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عناصر التغيري احلكومي الناجح

عناصر التغيير الحكومي الناجح
تيرا أالس* -مارتن تشيتشنسكي **
يرى قادة القطاع العام وجود حاجة ملحة لتغيري اخلدمات احلكومية وتطويرها ،وابملقابل
ترى احلكومات حول العامل ضرورة إجياد طرق جديدة لتحقيق طموحات املواطنني ،يف الوقت الذي
يشعر فيه العديد بعدم الرضا واالستحسان؛ وابلتايل ،جيب على احلكومات يف كثري من األحيان
أن تبادر إىل تقدمي «الكثري مقابل القليل» يف البيئات اليت تواجه قيوداً مالية وقوى خارجية تعيق
التغيريات احلكومية.
قرابة نصف التغيريات احلاصلة يف القطاع العام لديها أكثر من حمفز واحد.
عدد احملفزات اليت دفعت ابلتغيري% ،

احملفزات اليت دفعت جبهود التغيري %

1

1

 .4احملفزات

 .3احملفزات

 .2احملفزات
 .1احملفزات
 .1البياانت املرجحة من حصة الناتج احمللي اإلمجايل لعام  2016ضمن البلدان اليت مشلتها الدراسة (األسعار احلالية ،وتعادل القوة الشرائية املعدلة) .العدد اإلمجايل للدول املستجيبة
غري املرجحة = .2.909

املصدر :مركز ماكينزي للدراسات االستقصائية حول التغيريات احلكومية ،كانون األول 2017

