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 مقدمة
تزايػػػدهامات ػػػاـهنػػػألهارة ػػػضهااتيػػػر ه  ة ػػػة ا ه
دراسػػضهايسياسػػضهاي،ا ػػض هة غػػمهايػػرحـه ػػفه ػػدـه دا ػػضه
هايسياسضهاي،ا ضه يُثها تػدادهذػذةرإهىيػمهنتػرا ه  فهـة

ايقةؿه ػنفهزيػاد هامات ػاـهتاريتيضهسا قضهىمهأ ههي كفه
ذػػا  ه ػػفهِلَ ػػؿهاي كة ػػا هةاا ظ ػػضهايسياسػػيضهيسػػده
 اذا هاي ذت عهةتطغ،اتهه فه  ايػاهايتةذػهه  ػةه ػؿه
اي شػػك  هاي،ا ػػضهاي ا غػػضهنػػألهاي ذت ػػعه شػػكؿه غ ػػأله
لػػػادره غػػػمهايتةنيػػػؽه ػػػيفهتغػػػؾهاي اذػػػا هةهاي طايػػػ ه

هة يفهاي تغيرا هاي يئيضهايداتغيضهةايدةييضهايراا ضه.
،ػػػػػده ة ػػػػػة ا هدراسػػػػػضهايسياسػػػػػضهاي،ا ػػػػػضه ػػػػػفهت

اي ة ة ا هايها ضهةاي يةيضهتاصضه عهتزايػدهاات ػاـه
 غ ػػػػػا هايسياسػػػػػضه هػػػػػذاهاي قػػػػػؿهاي ،رنػػػػػألهنػػػػػألهارة ػػػػػضه
ااتيػػر  هة غػػمهايػػرحـه ػػفهتزايػػدهامات ػػاـه ايسياسػػا ه
هامذت ا يػػضهمه اي،ا ػػضهىمهأ ػػههكشػػنفهحيػػرإه ػػفهاي،غػػـة

هػا هاي ظػر هيزاؿهيشهدهايك يره ػفهامتػت ؼهنػألهةذ
ة ػػفهذيػػؾه ػػ  ه ػػدـهامتفػػاؽه ػػةؿهت،ريػػؼهايسياسػػضه
اي،ا ض  يثهت،دد هايت،ريفا هايتػألهلػد  هي صػطغ ه
ايسياسػػػضهاي،ا ػػػضهةاب اطػػػضه ذةا  هػػػاهاي ت،ػػػدد هةذيػػػؾه
ت ،ػػػػاهيتطػػػػةرهاات ػػػػاـه غػػػػـهايسياسػػػػضهة غ ائػػػػهه دراسػػػػضه
ايسياسػػػضهاي،ا ػػػضهاه يػػػثهاتسػػػ  هايدراسػػػا هايتقغيديػػػضه

ن،ػػػػػاؿهاي كة ػػػػػضهةذيػػػػػؾه يػػػػػثه امات ػػػػػاـهاي  ػػػػػدةده ن

اات ػػػػػا هـههاي  صػػػػػ ها ػػػػػذاؾه غػػػػػمهاي اذػػػػػضهيةذػػػػػةده
 كة ػػػضهةايت،ػػػرؼه غػػػمهاي  ػػػا هاي لسسػػػألهيهػػػااهة غيػػػهه

اات ػػا هـه غػػمهدراسػػضهايدسػػتةرهةشػػكؿهايدةيػػضهها صػػ 
ةت ظػػػػػيـهاي، لػػػػػضه ػػػػػيفهسػػػػػغطاتهاهاي   ػػػػػض هايتشػػػػػري،يضه

ه(1)ةايت فيذيضهةايق ائيض.
ايتغييػرا ههة ق هاي ر هاي،اي يضهاي ا يضهاستت ، 

ايسياسػػػيضهايتػػػألهتغفتهػػػاهاي ػػػر هت ػػػةؿهامات ػػػاـه ػػػفه
دراسػػػضهاي لسسػػػا هايسياسػػػيضهىيػػػمهامات ػػػاـه ايسػػػغةؾه
ةاا شػػػػػػطضهةاي  ارسػػػػػػا هةاادةارهايف،غيػػػػػػضه يػػػػػػثهزاده
امات اـه ااسسهامذت ا يضهةاي فسيضهيغسغةؾهايفرديه
ةايذ ػػػػػػا أله  ػػػػػػاهأ ػػػػػػربهايت غيػػػػػػؿهايسياسػػػػػػأله تفسػػػػػػيره

يفهايسياسػػػييفهتغػػػؾهايتفػػػا   هايتفػػػا   ه ػػػيفهايفػػػا غ
ايتألهتف ألهىيمهايسياسضهاي،ا ضهدةفهايتطرؽهيغ، لػضه

ه يفهاذإهايتفا   هايسياسيضهايتألهتفرزاا.
ة عهتن ره غ ا هايسياسضه  ركضه اه ،دهايسػغةكيضه
زادهتةذههاي ا  يفهايسياسييفه  ة  اةيضه ػؿه شػاكؿه

هاي ذت عه فهطريؽهاا  اثهاي،غ يض.
امات ػػػػػػاـه ايسياسػػػػػػضهاي،ا ػػػػػػضهة تيذػػػػػػضهيػػػػػػذيؾهزاده

ةأادانهاهةأ ةا هاهةطريقضهصػ ،هاهةتقيي هػاه  ػا ه غػمه

                                                 
(1)
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أ رااه غمهاي ذت عه فهطريؽهامسػت،ا ضه اي،ديػده ػفه
هاي فاايـهةأدةا هايت غيؿهاي ت،غقضه قياسهاادا .ه

ة ػػعهت ػػا ألهاي ،ػػدهايػػدةيألهتزايػػدهامات ػػاـه تطػػةيره
هايسياسػػػا هاي،ا ػػػضه غػػػمهاي سػػػتةبهايػػػدةيألهنػػػأله ق ػػػض

ايتسػػػػ،ي يا ه يػػػػثهأصػػػػ  ها ػػػػاؾه ػػػػاهي كػػػػفهتسػػػػ يتهه
 ايسياسػػضهاي،ا ػػضهايدةييػػضهةذيػػؾه  ػػاهيتةانػػؽه ػػعهتغيػػره
دةرهايدةيضه فهطريؽهى فا هاي زيده ػفهاي رة ػضهنػأله
دراسضهةت غيؿهايق اياهايسياسػيضهةايفػا غيفهايسياسػييفه
ةاػػػػػذاه ػػػػػاهأ ػػػػػربه قػػػػػؿهايسياسػػػػػضهاي،ا ػػػػػضهنػػػػػألهارة ػػػػػضه

ه(2)ااتير .
ت ػػػػػػسهكانػػػػػػضه ػػػػػػةا ألهاي يػػػػػػا هنايسياسػػػػػػضهاي،ا ػػػػػػضه

امذت ا يضهةهايسياسيضهةاملتصاديضهك اهت ػسهذ يػعه
أنػػػػرادهاي ذت ػػػػع هةيػػػػذيؾهتػػػػدرؾهاي كة ػػػػا هنػػػػألهظػػػػؿه

 تتغؼهاا ظ ضهايسياسيضهأ هػاه  اذػضهيػد ـهة سػا د هه
ش،ة هاهني اهتتتذإه فهلرارا هة ػاهت فػذإه ػفهأ  ػاؿ ه
ةيكػػػألهيت قػػػؽهذيػػػؾهتسػػػ،مهاي كة ػػػا هي ػػػؿه شػػػاكؿه

امسػػػػتذا ضهي طػػػػاي هـه ػػػػفهتػػػػ ؿه ػػػػرا  هاي ػػػػةاط يفهةه
اي، ػػؿ هأيهايسياسػػا هاي،ا ػػضهايتػػألهتت  ااػػا هنػػأله ػػيفه
أفهنشػػؿهاػػذإهايسياسػػا هاي،ا ػػضهي، ػػأله ػػدـهلػػدر هاػػذإه
اي كة ػا ه غػمه ػؿه شػاكؿه ةاط يهػاه  ػاهلػدهيػػلديه
ىيػػمه ايػػضه ػػدـهاير ػػمهايشػػ، ألهايػػذيهلػػدهيػػلديهىيػػمه
 ػػةر هتغػػؾهايشػػ،ة ه غػػمهأ ظ تهػػاهايسياسػػيضهي طا ػػضه

ه هاه.
ةا ط لًاه فهأفه  غيضهاي صةؿه غمهاي ،غة ا ه
ةتذ ي،هاهيـهت،ده اي، غيضهاي،سير هتاصػضه ػعهايتطػةره
ايتك ةيػػػػةذألهايهائػػػػؿ هأصػػػػ  هاب ذػػػػازهاي قيقػػػػألهيػػػػدبه
صا عهايسياسضهاي،ا ضهيت  ؿهنألهايتةذهه شػكؿه غ ػأله
ة ػػػػػ ظـهصػػػػػة هتغػػػػػؾهاي شػػػػػك  هاي،ا ػػػػػضهةايظػػػػػةااره

                                                 
(2)

دورسيامنظمللللت سياةواُللللةسفللللٍسحسللللٍٛ ػللللل، عنؼ ٚلللل    
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فها ػاهتػنتألهاي اذػضهايسياسيضهاي ا غػضهنػألهاي ذت ػعهة ػ
يغرذػػػةعهىيػػػمهايدراسػػػا هااكادي يػػػضهةاا  ػػػاثهاي،غ يػػػضه
ة راذ،تهػػػػاهيغػػػػت كفه ػػػػفهايتةذػػػػهه شػػػػكؿه غ ػػػػأله  ػػػػةه
ايت،رؼه غمه اايضهايسياسا هاي،ا ضهةكيفيضهاستتداـه
تغػػػػػػػؾهاي يا ػػػػػػػا هةاي ،غة ػػػػػػػا هاي تا ػػػػػػػضهنػػػػػػػألهت غيػػػػػػػؿه
اي شك  هايراا ضهةايقدر ه غمهىدراؾهأ ،ادااهة ػفه ػـه

هيـهايسياسا هاي،ا ضه.ت غيؿهةتقي
ة  ػػػا ه غيػػػههيت ػػػاةؿهاػػػذاهاي  ػػػث هابطػػػارهاي،ػػػاـه
يدراسضهايسياسضهاي،ا ض هةذيؾه فه  ايػاهت ػاةؿهابطػاره
اي ظػػريهيدراسػػضهايسياسػػضهاي،ا ػػضه ػػفهطريػػؽهايت،ػػرؼه
 غمه اايضهايسياسضهاي،ا ضه فهت ؿه رضهابطػاره
اي فػػػػػػػااي ألهة  الشػػػػػػػضهاي فػػػػػػػاايـهااساسػػػػػػػيضهيدراسػػػػػػػضه

ا ػػػػػض هةكػػػػػذيؾهتصائصػػػػػها هةأ ،اداػػػػػاهايسياسػػػػػا هاي،
هةأ ةا هاه.

