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  الممخص:

نظمة اسات العامة بمكنة تقميدية تتمسؾ بالمفاىيـ القديمة لألت السيبدأ
التجديد  إلىمف اغتصاب السمطة  ا ابتداءً ا وسياسي  اسية التي يتـ التسويغ ليا قانوني  السي

  .لخ.. إ.الوراثة واالختيار الذاتي والقرعة إلىالذاتي في الحكـ 

عامة لمحكومات التي كانت ال مرحمة تعاظـ دور السياسة إلىاالنتقاؿ  بدأ
سي والعقالني والواقعي واستعماؿ أسموب الحتمية الضابطة دوارىا بيف السياتتبايف أ

, لـ الخارقة لغرض بناء مرحمة ميمةوضع مصطمح السمطة  إلىوصمت القناعو  إلى
والعمميات والسموكيات والعمؿ عمى  المؤسساتييتـ ب بؿ بدأ ,يقؼ العالـ عند ىذا الحد

ؿ النظاـ التنظيمي مف دستور وشك المبررات الفمسفية لوجود الحكومة وبنائيا دراسة
 ,ومف ىنا ,دارية التي تقع عمى عاتقياوالسمطات ودورىا والمسئوليات السياسية واإل

الرشيدة  يا ليسيؿ اختيار السياسةأنواعماـ بما يعرؼ بالسياسات العامة و ازداد االىت
  .المتداخمة وفؽ الظروؼ السياسية السمطةمتغير التي تتناسب مع 
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Abstract: 

Public policies began with a traditional accent, sticking to 

the old concepts of political systems that are legally and 

politically justified, from the usurpation of power to self-renewal 

in government to inheritance, self-selection, lottery, etc. 

The transition to the stage of the general policy role of the 

governments whose roles varied between the political, rational, 

and realistic and the use of the inevitable control method reached 

the conviction reached the status of the supernatural authority for 

the purpose of building an important stage, the world did not stop 

at this point, but seemed interested in the institutions, processes 

and behaviors and work to study the justifications The 

philosophical existence of the government and its organizational 

structure of the constitution, the form of the system, the 

authorities and their role, and the political and administrative 

responsibilities that fall on them. Hence the increased interest in 

what is known as public policies and their types, so that it is easy 

to choose a rational policy that is compatible with the power 

variable according to the interrelated political conditions.     
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 :المقدمة

لفيميا متسع مف الوقت  التي لـ يكف الميمةتعتبر السياسات العامة مف العمـو 
ا مما جعؿ مفاىيمي   العامة تعتبر حديثةالسياسات ف , وأخاصة مف قبؿ األنظمة السياسية

  .دارية واقتصادية واجتماعيةبيا ودراستيا وفؽ محاور سياسية وا   التوعيةتطبيقيا يسبؽ 

 إلىمى استراتيجيات ونظريات واستندت أثناء تنفيذه ياسات العامة عبنيت الس
 اإلزدواجلـ يكف منيا ماىو واضح بقدر ماىو مستعمؿ مما خمؽ نوع مف  أنواع

عف إجراءات  عبارةامة والسياسات التي ىي السياسات العو  المفاىيمي بيف السياسة
ليات قيا مع السياسات العامة التي ىي آدارية يكثر مف استعماليا رغـ عدـ تطابإ

  .ا ما تستبدؿا ما تعدؿ ونادرً وممارسات لمنظاـ السياسي غالبً 

نظمة القديمة لألتقميدية تتمسؾ بالمفاىيـ  بدأت السياسات العامة بمكنة
التجديد  إلىا ابتداًء مف اغتصاب السمطة ا وسياسي  اسية التي يتـ التسويغ ليا قانوني  السي

مرحمة  إلىبدأ االنتقاؿ  .لخ.. إ.الوراثة واالختيار الذاتي والقرعة إلىالذاتي في الحكـ 
دوارىا بيف السياسي عامة لمحكومات التي كانت تتبايف أال تعاظـ دور السياسة

وضع  إلىوصمت القناعة  إلىسموب الحتمية الضابطة لعقالني والواقعي واستعماؿ أوا
لـ يقؼ العالـ عند ىذا الحد بؿ  ,مصطمح السمطة الخارقة لغرض بناء مرحمة ميمة

المبررات الفمسفية  السموكيات والعمؿ عمى دراسةوالعمميات و  المؤسساتبدا ييتـ ب
ؿ النظاـ والسمطات ودورىا التنظيمي مف دستور وشك لوجود الحكومة وبنائيا

دارية التي تقع عمى عاتقيا ومف ىنا ازداد االىتماـ بما والمسئوليات السياسية واإل
الرشيدة التي تتناسب مع  يا ليسيؿ اختيار السياسةأنواعمة و يعرؼ بالسياسات العا

  .المتداخمة وفؽ الظروؼ السياسية السمطةمتغير 
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 العام طاراإل

  :همية البحثأ

ة التي صؿ وماىية السياسات العامتنبع أىمية البحث مف كونو يشرح أ
  .كثر مف كونيا عمميةأساسيات سياسية أ إلىتنتيجيا الحكومات مستندة 

  :هدف البحث

ا حقيقية تخدـ سسً السياسات التي تكوف أ أنواعإف اليدؼ مف ىذا البحث بياف 
  .ثناء صنع سياسات تكوف متوائمة مع المتطمبات العامةالنظاـ السياسي في ميامو أ

  :مشكمة البحث

تطبيؽ السياسات العامة دوف تحديد النوع و  مشكمة البحث باختيار تبدأ
  .النظاـ السياسي والمتغيرات المجتمعية في الدولة طبيعةالمناسب الذي يتوافؽ مع 

 :فرضيه البحث

ف يتزامف ويتطابؽ مع المشكمة يفترض البحث أف نوع السياسات العامة يجب أ
  .المطموب مف النظاـ السياسي معالجتيا وتجاوزىا عف طريؽ تحقيؽ الرضا العاـ

  :منهجية البحث

وصاؼ لما يتطمبو مف تعاريؼ وأالتحميمي المنيج الوصفي  إلىاستند البحث 
خمفية وكذلؾ المنيج التاريخي الذي يعطي ال ,عممية لفيـ ماىية السياسات العامة

 . لممصطمح الحقيقيةالتارخية 
  :البحث هيكمية

  :يتكون البحث من فصمين
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 األولالفصل 

 التاريخ السياسي لمسياسات العامة

 األولالمبحث 
 االسياسات العامة مفاهيمي  

 في وىي ,السياسي النظاـ في حكومةمل مخرج أساسي العامة السياسة تمثؿ
 توضع فال .النظاـ السياسي داخؿ نفس اإلداري لمجياز أساسي مدخؿ الوقت نفس

 نظاـ مف تختمؼ التي جراءاتواإل المؤسسات مف العديد جيد نتيجة أال عامة سياسة
 الجياز أماـ لمعمؿ األساسي االتجاه تمثؿ النياية في أنيا الإ آخر إلى سياسي
 نعيش أننا بالقوؿ التنفيذية السمطة أىمية إلىف ندرسو أ جيمس أشار وقد ,اإلداري
 التنفيذية القيادة عمى اكمي   معتمدة الحكومة فعالية تكوف الييمنة التنفيذية وفييا مرحمة
  .العامة السياسات وتنفيذ رسـ في

  :التاريخ السياسي لمسياسات العامة

أف وصمت لمشكؿ  إلىات العامة تمر بمراحؿ عبر الزمف خذت السياسأ
جراءات ويمكف تحديدىا ب  : (1)اآلتيالحالي مف آليات ومفاىيـ وا 

  :النطاق الضيق -ىاألولالمرحمة 

ت حيث كان ,منتصؼ القرف التاسع عشر إلىيرجع تاريخ السياسات العامة 
ساس السمطات عمى أ ,السياسات العامة بالجامعات مرحمة االىتماـ التقميدي بدراسة

وقد  ,التشريعية والتنفيذية والقضائية وفصؿ السمطات والعالقة بيف المؤسسات والدستور
  .نحت منحى بعيد عف االىتمامات العامة
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  :في كل مكان السياسة -المرحمة الثانية

 تأخذ, حيث بدأت السياسات القرف العشريف إلىيعود تاريخ ىذه المرحمة 
يجد نفسو وذاتو ما غير سياسي  امرً رابطية عف طريؽ أف يكوف أليو تتوجياتيا ضمف إ