* تريا أالس إحدى كبار الباحثني يف مكتب ماكينزي يف لندن ،يرافقها ريتشارد دوبس الشريك الرئيس يف املكتب.
** مارتن تشيتشنسكي شريك منتسب يف مكتب ماكينزي يف ديب .وروالند ديلون شريك منتسب يف مكتب ماكنزي يف ملبورن.
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وأظهرت دراسة ملركز ماكينزي مدى صعوبة حتقيق هذه التغيريات بنحو صحيح ،إذ إنه على
وفق دراسة استقصائية أجريت على ما يقرب من  3000مسؤول ابلقطاع العام يف  18بلداً فإن
 %80من جهود احلكومة للتغيري قد ابءت ابلفشل ،ومشلت الدراسة وجهات نظر حول  80حالة
تغيري وعلى مقابالت معمقة مع  30شخصاً من قادة التغيريات احلكومية.
ما الذي مييّز  %20من حاالت التغيري الناجحة عن  %80من حاالت التغيري غري الناجحة؟
لإلجابة عن هذا السؤال استنتجت هذه الدراسة مخسة عناصر أساسية ،ووجدت أن تطبيق هذه
العناصر مجيعها يزيد من احتمالية جناح مبادرات التغيري بثالثة أضعاف املبادرات األخرى اليت ال
تطبق فيها هذه العناصر مجيعها .أما العناصر اخلمسة فهي كاآليت :القيادة امللتزمة ،واألهداف
واألولوايت الواضحة ،والتوازن والتنسيق يف اإلجناز ،والتواصل املقنع ،والقدرة على التغيري .وقد تبدو
هذه العناصر واضحة لكن اندراً ما تُطبّق بفاعلية إذ يصعب تنفيذها والسيما يف سياق الدورات
السياسية ،ونظم التوزيع املعقدة ،واجلهات املعنية املتعددة يف القطاع العام.
القيادة امللتزمة
لقد أوضحت جتربة قادة التغيري -الذين أجرينا معهم مقابالت -أن درجة عالية من االلتزام
الشخصي واجلهد -وغالباً الشجاعة احلقيقية لتحدي االتفاقيات القائمة -ضروراين لتطبيق العناصر
اخلمسة على أرض الواقع .وتؤكد دراستنا على هذا؛ إذ إن فرصة جناح قادة التغيري الناجح يف وضع
أمنوذج السلوك املتوقع للموظفني العاملني يف القطاع العام ِضعف فرصة نظرائهم يف املبادرات
غري الناجحة .وقد أخربان فريدريك رينفلت - Fredrik Reinfeldtرئيس وزراء السويد
السابق -قائالً“ :قضيت أكثر من  250يوماً على مدار مثاين سنوات يف التنقل داخل السويد،
لقد ذهبت يف كل مكان والتقيت مبوظفي اخلدمة املدنية وانقشت معهم ما كان حيدث يف أماكن
عملهم وسألتهم عما كانوا يشاهدونه” .ومن جهة أخرى ،خاطر زعيم آخر قمنا مبقابلته إبعادة
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االنتخاابت هبدف السعي وراء اإلصالح احلاسم للنظام املدرسي يف البالد .وحت ّدى زعيم اثلث
قواعد املشرتايت للحكومة املركزية لتعجيل التغيري ثقةً منه على أن إظهار النتائج املبكرة يستحق
اجملازفة.
وبطبيعة احلال ،فإن تطبيق ذلك أصعب من جمرد التحدث به ،ويكون لدى القادة -غالباً-
رأس مال سياسي حمدود ،وجيب عليهم اختيار كيفية إنفاق األموال حبذر .وقد ال يكون لديهم
املقدرة على استكمال اإلصالحات واسعة النطاق .وعلى سبيل املثال ،بعد قراءة املدة اليت خدم
فيها وزراء الصحة يف  23دولة حول العامل يف املدة من عام  1990إىل عام  ،2009جند أن
نصفهم خدموا يف مدة أقل من العامنيِ ،
وجتد احلكومات صعوبةً يف حتديد األولوايت بسبب مطالبة
العديد من أصحاب املصاحل بتحقيق مطالبهم اخلاصة.
وتع ّد حكومة مدينة (ميدلني الكولومبية) إحدى احلكومات اليت تغلبت على مثل هذه
التحدايت ،فكانت مدينة ميدلني معروفة أبهنا من أوىل املدن حول العامل بزايدة معدالت جرائم
القتل ،بيد أن احلكومة عملت على تغيري ذلك إذ اخنفضت معدالت اجلرمية بنسبة تزيد عن .%80
ويعود الفضل يف هذا التغيري امللحوظ إىل رؤساء بلدية ميدلني ،وإىل حكام مقاطعة أنتيوكيا اجملاورة،
والشراكات اليت بنتها املدينة مع القطاع اخلاص .وكان أحد هؤالء القادة (أنيبال غافرياي Aníbal
 ،)Gaviriaالذي شغل منصب حاكم مدينة ميدلني منذ عام  2004إىل عام  2007ومنصب