ةنػألهاػػذاهايسػػياؽ هي قسػػـهاػذاهاي  ػػثهىيػػمهذػػزئيفه
رئيسػػػييفاهي ػػػاةؿهايذػػػز هااةؿهايت،ػػػرؼه غػػػمه اايػػػضه
ايسياسػػػػػضهاي،ا ػػػػػضهةكيفيػػػػػضهدراسػػػػػتها ه اب ػػػػػانضهىيػػػػػمه
  الشػػػػػػػػضهتصػػػػػػػػائصهايسياسػػػػػػػػضهاي،ا ػػػػػػػػضهة قة اتهػػػػػػػػاه
ةأاػػدانهاةأ ةا هاهن ػػ ه ػػفهايت،ػػرؼه غػػمهأ ،اداػػاهةه

ه–ايةلػػةؼه غػػمهه–تػػألهي كػػفه ػػفه  ايااػػاهايةصػػةؿهاي
ىيػػمهأسػػ ا هامات ػػاـه دراسػػضهايسياسػػضهاي،ا ػػضهك قػػؿه
 ،رنأله ستقؿ هنػأله ػيفهي تقػؿهايذػز هاي ػا ألهيغت،ػرؼه

 Public غػػػػمه اايػػػػضهت غيػػػػؿهايسياسػػػػا هاي،ا ػػػػضه

policy analysisيغةلػػةؼه غػػمهايتطػػةرهايتػػاريتألهه
ضهي شػػػػػن ه غػػػػػـهت غيػػػػػؿهايسياسػػػػػا هاي،ا ػػػػػضه ػػػػػفهاي ا يػػػػػ

اي ظريػػػضهةاي، غيػػػضه  ػػػفه  ايػػػاهايت،ريػػػؼه  اايػػػضهت غيػػػؿه
ايسياسػػػضهاي،ا ػػػضه ػػػعهايتركيػػػزه غػػػمهايتطػػػةرهايتػػػاريتأله
ي شن ه غـهت غيؿهايسياسضهاي،ا ضه ػفهاي ا يػضهاي ظريػضه
هايسياسػػيضه  ػػعهايتركيػػزه غ ػػن رهذيػػؾهنػػأله ذػػاؿهاي،غػػـة
ة ػػػػفه ػػػػـهام تقػػػػاؿهيغت،ػػػػرؼه غػػػػمهتصػػػػائصهت غيػػػػؿه

ا يتهػػػػػػػاهة را غهػػػػػػػاهايسياسػػػػػػػضهاي،ا ػػػػػػػضهن ػػػػػػػً ه ػػػػػػػفهأ
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ة سػػتةياتهاهةصػػةمهىيػػمهايت،ػػرؼه غػػمهأاػػداؼه  غيػػضه
ت غيؿهايسياسضهاي،ا ضهيي تهألهاذاهاي  ثهىيمه  الشػضه

ه ةا ؿه ذاحه  غيضهت غيؿهايسياسضهاي،ا ض.
 المشكمة البحثية

ةيت ػػػاةؿهاي شػػػكغضهاي   يػػػضهةدراسػػػته هت ػػػاةؿهتغػػػؾه
هايدراسضهابذا ضه فهتسالؿهرئيسأله 

را هاي  هذيػػضهايتػػألهطػػرأ ه غػػمه ػػاهاػػألهأ ػػرزهايتطػػةه
سػػػػػػضهاي،ا ػػػػػػضهكن ػػػػػػده قػػػػػػةؿه غػػػػػػـه قػػػػػػؿهت غيػػػػػػؿهايسيا

ه؟ايسياسض
ةيتفرعه فهاذاهايتسالؿه د هتسالم هنر يضهي،ؿه فه

هأ رزااهايتسالم هايتاييضه 
هايسياسضهاي،ا ضه؟   اهاي قصةده  فهـة

ه اايضهت غيؿهايسياسضهاي،ا ضه؟
هايتاييض ةهذيؾهي ذا ضه غمهايتسالم هايفر يضه

ايسياسػػػػػػضهاي،ا ػػػػػػضه؟هة ػػػػػػاهاػػػػػػأله ػػػػػػاهاػػػػػػألهتصػػػػػػائصه
ه؟هة اهاألهأ ةا هاه؟أ ،اداا

ك،غػػػػـهه– ػػػػااألهأا يػػػػضهدراسػػػػضهايسياسػػػػضهاي،ا ػػػػضهكفػػػػفه
هيصا عهايقرارهايسياسأله؟-تط يقأله

 ػػػااألهأا يػػػضه غػػػـهت غيػػػؿهايسياسػػػضهاي،ا ػػػضه؟هة ػػػااأله
هتصائصه  غيضهت غيؿهايسياسضهاي،ا ضه؟

هاسضهاي،ا ض؟ ااأله ةا ؿه ذاحه  غيضهت غيؿهايسي
هىدف البحث 

يهػػػػدؼهاي  ػػػػثهابذا ػػػػضه غػػػػمهذ غػػػػضهايتسػػػػالم ه
 ةصػػفهاهه–سػػايفضهايػػذكره ه يػػثهتهػػدؼهاػػذإهايدراسػػضه

ىيمهايت،ػرؼه غػمهط ي،ػضهايسياسػا هه–دراسضه س يضه
ة  غيضهت غيؿهايسياسا هاي،ا ض هن  ه ػفه(3)اي،ا ضه

ت اةؿهأ رزهايتطةرا هاي  هذيضهايتألهطرأ ه غمه قؿه
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)
ياسُت للةياؼتمةمسمنظللىرس لللٍسفًٓللٙ يهٛ لل  عن ٓلل،عٔ٘   

  رع  عنًسللللٛمة نهُرللللم ٔعنًٕ ٚللللغ فللللٍسيا نُللللةسويا حلُللللل
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ضهاي،ا ػػػضهكن ػػده قػػػةؿه غػػػـهايسياسػػػضه هت غيػػؿهايسياسػػػ
ن  ه  ػاهيػرت طه هػاه ػفه فػاايـهة شػك  هأساسػيضه

هةل اياه  هذيضه فهت ؿهايت،رؼه غمهارتأل 
هايسياسػػػػضهاي،ا ػػػػضهةكيفيػػػػضه -1 ايت،ػػػػرؼه غػػػػمه فهػػػػـة

 دراسضهايسياسضهاي،ا ض.
 ايت،رؼه غمه   ةفهايسياسضهاي،ا ض. -2
ايت،رؼه غمهايتطةرهايتاريتألهةاي  هذألهي، غيضه -3

هغيؿهايسياسضهاي،ا ضه.ت 
ةسػػيتـهذيػػؾه ػػفهتػػ ؿهدراسػػضهااد يػػا هايسياسػػيضه
ايتػػألهت  ػػ هت غيػػؿهةتقػػةيـهايسياسػػا هاي،ا ػػضهي ذا ػػػضه

ه غمهايتسالم هاي   يض.
 منيج الدراسة

يت ػػدده ػػ ه هايدراسػػضه ػػفه  ايػػاهط ي،ػػضهاي ة ػػةعه
ةادنػػػػه هةي ػػػػاهكػػػػافه ة ػػػػةعهاي  ػػػػثهيقػػػػعهنػػػػألهىطػػػػاره

يقت ػػػػػألهأفهي ػػػػػته هايدراسػػػػػا هاي سػػػػػ يضهنػػػػػ فهذيػػػػػؾه
اي ا ثه  ه هايدراسػا هاي سػ يضه اب ػانضهىيػمه ػد ه

ه داتؿه غمهاي  ةهايتايأل 
 منيج الدراسات المسحية

اسػػتتدـهاي ا ػػثهاػػذاهاي ػػ ه هةأدةاتػػهه غيػػضه سػػ ه
هااد يا هايتألهت   هدراسضهةت غيؿهايسياسا هاي،ا ض.

  Survey Methodologyةي،ت ػره ػ ه هاي سػ ه

ه يػػػػػػػضهيغ ػػػػػػػ ه هايةصػػػػػػػػفأله ػػػػػػػفهأشػػػػػػػهرهاي  ػػػػػػػاا هايفره
descriptive methodology ةأك رااا تشػػاراهنػػأله

هامذت ا يض ةاةهأسغة هدراسألههاه ذاؿهدراسضهاي،غـة
ي،ت ػػده غػػمهذ ػػعهاي يا ػػا ه شػػكؿه ػػ ظـه ػػةؿهظػػاار ه
ه ،ي ػػضه ػػػـهت غيغهػػػاهيغتػػرةمه  تػػػائ هة لشػػػرا هيغدراسػػػض

ه(4).غمهشرحهايظاار هك اهاألهنألهايةالع  اهيسا ده 

                                                 
(4)

  عنًكًللل   أصللىاسيا حللعسياؼلمللٍسومنت  لل أحًلل، بلل،     

 .303-282 ص ص1226عألك رًٚٛ    عنق ْمة   
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اػػػػذاهاي ػػػػ ه هيػػػػتـهذ ػػػػعهاي ،غة ػػػػا هة ػػػػفهتػػػػ ؿه
ةاي يا ا ه فهايظاار ه  ؿهايدراسػضهيغت،ػرؼه غيهػاهةه
ت ديػػدهة ػػ،هاهة ،رنػػضهذةا ػػ هاي ػػ،ؼهةايقػػة هنيهػػا ه

هةت ديده دبهأا يضهىذرا هتغييرهنيهاه.
ة ػػػػفه  يػػػػزا هايدراسػػػػا هاي سػػػػ يضه ػػػػدـهةذػػػػةده
 ػػػػػدةده كا يػػػػػضهأةه ة ػػػػػة يضهأةه لسسػػػػػاتيضهي ذػػػػػاؿه

هاستتداـهذيؾهاي  ه .
ةكػػذيؾهسػػيتـهامسػػت،ا ضخ اي دتؿهايتػػاريتألخهايػػذيه
يػػنتألهدةرإهيدراسػػضه شػػن هةتطػػةره قػػؿهايسياسػػضهاي،ا ػػضه
ك قػػؿه ،رنػػأل هةهكػػذيؾهايت،ػػرؼه غػػمه شػػن هكػػؿه ػػفه

ايك يػػضهيت غيػػؿهايسياسػػا ههاي ػػداتؿهايكيفيػػضهةاي ػػداتؿ
ه.ه(5)اي،ا ضهةايتطةرهايتاريتألهيدراستها

 تقسيم البحث
هرئيسيفهكايتايأله ي قسـهاي  ثهىيمه  ةريفه

ابطػػػػػارهاي،ػػػػػػاـهيدراسػػػػػػضهايسياسػػػػػػضههالمحووووووور ا ول:
هاي،ا ض.

ي دأهاي  ػثه ت ػاةؿهابطػارهاي،ػاـهيدراسػضهايسياسػضه
اي،ا ض هةذيؾه فه  ايػاهت ػاةؿهابطػارهاي ظػريهيدراسػضه
ايسياسػػػػضهاي،ا ػػػػضه ػػػػفهطريػػػػؽهايت،ػػػػرؼه غػػػػمه اايػػػػضه
ايسياسضهاي،ا ػضه ػفهتػ ؿه ػرضهابطػارهاي فػااي أله

 فػػػػػػػاايـهااساسػػػػػػػيضهيدراسػػػػػػػضهايسياسػػػػػػػا هة  الشػػػػػػػضهاي
هةأ ةا هػػاهاي،ا ضاي،ا ػػض هةكػػذيؾهتصائصػػها هةأ ،اداػػا

هةأا يضهدراستها.
هاايضهت غيؿهايسياسا هاي،ا ض.  المحور الثاني:

ي تقػػؿهاي  ػػػثهنػػألهذزئػػػههاي ػػا ألهيغت،ريػػػؼه  اايػػػضه
ت غيػػػػؿهايسياسػػػػضهاي،ا ػػػػضه ػػػػعهايتركيػػػػزه غػػػػمهايتطػػػػةره

اي،ا ػػػػػضه ػػػػػفههايتػػػػػاريتألهي شػػػػػن ه غػػػػػـهت غيػػػػػؿهايسياسػػػػػض
أ ػرهذيػؾهنػأله ذػاؿههاي ا يضهاي ظريضه عهايتركيزه غػم

                                                 
(5)

يالق زيبلت سوسيددوي سيايُيُلةس  عنسٛ، ػل، عنًطهب غل َى 

 )يكًللل  عنُٓ لل  ويايمُللةسفللٍستحلُلللسياسُت للت سياؼتمللة

 .22(  ص1288عنًصمٚ   عنق ْمة  

هايسياسػػيض هكػػذيؾهيركػػزه غػػمهتصػػائصهت غيػػؿه اي،غػـة
ايسياسػػػػػػػضهاي،ا ػػػػػػػضهن ػػػػػػػً ه ػػػػػػػفهأا يتهػػػػػػػاهة را غهػػػػػػػاه

أاػداؼه  غيػضههكذيؾهي تقػؿهيغت،ػرؼه غػمهة ستةياتها 
ت غيػػػؿهايسياسػػػضهاي،ا ػػػضهيي تهػػػألهىيػػػمه  الشػػػضه ةا ػػػؿه

هايسياسضهاي،ا ض. ذاحه  غيضهت غيؿه
ماىيوووووووووة السياسوووووووووة العاموووووووووة: الم ووووووووواىيم 