  .مور السياسيةفي الواقع ضمف األ
  :التوجه السموكي -المرحمة الثالثة

, حيث تقع ىذه المرحمة في منتصؼ القرف العشريف بيف الحربيف العالميتيف
عماؿ الحكومة وتحميؿ التركيز عمى السموؾ المصاحب أل تأخذالسياسات  دراسةت بدأ

والتركيز عمى  ,فراد والجماعاتعد النفسية واالجتماعية لسموؾ األودراسة القوا ,السموؾ
, وبالتالي دراسة السموؾ التصارعي بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية والقضائية

  .عمى وصؼ مضموف السياسات العامةنشطة والتركيز العمميات واألسباب والنتائج واأل
  :تدخل الدولة التحميمي -الرابعةالمرحمة 

نيا نحت ؛ ألوصنفت كمرحمة ,بدأت ىذه المرحمة بعد الحرب العالمية الثانية
مفيـو السياسات العامة والتبصر بأىدافيا ضمف حيث بدأ التركيز عمى  ,منحى تحميمي

  .بزيادة تدخؿ الدولة الدعوةوتنامي  المتوفرةمكانات ويات واإلاألولتحميمي حسب  إطار
  :االنبعاث الفكري التجريبي -الخامسةالمرحمة 

يف االىتماـ بجوانب فكرية ظير في منتصؼ الخمسينات مف القرف العشر 
خذ انبعاث عمـ السياسات العامة بطابعو الفكري والتجريبي بجيود ىارولد تجريبية, وأ

لمعمميات البنائية والتوزيعية لمقيـ والمنافع  اساسً ي جعؿ السياسة أالذ *السويؿ
  .العامة وتنفيذىا السياسةالمتضمنة في رسـ 
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  :مرحمة المجال العام-المرحمة السادسة

ت حيث راحت تشتمؿ عمى نشاطا ,11ت ىذه المرحمو في القرف أبد
وكذلؾ  ,ي عاـ وسموؾوتفاعالت لمنظومة المدخالت مف أحزاب وجماعات ورأ

  .منظومة المخرجات مف نشاطات وقرارات وتنظيمات وىيئات حكومية ومحمية
  :التفاعل العام -المرحمة السابعة

حيث حصؿ تبدؿ بدور الدولة  ,11ظيرت ىذه المرحمة في منتصؼ القرف 
وارتفاع مستويات التفاعؿ وتعاظـ دور الشركات بالقطاعيف العاـ والخاص وظيور 

عمى التدخؿ بسياسات الدولة العامة  مية وظيور قدراتيا السريعةو المنظمات غير الحك
  .والداخمية وتعديميا وتوجيييا والتركيز عمى دور الفاعميف الجدد في السياسات العامة

نظمة يدية تتمسؾ بالمفاىيـ القديمة لألتقم بدأت السياسات العامة بمكنة 
التجديد  إلىمف اغتصاب السمطة  ا ابتداءً ا وسياسي  اسية التي يتـ التسويغ ليا قانوني  السي

مرحمة حيث تعتبر  ,لخ.. إ.الوراثة واالختيار الذاتي والقرعة إلىالذاتي في الحكـ 
الثاني  –قانوني  األوؿ :الذي يمثؿ تعبيريف المصطمحات التقميدية لمنظام السياسي

سي ظير طرح وبعد زيادة االنتقادات عمى المفيوـ القانوني لمنظاـ السيا ,سياسي
الذي اعتبره عمـ األنظومة ليعبر عف  )*(((Harold Laswell ىارولد السويؿ

صبحت غايو , أومف ىنا ,ار تفاعالت مترابطة وعناصر مختمفةدو مجموعة أ
  :(1)مبنية عمى السياسييف في وضع سياسات عامة

  .دوار المجتمعتعييف أ -
  .ىداؼ المجتمعتحقيؽ أ -
  .االجتماعي والرفاة مفواألالبحث عف الييبة والنفوذ  -
  يادة مشاركة المواطنيف في السياسة.ز  -
  .بناء سياسات حكيمة -
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عامة لمحكومات التي كانت ال مرحمة تعاظـ دور السياسة إلىتـ االنتقاؿ 
سي والعقالني والواقعي واستعماؿ أسموب الحتمية الضابطة دوارىا بيف السياتتبايف أ

وضع مصطمح السمطة الخارقة لغرض بناء مرحمة ميمة  إلىوصمت القناعو  إلى
  .دارية وسياسيةوفؽ اعتبارات عممية ومينية إدائية النظام السياسي مرحمة أتعبر عف 

والعمميات والسموكيات  المؤسساتييتـ ب ـ يقؼ العالـ عند ىذا الحد بؿ بدأل
التنظيمي مف دستور  المبررات الفمسفية لوجود الحكومة وبنائيا والعمؿ عمى دراسة

حيث بدأ مف ىذه  ,داريةؿ النظاـ والسمطات ودورىا والمسئوليات السياسية واإلوشك
  :(3)السياسات العامة مف زوايا إلىالمرحمة النظر 

 . نشاطاتو النظاـ السياسي بممارسة العامة كمتغير تابع وكنتيجة لقياـ السياسة -
  .ثيرىا عمى قطاعات وموسسات الدولةالسياسة العامة كمتغير مستقؿ مف حيث تأ -
مما يضفي سمو التعقيد والتداخؿ عمى  السياسة العامة كعممية مستقمو وتابعة -

  .عمؿ الدولة وموؤسساتيا

 اإلنسانيةعمى الحاجات  ه السياسات العامةلـ يقؼ األساس التاريخي لنشأ 
سياسة الدولة مرحمة التركيز عمى ىمية ىي , ولكف بدأ مرحمة أكثر أوتعاظميا

فنجد كؿ نظاـ كاف  ,الدولة األـ في احتضاف مواطنييا وتوفير وسائؿ رفاىيـ ،الرعائية
  :(4)لو سياساتو التي تتناسب مع طبيعتو فمثال

 ,حد كبير إلىالسياسات العامة لمدولة مركزية  الدوؿ االشتراكية السابقة كانت -
التي تنفذ مف خالؿ , والدولة ىي فالحزب الحاكـ ىو الذي يخطط لمبرامج

 جيزتيا التنفيذية المختمفة.أ
ف ظيرت الدولة كمخطط لعمميات رسـ السياسات العامة, األنظمة الرأسمالية وا   -

مع العديد مف العوامؿ والقوى كانت تتداخؿ وتتشارؾ مع أجيزة الحكـ في رسـ 
  .الصورة النيائية لمسياسات العامة وتنفيذىا

ؿ الدولة واحتكارىا لمسياسات العامة يفشؿ خذ مفيـو تدخأنظمة العولمة أ -
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ىنا ظيرت , و بحجة فشؿ الدولة في النجاح بإدارة الكثير مف القطاعات
ومف ىذه المصطمحات  مصطمحات جديدة لمسياسات العامة ولمنظاـ السياسي

 .ياأنواعف الدولة والمجتمع والالمركزية و دارة شؤو إ

 :وىي ميمةت عميو متغيرات ف ظيور السياسات العامة انعكسيرى الباحث أ

التي جعمت مف الدولة  النظرة التقميدية مع ظيور المتغيرات األوؿالمتغير  - 1
  .ا في صنع السياسات العامةفاعال رئيسً 

فقد تحولت مف فاعؿ  ,المتغير الثاني التغير الذي طرأ عمى دور الدولة ذاتو – 1
ممثؿ لممجتمع في  إلى ,ومركزي في تخطيط وصنع السياسات العامة رئيس

تقرير ىذه السياسات وتنفيذىا, ووسيط بيف الفئات والطبقات في حؿ 
  .ومالكة لممشروعات ومسئولة عف حسف إدارتيا ,المنازعات

المتغير الثالث ىو تنامي دور الشركات العالمية والشركات متعددة الجنسيات  – 3
 .في التأثير عمى صنع السياسات العامة

ابع ىو التحوالت في أسموب اإلدارة العامة التقميدي الذي انتقؿ مف المتغير الر  – 4
عطاء  إلى ,احتراـ األقدمية, والتدرج الوظيفي التمكيف والتركيز عمى النتائج, وا 