عمدة منذ عام  2012إىل عام  ،2015وقد ترجم غافرياي التزامه الشخصي إىل رؤية واضحة
وشعور املواطنني من أن مدينتنا فاشلة” .مشرياً إىل
بغية التغيري ،إذ قال“ :لقد واجهنا شكوكاً
َ
أن “إحداث التغيري يف العقليات -حينما بدأ الناس يف رؤية أنه من املمكن حتقيق إجنازات تعود
ابلفائدة على اجلميع -هو أهم مكسب”.
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األهداف واألولوايت الواضحة
ترسم التغيريات الناجحة صورة مقنعة لتوجه الرؤساء ،وجتعلها واضحة متاماً للموظفني يف
خيتص األمر ابألهداف ،تُبقي اجلهود الناجحة
القطاع العام واملواطنني عن ضرورة التغيري .وحينما ّ
حسن (خاميي سافيدرا تشاندويف Jaime
األهداف قليلة وحمددة ومبنية على النتائج ،فقد ّ
- ) Saavedra Chanduvíوزير التعليم السابق يف بريو -نظام التعليم يف البالد حتسينا
سريعاً بتيسري أكثر من  200هدف يف خطة من أربع حماور كي يفهمها املواطن االعتيادي.
وإبمكاننا أن نطرح مثاالً آخر كرئيس وزراء مقاطعة (أونتاريو) الكندية (دالتون مكجنيت
أصر على ضرورة إصالح التعليم يف
 ،)2013-2003( )Dalton McGuintyالذي َّ
املقاطعة ونتج عن ذلك حتسينات رائعة يف اجلودة .على سبيل املثال ،اخنفض عدد املدارس املعروفة
أبدائها املتواضع يف املقاطعة من  800إىل  63مدرسة .وكما أخربان ،فإن هذا النجاح مل يتحقق
إال من خالل حتديد األولوايت عرب جهود مضنية ،قائالً“ :لقد تعلمت أنه من املهم تسوية عدد
قليل من األولوايت“مؤكداً ” أننا أردان خفض ساعات االنتظار داخل املستشفيات ،ورغبنا بتقليل
طوابري املراجعني للمحاكم ،ولكن إذا حاولت تعبيد البحر فبالتأكيد لن تنجح؛ وهلذا السبب كانت
أعظم أولواييت هي التعليم”.
ووضع مكجنيت غاايت طموحة؛ ليزداد على إثره دافع مجيع املعنيني .إذ قال“:حينما
تعهدت لنفسي بزايدة نتائج االختبارات ومعدالت التخرج ،مل أكن أعلم كيف إبمكانين حتقيق
ذلك” .لكنه أيقن حينها أن عليه التواصل مع املعلمني مباشرة .قائالً” :لقد فعلت كل ما بوسعي
لتوظيف املعلمني يف القضية من خالل التعامل معهم ابحرتام ،واستثمارهم يف بناء القدرات عرب
وعلي
توجيهاهتم وسعيهم لزايدة معدالت التخرج ونتائج االختبارات؛ مما جعل اجلهد يقع عليهم َّ
كذلك”.
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التوازن والتنسيق يف التنفيذ
تتسم جهود التغيري الناجحة ب�نُُهج ذكية يف التوزيع ،ختتلف بنح ٍو ملحوظ عن ال�نُُهج التقليدية
يف القطاع العام هبدف وضع السياسات وتنفيذها ،ويتطلب النهج الذكي سرعة مطردة وتسلسالً
هرمياً أكثر سالسة مع تعاون وثيق بني خمتلف اهليئات واالختصاصات ،فضالً عن املرونة الالزمة
حلل املشكالت عند ظهورها .ويتطلب وجود فريق للتغيري متم ّكن لتحفيز وترية التقدم وتتبعه .وعلى
نسق فريق متخصص برانمج التغيري يف ( )%51من عمليات التغيري الناجحة يف
وفق دراستنا ،فقد ّ
حني كان هذا الفريق حاضراً يف ( )%26فقط من عمليات التغيري غري الناجحة.
أنشأ رئيس الوزراء (ديفندرا فادنفيس  )Devendra Fadnavisيف والية مهاراشرتا
اهلندية غرفة عمليات يف عام  2015يقتصر عملها على تسريع إجناز البُىن التحتية ،ويف مثل هذه
املنطقة املكتظة ابلسكان اليت تشهد تراكماً يف حجم العمل املتأخر يف إجناز البىن التحتية اليت متتد
من الطرق إىل موارد املياه والصرف الصحي ،حتتاج إىل خطوات أسرع إلجناز هذه الرتاكمات.
وتعقد غرفة العمليات اجتماعات منتظمة تبحث من خالهلا عن القضااي اليت تعيق كل مشروع،
ويرأس هذه االجتماعات رئيس الوزراء وهي جتمع رؤساء خمتلف األقسام واهليئات؛ حىت يتمكنوا
من اختاذ القرارات على الفور حلل القضااي ،وقد م ّكن هذا الرتكيز واختاذ اإلجراءات بنح ٍو أسرع يف
تسريع هذه القضااي وإجنازها وتنفيذها ،وعملت والية مهاراشرتا أيضاً على تطوير خطوط املرتو،