هوالخصائص
ىيػػمهت ديػدهابطػػارههيهػدؼهاػذاهايذػػز ه ػفهاي  ػث

اي فػػػااي ألهيدراسػػػضهةت غيػػػؿهايسياسػػػضهاي،ا ػػػض هةيقصػػػده
 ابطػػػػػػارهاي فػػػػػػااي ألها ػػػػػػاهت ديػػػػػػده ػػػػػػديةؿهاي فػػػػػػاايـه

ه-اصػػػػػػطغ هه–ةاي صػػػػػػطغ ا هااساسػػػػػػيضايتألهاتفػػػػػػؽه
 ةيػذيؾه(6)سضهاي،ا ض غيهاه يفهاي،ا غيفهنأله قؿهايسيا

ىيػمهت،ػددهايت،ريفػا هه ػفهابشػار ه دً اهسيتـهام ط ؽ
ايتألهلد  هي صػطغ هايسياسػضهاي،ا ػضهشػنفهحيػرإه ػفه
هامذت ا يػض ه اي صطغ ا هايتألهتقعهنأله طػاؽهاي،غػـة
ةذيػػػػؾه تيذػػػػضهت،قػػػػدهايظػػػػةاارهايسياسػػػػيضهن ػػػػً ه ػػػػفه
تشػػا ؾهةت،ػػددهأ ،اداػػا هةي تػػدهاػػذاهايذػػز ه ػػفهاي  ػػثه

ايػػػػػضهايسياسػػػػػضاي،ا ضه ػػػػػفهتػػػػػ ؿهت ػػػػػاةؿهيتة ػػػػػي ه ا
تصائصهايسياسضهاي،ا ضهن ً ه فهت اةؿهه–س ا ه

أاػػػدانهاهةأ ةا هػػػاهةأسػػػ ا هدراسػػػتهاهايتػػػألهاسػػػتتد تهاه
ايكتػػػػ هاي تتصصػػػػػضهن ػػػػػً ه ػػػػػفه سػػػػػتةيا هدراسػػػػػضه
ايسياسػػضهاي،ا ػػض هن ػػ ه ػػػفه  الشػػضهأ ػػةاعهايسياسػػػضه

هاي،ا ضهةطرؽهتص يفهاهةكذيؾهأ ،اداا.
 صػػددهايت ييػػزه ػػيفه صػػػطغ هههة  ػػضهىشػػكاييضها ػػا

خايسياسضهاي،ا ضخهة صطغ هخسياسضخهنأله ، اإهايشائعه

                                                 
(6)

فللٙ يُ ٔنُلل  نً ٓللٕو عنسٛ سلل  عنؼ يلل  أٔ نً هٛللم عنسٛ سلل   

عنؼ ي  ك مع يٍ فمٔع ػهى عنسٛ س  سٕف َسًخ،و ن ظ  

  أيللل  ػُللل، Public Policyعنسٛ سللل  عنؼ يللل  بللل نً مر 

يؼمضُ  نهًٓ ل عنًطلٛقٙ ف نغ نب أٌ ٚكٌٕ عن ل،ٍٚ ػلٍ 

ع Public Policiesعنسٛ س و عنؼ ي بصٛغ  عنًٓغ  َظلما

نًؼلللل،ر ْللللسِ عنسٛ سلللل و ٔي مػٓلللل  ٔفقالللل  نهًٓلللل ل عنللللس٘ 

 يُصمف إنّٛ.
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رحػػػػػػػـهةذػػػػػػػةدهاي، لػػػػػػػضهايتكا غيػػػػػػػضه ػػػػػػػيفهاي صػػػػػػػغ يف ه
ه-اػادؼه–ك ر ا  ه  ؿه اـه ةذهههنايسياسضهاي،ا ض

اػػػػػأله تػػػػػامهتفا ػػػػػؿه ذ ة ػػػػػضه ػػػػػفهايقػػػػػةبه/هاي،ةا ػػػػػؿه
ايسياسػػػػػػػػػػيضهةامذت ا يػػػػػػػػػػضهةاملتصػػػػػػػػػػاديضهةابداريػػػػػػػػػػضه

يتػػػايألهنػػػ فهاػػػذاهايتػػػداتؿهامصػػػط  ألهاي تراك ػػػض هة ا
ي كفهتة ي هه فهطريؽهتة ي هايفػرؽه ػيفهكغ تػأله

ه يػػػثهتشػػػيرهكغ ػػػضهه(7)ايسياسػػػضهنػػػألهايغغػػػضهاب ذغيزيػػػض
Politicsىيػػػػػػػمهايةالػػػػػػػعهايسياسػػػػػػػألهأةه يئػػػػػػػضهايقػػػػػػػرارهه

ىيػػػمهايسياسػػػضههPolicyايسياسػػػأل ه ي  ػػػاهتشػػػيرهكغ ػػػضه
نػػػػ ،ضهه–ةاػػػػادؼهه–ك ر ػػػػا  ه  ػػػػؿهىراديهةحػػػػائأله

ي ارسػػػةفهاي، ػػؿهايسياسػػػأله غيػػضهايةصػػػةؿهايسياسػػييفه
ىيمهايسغطضهة  ذردهت قيؽهايهدؼاأيه ةصةيهـهىيػمه
ايسغطضهت دأه  ارستهـهيص عهايسياسضهاي،ا ض هن، غيػضه

أصػػػػػػػي هههصػػػػػػػ عهايسياسػػػػػػػضهاي،ا ػػػػػػػضهت،ػػػػػػػدهاتتصاًصػػػػػػػا
يغسغطا هايرس يضه ايدةيػضهيت قيػؽهايصػاي هاي،ػاـ هأ ػاه

نهػػػألههاي شػػػاركضهايسياسػػػيضهنػػػألهصػػػ عهايسياسػػػضهاي،ا ػػػض
 شاطهسياسألهتستطيعه  ارستههكانضهذها هاي ذت ػعه
ةأنػػػػػػرادإهاي هت ػػػػػػةفه اي، ػػػػػػؿهايسياسػػػػػػألهأةهاي  ت ػػػػػػةفه
يأل ػػػزا هايسياسػػػيضهأةهذ ا ػػػا هاي ػػػغطهةاي صػػػاي ه
 هػػػػدؼهايةصػػػػةؿهىيػػػػػمهايسػػػػغطضهأةاي شػػػػاركضهنيهػػػػػاهأةه
ايتن يره غيها ةلدهتكةفهاػذإهاي شػاركضهاادنػضهيغصػاي ه

هاي غط.اي،اـهأةهلدهتص هنأله صغ ضهذ ا ضه
ةا ط ًلػػػػػػػػاه ػػػػػػػػفهتغػػػػػػػػؾهاي، لػػػػػػػػضهايتكا غيػػػػػػػػضه ػػػػػػػػيفه
اي صػػػػطغ يفهةابشػػػػار ىييهاهةذػػػػ ه غي ػػػػاهابشػػػػار ىيمه
ايتطػػػػةرهاي فػػػػااي ألهايػػػػذيهي ػػػػؽه  صػػػػطغ هايسياسػػػػضه
اي،ا ضه فه  اياهاي  ظةرا هايفكريػضهةت،ال هػاه ػدً اه ػفه

ىيػػػػػػمهايفكػػػػػػرههاي  ظػػػػػػةرهايفكػػػػػػريهايك سػػػػػػيكألهةصػػػػػػةم

                                                 
(2)

أحًللل، يصلللط ٗ حسلللٍٛ  يللل،يسنٗ ي هٛلللم عنسٛ سللل و  

عنؼ يلل   عنًمكللل  عنؼلل نًٙ نه، عسللل و عنسٛ سللٛ   ػًللل ٌ  
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يتغيرهنػألهايت،ريػؼهاي ديث هةايذيهاستت عه اي رةر ها
هايسياسضهاي،ا ض. ه  فهـة

 تطور م يوم السياسة العامة
 ػػػػػػعهظهػػػػػػةرهامتذػػػػػػاإهايسػػػػػػغةكألهنػػػػػػألهايدراسػػػػػػا ه
ايسياسػػيضهةايت ػػةؿه ػػفهدراسػػضهايهياكػػؿههةاي لسسػػا ه
ايسياسػػػيضهىيػػػمهدراسػػػضهاا شػػػطضةاادةارهةاي  ارسػػػا ه
ايسياسػػضهايف،غيػػضه ػػدأامات اـه ، غيػػضهصػػ عهايسياسػػا ه

نقدها ص هاات اـهايدراسا هنأله قؿهاي،ا ض هة فه ـه
ايسياسػػػػضهاي،ا ػػػػضه غػػػػمهايسػػػػغةؾهايسياسػػػػأله يػػػػثهزاده
امات ػػػػاـه اي  ػػػػددا هامذت ا يػػػػضهةاي فسػػػػيضهيغسػػػػغةؾه
ايفػػػػرديهةايذ ػػػػا ألاهنكػػػػافه ػػػػفه تػػػػائ هاػػػػذاهاي ذهػػػػةده
ايفكريهيهذإهايفتر هتن رهايت،ريفا هايتػألههلػد  ها ػذاؾه

  هي صػطغ هايسياسػػضهاي،ا ػػضه   اةيػضهتفسػػيرهايتفػػا 
ايقائ ضه يفهايفا غيفهايسياسػييف هتغػؾهايتفػا   هايتػأله

هتق ألهىيمهتشكيؿهايسياسضهاي،ا ض.
امات ػػػػػاـهنػػػػػألهاػػػػػذإهايفتػػػػػر ه غػػػػػمههكػػػػػذيؾها صػػػػػ 

ايسػػػػػغةكيا هاي صػػػػػا  ضها  ػػػػػاؿهاي كة ػػػػػضهةت غيغهػػػػػاه
ةكػػػػػذيؾهايسػػػػػغةؾهايصػػػػػرا ألهاي ػػػػػات ه ػػػػػفهاي شػػػػػاطا ه
ايسياسػػػػيضهيذ ا ػػػػا هاي صػػػػاي هةاا ػػػػزا هايسياسػػػػيضه

 هايرسػػ يضهايتشػػري،يضهةايت فيذيػػضه هة غيػػههنقػػدهةايسػػغطا
ا ت ػػػػد هاي فػػػػاايـهايتػػػػألهلػػػػد  هي صػػػػطغ هايسياسػػػػضه

نػػألهتغػػؾهايفتػػر ه غػػمهةصػػؼه  غيػػا هايسياسػػضههاي،ا ػػض
هاي،ا ضهةشرحهأس ا هة تائ هاا شطضهاي كة يض.