  .فرصة كبرى لممسئولية الفردية مف خالؿ ىيكؿ إداري متكامؿ

ا مامً كثر اىتا أخذت السياسات العامة منحى جديدً بمجموع ىذه المتغيرات أ
عامة رشيدة تحت مظمو دولو رعائية  ي بناء أسس سياسةوسع فوأكثر فاعمية وتوجو أ

 االستقرائي لطبيعة إلىد اف انتقمت مف التوجو التقميدي بع ,حامية لممتطمبات العامة
  .النظاـ السياسي
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 المبحث الثاني

 ماهية السياسات العامة

تسميط الضوء عمى  اوالكثير مف الكتاب والمفكريف حاولو  ,ظيرت عدة تعاريؼ
ىمية كس معاني ليذا المفيوـ الكبير األالسياسات العامة مف خالؿ حروؼ مرسومة تع

 : (5)ونذكر منيا

J.Dewey))))  بناء عاـ  نيا "أعرؼ السياسات العامة عمى  األمريكيالفيمسوؼ
فراد والجماعات المرتبطيف فييا نيا نتائج تتعدى تأثيرىا نطاؽ االحيث تتولد ع

نيا " منطمؽ السياسات أعرفيا ب ((((Mark Lindenberk بصورة مباشرة "
  .خذ والجذب والمساومات "عممي يخضع لعمميات األ –براغماتي 

Benjamin Crosby))))  عممية نظامية تحظى بميزات "أنيا نظر لمسياسات عمى
ير عمف يحوز عمى ماذا ومتى وكيؼ ولمتعبدينامية متحركة لممبادلة والمساومة 

يسيطروف عمى  الذيف القوةصحاب النفوذ و " إرادة أ نيا: إ" وقاؿ ؟.حصؿ عميوأ
 .محاور المنتظـ السياسي ونشاطاتو وموسساتو "

Cabriel Almond)))) " عؿ مدخالت مع محصمة عممية منتظمة مف تفااعتبرىا
داء النظاـ السياسي وقدرتو مف خالؿ قرارات وسياسات مخرجات لمتعبير عف أ

 متخذة" 

Barbara McLennan)))) نيا " توجيات ناجمة عف العمميات الحكومية إ :قالت
 .النظاـ السياسي " إلىمف قبؿ النظاـ االجتماعي  الموجيةاستجابو لممطالب 

 Henry Tony))))  رات حداث تغيخالؿ الحكومة إل الوسائؿ الفنية مف"نيا إقاؿ
 ." داخؿ النظاـ االجتماعي لمدولة



 فرح ضياء حسين أ.م.د.                                                                  السياسات العامة أنواع 

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 222 

 De Cosiolas))))  نيا "القرارات والخطط التي تضعيا السياسات العامة بأ إلىنظر
  .الييئات الحكومية لمعالجة القضايا العامة في المجتمع "

Thomas Day)))) " عممية تضبط سموؾ وبيروقراطيات التنظيـ وتوزيع المنافعىي. 

(( "Carl Frederick)  ات الحكومية المنظمة لكؿ ما يجب القرار  مجموعة" أنيا قاؿ
  .و ال يعمؿأف يعمؿ أ

(("James Anderson)) يتبعيا المنفذوف في  ىادفةعمؿ  طريقةنيا " : إقاؿ
 .ما ىو واقع فعمي إطارتعامميـ مع المشكمو لتندرج في 

عمى المجتمع  ـ السمطوي لمقيـبأنيا التقسي ((David Easton))عرفيا و 
فيـ ماىية  إلىنرسوف كاف أقرب لسياسات العامة جيمس أا وجد الباحث أف أبا ,(6)"كمو

نيا برنامج عمؿ حكومي يرسـ خط سير النظاـ , فيمكف أف نصفيا بأالسياسات العامة
  .نو يصب في خدمة الصالح العاـ؛ ألا ما يستبدؿونادرً  ,ا ما يعدؿالسياسي الذي غالبً 

 يأ ,((Phenomenological“ فينومينولوجيكؿ” بطريقة تعرؼ ,اخيرً وأ
 كؿ ويصؼ السياسات رسـ نشاطات يصؼ المنيجوىذا  ,تصنيفياو  ىروصؼ الظوا
والنتيجة ىي جميع الخطوات التي  ,(7)العامة السياسات طرؽ تجمؿ العوامؿ التي

حيز الوجود وتتضمف التعرؼ عمى المشكمة وتحديدىا  إلىيتطمبيا ظيور القرار 
وتحميؿ المشكمة وتقييميا وجمع البيانات, واقتراح الحموؿ المناسبة وتقييـ كؿ حؿ عمى 

 حدة وثـ اختيار أفضؿ الحموؿ.

العمؿ عمى وضع  (Phenomenological) يمكف مف الفينومينولوجيكؿ
مكف حيث مف خالؿ ىذا المنيج ي ,النظاـ السياسي طبيعةوحسب  مناسبةسياسات 
 : (8)نياالسياسات عمى أ إلىالنظر 

 بيئة سياسية دارة إ        بيئة نفسيةدارة إ        تحويل البيئة الحركية دارةإ
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شارات التحميؿ عمى نوع المواقؼ ونوع التحميؿ إل دارة الفعميةتستند عممية اإل
  .وتوماتيكية العمؿ الروتيني المؤسسيلمبكر لالحتياجات المجتمعية عمى أساس أا

, حيث إف يدخؿ دور النظاـ السياسي عند استعماؿ عمـ الفينومينولوجيكؿ
 : (9)يف ىما إطار ؿ النظاـ السياسي الذي يبنى عمى مف تحمي التحميؿ يبدأ

 .ذاتي لمنظاـ إطار -

   .خارجي لمنظاـ إطار -

والخارجي مف خالؿ  (الداخمي)طر النظاـ السياسي الذاتي حيث يمكف دراسة أ
  :(11)يجري التركيز عمييا ميمةمحاور 

  .مؤسسات حكومية -
  .بنى رسمية -
  .(والتجمعات الطائفية كروابط القرابة) بنى تقميدية غير متماثمة -
  .(المظاىرات)الظواىر غير المعيارية  -

النظاـ السياسي وتوجيو نحو عاله يمكف تحميؿ حركة مف خالؿ المحاور أ
 إطارحيث يمكف العمؿ ضمف  ,تناسب مع جميع المحاور المعطيات سياسية معينة

ىنا نجد  ,العامة لممشاكؿ والحاجات المجتمعية اإلدارة طبيعةالذاتي لمنظاـ الذي ىو 
مية التي تعمؿ وفؽ ثالثي مقدس لألدوار ىو القائد العماإلدارة طرح فردريؾ تايمور عف 

               .داري والموقؼوالكياف اإل
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 وف لو اليد الطولى باتخاذ السياسةدوار بالقائد الذي يكيبدأ المثمث المقدس لأل
عامة  اس في تنفيذ سياسةس, فيو ركف أما الكيافأ ,ةالتي تتناسب وحجـ الحاج

حدث بشكؿ استثنائي فيو يعتبر الحث الفريد الذي ي ,ما بالنسبة لمموقؼأ ,صحيحة
وبالتالي ىو مف يدفع النظاـ السياسي لمحركة  ,تفاقموأو و مضمونو سواء في شكمو أ

أو استثنائية أو غير معتادة أو ف المواقؼ قد تكوف معتادة , خاصة وأاإليجابيالتفاعؿ 
ظاـ السياسي ارتباطية مما يزيد حراؾ النظاـ االجتماعي باتجاه النأو تفاعمية أو طارئة 

  .ئمة مع نوع الموقؼخير في وضع سياسات متالالذي يكوف الفاعؿ األ

 

 

 

 

 

 

 التوازف مع المعطيات إلىلسياسي دوره بالحراؾ ولكف يحتاج يعزز النظاـ ا
ويعمؿ ضمف  ,االقتصادية والسياسية والثقافيةو  الظروؼ والمتغيرات المجتمعيةو 

  .سياسات رشيدة مفادة إلىمرارية متناغمة دوف انقطاع ليصؿ است

  :ثالث طروحات وهيمفهوم السياسات العامة بين 

  :نكموسكسوني لمسياسة العامةالطرح األ 

نو أساس ذو أصؿ مفيوـ السياسة العامة عمى أ (Pierre Moliere)حدد 
ة منذ سنوات األمريكيا جد ميـ في الواليات المتحدة وأنيا عرفت تطورً  ,نجموساكسونيأ
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حيث اعتبر مفيـو السياسة العامة يتغمغؿ في محيط عممي يتغذى عمى  ,الخمسينات
نجموساكسونية المؤسسة عمى التي تستند لمتقاليد األ ,ثقافة قضائية وعمى فمسفة الدولة