إذ أصبح مداها يصل إىل  250كيلومرتاً مقارنة يف العقد السابق إذ كان يرتاوح  11كيلومرتاً فقط.
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التواصل املقنع
تتواصل كل حكومة مع شعبها ،لكن القلة فقط من يفعل ذلك بفاعلية لكسب قلوب
مواطنيها وعقوهلم .وإن  %90من املشاركني يف دراستنا حول التغيري أكدوا أن التواصل مع املوظفني
الذين حيتكون مباشرة مع املراجعني سيحقق جناحاً أكرب ،وحتتاج عمليات التغيري إىل اتصاالت
خمططة جيداً ،ومتعمقة وصادقة مع اجملاميع املتأثرة ابلتغيري والسيما موظفي اهليئات نفسها.
وتقدم اململكة املتحدة مثالني توضيحيني جليني هلذه احلاجة ،األول :مشروع مكافحة
احلرائق  ،FiReControlالذي أُنشئ يف عام  2004لدمج  46مركزاً حملياً ملكافحة احلرائق
يف تسعة مراكز .وعلى وفق املكتب الوطين ملراجعة احلساابت يف اململكة املتحدة ،فإن هذا اجلهد
مل يقم بعمل يذكر يف حتقيق اهلدف املرجو من حتويل املراكز إىل خدمات اإلطفاء احمللية ،ومل أيخذ
ابحلسبان ما يكفي الحتياجاهتم واهتماماهتم؛ ونتيجةً لذلك ،مل يدعم املستخدمون املشروع وفشل
يف توفري نظام يستويف متطلباته؛ وعليه أُلغي يف عام  2010بعد أن أهدر حنو  700مليون دوالر.
واآلخر :تغيري مكاتب التسجيل العقارية  HM Land Registryاليت تتمثل مهمتها
يف محاية حقوق األراضي واملمتلكات يف اململكة املتحدة .وقد عُ نّي (غراهام فارانت Graham
 )Farrantرئيساً تنفيذايً ورئيساً ملكتب التسجيل العقاري يف عام  2015وكان مكلفاً بتحويل
املؤسسة إىل “سجل عقاري رائد يف العامل بغرض السرعة والبساطة واتباع النهج املنفتح لنشر
البياانت”؛ فابتدأ فارانت عملية التغيري عرب إجراء لقاءات مفتوحة مع مجيع املوظفني البالغ عددهم
 4آالف موظف يف شكل جماميع تتألف من  30إىل  50موظفاً يف وقت واحد ،وعلِم فارانت أن
موظفي  HM Land Registryشعروا ابلشغف حيال احلفاظ على سالمة نظام تسجيل
امللكية ،وساعدت هذه املعلومة فارانت على صياغة رسالة تغيري حتث مباشرة على املضي قدماً
مهام متخصصة عوضاً عن الرتكيز ببساطة على املكاسب
ابملهمة املهنية واسعة النطاق اليت تبدو ّ
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الناجتة عن زايدة الكفاءة كما فعل أسالفه ،وقدم أيضاً مدونة أسبوعية مسحت للموظفني بنشر
تعليقات ويستجيبوا ألفكار الناس وأرائهم .لقد عبرّ فارانت عن اهتمامه آبراء املوظفني ،ورغب
بتعزيز نقاط القوة والكفاءة يف املنظمة ،وساعد هنج فارانت التعاوين يف النجاح املستمر للتغيري
الكامل مما قلل بنحو كبري من تراكم القضااي املتأخرة.
القدرة على التغيري
حتتاج احلكومات إىل إعادة التفكري يف هنجها فيما خيص قدرات اخلدمة العامة ،إذا أرادت
أن تزيد من فرص جناحها يف برامج التغيري الرئيسة ،وصقلت احلكومات على مدى قرون مهاراهتا
يف جماالت مثل السياسة والسياسات الدبلوماسية .أما اآلن فهي حباجة إىل بناء قدرات جديدة
احلث على السرعة يف تغيري طريقة تقدمي اخلدمات؛ ومن أجل اكتساب القدرات املناسبة يتعني
و ّ
على احلكومة يف بعض األحيان توظيف قادة التغيري من ذوي اخلربة من خارج احلكومة واالستفادة
من توجهاهتم ليصبحوا جزءاً ال يتجزأ من الفريق .ولكنه يتطلب أيضاً الرتكيز على بناء القدرات
الداخلية كما أوضحت نتائج دراستنا .وحينما قاران بني التغيريات الناجحة وغري الناجحة وجدان
أن األوىل كانت أكثر قدرة بثالث مرات على تدريب املسؤولني عن املبادرات يف املهارات القيادية
للتغيري ،وكانت أكثر قدرة مبرتني على تقدمي برامج بناء قدرات املوظفني الذين شاركوا يف التغيري.
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ميكن أن تشكل أوجه القصور يف القدرات مشكلة يف عمليات تغيري القطاع العام ،لكن برامج التحسني ميكن أن تعزز النجاح