ة فهاػذإهايت،ريفػا هايت،ريػؼهايػذيهلد ػههتة ػاسه
هيغسياسػػضهاي،ا ػضه غ ن هاخاتتيػػار Thomas Dyeداي

اي كة ػػضهيغقيػػػاـه ، ػػؿه اأةام ت ػػػاعه ػػفهايقيػػػاـه ، ػػػؿه
ه.(8) اخ

                                                 
(8)

Thomas R. Dye, Understanding Public-

Policy,7ed,Newjersey, Prentice Hall, En-

glewood Cliffs, 1992, p.203 
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ىيػػػمهأفهايسياسػػػضهاي،ا ػػػضهلػػػدههةا ػػػاهيذػػػ هابشػػػار 
تكػػػػػػةفهىيذا يضأةسػػػػػػغ يضهنػػػػػػألهصػػػػػػياحتها ه  ، ػػػػػػمهأفه
ايسياسػػضهاي،ا ػػضهلػػدهتػػن ره تصػػرؼه ،ػػيفهأةهلػػدهتػػن ره
 اي هأله فهتصرؼه ،ػيف هأةلػدهي،ػدهسػكةتهاهأةه ػدـه
ايتزا هػػػػاه تصػػػػرؼهىزا هل ػػػػيضه ،ي ػػػػضه   ا ػػػػضهسياسػػػػضه

ه–ةاأله اهت،رؼه سياسضهام ت ػاعه ػفهايقيػاـه ت ػرؾه
ه.Hand offه–تدتؿه

هIra Sharknskyةيتسؽهت،ريؼهأيػرأهشارك سػكأل
 ي  ػػاهلػػدـهت،ريفػػههيغسياسػػضهاي،ا ػػضههDye ػػعهت،ريػػؼه

ه(9) غمهأ هاهخاي شاطا هايها ضهيغ كة ضخ
ة ػػعهظهػػةره ركػػضه ػػاه ،ػػدهايسػػغةكيضهزادهامات ػػاـه
ه  ايسياسػػػضهاي،ا ػػػضه يػػػثهت،ػػػاظـهايتركيػػػزه غػػػمه فهػػػـة

 ةا هػػػػا.هايسياسػػػضهاي،ا ػػػػضهةكيفيػػػػضه غةرتهػػػػاهةأاػػػػدانهاهةأ
ة فه ا يضهأتربهزادهامات اـه طريقضهصػ عهايسياسػضه
اي،ا ػػضهةتقيي هػػاه  ػػاً ه غػػمهأ راػػاه غػػمهاي ذت ػػع ه ػػفه
طريؽهامست،ا ضه اي،ديده ػفهاي فػاايـهةأدةا هايت غيػؿه
اي ت،غقضه قياسهاادا ه  فهىطػارهت غيغػألهنػأله ػة ه

ه.ه(10)ترتي هاااداؼه  اً ه غألهاب كا يا هاي تا ضه
هة عهت،ايألهااصػةا هاي  اديػضه  اهس ؽهةا ظ ًلا

 تدتؿهايدةيػضهنػأله  غيػضهتةظيػؼهاي ػةاردهاملتصػاديضه
يسدهام تياذا هاي،ا ضهازداد هأا يضهدراسضهايسياسضه

أساسًياهنأله ذاؿههاي،ا ضهنألهتغؾهايفتر ه ا ت ارااهنرً ا
ايدراسػػا هايسياسػػيض هة ػػفهاػػذإهايت،ريفػػا هايػػذيهلد ػػهه

يغسياسػػػضههHarold Lass wellاارةيػػػدهمزةيػػػؿه
هاي،ا ضه غمهأ ها 

                                                 
(9)

 Ira Sharknsky, Public Administration p-

olicy-Makingin, Government Agencies, 

3
rd

Ed,Chicago, rand mc nally, 1975,p.4. 
(10)

تحلُلللسياسُت للت سسللهٕٖ اللؼمعٔ٘ ًْؼللّ )ي للم عا(   

 .30  يمْغ سلق ذكمِ  صياؼتمةسفٍسياىطنسياؼزبٍ

للل  بٓلللسع عنصللل،ر:   ,HardldD.lass wellٔأَظلللم أٚ ا

Apre-view of policy; scinces, (New York, 

AmericanElsevier, 1971) p.5. 

نػألهه(11)ي صؿه غمه اذا؟هة تم؟هةكيػؼخهخه ف؟
ىشػػػػار ه  ػػػػههىيػػػػمهت،ػػػػاظـهدةرهايدةيػػػػضهك ػػػػ ظـهيغ شػػػػاطه
دار هاي، غيػػػػػػػػا هايت ادييػػػػػػػػضهةايتةزي،يػػػػػػػػضه املتصػػػػػػػاديهةال
يغ ةارد غ  سػػتةبهاي ذت ػػع هةأا يػػضهذيػػؾهنػػألهت قيػػػؽه
اي  ػػػةهاملتصػػػاديه ػػػفهتػػػ ؿهرسػػػـهسياسػػػا ه ا ػػػػضه

ةت فيػػذااهنػػأله ػػة هاب كا ػػا هاي تا ػػضهة  ػػاً هرشػػيد ه
 غػػػػػػمهايترتيػػػػػػ هايرشػػػػػػيدهاةيةيػػػػػػا هاااػػػػػػداؼهاي ػػػػػػراده

هت قيقها.
ةتةايػػػ ه ،ػػػدهذيػػػؾهاي،ديػػػده ػػػفهايدراسػػػا هاي دي ػػػضه
ةايتػػػػألهلػػػػد  هت،ريفػػػػا ه ت،ػػػػدد هي صػػػػطغ هايسياسػػػػضه
اي،ا ػػػػػػػػضاهنه ػػػػػػػػاؾه ػػػػػػػػفه رنهػػػػػػػػاهىذرائًيػػػػػػػػاه تة ػػػػػػػػي ه

ه–تصائصػػهاهااساسػػيضهةا ػػاؾه ػػفه ػػرضهايت،ريػػؼه
أةمههScientfic Conceptهاي،غ ػػػأله–ي صػػػطغ ها

ةذيػػؾهيغت كػػيفه ػػفهت ديػػدهتصػػائصهايسياسػػضهاي،ا ػػضه
ااساسػػػػػيضةا اؾه ػػػػػفهلػػػػػاـهه–  اصػػػػػرااهه–ةسػػػػػ اتهاه

 – Operational ت ديػػػدهايت،ريػػػػؼهابذرائػػػأل
conceptيهػػاهةايػػذيهتػػـهام ت ػػاده غيػػههنػػألهدراسػػت اهه

هايسياسضهاي،ا ض هة فهاذإهايت،ريفا ه اهيغأل  هي فهـة
هJames E-Anderson،ريؼهذي سهأ درسػةفت

يغسياسػػػضهاي،ا ػػػضه غ ن هاخ ر ػػػا  ه  ػػػؿهاػػػادؼهي،ق ػػػهه
أدا هنػػػػػػػرديهأةذ ػػػػػػػا ألهنػػػػػػػألهايتصػػػػػػػديهي شػػػػػػػكغضهأةه

ه.(12)ي ةاذهضهل يضه ،ي ضهأةه ة ةعه ،يف
 يػثهركػزهاػذاهايت،ريػؼه غػمهايت ييػزه ػيفهصػ عه
ايسياسػػضهاي،ا ػػضهةصػػ عهايقػػرارهايػػذيهاػػة ذردهاتتيػػاره

هائؿهاي طرة ض. ديؿه فه يفهاي د

                                                 
(11)

 HarroldD.Lass Well, Politics: Who Get-

s What, When, How, (New yprk Meridi-

an Books, Inc, 1958), p 13-27. 
(12)

 James E .Anderson, public policy Maki-

ng :An introduction, (Boston: Houghton 

mifflinco.,1994), p.5 
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هKaplanةنػػػألهذيػػػؾهايسػػػياؽه ػػػرؼها راا كػػػا  ف
ايسياسضهاي،ا ضه غ ن هاخ ر ا  ه  ػؿهيسػتهدؼهت قيػؽه
اااػػػػػػداؼهةايقػػػػػػيـهةاي  ارسػػػػػػا ه ػػػػػػفهطريػػػػػػؽهايقيػػػػػػاـه

ه(13) تط يقا ه  دد .
ةيتفػػػؽهايت،ريفػػػافهايسػػػا قافه ػػػاي ظرهىيػػػمهايسياسػػػضه
اي،ا ػػػضه غ ن هػػػاه ر ػػػا  ه  ػػػؿهحػػػائألهيسػػػ،مهيت قيػػػؽه

صػػػدارهه–اي ذت ػػػعهأاػػػداؼه ي،ق ػػػههايقيػػػاـه  شػػػاطا هةال
هلرارا .

ةي،ػػػػػػػػػػرؼهخأ  ػػػػػػػػػػدهرشػػػػػػػػػػيدهخهايسياسػػػػػػػػػػضهاي،ا ػػػػػػػػػػضه
 غ ن هاخ ر ػػػا  ه  ػػػؿه كػػػة ألهيفتػػػر هز  يػػػضه سػػػتق غيضه
يت  فه ذ ة ضهلرارا هتتتػذااهاي لسسػا هاي اك ػضه
هيذ يػعهر ايااػا ه نألهايدةيض هيهػاهطػا عهسػغطةيهة غػـز

يقهػػػػاهةتت ػػػػ فهاػػػػذإهايقػػػػرارا هايغايػػػػا هاي طغػػػػة هت ق
ةايتةصػػػػؿهىييهػػػػاهنػػػػألهنتػػػػرا ه  ػػػػدد هةايةسػػػػائؿهايتػػػػأله

ه.ه(14)تستتدـهيذيؾهايغرض
اي،ا ػػػضهاػػػألههايسياسػػػضهةاػػػذاهايت،ريػػػؼهية ػػػ هأف

ت، يػػره ػػفهايتتصػػيصهايسػػغطةيهي ػػةاردهايدةيػػضهةأدا ه
ذيػػؾهايتةذيػػههاػػألهاي لسسػػا هاي كة يػػضهة غيػػههنةنًقػػاه
يػػػػذيؾهايت،ريػػػػؼهت،ػػػػده  غيػػػػضهصػػػػ عهايسياسػػػػضهاي،ا ػػػػضه

ؼهايذهػػازهايسياسػػألهيغدةيػػضهاي  ػػةطهةظيفػػضه ػػفهةظػػائ
 ه صػػػػػدارهايقػػػػػرارا هةت فيػػػػػذااه ػػػػػفهطريػػػػػؽهايذهػػػػػازه

هابداريهيغدةيض.
ةي،ػػػرؼهنه ػػػألهتغيفػػػضهايفهػػػداةيهايسياسػػػضهاي،ا ػػػضه
ه غ ن هاختغػػػػؾهاي  ظة ػػػػضهايفا غػػػػضه)اي سػػػػتقغضهةاي تغيػػػػر 

ةاي تكيفػػػػػػػضهةايتا ،ػػػػػػػض(هايتػػػػػػػألهتتفا ػػػػػػػؿه ػػػػػػػعه  يطهػػػػػػػاه
 تهاهاي يةيػضهةاي تغيرا هذا هاي، لضه فهت ؿهاستذا

                                                 
(13)

 H. Lass well, and Kaplan, A.,Power and 

Society, New Haven: yale university press 

1970,p., 71.   
(14)

نظزَللةسياديراسياؼتمللةمسياسُت للةسياؼتمللةسأحًلل،  اللٛ،   

    ص 1223 رع  عنُٓ ل  عنؼمبٛلل (  عنقلل ْمة  وياديرا

101. 

)نكًراةن، ( ه ايشكؿهايذيهي، ره فه شػاطه لسسػا ه
اي كة ػػػػضهايرسػػػػ يضهةسػػػػغطاتهاهاي  ،كسػػػػضهنػػػػألهاي يئػػػػػضه
امذت ا يػػػضهاي  يطػػػضه هػػػاه  تتغػػػؼه ذامتهػػػا ه  ػػػره
اااػػػػداؼهةاي ػػػػرا  هةايسػػػػغةكيا هاي  تظ ػػػػضهنػػػػأله ػػػػؿه
ايق ػػػػػاياهة ةاذهػػػػػضهاي شػػػػػك  هايقائ ػػػػػضهةاي سػػػػػتق غيضه

  هػػػا هةت ديػػػدهايةسػػػائؿهةايت سػػػ هيكػػػؿه ػػػاهيػػػ ،كسه
ةاي ػػػةاردهاي شػػػريضهةايف يػػػضهةاي ، ةيػػػضهاي ز ػػػضهةتهيئتهػػػاه
ك  طغقػػا ه ظا يػػضهاا ػػضهاحػػراضهايت فيػػذهة تا ،تهػػاه
ةرلا تهاهةتطةيرااهةتقةي هاه  ػاهيذسػدهت قيًقػاه غ ةسػًاه

ه(15)يغ صغ ضهاي،ا ضهاي شتركضهاي طغة ضهنألهاي ذت ع.
ايػػذيههةتذػػدرهابشػػار ىيمهت،ريػػؼهايسياسػػضهاي،ا ػػض

لدـهنألهخ ،ذـهاي صطغ ا هايسياسيضخهةايػذيهاشػترؾه
نيػػػػػههد.ه غػػػػػألهايػػػػػديفهاػػػػػ ؿهةاتػػػػػرةفهةايػػػػػذيه ػػػػػرؼه
ايسياسضهاي،ا ضه غمهأ هاهخه ذ ة ػضهاي ػرا  هةايقةا ػده
اي كة يػػػػضهايتػػػػػألهتشػػػػػكؿهلػػػػػرارا هأة ترذػػػػػا هاي ظػػػػػاـه
ايسياسػػػػأله صػػػػدده ذػػػػاؿه ،ػػػػيف هةيػػػػتـهايت، يػػػػره ػػػػفه

 هػػػػػا ههايسياسػػػػػضهاي،ا ػػػػػضهنػػػػػأله ػػػػػد هصػػػػػةرهةأشػػػػػكاؿه 
هايقةا يفهةايغةائ .