كيؼ يمكف و  ,المركزية الموصوفة بالبرغماتية المسألةمفيوـ الدولة التي تطرح 
دة وفعالة تتوافؽ مع األىداؼ ظيور سياسات جي إلىلممصالح المحققة أف تؤدي 

 . (11) الفترةالمرجوة االقتصادية لممواطنيف في تمؾ 

نو لـ يكف سيال عمى مفيوـ السياسة العامة أف يتغمغؿ في يرى الباحث أ
تحقيؽ  إلىضائية وعمى فمسفة الدولة لموصوؿ محيط عممي يتغذى عمى ثقافة ق

  .المصالح العامة

  :لمسياسة العامة األوروبيالطرح 

مف تمتع الدولة بنوع مف االستقاللية  اا مستوحيً ا قاري  أفقً  Tskocpot)) يضع
فالعوامؿ  ,(وأكثر مف ذلؾ )التحكـ في االقتصاد ,القوى االجتماعية إلىبالنظر 

لكف الدراسة التفصيمية  ,المالبسات الدولية ليسوا غائبيف عف التحميؿو  االجتماعية
 (Ejorevitche)تمر كما يعتقد في المممكة المتحدةو  لمبنى الداخمية لمدولة في فرنسا

ا لفيـ لماذا تختار األمـ مسالؾ ا مركزي  التي تمعب دورً  في طريقة المقارنة (p. Hallو)
 . (11)مختمفة واستراتيجيات اقتصادية متباينة لمواجية مشاكؿ اقتصادية متشابية 

 أراد أف يضع استقاللية الدولة في مواجية األوروبيحيث نجد أف الطرح 
ثير الدولي لكي يضع استراتيجيات اعية الفاعمة مع اعتبار وجود التأالقوى االجتم

  .وسياسات مناسبة
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  :لمسياسة العامة األمريكيالطرح 
 ة تكويف جديداألمريكيظير في سنوات األربعينات في الواليات المتحدة 

حيث قامت بتحميؿ البرامج  ,لمدراسػػات السياسية عرؼ بتأثره بالنظريات الوظيفية
 ,نيا وضعت لبنة قاعدية في التخصصإحد ما, رغـ  إلىالتي بقيت نظرية الحكومية و 

أدمجت بشكؿ واسع الحدود  ,وفي سنوات الستينات السبعينات مف القرف العشريف
( (David Eastonالنموذج لديفيد ايستوف الكالسيكية لموظيفية عػمى غرار نظرية 

وىي ميكانيكية مبنية عمى نظػػػرة تزامنية كمية شاممة  ,بالخصوص أبعاده التطوريةو 
ف ىذه النظرة أ ,بدوف أف تحدث مشكمة فيما يخص تاريخية الظواىر التي يتـ معالجتيا

انتقادات واسعة النطاؽ السياسات العػامة بالدولة أثارت و  العقمية الوظيفية منياج لمقػرار
ا في مجاؿ الخبرة ا واسعً نيا عرفت في الوقت نفسو نجاحً إال إ ,في الجانب األكاديمي

 . (13)باالستعانة بالقرار العاـ 
 Charles) شػارؿ المبموـ( و Harbert Simon) ىاربرت سايموف وضع
Lamblom) – روبرت Robert)) حيث قاموا بتطوير  ,مفيوـ الرشادة المحدود

ف الرجؿ اإلداري ليس إنسانً , و تعدد مراكز القرارو  التيارات المتدرجة يتمتع  اميكانيكي   اا 
 .(14)  برشادة كاممة تمزج مع التطبيقات العامة لعػمـ اإلدارة

ث بدأ مف تحميؿ البرامج واضح الروئ حي األمريكيف الطرح أيرى الباحث 
وراعى عدـ  ,بعاد التطوريةوركز عمى األ ,قاعدية لمتخصص الوظيفي لوضع لبنة

, وىذه ىي الرشادة المحدودة ا عمى عقالنية اتخاذ القرارالمساس بتاريخ الظاىر معتمدً 
 . (15) األمريكيالتي أرادىا الطرح 

  :والسياسة العامةالفرق بين السياسة والسياسات 
رية لبناء والسياسات والسياسة العامة ضرو ف عممية التمييز بيف السياسة إ

 :(16)اآلتيأسس صحيحية آلليات عمؿ وىي ك
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Policy:  
 صياغةوىي وضع و  ,السياسة ىي برنامج معد لمقيـ المستيدفة والممارسات
قات الذات مع الغير ػ وتطبيؽ التحديات والمطالب والتوقعات فيما يخص مستقبؿ عال

فعاؿ تحدد غرض , ىي سياسة وتعتمد عمى أقواؿ وأاكراه المخطط ليا عمدً فعمميات اإل
يتـ  لمتصرؼ الذي طريقةو فيي بيذا المعنى أسموب أ ,القوةووسائؿ لممارسة عالقات 

لكي ترشد وتحدد القرارات  اختياره بواسطو الحكومة واألفراد في ضوء ظروؼ معينة
  .الحالية والمستقبمية

جراء عممية اتخاذ القرارات في تحكـ إسة عمى عممية اتخاذ القرار استناد السيا
  .ضوء القواعد التي تحكـ وتوجو عممية اتخاذ القرارات

Politics: 
 ,لمتفكير في المواقؼ وتوجو القرارات نحو تنفيذ الغايات إطارالسياسات ىي 

القواعد والمبادئ التي يمتـز بيا المخططوف والمنفذوف في  مجموعةفيي تستند عمى 
ىداؼ باتجاه اتخاذ القرارات وبناء األ صياغةوالعمؿ ىنا عمى  ,كؿ مراحؿ العمؿ

 فيكوف جوىر العمميات مع المشكالت وصوالً  ,عالقات تربط بيف المبادئ والسياسات
  .ىداؼلأل

Public Policy: 

تتولد عنيا نتائج تتعدى نطاؽ األفراد باالستناد  نشطة التياأل مجموعةىي 
حداث التغيير والمقاومو قدرة إحداث التغيير إزاء عمؿ مستقبمي وقدرة الفعؿ وا   إلى

  .فضؿواعي لمبدائؿ واتخاذ القرارات األواالختيار ال

 صفوه __ قيـ ___ تأثير ___ سياسات

ىذه العوامؿ ينتج سياسات ووسائؿ معتمدة لمتغيير وبناء عالقة بيف  حيث إف محصمة
  .يةالحكومة والبيئة االجتماع
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Policy Politics Public Policy 
برنامج معد لمقيـ 
 والممارسات

 إلىممارسات لموصوؿ 
 التنفيذ

حداث أنشطة وآليات إل
 التغيير

 فرادعالقات مؤسسات مع أ عالقات مبادي عالقات قوة
حكاـ اتخاذ قرارات وفؽ أ

 سياسية
اتخاذ قرار وفؽ قواعد 

سس إجرائية مبنية عمى أ
 اجتماعية

قرار لسد حاجات اتخاذ 
 جماىيرية

 كراه المقبوؿاإل كراه المسوغاإل كراه المخطط لو عمدااإل
  :ف السياسات العامة ىيفكرة مفادىا أ إلىالباحث صؿ يف ويمكف أ

 العامة. المشاكؿ لمعالجة الحكومة قبؿ مف ىي محاولة 

 وأ عامة مشكمة يخص فيما الحكومة مؤسسات تتخذه الذي العمؿ مسارىي  
 مشاكؿ. مجموعة

 قوانيف تشريعية مف سمطة وأ محمية, اتحادية, الحكومة سواءتقدمو  ما كؿىي  
 العامة, المشاكؿ حؿ العامة, االحتياجات توفير بكيفية خاصة وقرارات وتعميمات

 .العاـ الماؿ انفاؽ وأ

 منطقية. نتائج عمى والحصوؿ القرارات رشادإل مدروسة عامة عمؿ خطةىي  

  .اجتماعية أىداؼ إلى لموصوؿ البرامج لتطبيؽ سياسية قراراتىي  
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 الفصل الثاني