التغيريات غري الناجحة
اإلجراءات املتخذة خالل عمليات التغيري ،نسبة مئوية من إمجايل املشاركني

التغيريات الناجحة متاماً

القدرات خالل عمليات التغيري ،نسبة مئوية من إمجايل املشاركني

قادة التغيري املدربني على
اكتساب املهارات القيادية املتغرية
برانمج بناء القدرات املصمم
ملساعدة املوظفني على حتقيق
أهداف عمليات التغيري
برانمج توظيف ذوي الكفاءات
الشامل املصمم لتوظيف
األشخاص عند احلاجة

اإلدراة التشغيلية واإلجناز
املشاريع وإدارة التغيري
الرقمية والتحليلية
العالقات العامة واالتصاالت

املصدر :مركز ماكينزي للدراسات االستقصائية حول التغيريات احلكومية ،كانون األول 2017

وكانت إحدى جهود التغيري يف القطاع العام اليت أدركت أمهية القدرات يف إحداث التغيري
هي جهود اهليئة االحتادية للضرائب يف إثيوبيا ،اليت شرعت يف بذل جهود طموحة لتحسني فاعلية
حتصيل الضرائب يف البالدُّ .
وتعد القدرات التغيريية شراين احلياة الذي صممت من أجله اهليئة
برانجمها ،ويتألف هذا الربانمج من ورشة عمل لفريق كبري يُناقش عربها الرؤى املشرتكة لإلصالح
اليت يوافق عليها القادة ،فضالً عن حتديد القيم اليت يرغب القادة إبظهارها إىل عامة الشعب ،وأيضاً
عرض التزاماهتم الشخصية الواضحة للربانمج .وتلقى أكثر من  200موظف من موظفي خدمة
العمالء التدريب على كل من املهارات الضريبية اخلاصة (مثل تتبع حتصيل الديون) وقدرات إجناز
املشاريع.
وهناك مثال آخر هو إحداث التغيري يف أعمال الشرطة يف نيوزيلندا ،الذي بدأ يف عام
 .2009وكانت أوىل العناصر األساسية حنو التغيري هو أمنوذج املنع األول الذي تعامل مع األسباب
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األساسية للجرمية؛ وابلتايل يتطلب االخنراط مع اجملتمع .وإلجراء هذا التغيري ،تلقت قوات الشرطة
تدريباً يف أنشطة الشرطة الوقائية وأساليب االخنراط مع اجملتمع.
إىل جانب العناصر اخلمسة املذكورة آنفاً و ِ
ضع املواطنون يف صميم عمليات التغيري
ُ
إن مهمة تغيري مؤسسات القطاع العام الكبرية مهمة شاقة ،ابلنظر إىل ارتفاع نسبة اإلخفاقات
املوضحة يف دراستنا ،ومن خالل دمج العناصر اخلمسة ،ميكن لقادة القطاع العام حتسني فرص
جناحهم بنحو كبري (الشكل التوضيحي  ،)3ومع ذلك ،فقد حددت دراستنا أساليب مستوحاة من
التكنولوجيا لتحقيق تغيري أسرع وأفضل ،ومن هذه األساليب :جتربة املواطن ،والتفكري التصميمي،
واملمارسات اإلدارية السريعة.
جناح التغيريات احلكومية بثالثة أضعاف عند دمج العناصر اخلمسة
عدد العناصر اخلمسة « »Five Csاليت �نُّفذت خالل جهود عمليات التغيري ،أما نسب التغيريات فهي مصنفة على أساس النجاح التام

مالحظة :استناداً إىل اإلجراءات االستقصائية ذات الصلة لكل من العناصر اخلمسة ،كانت أحجام العينات لعدد العناصر كما أييت,3:441 ,2:590 ,1:659 ,0:747 :
 .5:134 ,4:338أما البياانت فقد ُرجحت بواسطة نسبة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي ،وملعرفة التفاصيل تتبع معايري مركز ماكينزي الرتجيحية الفصلية
املصدر :مركز ماكينزي للدراسات االستقصائية حول التغيريات احلكومية ،كانون األول 2017
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تستخدم املنظمات الرائدة مفهوم جتربة املواطن ملعرفة جتارب املواطنني مع اخلدمات ،مثل:
وسائل النقل العام ،وتراخيص األعمال؛ وهي تعتمد على التفكري التصميمي إلعادة تشكيل مثل
هذه اخلدمات بطريقة توحد بني احتياجات الناس ،وإمكانيات التكنولوجيا ،ومتطلبات املنظمة
املوردة .وينشرون أنشطة سريعة لتصميم األمنوذج األويل وجتربته مع املستخدمني.
تسمى الوكالة اليت تدير السجون يف الوالايت املتحدة بـ «قسم اإلصالحات» الذي يقدم
مثاالً على العديد من هذه االبتكارات ،وقد سعى هذا القسم إىل التقليل من العنف داخل السجون
واحلد من امليول إىل االنتكاس بني املئات من اجلناة .ويف أحد املشاريع ،استخدمت الوكالة عنصر
التفكري التصميمي مبا يف ذلك «دراسة أتريخ مسرية اجلناة»؛ لتحسني فاعلية إعادة التأهيل.
وقد حددت الوكالة «شرحية اجلناة» استناداً إىل عوامل مثل التعليم ،والعمالة ،والعالج السلوكي،
والصحة العقلية.
وصمم فريق التغيري «مسرية حياة اجلناة» لكل شرحية منهم؛ وكان اهلدف هو السماح
ملوظفي قسم اإلصالحات بوضع أهداف إلعادة أتهيل اجلناة واملباشرة بوضع برامج مناسبة من
بداية إقامة اجلاين عرب إطالق سراحهم املشروط وإعادة اخنراطهم يف اجملتمع ،واستخدمت حكومة
أخرى تصميماً آخر أطلقت عليه اسم «مسرية حياة املواطن» لتيسري عملية أتسيس منشآت طبية،
وهي أولوية سياسية للبلد املعين (الشكل التوضيحي .)4
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إبمكان الرتكيز على مشوار حياة املستخدم أن يدعم التسهيل والتوحيد ،كما يتضح يف عينة مسرية حياة املواطن فيما خيص إنشاء مرافق للخدمات الطبية
الكياانت احلكومية املشاركة يف مسرية احلياة