ةي  ػػظه ػػفهتغػػؾهايت،ريفػػا هأفهايسياسػػضهاي،ا ػػػضه
ت  ؿهنألهذةارااه را  هذا هأاداؼ هة غيههيذ هأفه
تكػػػػػػػةفهايسياسػػػػػػػضهاي،ا ػػػػػػػضه ةذًهػػػػػػػاهيكػػػػػػػؿهاي شػػػػػػػاطا ه
ه ػػػػهه اي كة يػػػضهة ايتػػػػايألهنايسياسػػػضهت ػػػػددهىطػػػاًراهيغتػػػػـز

ه تتذهايقرار.
ةلػػدهتةايػػػ ه ،ػػدهذيػػػؾهاي،ديػػده ػػػفهايدراسػػا هايتػػػأله

هايسياسضهاي،ا ػضهارت اًطػاه  ػ ه هايت غيػؿهت  اةي ه فهـة
امات اـههتتطمهايذيهSystem Analysisاي سقألهه

اي ت،ػػػدد  ههامذت ا يػػضه اا ،ػػادهامات ػػاـه ايدةيػػضهىيػػم
هاي سػػػػػػػػػؽه ههSystem يػػػػػػػػػثهي  ػػػػػػػػػؿه فهػػػػػػػػػـة  فهػػػػػػػػػـة

  ػػػػػدهأ صػػػػػارهاػػػػػذاههBasic conceptااسػػػػػاس
                                                 

(15)
 للٍس،سياسُت لةسياؼتملةمسمنظلىرسفًٓٙ يهٛ   عن ٓ،عٔ٘ 

 .38  يمْغ سلق ذكمِ  ص ويا حلُلسا نُةفٍسي
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اي  ه   يػػػػػثها طغػػػػػؽهخديفيػػػػػدهايسػػػػػتةفخهنػػػػػألهت،ريفػػػػػهه
هىذهي ظػػػػره يغذهػػػػازهايسياسػػػػأله ػػػػفه  ايػػػػاهاػػػػذاهاي فهػػػػـة

هأفهيغ يا هايسياسػيضه ػفهاي  ظػةرهاي سػقأل ه يػثهيػرب
ةظيفػػػػضهايذهػػػػازهايسياسػػػػألهتت  ػػػػؿهنػػػػألهخهايتتصػػػػيصه

ه(16) ستةبهاي ذت عهككؿخ.هايسغطةيهيغقيـه غم
ناي كة ا هةايقػةبهايرسػ يضهاػألهايذهػا هاي  ػةطهه

ضه هػػػػاه  غيػػػػضهايتشػػػػريعهةتقػػػػعه غػػػػمه اتقهػػػػاهاي سػػػػئةيي
ايسياسػػيض فهرسػػػـهايسياسػػػضهاي،ا ػػضهةايتصػػػرنا هايتػػػأله

هتت فألهىطارهتغؾهايسياسا هاي،ا ض.
ةيت،ػػػيفهأفهتكػػػػةفهصػػػ  يا هصػػػػا ،ألهايسياسػػػػضه
اي،ا ضه قيد هةييس ه طغقػضهنػألهىطػاره  غيػضهتفا غيػضه

هOut Putsةاي ترذػػا ههIn Puts ػػيفهاي ػػدت  ه
 يػثهت  ػؿه طايػ ههFeed Backةايتغذيػضهاي،كسػيضه

ذيؾهن  ه فهايد ـهه–اي ةاط يفهه–ةرح ا هاانراده
ايػػذيهي دة ػػههيغذهػػازهايسياسػػألهاي ػػدت   هنػػأله ػػيفه

ايتػػػألهتصػػػدرااهايدةيػػػضه   ا ػػػضههت،ػػػدهايقػػػرارا هةاان،ػػػاؿ
اي ترذػػػػا  ة فه ا يػػػػضهأتر ت  ػػػػؿه  غيػػػػضهاستشػػػػ،اره
ردةدهأن،ػػػػاؿهاي ػػػػةاط يفهىزا هاػػػػذإهاي ترذػػػػا ه  غيػػػػضه

هايتغذيضهاي رتد .ه–ضهايتغذيضهاي،كسي
ةيغتقػػألهأيً ػػاه ػػعهاػػذاهايت،ريػػؼهت،ريػػؼه)ذا ريػػؿه

(هيغسياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضهاي،ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضهG.Almondاي ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده
 غ ن هاخ  صغضه  غيضه  تظ ضه فهتفا ػؿهاي ػدت  ه
 ػػػػػفه طايػػػػػ هةد ػػػػػائـه ػػػػػعهاي ترذػػػػػا ه ػػػػػفهلػػػػػدرا ه
ةلػرارا هةسياسػػا هيغت، يػػره ػفهأدا هاي ظػػاـهايسياسػػأله

يػػػػػػػضهةايتةزي،يػػػػػػػضهةايت ظي هنػػػػػػػألهلدراتػػػػػػػهه)امسػػػػػػػتراتيذيض
ةاير زيػػػػضهةامسػػػػتذا ضهةايدةييػػػػض(ه ػػػػفهتػػػػ ؿهايقػػػػرارا ه

هاي ا يػػػضهابذرائيػػػضه هأ ػػػاه ػػػف(17)ةايسياسػػػا هاي تتػػػذإ
                                                 

(16)
نظزَللةسياديراسياؼتمللةمسياسُت للةسياؼتمللةسأحًلل،  اللٛ،  

 .101  يمْغ سلق ذكمِ  ص وياديرا
(12)

وياسُت لللةسسياسُت لللُةسيانظزَلللةي ًللل، َصلللم يُٓللل    

  عإلسللكُ، ٚ   يسسسلل  اللل م عنٓ يؼلل  ر.و.  يامقترنللة

 .102  100ص 

أ هػػػاهت، ػػػره ػػػفه ةايػػػاهايسػػػغطضهايتشػػػري،يضههنكػػػافهيػػػرب
ةايت فيذيػػػػضهايتػػػػألهسػػػػيتـهىصػػػػدارااهنػػػػألهصػػػػةر هلػػػػرارا ه
يت ،هػػػػاه  غيػػػػضهتتصػػػػيصهاي ػػػػةاردهيت قيػػػػؽهاااػػػػداؼه

هاي رذة .
ةيتفػػػؽهاػػػػذاهايت،ريػػػؼهأيً ػػػػاه ػػػعهايت،ريػػػػؼهايػػػػذيه

خهيغسياسػػضهMichal Lipskyلد ػػههخ يشػػيؿهييسػػ كأله
اي،ا ػػػػػضه غػػػػػمهأ هػػػػػاهخ  غيػػػػػضه  تظ ػػػػػضهت طػػػػػةيه غػػػػػمه
 ذ ة ضهايقرارا هايتألهتص  هاهاي كة ضهيغت،ا ؿه ػعه

ةيتفػػػػػػؽهأيً ػػػػػػاه ػػػػػػعهتغػػػػػػؾهه(18)اي شػػػػػاكؿهامذت ا يػػػػػػضخ
(هM. Roskinايت،ػػػاريؼهت،ريػػػؼه) يشػػػيؿهرةسػػػكف

طغ ػػػا هه–ختغػػػؾهايطغ ػػػا ههأ هػػػاه غػػػمهاي،ا ػػػضهيغسياسػػػض
هايتػػػػػػألهت،ػػػػػده   ا ػػػػػػضهاي ػػػػػدت  هةايتػػػػػػأله–اي ػػػػػةاط يفه

تستش،رااهاي كة ا هةي،ايذهاه تتذايقراره فهطريػؽه
اي ترذػػػػػا هايتػػػػػألهت طػػػػػةيه غ اي، غيػػػػػا هةاي شػػػػػاطا ه

هتف،يػػػؿهدةرهايتغذيػػػضهةايقػػػرارا هايسػػػغطةيضهن ػػػً ه ػػػف
ه(19)اي رتد هاحراضهايت،ديؿهةاب انضخ.

ةا ط ًلػػػاه  ػػػاهسػػػ ؽهنػػػ فهاي ، يػػػيفه هػػػذاهاي ػػػ ه ه
) ػػ ه هايت غيػػؿهاي سػػقألهايػػػذيهيفتػػرضه  ػػؿهايذهػػػازه

 تةاصػػغضه ػػفههايسياسػػأله صػػةر ه  تظ ػػضه ػػ فه غقػػض
هدراسػػضهايسياسػػضه ايتفػػا   هذ،ػػؿهت،ػػا غهـه ػػعه فهػػـة

االنتقادات التي وجيت لو والتوي اي،ا ضهمهيتغةه ػفه
 تتمثل فيما يمي: 

ياسػػػػػػضهاي،ا ػػػػػػض غمهأ هػػػػػػاه  غيػػػػػػضهىفهت ػػػػػػاةؿهايسهأواًل:
دي ا يكيضهي ت ه  هه ذ ة ضهلرارا هة شاطا ه  فه
سغسػػػػػغضه ػػػػػفهايتفػػػػػا   هاي  تظ ػػػػػضه ػػػػػعهىحفػػػػػاؿهدةره

                                                 
(18)

 Michal Lipsky, Street-Level Bureaucr-

acy, The Dilemmasof the individual in 

Public Services, New York, 1980. P.22. 
(19)

 MichalG.Roskin and Robert L.cord and 

James A. Mederirosandwalters s. Jones, Po-

litical serines; An introduction, 4rd Ed, 

(New jersy, Prentice-Hall international, Inc 

1991) p.32. 
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اي لسسػػػا هحيػػػرهايرسػػػ يضهةلةااػػػاهاي ػػػل ر ه غػػػمهتغػػػؾه
ايقػػرارا هايسياسػػيضهن ػػً ه ػػفها ػػارهتغػػؾهايقػػةبهحيػػره

هايقرارا هايسياسيض.هيئضايرس يضه غ  
ؾهايفرديهيغ ةاط يفهةاانراده  ػفهىحفاؿهايسغةههثانًيا:

يهـهدةره ل رهنألهايةالعهايسياسألهة ذريا هايسياسػضه
هاي،ا ض.
 صػػػرهايسياسػػػضهاي،ا ػػػضه غػػػمهكة هػػػاه  غيػػػضههثالثًوووا:

تشػػػػت ؿه غػػػػمههه–اي ػػػػدت  هه–اسػػػػتذا يضهيغ طايػػػػ ه
  غيػػػا هتةزي،يػػػػضهحيػػػرهأ ه ػػػػاؾه شػػػاطا هةتفػػػػا   ه
سياسػػػػػيضهمهت طػػػػػةيه غػػػػػمه  غيػػػػػا هتةزي،يػػػػػضهيذػػػػػ ه

ه را اتها.
هايسياسضهاي،ا ػض   ايػاهه ػفهةا اؾه فه رؼه فهـة

هايقة  هأساسهةايػذيهي، ػره ػفههPowerه فهـة ك فهـة
ه غػػمهيغتػػن يرهايقػػدر هايتػػألهي تغكهػػاهشػػتصه ػػاهأةذهػػض

اانػػػرادهةايذ ا ػػػا هةايقػػػرارا ه تيذػػػضهم ت كػػػهها ػػػده
ه(20) صادرهايقة هاي ،رةنض.

ة ػػفهأ صػػارهاػػذاهامتذػػاإهت،ريػػؼه ػػارؾهيي ػػد  رمه
M. Linden bergة  يػا يفهكرةسػألههB. Crisby 

أ هاخ  غيػػػضه ظا يػػػضهدي ا يكيػػػضههيغسياسػػػضهاي،ا ػػػضه غػػػم
يغ سػػػػاة ضهةايت ػػػػادؿهةايت، يػػػػره ػػػػفه ػػػػفهي غػػػػؾه ػػػػاذا؟ه
ة تم؟هةكيؼ؟هك اهت، ره فه اذاهتريد؟هة فهي غكػه؟ه

ه(21)ةكيؼهي كفهأفهأ صؿه غيه؟
ت،ريؼها ،كػاسهيتةذهػا هأ صػارهاػذاهةنألهاذاهاي

ي،ت ػػدههاي ػػ ه هايتػػألهتت  ػػؿهنػػألهاي  طػػؽهايػػةال،ألهايػػذي

                                                 
(20)

 Leon C. Megginison and Donald C. Mo-

sley and Paul H. Pietrijr., Management; 

Concepts and Application, (New York, 

Harper. Row, Publisher, (1983) P. 253 – 

254. 
(21)

 Marc Linden berg and Benjamin Crosb-

y, Managing development; the political 

Dimension, (New Jersey, Kumarian Pres-

s, 1981) p.8 – 17. 