 السياسات العامة أنواع

 األولالمبحث 

 السياسات العامة أنواع

  :(17)يتحدد نوع السياسات حسب شكؿ العالقو بيف السياسات والمستفيديف منيا وىي 

  .عالقة استقالؿ -

  .عالقة خضوع -

 .عالقة تفاعؿ وانسجاـ -

ف عبر عنيا رد فورد سياسات العامة ضمف مستويات سبؽ وأالتعمؿ 
  :وىي ةمستويات ثالث إلى ويقسميا الباحث ,قميمي والمحمياإلبالمستوى العالمي و 

= قرار يراعي مصالح  إداريةوىو يعكس عالقة فرد + جية  :المستوى الجزئي -1
  .معينة

الستصدار قرار  و جيتيفوىو عالقة تربط بيف مؤسستيف أ :المستوى التحويمي -1
  .يخدـ مصالح عامة وخاصة

  .عمى مستوى الختيار سياسة عامة لكؿ الدولةوىو أ :المستوى الكمي -3

عاله وتتبايف متعددة وىي تعمؿ ضمف المستويات أ أنواعتوجد لمسياسات 
و موقؼ ومنيا لمواجية أزمة أ سياسةالدافعو باتجاه نوع حسب الظروؼ والمتغيرات 

 أنواعرية وىناؾ دانفيذية والقضائية والتوزيعية واإلوالمالية والتشريعية والتاالستخراجية 
  :(18)اآلتيأخرى نعرض منيا 
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لحكومية المتعمقة بضبط ورقابة تتمثؿ في التعميمات ا :السياسات التنظيمية -
  .نشطة والسموكيات وااللتزاـ بالمصمحة العامة وتطبيؽ القانوفاأل

 اخالقي  وأ اقيمي   األنيا تعطي بعدً  ؛وىي محط اىتماـ حكومي :السياسات الرمزية -
مواطنيف ويركز اليدؼ الحكومي في إناطة الحكومة بيالة يحاكي عقوؿ ال اوسياسي  

عالـ رد مادية وتشريعية تكتفي بتوجيو أبواؽ اإلف تحتاج الحكومة لمواالقوة دوف أ
  .ليكوف كفيؿ بتغطية ىذا النوع مف السياسات

تتوجو الحكومة بمحاولة استخراج الموارد المادية والبشرية  :سات االستخراجيةالسيا -
  .ثنيات الدولة وتوجيييا واستغالليا لخدمة الصالح العاـ المكنونة في

بيا الحكومة  وىي نوع مف السياسات يحاوؿ :سياسات ذات االىتماـ العاـ -
ة وتعمف اليدؼ وىي قائم ,ي العاـ واىتمامو وتأييدهالحصوؿ عمى رضا الرأ

  .سمى وىو تحقيؽ الرضا والسعادة لممجتمعاأل

يديولوجيتيا التركيز عمى برامجيا وتنوير أو  بتحديد النظـ الحزبية :سياسات حزبية -
  .وخمفياتيا وتوجياتيا

ومعرفية وتعتبر  وىي سياسات تركز عمى جوانب عممية :سياسات شبو سياسية -
دارة المجتمع ضمف تفاعالت جانب ميـ ومحوري لالرتباط بيف إدارة  الدولة وا 

  ا.وتحالفات بيف العناصر الفاعمة في الدولة والمجتمع معً 

  :اآلتيلمسياسات العامة نطرحيا ك أنواعوىناؾ 

التي تعكس قدرة وقوه الحكومة في إحداث ىي السياسات  :سياسات القوة السمطوية -1
ال عممية سي ماىو إوأف عممية إنتاج مجتمع سيا ,زاء عمؿ مستقبميالتغيير إ

ىي القدرة والنفوذ  القوةف تعريؼ سياسات خاصة وا   ,ممارسة القوة واستعماؿ النفوذ
فتكوف السياسات ىي إرادة أصحاب النفوذ ورغبتيـ في  ,ثيروبالتالي التأ

  .(19)ثيرالتأ
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 سياسات -------ثير تأ - نفوذ –قوه            
وىي سياسات تعكس متغيرات ومساومات وتوافقات  :لزاميةالسياسات النظمية اإل -1

 القوةومدى قدرتو عمى فرض وعالقات وتفاعالت وصراعات النظاـ السياسي 
  .(11)لزامية عمى متمقي السياسات اإل

جيزة ومنظمات ومؤسسات تضع ىي بنية تنظيمية تشمؿ أ :السياسات المؤسسية -3
  .التي تقـو باتخاذ القرار القواعد القانونية وتنفيذىا ووضع العمبة السوداء

عماؿ المنسقة التي تنتج عف القادة البرامج واأل مجموعة :السياسات الحكومية -4
  :(11)الحكومييف وليست القرارات وىي 

  .المراسيـ الصادرة بتشريع القوانيف -
 القرارات المنفذة ليذه القوانيف  -
بعاد يجوز أ إلىستند اللتزامات القانونية التي تا مجموعةىي  :السياسات الشرعية -5

 معيا تنفيذ السياسات وتطبيؽ مقرراتيا كنشاط فعمي وممارسات حقيقية. 

اسات التي تشمؿ اعماؿ موجيو نحو ىي السي :السياسات اليادفة المقصودة -6
  .نيةوال تكوف عفوية وال عشوائية وال آىداؼ مقصودة أ

 ىي تعبر عف امور واقعية واحتياجات ممموسة  :السياسات الواقعية -7

 قوؿ + عمؿ = سياسات                 

السياسات المرتبطة باستخداـ الموارد لوضع مالمح  :سياسات ذات طبيعة مادية -8
  .لمقرارات الناتجة عف السياسات

ىي التي تكوف الحكومة بيضة القباف بيف المصالح وبيف  :السياسات التوازنية -9
  .والصراعات الموجودة عمى المستويات السياسية الدوافع

ليا صانع  ىي مجموعة مف الخطوات التي يمجأ :السياسات غير المعمنة -11
القرار لغرض معالجو حالة بشي كبير مف التعتيـ والقصد منو ىو عدـ فتح 
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  .جبيات لمحوار واالعتراض

المرونة, بحيث ع مف ىي السياسات التي ليا مجاؿ واس :السياسات الحيادية -11
االتجاه ومحايده تجاه الصراعات او عدـ التوافقات الموجوه في  تكوف غير واضحة

  .(11)السمطة وبالتالي ليا جانب اليدوء 

التي ينحصر دورىا في وضع برامج وممارسات  :التطبيقية –السياسات التنفيذية -11
  .لتنفيذ الخطط والبرامج

ىي عممية التوفيؽ وخمؽ قدر كبير مف التوافؽ بيف  :السياسات التوفيقية -13
 داري واالجتماعي واالقتصادي. تناقضات عمى المستوى السياسي واإلالم

قناعيـ العامة وا   إلىدرة عمى إيصاؿ الفكرة يعكس دورىا الق :التمقينية السياسات -14
  .وىي ما يعني تمقيف الجماىير لقبوؿ السياسات المرسومة ,بيا قبؿ صدورىا

السياسات التي توضع في الدولة وتكوف مف الثوابت التي  :لسياسات األصميةا -15
  .ليس مف السيولة تغييرىا

 .سياسات التي تمتمس الواقع المجتمعي في الدولة :السياسة الممتمسة -16

  .لمنقاش والتغير التي تكوف أمره مفروضة غير قابمة السياسة :السياسة المفروضة -17

سياسات قابمة لمنقاش والتفاوض والتي يمكف  :المؤكدةالسياسات اإلدارية غير  -18
  .ف تتغيير عند عدـ مالئمتيا لمواقع المجتمعيأ

السياسات الرصينو التي يتـ اتخاذىا بعد دراسات معمقة  :السياسات المؤكدة -19
  .واكيدة

زمات تشكؿ خطر عمى النظاـ السياسي سياسات تواجو أ :السياسات الخطرية -11
  .هواالجتماعي واستقرار 

السياسات التي توضع بقصد تفعيؿ حالة التنافس  :السياسات التنافسية -11
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  .المؤسسي والتي تثير دوافع تنافسية داخؿ المؤسسات وداخؿ الدولة

  .عمى ثوابت في النظاـ السياسي السياسات التي تبني :السياسات األساسية  -11

  .سياسات النظاـ السياسي العميا لمدولة :السياسات العميا -13

ساس خطط السياسات التي تبني عمى أ :سياسات الخيار االستراتيجي -14
  .واختيارات مدعمو بفكر استراتيجي

