reforms in
Developing Countries." World Development. vol. 18, no. 8 (1990).
Wallace, Jeremy L. "Juking the Stats? Authoritarian Information Problems in China." British
Journal of Political Science. vol. 46, no. 1 (2016).
197

 ددعلادعلا3 -  ددعلاادلجملا3 - ددعلاا
Issue 3 - Volume 2 - September 2021

Weaver, Jeffrey. "Jobs for Sale: Bribery and Misallocation in Hiring." American Economic Review
(Forthcoming). at: https://bit.ly/2UMkO4i
Williams, Martin J. & Liah Yecalo-Tecle. "Civil Service Reform and Performance Management
in Ghana and Zambia Since 1990." Working Paper. International Growth Center (August
2019). at: https://bit.ly/3A9MPCF
Wilson, James Q. "Reinventing Public Administration." PS: Political Science and Politics. vol. 27,
no. 4 (December 1994).
Yesilkagit, Kutsal & Sandra Van Thiel. "Political Influence and Bureaucratic Autonomy." Public
Organization Review. vol. 8, no. 2 (2008).

198