ايتػػػألهي تغكهػػػاهايشػػػتصهه–صػػػةرااهه غػػػمهايقػػػة ه كانػػػض
هValuesأةاي كة ػػضهيغ صػػةؿه غػػمه ػػاهأسػػ ةإهايقػػيـه

 Inاي ه ػػػضه ػػػفهطريػػػؽه  غيػػػا هاي سػػػاة ضهيغتػػػن ير
Flenseغػػمهارتػػريفهةاي صػػةؿه غػػمه ػػاهتريػػدإه ػػفه 
هاي  ظ ػػضهقيػػؽهاااػػداؼه ػػفهطريػػؽهايسػػيطر ايقػػيـهةت 

ه.(22) غمهاي شاطا هايسياسيضهاي تتغفضه
ا ط ًلػػاه ػػفهاػػذاهنه ػػاؾه ػػفهيػػربهأفهأ صػػارهاػػذاه
امتذاإهلدهذا  هـهايصةا ه غمها ت ارهأ ػههمهيصػ ه

ايتفا   ههكانضهام ت اده غمهايقة هة دااهنألهتفسير
ايتػػػػػػألهت طػػػػػػةيه غيهػػػػػػاهدراسػػػػػػضههةاي شػػػػػػاطا هااتػػػػػػرب

هايسياسضهاي،ا ض.
ةا اؾه فهراحهي،رؼهايسياسػضهاي،ا ػضه ػفهتػ ؿه
اي ظرهىييها غمهأ هاه  ارسػضهايسػغطضهايرسػ يضهيػدةرااه
ايشػػر أله ػػفهطريػػؽهاتتػػاذهايقػػرارا هةرسػػـهايسياسػػا ه

هة فهاذإهايت،ريفا .هاي،ا ض
خهيغسياسػػضهاي،ا ػػضهR.Roseت،ريػؼهخرتشػػاردهرةزه

ه(23) غ ن هاخسغسغضه فهاا شطضهاي ترا طضخ
ةيتفػػػػؽه ػػػػعهاػػػػذاهايت،ريػػػػؼهت،ريػػػػؼهخا ػػػػريهتػػػػة أله

H.Teuneأ هاختغػػؾهايةسػػائؿههخهيغسياسػػضهاي،ا ػػضه غػػم
ايتػألهت،ت ػدااهاي كة ػا هب ػداثهتغييػره ،ػيفهداتػػؿه

ه(24)اي ظاـهامذت ا ألهيغدةيضخ

                                                 
(22)

  يمًْل  ر. يالزأٌسياؼلت ْ  ٘ ْٕنٕٔع  ٌْٕ ْٕ ِ   

  1222أيللٍٛ سلل ي   )عن ٓ نلل   رع  غمٚللب نهطل ػلل   

 (.332 -328ص
(23)

 Richard Rose ( 3
rd

 ed.) Policy Making 

in Great Britain, 1996,p. 19. 
(24)

 Tenryteune, Macro, Theoretical Appr-

oaches to public policy Analysis; the fis-

cal crisis of American cities, Annals pre-

ss, vol, 434, November, 1977, p. 175. 
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هاأ هػػػػهةا ػػػػاؾه ػػػػفه ػػػػرؼهايسياسػػػػضهاي،ا ػػػػضه غػػػػم
ه(25)اي كة يضهة يئتها.هاخاي، لضه يفهاية د 

ايت،ريفػػػػا ها ػػػػاؾه ػػػػفه ػػػػرؼهةاتسػػػػاًلاه ػػػػعهتغػػػػؾه
أةههأ هػػا هخسغسػػغضه ػػفهاا شػػطضهايسياسػػضهاي،ا ػػضه غػػم

ه هػػػػػاهاي كة ػػػػػضهأة هايفػػػػػا غةفهايسػػػػػغةكيا هايتػػػػػألهتقػػػػػـة
ايسياسػػػػػيةفهةيت ػػػػػ فهتقػػػػػديـهتػػػػػد ا ه ا ػػػػػضهتت،غػػػػػؽه
  ذاؿه ،يفهكايت،غيـهأةهايص ضهأةهايشئةفهايتارذيضه
أةابسػػػكافهةحيراػػػاه ػػػفهاي شػػػاطا هاي ت،غقػػػضه اي ظػػػاـه

يـهاا شػػػػػػطضهايفرديػػػػػػضهةايذ ا يضةكػػػػػػذيؾهاي،ػػػػػػاـهةت ظػػػػػػ
ايػػػػػػػػػت كـهنػػػػػػػػػألهاا شػػػػػػػػػطضهايسياسػػػػػػػػػيضهةامذت ا يػػػػػػػػػضه

ه(26)ةاملتصاديض.
حيرهأفها اؾه فهيربهأفهايسياسضهاي،ا ضهييسػ ه
 ذ ة ػػػػضه ػػػػفهايقػػػػرارا هاي كة يػػػػضهى  ػػػػاهاػػػػأله ر ػػػػا  ه
  ػػؿه تكا ػػؿهىراديهةحػػائألهتتتػػذإهاي كة ػػا  ه يػػثه

لػرارا هيترذـهاذاهاي ر ا  هنألهصػةر ه ػد ه شػاطا هةه
يغت،ا ػػؿه ػػعهاي شػػك  هاي،ا ػػضهنػػأله ػػة هاب كا يػػا ه

هةااةيةيا .هاي تا ضه فهطريؽهترتي هاااداؼ
 يثهىفهنألهذيؾهتغًطاه يفهاي شاطا هاي كة يػضه
اي فتػػػػػرضهأفهتكػػػػػةفه تاًذػػػػػاهيغسياسػػػػػضهاي،ا ػػػػػضهة ػػػػػيفه
ايسياسػضهاي،ا ػػضه فسػها هةنػػألهاػػذاهتطػنهافهنيػػههد ػػ ه

 شػػاطا هةايقػػرارا ه ػػيفهاي تيذػػضهايتػػألهت، ػػرها ػػاه ػػفهاي
ةايػػػذيهيت  ػػػؿها ػػػاهنػػػألهه–ة ػػػيفهايسػػػ  ههه-اي كة يػػػضه

  غيضهصػ عهايسياسػضهاي،ا ػض هةيت ػ ه ػفهايت،ريفػا ه
أفههىيػػػمهايسػػػا قضهأ هقػػػدهذا  هػػػاهايصػػػةا هنػػػألهىشػػػارتها

ايسياسضهاي،ا ػضهاػألهايتػألهتصػةرااهااذهػز هاي كة يػضه
 فهت ؿه سئةييتهاه عهىحفػاؿه شػاركضه ،ػضهايقػةبه

ايتػألهلػػدهتسػهـهةتػػل رهنػأله  غيػػضهرسػػـهحيػرهاي كة يػػضه
                                                 

(25)
 Robert Estone, the threads of Public P-

olicy: Astudy in Policy leader ship, Bo-

bbsMemil, 1998, p. 18. 
(26)

 Political Science, Chicagonmarkham p-

ublishing co. 1990.P. 7. 

ةتصػػػةيرهايسياسػػػضاي،ا ض هةنػػػألهذيػػػؾهتسػػػت دهايسياسػػػضه
اي،ا ػػػػػضهتصةصػػػػػيتهاه ػػػػػفهكة هػػػػػاه تتػػػػػذ ه ػػػػػفهل ػػػػػؿه
ايسغطا هاي تتصضهأةهايسغطا هاي كة يػضهنػألهىطػاره

ايتػػػػألههصػػػػ  يتهاهةيػػػػذيؾهمهي كػػػػفها ت ػػػػارهاا  ػػػػاؿ
تصدره صةر هنرديضها ػدهصػا ،ألهايسياسػض غألهأ هػاه

 يػػثهى هػػاهنػػألهتغػػؾهاي ايػػضهت، ػػره ػػفههسياسػػضه ا ػػض 
اتذاإهنرديهيصا ،ألهايسياسضهةمهتشكؿهسياسضه ا ػضه

هنألهذاتها.
ةنػػػػػألهاػػػػػذاهايصػػػػػددها ت ػػػػػرهأصػػػػػ ا هايت،ريفػػػػػا ه
ايسا قضهأفه  غيضهرسـهايسياسػضهاي،ا ػضه  غيػضه  اشػر ه
ة سيطضهةتـهىحفػاؿه ػاهت طػةيه غيػههتغػؾهاي، غيػضه ػفه
صػػػػػرا ا هةت ػػػػػار هارا  هةاػػػػػأله ػػػػػفهسػػػػػ ا هاػػػػػذإه

ي، غيضاه يثهت تػةيه  غيػضهصػ عهايسياسػا هاي،ا ػضها
 غػػمه شػػاركضه ػػدده ػػفهايقػػةبهن ػػً ه ػػفهايذ ا ػػا ه
ايرسػػػ يضهةحيػػػرهايرسػػػ يضهايتػػػألهتت ػػػار ه صػػػػاي ها ه
 اب ػػػػػػػػػانضىيمه ػػػػػػػػػدـهامتسػػػػػػػػػاؽه تيذػػػػػػػػػضهمتػػػػػػػػػت ؼه
شتصيا هةصا ،ألهايقػرارهةاي صػاي هايتػألهي  غة هػا ه
هكذيؾهيل ره ذػـهة ة يػضهةتةليػ هاي ،غة ػا هاي تا ػض

ه غمهرسـهايسياسضهاي،ا ض.
هايسياسػػػػضه ة ،ػػػدهأفها تهي ػػػػاه ػػػػفهايت،ريػػػؼه  فهػػػػـة

يذدره  اهأفه شيرهىيمهههاي،ا ضهة ديةيههامصط  أل
 ،ػػػضهاي فػػػاايـهااتػػػربهذا هايصػػػغضهةايتػػػألهلػػػدهت يػػػره

ايتػػػػػػداتؿهاي فػػػػػػااي أله سػػػػػػ  هه ػػػػػػفهايغػػػػػػ سهأةه ةً ػػػػػػا
/هايتشػػػػا ههايػػػػةظيفي يفهكػػػػؿه  هػػػػا هة ػػػػفهاػػػػذإهايتػػػداتؿ
ه ايغأل اي فاايـه

 ػػػػػػػػػيفه صػػػػػػػػػطغ هايسياسػػػػػػػػػضهاي،ا ػػػػػػػػػضهههامرت ػػػػػػػػػاط
ة صػػػطغ هاي ر ػػػا  هةايتطػػػضاهناي ر ػػػا  هي،ػػػده   ا ػػػضه
ايترذ ضهابذرائيضهيغسياسا هاي،ا ضاهنهةهايذيهي،طأله

 غ ةًسػػػػاهيغسياسػػػػضهاي،ا ػػػػضه ػػػػفهطريػػػػؽهت ديػػػػدهه ػػػػديةمًه
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ي كػػفهأفهيغطيػػههن ػػً ه ػػفهايتكغفػػضهه(27)ىطػػارهز  ػػأل
اي اييػػػضهيغ ر ػػػا  ه ػػػـهابذػػػرا ا هايقا ة يػػػضهاي صػػػا  ضه

أفهت طػةيههي كفهيغ ر ا   هة غيههن فهايسياسضهاي،ا ض
ه غػػػػمه ذ ة ػػػػضه ػػػػرا  ه تذا سػػػػضهيتد ػػػػضهاػػػػدؼه ػػػػف

هتس،مهتغؾهايسياسضهاي،ا ضهيت قيقها.هايتألهاااداؼ
 هنهػػػػألهابطػػػػارهايػػػػذيهي تػػػػةيهPlanأ ػػػاهايتطػػػػضه

اي ػػػػػرا  هاي تتغفػػػػػضهايتػػػػػألهت، ػػػػػره ػػػػػفهتةذهػػػػػا هه غػػػػػم
هايسياسضهاي،ا ضهيغدةيض.