  .سياسات تتكيؼ مع وضع طارئ وتتفاعؿ معو :سياسات التكييؼ -15

 طمقيا ميشيؿ كروزيووىي سياسات أ :سياسات كروزيو -16

((Michel Croze  البتكار ال يتعارض مع ا ءف البيروقراطية شيأ إلىالذي توصؿ
شراؼ عمى بنيو المؤسسة وعمى , اعتبر البيروقراطية سياسات اإلبالتالي ,االداري

  .انتظاـ سموؾ العامميف والمرؤوسيف

  .رادة جماعيةولة بإتمارس السمطة العامة لمد :راديةسياسات إ -17
 . (13)السمطة العامة  إرادة إلىوىي ذات قوه مستندة  :لزاميةسياسات اإل -18
رسميا وصنعيا بسبب عدـ االستجابو  إعادةسياسات يتـ  :استرجاعيةسياسات  -19

  .ليا في التغذية االسترجاعية
لـ وقصور موجود ىي سياسات تيدئة تعمؿ عمى تسكيف أ :سياسات تسكينيو -31

 .ة االجتماعية والسياسيةفي المنظوم
ىي سياسات ترسـ استجابو لعدـ قبوؿ لسياسات سابقة  :سياسات استجابيو -31

 . (14)االستجابة إلىفع النظاـ السياسي تثير قمؽ وتوتر مجتمعي مما تد

 : (15)ة حضره اتجاىيف األمريكيفي الواليات المتحدة  1974يوؾ في اعالف كوك
  .في سد حاجات الناس الميتموف :األول

  .ثره عمى السياسات العامةالميتموف بالمحور الخارجي وأ :الثاني
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 ,عالف ىو التركيز عمى الجيود الذاتية واالكتفاء الذاتي السياسيونتيجة اإل
الذي  قؼ ولمواقع الذي يراعي حيز الحياةالمالئمة لممو  ومف ىنا يتحدد نوع السياسة

  :يوجد في منتصؼ دوائر المحاور بالشكؿ التالي

 

 

 

 

 

  
 

 المبحث الثاني
 واستراتيجيات السياسات العامةنظريات 

تعرؼ النظرية بانيا طائفة مف اآلراء التي تحاوؿ تفسير الوقائع العممية أو 
الظنية أو البحث في المشكالت القائمة عمى العالقة بيف الشخص والموضوع أو 

  :ىمياوعميو نصنؼ مجموعة مف النظريات أ ,السبب والمسبب

  :النظرية البيروقراطية

شراؼ عميو وتسمسؿ القواعد البيروقراطيو اليات تنظيميو لترتيب العمؿ وطرؽ االتعتبر 
ف التوجو اإلداري عمى أ ((Max weberكد ماكس فيبر , وقد أ(16)اليرمية

البيروقراطي يشكؿ النوع النقي لمسيطرة القانونية التي مف معاينتيا األساسية يتضح 
 ,تبطة بقواعد في وسط مف االختصاصأنيا نشاط لموظائؼ العامة المتواصمة والمر 

يؤكد فيبر أف اإلدارة البيروقراطية تتكوف مف موظفيف فردييف يتميزوف بكونيـ ال 
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تدرج وظيفي قائـ بقوة  إطاريخضعوف سوى لاللتزامات الموضوعية لمياميـ في 
  .(17)بموجب عقد

ف الواقع أعمى اعتبار  (الطبقة الخطيره)يعتبر الموظفيف المعنييف بالنظرية ىـ 
المقصود ىنا القصور التنظيمي يصنفيـ ضمف ما يعرؼ بالفقر البيروقراطي والفقر 

نسبي وجيوب الفقر التي تعطي مساحة فيناؾ خط الفقر وفقر مطمؽ وفقر  ,داريواإل
مؿ بالقضاء عمى القصور عند الموظفيف وتعديؿ سموكياتيـ التنظيمية التي مف األ

  .ينتج عنيا البيروقراطية

  :رية التنظيماتنظ

فراد والجماعات داخؿ التنظيمات مما ولد في العشرينات التركيز عمى دور األ بدأ
 :(18)استخالص بعض المفاىيـ منيا 

 :. مفهوم الجهاز المنظم2

وبالتالي يتـ  ,ف المنظمة جياز حاوي لكؿ الترتيبات والتشكيالتاعتبر ىذا المفيوـ أ
  .فراد بداخموالعمؿ واأل توجيو

 :.مفهوم السمطة أو القدرة0 

 ,لكؿ الفاعميف داخؿ التنظيمات اإلدارية والسياسية مكانية منح القدرةوضح المفيوـ إ 
  .وبالتالي خمؽ حالو تفاعمية

  :مفهوم االستراتيجية .1

  .يالمؤسساتوىو مفيـو يضع قواعد وبرامج وخطط لمعمؿ 

  :نظرية التسيير العمومي

ىو" مجموعة  ((Philip Essono فيميب ايسونووضع مالمح ىذه النظرية 
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, (19)حاب القرار العمومي أو السياسي "مف الطرؽ أو األساليب الرشيدة في خدمة أص
كما نجد روماف  ,ما يعني وضع الطرؽ العممية المتطورة لمتسيير في القطاع العمومي

 :(31)يحدد ثالثة مراحؿ لتطور السياسية العامة 

  .العمومية , حيث سادت القوةلغة اإلدارة كانت قانونية 1911 إلى 1881امتدت مف  -1

نجد الجانب التقني في كؿ  إضافة لمقواعد القانونية 1945- 1911امتدت مف  -1
  .خدمة عمومية فسادت الخدمة العمومية قطاع ذي

أزمة  وىي,يومنا ىذا سادتيا أزمة في مقياس الخدمة العمومية إلى – 1945 -3
الخاص في ىده المرحمة ظيور ما يسمى بمغو و  القطاع العاـ خاصة بحدود

 .التسيير العمومي

 نظرية الشخصية المعنوية 

والشخص المعنوي ىنا  ,يقصد بو ىو الشخص المعنوي + الشخص الطبيعي
ومف  ,خالقية ويتعرض لمعقاب والثواب + شخص قانونيالمرتبط بقاعدة أىو الكائف 

  :نظرية الشخص المعنوي ىيعف  أىـ النظريات المتفرعة

ى امتالؾ الشخص صفو قانونية ولو أىمية تعتمد ىذه النظرية عم :نظرية المجاز -
ف يحؿ الشخص القانوني محؿ الشخص حيث ال يجوز أ ,رادةفي التفكير واإل

مما يدفع المشرع في ىذه  ,ف الشخص القانوني ىو شخص صناعي؛ ألالمعنوي
نيا ليست صناعية بؿ حقيقية مرتبطة ؛ ألالبشريةف يراعي الخصائص النظرية أ

  .بذات الشخص وتنعكس عمى سموكو

 يقصد بيا األمواؿ التي يحوزىا األشخاص المعنويوف :نظرية الذمة الجماعية -
تستقؿ فييا االرادات  حيث ,خاصة بيعةي ممكية مشتركة ذات ط؛ أبشكؿ جماعي

  .عضاءالفردية لأل
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؛ ألنو كائف يممؾ نسافالشخصية المعنوي لإلنظرية تنكر  (:DJ)نظرية ديجي -
  (.الوقائع ال تكوف إال بشخص واع  )فيو فاعؿ قانوني  ,رادةإ

  :اآلتيرادة وتكوف كالحؽ الشخصي الذي ىو سمطة إ إلىتستند  :نظرية الحقيقة -

  .جيزة وتنظيـ داخمي متوازفموضوعي لبناء صرح اجتماعي لو أ تشكيؿ فردي  -1

  .ىي فاعؿ معنوي ,رادة مشتركةإنجاز وفؽ وفكرة العمؿ لغرض اإلاد والتحضير عداإل -1

  .رادي + نشاط اختياريبالمحصمة ىذه النظرية ىي نشاط إ

 :الشومبيتريةالنظرية 

 (Joseph Schumpeter) جوزيؼ شومبيتر إلىسمالية نسبو نحت الرأ
سمالية جديدة ال تنظر يا بناء رأراد ب, حيث أالذي وضع نظريتو في التدمير الخالؽ

التقاليد  إلىو عف التنمية اليزيمو باالستناد الوراء وتعمؿ عمى تحقيؽ تنمية بديم إلى
  .مف التوافؽ والتوامة المجتمعية اكبيرً  اقميمية ليحقؽ قدرً المجتمعية اإل