حبث الفرص

1
مسيرة حياة
متكاملة

الرتاخيص واملوافقات
التحضري للبناء

1
قنوات رقمية

عالمة ابرزة تنظيمية (على
سبيل املثال ،رخصة جتارية)

12
خدمات حكومية
غري متكاملة
8
قنوات رقمية

تعيني املوظفني
الفحص النهائي

1
تسليم الملفات

15
امللفات

إطالق اخلدمة

إطالق اخلدمة

املصدر :مركز ماكينزي للدراسات االستقصائية حول التغيريات احلكومية

وتستخدم احلكومات اليت تستطلع اآلفاق املستقبلية لعمليات التغيري التكنولوجيا للتواصل
مع املواطنني بنح ٍو أكثر نشاطاً وإبداعاً ،ففي اهلند -على سبيل املثال -أطلقت احلكومة موقعاً
إلكرتونياً بعنوان ( )My Govيف عام  2014لدعوة املواطنني مبشاركة آرائهم وأفكارهم
واهتماماهتم .وإىل اآلن شارك ما يقرب من مليوين مواطن عرب تقدمي اقرتاحاهتم يف القضااي السياسية،
فضالً عن القضااي األخرى كمشكالت التلوث البيئي وتعليم الفتيات واخلدمات الصحية ،وكانت
إحدى االقرتاحات املقدمة عرب املوقع هو حتويل مكاتب الربيد يف الريف إىل بنوك صغرية لزايدة
الشمول املايل ،وهي فكرة مدرجة يف ميزانية اهلند لعام  ،2015وحبلول آذار عام  ،2017اُفتُتحت
فروعاً مصرفية يف  25ألف مكتب بريدي ،ويضع هذا التخطيط التشاركي املواطنني يف قلب تصميم
اخلدمات وإجنازها بفاعلية.
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وحيتاج العامل اآلن إىل ضرورة إجراء عمليات تغيري حكومية انجحة لتحسني اخلدمات
الصحية ،والتعليم ،وتشجيع النمو ،وخلق فرص للعمل ،وجعل البالد صاحلة للعيش ،وحتسني
امليزانية احملدودة للقطاع العام؛ وابلتايل استعادة ثقة املواطنني بقدرات احلكومة يف حتقيق املطالب.
وعلى الرغم من أن نسب الفشل هلذه اجلهود مرتفعة ،بيد أن هناك عدة أسباب لالعتقاد إبمكانية
حتسينها جذرايً؛ ومن أجل جناح هذه اجلهود ،فإن على القادة االلتزام ،والرتكيز ،والتعاون ،واالنضباط
عد نظر لبلورة سلسلة من القدرات واإلمكاانت لعهد
املتواصل؛ لتحقيق اإلجناز وأن يكون لديهم بُ ُ
جديد من احلكم.

املصدر:
https//:www.mckinsey.com/industries/public-sector/
our-insights/elements-of-a-successful-governmenttransformation?cid=other-eml-alt-mip-mck-oth&1807-hlki
d=e9c815ba8aca4fa5849902bfa72ca57a&hctky&2382689=hd
pid38=d6ad1f641-e-4189-8722-bf82a7a510a5
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