 ايتػػايألهنايسياسػػضهاي،ا ػػضهت،ػػده   ا ػػضهاي ةتقػػضهايتػػأله
ت طػػػػةيه غػػػػمهتطػػػػضهأةتطػػػػط ه ػػػػداتؿهاػػػػذإهايتطػػػػض/ه
ايتططهتةذدهاي را  هايتألهت، ره فهايطا عهابذرائػأله

هيغسياسضهاي،ا ض.
ى ػػػدبهايدراسػػػا هىيػػػمههةنػػػأله ػػػة هذيػػػؾهأشػػػار 

 دراسػػػػػػػػضهههايـهاي ظريػػػػػػػػضهذا هايصػػػػػػػػغض ،ػػػػػػػػضهاي فػػػػػػػػا
هايسياسا هاي،اـ ه  هاه اهيغأل 

هاي كػػػػػػـه  ه يػػػػػػثهيتػػػػػػرذـهGovernance فهػػػػػػـة
 ا ت ػػارإه) ةك ػػض(هىمههGovernanceايػػ ،ضه فهػػـة

لػػػدهذا  هػػػاهايصػػػةا هةايػػػدييؿههأ  ػػػاه ػػػربهاػػػذإهايترذ ػػػض
ه  Good غػػػػػػػػػمهذيػػػػػػػػػؾهأفهايترذ ضايشػػػػػػػػػائ،ضهي فهػػػػػػػػػـة

Governanceهاةاي كـهايرشيد.ه
هه  ػػػػػذهأةاتػػػػػره  يػػػػػثه ػػػػػدأهظهػػػػػةرهاػػػػػذاههاي فهػػػػػـة
  ا ي ػػا هايقػػرفهاي ا ػػأله ي  ػػاهدرذػػ هتقػػاريرهاي  ػػؾه
هنػأله ايدةيألهةاا ـهاي ت د ه غمهاستتداـهاػذاهاي فهػـة
تقاريرااه ػفهذػةد هة ة يػضهاي كػـهأةه ػاهأسػ تههاا ػـه

خهنػألهGood Governanceاي ت ػد هخاي كػـهايرشػيده
ك تطغػ ه ػرةريهىشار هىيمهذةد ه ة يضهىدار هايدةيضه

                                                 
(22)

يٓلل،  عإلاللل  ة ُْلل  إنلللٗ أٌ ُْلل م يللل  ْٕأ للغم يلللٍ  

َط قاللل  يلللٍ عنخطللل   ٔأضلللٛ  Programmeعنلمَللل يّ 

Plan  ْٔلللٕ عنًرلللمٔعProject ٗٔعنلللس٘ ُٚطلللٕ٘ ػهللل 

ع يللٍ  يللٍ ح يلل  عنٕعْللل و عنً لل،رة يسلللقا  ٔٚؼلل، ْلل  ا

 ي ًللٕ٘ عنلمَلل يّ ٔٚرللًم عنًرللمٔع يًٕٓػلل  إْللمع عو

عنًْٕلّ إنٛٓل  إ ا رعو ي صه  نهًؼ يم يلغ عنق لٛ   ػهٗ

 بصٕ ة يًُظً .

يف ألهىيمهت قيؽهايت  يضهةاي،دايضهامذت ا يػضهن ػً ه
 ػػفهايةصػػةؿهىيػػمهامسػػتقرارهايسياسػػألهاي  شػػةدهةاػػةه
 ػػػػاهأسػػػػ اإه ر ػػػػػا  هاا ػػػػـهاي ت ػػػػػد هاب  ػػػػائألهاي كػػػػػـه

ةتت  ػؿه  Democratic Governanceايػدي قراطأله
هأاـه  اصرإهنأل 

 كػػػػػػػـهايقػػػػػػػا ةف هايشػػػػػػػفانيض هايفا غيػػػػػػػض هايكفػػػػػػػا   ه
  هاي سػػػػػػػػػػا يض ه  ػػػػػػػػػػا هايتةانػػػػػػػػػػؽ هةايرليػػػػػػػػػػضهاي سػػػػػػػػػػاةا

هامستراتيذيض.
هاي كػػـه ة غيػػههنػػ فه ػػفه  ايػػاهايت،ػػرؼه غػػمه فهػػـة

Governanceكن ػػػدهاي فػػػاايـهذا هايصػػػغضه دراسػػػضهه
هايسياسػػػػػػػػػػػػا هاي،ا ػػػػػػػػػػػػضهي ك  ػػػػػػػػػػػػاهايةلػػػػػػػػػػػػةؼه  فهػػػػػػػػػػػػـة
 غ اادةارااساسػػيضهيغفػػا غيفهايسياسػػييفهاي ػػل ريفهنػػأله

،ػرؼه غػمهص عهايسياسا هاي،ا ػضهك ػاهي ك  ػاه ػفهايت
اي، لػػػا هاي تشػػػا كضهةايتفا ػػػؿه ػػػيفهاػػػلم هايفػػػا غيف ه
ن ً ه ػفهايت،ػرؼه غػمهاي،ديػده ػفهاي،ةا ػؿهااتػربه
ذا هايصػػػػػػػػغضاية يقضه ايسياسػػػػػػػػا هاي،ا ػػػػػػػػضهة را غهػػػػػػػػاه
اي تتغفضه فه يثهاي دت  هة را ؿهايص عهةايت فيػذه

هىيػػػػمهاي ترذػػػػا ه ػػػػعهى كا يػػػػضهايت،ػػػػرؼه غػػػػمهةصػػػػةمًه
ةايتارذيػػضهاي ػػل ر هنػػأله  غيػػضهاي،ةا ػػؿهايداتغيػػضهرهتػػن ي

ه.(28)ص عهايسياسا هاي،ا ض
 Politicizationم يوم التسييس: 

ىييهه ،ضهايكتا ا هي،ؿه ػفهأاػـههةاةه اهأشار 
اي،ةا ػػػػػػػؿهايتػػػػػػػألهتف ػػػػػػػألهىيػػػػػػػمه ػػػػػػػ،ؼهايسياسػػػػػػػا ه
اي،ا ضة ػػػػدـهنا غيتهػػػػاهةر طهػػػػاه ايصػػػػرا ا هايداتغيػػػػضه
ه ػػػػيفهاي تػػػػ هاي اك ػػػػضهةايقػػػػةبهايسياسػػػػيضه ايتػػػػألهتقػػػػـة
ااتػػػػػػربهىذهيسػػػػػػ،مهكػػػػػػؿهنريػػػػػػؽهىيػػػػػػمهتةظيػػػػػػؼهاػػػػػػذإه

                                                 
(28)

سللهٕٖ اللؼمعٔ٘ ًْؼلل    ي ٓللٕو إرع ة الل ٌٕ عن،ٔنلل   

ٔعنًًًٓغ: إالك نٛ و َظمٚل    عنًسلًقلم عنؼمبلٙ  عنسلُ  

 .1222  َٕفًلم 242  عنؼ،ر 22
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ههايتنييػػدهي شػػدهايسياسػػا هكػػندا  أةهى ػػ،اؼهايتصػػـة
ه(29)ايسياسييف.

أومووا  Bureaucracyم يوووم البيرواراطيووة: 
 Complicatedيعورف بوالروتين الحكوومي 

Difficial routine: 

ةاةه ػاهتطر ػهه ،ػضهايدراسػا هكسػ ضهأساسػيضهه
يغ، ػػؿهاي كػػة أله ا ت ػػارإهخ ذ ة ػػضهايقةا ػػدهةايغػػةائ ه
اي يرةلراطيػضهاي  ظ ػضهيغ، ػؿهاي كػة ألخ.هةاػةه ػاه ػػفه

 غػمه(30)ياسػا .ى ،اؼهنا غيضهةكفا  هاذإهايسهشن ه
ايػػػرحـه ػػػفهت ػػػةعهةت،ػػػددهايت،ريفػػػا ه غػػػمهاي  ػػػةهايػػػذيه

ىييػػػههنػػ فه ػػفهايةا ػػػ هأ ػػههيػػيسه  ػػػضههسػػغف هابشػػار 
هاتت ؼهذةاريهني اه ي ه ا.

ذاهذػػػازهي ػػػاهأفه ػػػديةه ػػػدية اهنػػػأله ذػػػاؿهت،ريػػػؼه ةال
هايسياسضهاي،ا ػضهني ك  ػاهأفه ،رنهػاه غػمهاي  ػةه  فهـة

هايتايأل 
تسػ،مه ػفهت يػههخاأله ر ػا  ه  ػؿهىراديهرشػيده

ايدةيػػػػػضهكذهػػػػػازهرسػػػػػ ألهة يػػػػػدهىيػػػػػمهتغييػػػػػرهاي  ػػػػػيطه
امذت ػػػػػا ألهايسياسػػػػػألهةاملتصػػػػػاديهت قيًقػػػػػاهيػػػػػ ،ضه
اااداؼهايسياسيضه)اي،ا ض(هةذيػؾه ػفهتػ ؿهاادةا ه
ايكفيغػػػػػضه ت قيػػػػػؽهاػػػػػذإهاااػػػػػداؼه ػػػػػفهتػػػػػ ؿهترتيػػػػػ ه

ةاب كا يػػػػػػػا هاي تا ػػػػػػػض ه يػػػػػػػثهتتشػػػػػػػكؿههااةيةيػػػػػػػا 
 لسسػػػا هايدةيػػػضهايسياسػػػا هاي،ا ػػػضه ػػػفه  ايػػػاهتفا ػػػؿه

هايرس يضه عهلةبه ذت ،هاهاي رس يض.
ه
ه

                                                 
(22)

ميهللى ساديراسوللاىدسياةواللةسسللهٕٖ اللؼمعٔ٘ ًْؼلل    

   يمْغ سلق ذكمِ.ويام  مغمساويتاُت سنظزَة
(30)

ياديراسياؼتمللللةسفللللٍسياؼللللتا سياؼزبللللٍسػهللللٙ عنسللللهًٙ   

  ٔ قلل  قلل،يى إنللٗ: إػلل،عر وتحللةَت سػ للزسيامؼلىمللت 

عنٕطٍ عنؼمبلٙ نهقلمٌ عن ل ر٘ ٔعنؼرلمٍٚ فلٙ رلم َلٕ ة 

عنًؼهٕيلل و  عنًمكلل  عنؼمبللٙ نه، عسلل و عيسللًمعيٛٓٛ   

1222. 

 خصائص السياسة العامة
ارت اًطػػػػاه  ػػػػاهتػػػػـهتقدي ػػػػههي ك ،ػػػػرضهتصػػػػائصه
ايسياسػػضهاي،ا ػػضه ػػفه  ايػػاهت ييػػزهايسياسػػضهاي،ا ػػضه ػػفه

هكايتايأله (31)حيرااه فهايقرارا 
أي  كا يػػضهه–تت يػػزهايسياسػػا هاي،ا ػػضه اي، ة يػػضهه -1

كانػػضهأنػػرادهاي ذت ػػعهتط يقهػػاه شػػكؿه ت ا ػػؿه غػػمه
دةفهت ييز غػػػػمها ت ػػػػارهأ هػػػػاهت  ػػػػؿهسغسػػػػغضه ػػػػػفه

ةايتػألهه(32)اان،اؿهةاي شاطا هةايقرارا هاي كة يػض
 ت، ره فهتةذها هاي كة ضهاايديةذيضهةاي، غيض.