 
حداث التغيير في المنشودة تستمـز طرؽ التدرج إل يةىذه التنمية الخالقة الشومبيتر 

 : (31)البنية المجتمعية 

 مرحمة االنطالؽ  -

 مرحمة التحديد -

 مرحمة التفكؾ  -
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عادةمرحمة التماسؾ و  -   .التنظيـ ا 

  :عمدة المتوازيةنظرية األ

 _____________ نشاط حكومي 

 ىمي حكومي _____________ نشاط أ

مكانيات المجتمع تعمؿ ىذه النظرية بالتناسب مع األيديولوجية والموارد وا  
 : (31) اآلتيوال يتحقؽ ذلؾ اال إذا تييأ  احكومي   التنتج نشاطً 

  .جيزة الحكوميةتييئة المناخ اإلداري واأل -

  .تييئة الشعور بالمسوولية العامة -

  .فراد والجماعات الستيعاب التغييرتييئة األ -

  :نظرية امتداد السمم 

القمة وما ينتج عنيا ىو يبنى عمى  إلىعممية بناء السياسات مف القاعدة  تبدأ
وىي  ,حيث تركز عمى ما يعرؼ الجماعات البؤرية ,احتياج القاعدة المجتمعية

وبالتالي ترتفع طمبات الصفوه  ,جماعات ىادفة تعبر بصدؽ عف ما يحتاج المجتمع
 .(33) القياديةو  الصفوة التنفيذية إلىجتمعية الم

  :استراتيجيات السياسات العامة
االستراتيجية ىي "مجموعة األفكار والمبادئ التي تتناوؿ ميدانا مف مياديف 

وتكوف ذات داللة عمى وسائؿ العمؿ  ,النشاط اإلنساني بصورة شاممة متكاممة
"  ,أىداؼ محددة إلىفيو وصواًل  ومتطمباتو واتجاىات مساراتو بقصد إحداث تغييرات

ليب والخطط والمناىج المتبعة مف أجؿ أف اإلستراتيجية ىي مجموعة السياسات واألسا
ىـ وظائؼ مف أ ,(34)مبذوؿ" تحقيؽ األىداؼ المسطرة في أقؿ وقت ممكف وبأقؿ جيد
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 : (35)االستراتيجية ىي 

 .تشخيص الواقع -1

 تحديد القوى والوسائؿ المتاحة. -1

 .تعبئة وحشد القوى والموارد الالزمة -3

  .تحديد العوامؿ السمبية -4

 .والبرامجوضع الخطط  -5

مراعاة المواءمة مع المواقؼ  يجية ىي عمميةتراتوظائؼ االسالىـ إذف مف أ
 المتغيرة والمرونة وفؽ الظروؼ المتجددة والقدرة عمى الحركة الواسعة بسرعة كافية.

 :(36)االستراتيجيات فيما يمي  أنواعويمكن تحديد 

 :ستراتيجية العقالنيةاإل -2

و تعتمد عمى البحث ,.عمى أصوؿ التفكير العممي المنطقي السميـستراتيجية تستند ىذه اإل
 .عقالنية ذكية طريقةب كما تعتمد عمى األساليب الحديثة فى اإلدارة والتنظيـ ,العممي

 :ستراتيجية التوجيهيةاال -0

 ,واستثارة بواعثيـ وكسب ثقتيـ ,يعتمد عمى جذب اىتماـ الناس المعنييف بيا
وتعنى بالدعوة واإلقناع وكسب الثقة وتنمية الروح المعنوية ىذه االستراتيجية خصائص 
الثقافات والقيـ االجتماعية السائدة بيف الناس فى مجاالتيا لتتمكف مف توجيييـ بشكؿ 

 .صحيح
 :اإلداري –ستراتيجية التفاعل السياسي إ -1

 اكما تعتمد أيضً  ,داريةتعتمد عمى القوة النابعة مف السمطة السياسية أو اإل
  .عمى التشريعات الحكومية وما يترتب عمييا مف توجييات وتعميمات
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  :ستراتيجيات التي يمكف تسميط الضوء عمييا منيامف اإل
  .تفاعؿ البيئة 
  .تفاعؿ التكنولوجيا 
  .تفاعؿ النظاـ التقني 
  .تفاعؿ االستراتيجية 
  .تفاعؿ الثقافة 
ستراتيجية تقدمية تنموية تندمج مع بيروقراطية وىي إ :االستراتيجية المدمجة -4

  .معقدة لتحقيؽ التنسيؽ العاـ في وضع توجيات السياسات موضوع التنفيذ

عمى إستراتيجية تحاوؿ دفع المجتمع باتجاه أ :ستراتيجية تنمية المجتمعإ -5
  :فرعية منياإستراتيجية ويتفرع عنيا 

 .المحافظة عمى الوضع القائـإستراتيجية  .1
  .المعايير التربوية صياغة إعادةإستراتيجية  .1
  .الرشيدة ستراتيجيةاإل .3
  .القوةإستراتيجية  .4
  .ستراتيجيات العالج المستمرإ .5
  .ستراتيجيات تغيير السموؾإ .6
  .ستراتيجيات التعزيزإ .7

كثر مف منظومة تقـو عمى عناصر تجريدية أ ستراتيجيات وفؽتعمؿ ىذه اإل
  :فراد وىيانفعالية تظير عمى شكؿ تصرفات األفعاؿ أنيا ممموسة ولكف ليا ردود كو 
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  :التكتيكات 

, فيي ستراتيجياتب فعالة يمكف مف خالليا تطبيؽ اإلساليتعتبر التكتيكات أ
 : (37)ىي  أنواعاألسموب الفني المرحمي أو اإلجراءات التنفيذية لإلستراتيجية ولمتكتيؾ 

  .التكتيؾ الذاتي 

  :مف التكتيكات الفرعية ىي أنواعتكتيؾ توسيع األفؽ وتفرع عنو  

  .تكتيؾ المناقشة الجماعية -1

  .الفني واستحداث التفكير التكتيؾ -1

  .التبرير تكتيؾ -3

  .تكتيؾ المشاركة في العمؿ -4

 ,ف نظريات السياسات العامة تبنى عمى المشاكؿ المجتمعيةاستنتج الباحث أ
تبر اإلسترتيجيات المتعددة والنظريات وآليات التكتيؾ تعفتكوف نتاجيا الفعمي وعميو 

النظاـ  دقيقة تتناسب مع طبيعة أنواعاء سياسات عامة رشيدة قائمة عمى لبن ميمة
   .السياسي ومتغيراتو االجتماعية واالقتصادية
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 :ةالخاتم

ساس الذي انتقمت بو العامة عمى مراحؿ ودرجات كانت األبنيت السياسات 
السياسات العامة الممنيجة والتي تقوـ عمى برامج  إلىعابرة  سياسةكونيا  مف مجرد

حميؿ بعد ت اعميا ضمف محاور حققت نتائج دقيقةوعمى فو  األنظمة السياسية
 إلىا باالستناد ثباتيا دائمً استراتيجيات العمؿ المسقبمية التي يحاوؿ النظاـ السياسي إ

واالجتماعي والسياسي القتصادي كؿ ماىو ممكف مف متغيرات عمى المستوى ا
السياسات  سناد تطبيؽثقافة ووعي المجتمع عامؿ قوي في إف خاصة وأ ,والثقافي

ي مو التغيير الحاصؿ في المستوى األعمى أدنى وعدـ مقاو العامة عمى المستوى األ
   .عمى مستوى النظاـ السياسي

  :اآلتيوعميه يمكن أن نستنتج 
الرشيدة يتوجب فيـ عميؽ لما موجود مف متغيرات بناء السياسات العامة  

  .مجتمعية
الرضا المجتمعي وبعكسو يفقد النظاـ السياسي  إلىسناد السياسات العامة إ 

  .قيمتو ويقصر عمر بقائو
مع  امتناسبً  اسياسي   ااختيار النوع الصحيح مف السياسات العامة يبني واقعً  

  .عمى النجاح االمجتمع وباعثً 
  .بيقيا وفؽ ما مطروح مف مشاكؿ عامةستراتيجيات والتكتيكات وتطدراسة اإل 

 

 

 
  



 0202ديسمبر  – السبعون العدد        السنة السابعة واألربعون   –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 210 

 
 والمراجعالمصادر الهوامش و 

 (1) pollet gilles ,rique Mquel(s) tournant(s) socio –historique(s) esquisse d'une 
thèorie du changement dans l'action M: Revue francaise de science politique , 
fevrier 2005,p133,134 

  عالـ اجتماعي أمريكي. ىارولد دوايت السويؿ 
درس تأثير أجيزة اإلعالـ عمى تكويف الرأي العاـ, وىو صاحب صيغة السويؿ الشييرة في تصميـ 

 .الرسائؿ اإلعالمية المستنبطة مف طرح األسئمة التالية, ويكيبيديا
 .الواليات المتحدة, دونمسوف, إلينوي, 1911فبراير  13الميالد: 
 ., نيويورؾ, نيويورؾ, الواليات المتحدة1978ديسمبر  18الوفاة: 

 .التعميـ: جامعة شيكاغو
 .مستشار أكاديمي: تشارلز إدوارد ميرياـ

(2) Brady, David ,W. ," Critical Elections,Congressional Parties and Clusters of 
Policy Changes " , British Journal of Political Science, (VIII ,January 1978. 

(3) Simons ,Rebert.H.&dvorin ,Eugene ,p.,”Public Administration:values ,policy ; 
and change”)(U.S.A:Alfred Publishing Co. lnc.197 

(4) Cobb,Roger W.and Edler,charles D.;”participation in american politics: the 
daynamics of Agenda-setting ;(Boston ;Allyn and Bacon;1972. 

(5) Wildavsky a. speaking truth to power: the art & craft of policy analysis , 
boston littre brown & co. 1979 , p 33.  

(6) Allison g. the essence of decision , new yourk , longman 1971 , p 23.  
(7) Prepared by Ambassador Joseph Ghougassian, PhD., JD. DOING PUBLIC 

POLICY IN IRAQ PROCESS OF PUBLIC POLICY USAID IRAQ 2013 -pp 
30-32  

(8) Anderson j. public policy – making, new York , holt. rinehart & Winston 1975 , 
p 121.  

(9) Banerjee s. " narratives & interaction " European journal of international 
relations 4- 2 1998 , p 178- 199. 

(10) Weaver r.k. the politices of blame avoidance. journal of public policy 1986 , 
p 371  

Opcit p 5-7 –  
 (11)PIERRE MULLER  

 ,سكندريةدار الفكر العربي, اإل ,إدارة األعماؿ منيج حديث معاصر ,طارؽ, طو (11)
 .44ص  1117,مصر



 فرح ضياء حسين أ.م.د.                                                                  السياسات العامة أنواع 

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 211 

(13) gilles pollet ,riqueMquel(s) tournant(s) socio –historique(s) esquisse d'une 
thèorie du changement dans l'actionM: Revue francaise de science politique , 
fevrier 2005,p133-134 

دارة الخصخصةمحمد  ,مينا (14) المكتب الجامعي الحديث  ,1ط ,نصر:اإلدارة العامة وا 
 .11ص  1116مصر, اإلسكندرية,

(15) Van warden f. " dimensions & types of policy networks European journal of 
political research 21 – 1992. p 29-52  

القاىرة  ,مكتبة النيضة المصرية ,القضايا المنيجية والتطبيؽ –السياسات العامة ,السيد ياسيف (16)
  .9-7ص  ,1988

 الطبعة ترجمة ىشاـ عبد اهلل ,نظرة عالمية –المقارنةالسياسات  ,جابرييؿ ايو الموندوجي (17)
  .43-38ص  ,1998عماف  –والنشر طباعةلم األىميةدار  ,ىاألول

(18) Ho Khai Leong,Dynamics of policy making in Malaysia: formulation of new 
economic 

policy and national development policy, Asian journal of public administration, 
VOL.14 NO.2 

(DEC 1992):p214. 
  .318ص  ,1977دار غريب لمطباعة  ,أميف سالمة ترجمة ,الرأي العاـ ,ىاري ىوولوووي (19)
 1ط ,نظري محمد زاىي ,النظري طاراإل المقارنةالسياسة العامة  ,جبراييؿ الموند كابرالييؿ (11)

  .171ص  ,1996 ,بنغازي –جامعو قار يونس
  .195ص  ,1997 ,الجزائر –ديواف المطبوعات الجامعية  ,محمد شبمي: التحميؿ السياسي (11)
 –طباع دار البشير ,محمود البشير ترجمة ,لمتكيفةكايير: اإلدارة العامة: اإلدارة اجوزيؼ  (11)

 . 38ص  ,1996عماف 
 .36ص  ,1988 ,الكويت –مطبعو السالـ ,1ط ,اإلدارة العامة مدخؿ ,عبد المعطي محمد عساؼ (13)

(24) Truman d. the government process. political interests & public opinion new 
York k nopf , 1951 , p 333  

(25) Stone d. policy paradox & political reason , Glenview , scott foresman 1988 , 
p 44  

 ,دار الفكر العربي, اإلسكندرية ,إدارة األعماؿ منيج حديث معاصر ,طارؽ طو (16)
 .135,136ص ص ,1117,مصر

(27) PATRIK HASSENTEUFEUFEL, SOCIOLOGIE POLITIQUE:L’ACTION 
POLITIQUE ARMAND COLIN EDITEUR, PARIS,P P 83 ,84.  



 0202ديسمبر  – السبعون العدد        السنة السابعة واألربعون   –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 212 

.56ص ,1111 ,القاىرة ,التوزيعة مؤسسات, الدار الثقافية لمنشر و الدولة العصرية دول بشر الطيب:حسف أ (18)   

(29)MARC SMYRL POLITICS ET POLICY DANS LES APPROCHES 
AMÉRICAINES DES POLITIQUES PUBLIQUES:EFFETS 
INSTITUTIONNELSET DYNAMIQUES DU CHANGEMENT,Revue française 
de science politique,vol. 52, n° 1, février 2002, p. 39 

(30)Sabatier p. the advocacy coalition framework: an assessment dans p 1999. 
P 117.  

 74-73ص  – 1966دار المعارؼ  –يط التغيير االجتماعي والتخط ,د محمد عاطؼ غيث (31)
_  1978دار المعارؼ  –عمـ االجتماع وقضايا التنمية في العالـ الثالث  ,د محمد الجوىري (31)

  .179-178ص 
(33)Ropin M.W.illiams , American society A sociological Intonation , A Ifret A. K 

nopf. N.Y 1970. p 445  
األوسط الكبير تداعياتو  لمعراؽ ومشروع الشرؽ األمريكيمحمد صادؽ الياشمي: االحتالاؿ  (34)

 وىو وتوفر عمى ىذا الرابط ,نشره مركز العراؽ لمدراسات -ونتائجو
 http://www.ahraraliraq.net/main/books/index1.htm 

 مساء 8:51 ـ الساعة 1117مارس31ىػ 11/3/1418تـ التوثيؽ في 
 .موقع مجمة المعمـ ,أ.د.عبد القادر قّروش (34)

 http://www.almualem.net/maga/a1024.html 
 مساء 7:15ـ الساعة 1117مارس31ىػ 11/3/1418تـ التوثيؽ في 

 .موقع المنسيوف - حسف الرشيدي (36)
 http://www.almansiuon.com/articles/article.php? 

 مساء 8:11ـ الساعة 1117مارس31ىػ 11/3/1418تـ التوثيؽ في 
في تنمية المجتمعات  المعاصرةاالتجاىات  ,د عبد الفتاح محمد – د أحمد مصطفى خاطر (37)

  .78-77ص  ,1111 القاىرة –المكتب الجامعي الحديث  –المحمية 
 
 

http://www.ahraraliraq.net/main/books/index1.htm
http://www.ahraraliraq.net/main/books/index1.htm
http://www.almualem.net/maga/a1024.html
http://www.almualem.net/maga/a1024.html
http://www.almansiuon.com/articles/article.php?id=MzI=&back=ZGlzcGxheS5waHA/aWQ9TmpZPSZiYWNrPVkyeGhjM05sY3k1d2FIQT0=




Issn: 2536-9504

Online Issn :(2735-5233)

Vol. 70 December 2021

Forty-seventh year - Founded in 1974

Refereed Scientific Journal ( Accredited ) Monthly
Issued by Middle East Research Center