تتتػػػذهايسياسػػػضهاي،ا ػػػضه ايتشػػػاةره ػػػيفهاي سػػػئةييفهه -2
نػػػػػػألهاي لسسػػػػػػا هاي كة يػػػػػػضهة ػػػػػػيفهاي لسسػػػػػػا ه

يت ػػت هايسياسػػضههاي كة يػػضهايرسػػ يضهةحيػػرهايرسػػ يض
اي،ا ػػػضه هايػػػضهت، يػػػًراه ػػػفهايتشػػػا ؾهةايتفا ػػػؿه ػػػيفه
اػػػػػذإهاي لسسػػػػػا .ةا اهي كػػػػػفهةصػػػػػؼهايسياسػػػػػضه
اي،ا ػػضه غػػمهأ هػػاهت، ػػره ػػفهتػػةازفهاي صػػاي ه ػػيفه

 ايذ ا ا هةاا زا هةاي لسسا هاي كة يض.
يذػػػػػػػ هأفهتت تػػػػػػػعهايسياسػػػػػػػضهاي،ا ػػػػػػػضه ايشػػػػػػػر يضهه -3

ZEGITIMACYه يػػػػثهى ه،غػػػػمهايػػػػرحـه ػػػػفه 
ا ؽهذكػػػرإهيذػػػ هأفهتصػػػدرهايسياسػػػضهايتفا ػػػؿهايسػػػ

اي،ا ػػػضه ػػػفهايسػػػغطضهايرسػػػ يض أيه ػػػفهاي لسسػػػضه
ايرسػػػي ضهاي سػػػ دهىييهػػػاه  غيػػػضهصػػػ عهايسياسػػػا .ه
يػػػػػػزاـه ةيغ كة ػػػػػػضهدةفهحيراػػػػػػاهسػػػػػػغطضهت فيػػػػػػذااهةال
اي ةاط يفه اي، ؿهةنؽهايقةا يفهةايقرارا هايتػألهتػـه

 ىلرارااه فهاي لسسا هايتشري،يض.

                                                 
(31)

مللة لسااللًستحلُلللسياسُت للت سأحًلل، يصللط ٗ حسللٍٛ   

 .21  يمْغ س بق  صياؼتمة
(32)

تحلُللللسياسُت لللت سياؼتملللةمسأحًللل، يصلللط ٗ حسلللٍٛ   

  عنرلل  ق : ملة لسدةَلةسال يطلُيسفلٍسيدنظملةسياحيىمُلة

 .21  ص 1224ًْؼٛ عيًًْ ػٍٛٛ  
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 يػثهيذػػ هأفه(33)  غيػضهت ةيػػؿهايسياسػضهاي،ا ػػضه -4
يكػػػةفهيغسياسػػػضهاي،ا ػػػضه تصصػػػا ه ػػػفهاي ػػػةارده

 املتصاديضهةذيؾهيت فيذهايسياسا هاي،ا ضه.
ت، ػػػػػػػرهايسياسػػػػػػػضههاي،ا ػػػػػػػضهه ػػػػػػػفهسغسػػػػػػػغضه ػػػػػػػفهه -5

اي شػػاطا هةايقػػرارا هاي كة يػػضهايرشػػيد هاي،ق  يػػضه
Rationalهأيهأ هػػاهت، ػػره ػػفهاتتيػػارهااسػػغة ه

اا  ػػػػػؿه ػػػػػفه ػػػػػيفه ػػػػػد هأسػػػػػايي ه ديغػػػػػضهيت قيػػػػػؽه
ضههاي،ا ػػػضهةاااػػػداؼهاي  شػػةد هنػػػألهظػػػؿهاي صػػغ 

اب كا يػػػػا هاي تا ػػػػػضهة غيػػػػػههنػػػػػ فه  غيػػػػػضهصػػػػػ عه
ايسياسػػضهاي،ا ػػضهتتطغػػ هترتيػػ ه ،ػػيفههيغ صػػاي ه
اي،ا ػػػػػػػض ة اا ربهترتيػػػػػػػ هأةيةيػػػػػػػا هاي صػػػػػػػغ ضه
اي،ا ضهةاااداؼهةاتتيػارهاي ػديؿهاا  ػؿهنػألهظػؿه
ايظػػػرةؼهاي  يطػػػض هة غيػػػهههنػػػ فه  غيػػػضهاتتيػػػاره

هأساسهالتصاديهأيهفه غماي ديؿهاا  ؿهلدهتكةه
تنتػػػػذهنػػػػألهام ت ػػػػارهتكػػػػاييؼهتغػػػػؾهايسياسػػػػضههأ هػػػػا

أسػػػػػػاسهه)اي ػػػػػػديؿ(هة  ان،هػػػػػػا هةلػػػػػػدهتكػػػػػػةفه غػػػػػػم
سياسػأله ػفهطريػؽهايتصػةي هةايتفا ػؿهةايتشػػاةره
 ػػػػػيفهصػػػػػا ،ألهايسياسػػػػػض هةلػػػػػدهيػػػػػتـهاي ػػػػػزمه ػػػػػيفه

أسػػػػاسهالتصػػػػاديه ق  ػػػػألهه غػػػػمهايطػػػػريقتيفهأي
هةسياسػػػأله ت غيػػػؿهايتكػػػاييؼهةاي  ػػػانعهيكػػػؿه ػػػديؿ 

ةأيً ػػػاه ػػػفهطريػػػػؽهايتشػػػاةرهةايتفا ػػػؿهيغةصػػػػةؿه
ان ؿهاي ػدائؿ هة غيػههنػ فهايتةصػؿهىيػمهسياسػضه
 ا ػػػػػضهي،ػػػػػده ذاتػػػػػهه ذػػػػػاحهيغ ظػػػػػاـهايسياسػػػػػألهنػػػػػأله

 ايدةيض.
ايتةصػػػػؿهىيػػػػمهسياسػػػػضه ا ػػػػضهي، ػػػػره ػػػػفه ذػػػػاحهه -6

ةذيػػػؾهافهايسياسػػػضهاي،ا ػػػضهه(34)اي ظػػػاـهايسياسػػػأل
هيطغػػػ هأةه شػػػكغضه ا ػػػضهكاسػػػتذا ضههتػػػنتألهحايً ػػػا

                                                 
(33)

 Jachson, ThePolotical Economy of Bu-

reauracy, OX ford Heritage Publisheres, 

1983, p.143. 
(34)

 .24أحً، يصط ٗ حسٍٛ  يمْغ س بق ص

نايتةصؿهىيمهسياسضه ا ضهلػادر ه غػمهة غيههه(35)
 غػػػةر ها تياذػػػا هاي ذت ػػػعهة شػػػاكغهه ػػػعهتةظيػػػؼه
اي ةاردهاي تا ضهي ػؿهتغػؾهاي شػك  هاػأله ،اديػضه

 ص، ض.
ايسياسػػػضهاي،ا ػػػضهت، ػػػره ػػػفه ػػػاهتف،غػػػههاي كة ػػػضهه -7

ةييسه اهت ةيهن،غه هأيهأ ههىذاهأصدر هايسغطضه
ايتشػػػري،يضهلا ةً ػػػاهأةهلػػػراًراهةيكػػػفهاػػػذاهايقػػػا ةفهيػػػـه

اي كة ػػضهن  ػػهههفػػذه ػػفهل ػػؿهايسػػغطضهايت فيذيػػضهأةي 
ي كػػفهايقػػةؿه ػػنفهاػػذاهايقػػا ةفهيػػيسه ػػفهسياسػػا ه
اي كة ضهأةهأفهاذاهايقا ةفهيـهي،ده فهايسياسا ه

 اي،ا ضهيغدةيض.ه
لػػػػدهتكػػػػةفهايسياسػػػػضهاي،ا ػػػػضهىيذا يػػػػضهأةهسػػػػغ يض هه -8

  ، ػػمهأ ػػههلػػدهتكػػةفهايسياسػػضهاي،ا ػػضهىيذا يػػضنأله
اً ه غػػػمهطغػػػ ه  ػػػهه-صػػػياحتهاهه– ايػػػضهة ػػػ،هاه

 ػػػاـهأةهي ػػػؿه شػػػكغضه ا ػػػضهأةهل ػػػيضه ا ػػػضه ػػػاهه
ةلػػػػدهتكػػػػةفهايسياسػػػػضهاي،ا ػػػػضهسػػػػغ يضه ػػػػنفهتت  ػػػػمه

 .Hand offاي كة ضهسياسضه دـهايتدتؿه
تت يػػػػػزهايسياسػػػػػضهاي،ا ػػػػػضه امسػػػػػت راريضهةايتذػػػػػددهه -9

ةذيػػػػؾهافهايسياسػػػػضهاي،ا ػػػػضهلصػػػػديضهةت  ػػػػؿهنػػػػأله
 ذ غهػػػػاه ر ػػػػا  ه  ػػػػؿهاػػػػادؼهيت قيػػػػؽه صػػػػغ ضه

ت، ره ػفهاي صػاي هه شاكغههةكذيؾاي ذت عهي ؿه
اي،ا ػػضهيغدةيػػضهةأاػػدانهاهنيذػػ هأفهتت يػػزه اي  ػػا ه
ةامست راره اي،ذرهايذيهيكفؿهت قيػؽهأاػدانهاه ػعه

أفهايسياسػػػضهاي،ا ػػضهيذػػػ هأفهتت يػػػزهه ػػدـهىحفػػػاؿ
 اي رة ػػػضهايكانيػػػضهمسػػػتي،ا هاي تغيػػػرا هايتػػػألهلػػػده
تطػػرأه غػػمه يئتهػػاهة غيػػههيذػػ هأمهتفتقػػرهايسياسػػضه

يػػػػػمهايدي ا يكيػػػػػضهةايتطػػػػػةرهيػػػػػت ئـه يئػػػػػضهاي،ا ػػػػػضهى
 يػػثهىفها ػػاؾه  لػػضه ػػيفهه-ايقػػراراهه–ايسياسػػضه

                                                 
(35)

ياديراسياؼتمةم ُيللللةسيددهللل اسيٕفلللق ح،ٚللل، ي ًللل،   

  ػً ٌ: رع  وصنغسياسُت ت سوتنيُذسيا زيمجسياحيىمُة

 .112 ص2000عنرمٔق 
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 ػػدبه    ػػضهايسياسػػضهاي،ا ػػضهيغدةيػػضهة ػػيفه يئػػضه
اػػذإهايدةيػػض هةاي يئػػضها ػػاهت، ػػألهاي،ةا ػػؿهاي  يطػػضه
أيهاي،ةا ػػػػػػػػػػػؿهاي يئيػػػػػػػػػػػضهايط ي،يػػػػػػػػػػػضهةايذغرانيػػػػػػػػػػػضه
ههةامذت ا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػضهةاملتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديضهةايسياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيض

راػػػػػاهةايتػػػػػألهتػػػػػل ره غػػػػػمهت فيػػػػػذهةايدي ةحرانيػػػػضهةحي
ايسياسػػػضهاي،ا ػػػضهةذيػػػؾه ػػػفهطريػػػؽهلػػػدرتهاه غػػػمه

 Feedامسػػػتفاد ه ػػػفه  غيػػػضهايتغذيػػػضهاي رتػػػد ه

backأ  ػػػػا ه را ػػػػؿهت فيػػػػذااهبذػػػػرا هايت،ػػػػدي  هه
اي طغة ػػضهةايتػػألهمهتغيػػرهذػػةارهأاػػداؼهايسياسػػضه

 .(36)اي،ا ضهةال  اهتزيده فهكفا تهاه
أفه ػػفهةت،قي ػػاه غػػمه ػػاهسػػ ؽهنػػ فه  ػػضه ػػفهيػػربه

اذإهايتصػائصه ػاهاػةه  ػايألهةمهيتةانػؽه ػعهايةالػع ه
ىمهأفهكفا  هةنا غيضههايسياسػا هاي،ا ػضهتتةلػؼه غػمه
است ادااهىيمهايتصائصهسايفضهايػذكرهةيكػفه ػدرذا ه
 تفاةتػػػػضه  ػػػػػاهيت اسػػػػػ ه ػػػػػعهايةالػػػػػعهايسياسػػػػػألهةاي يئػػػػػضه
ايت فيذيضهةط ي،ػضهاي ظػاـهايسياسػألهك ػاهتتةلػؼهنا غيػضه

،ا ػػػػضه غػػػػمهلػػػػدر هصػػػػا ،يهاه غػػػػمهةكفػػػػا  هايسياسػػػػضهاي
 سػػػػػػػفهتةظيػػػػػػػؼهاب كا ػػػػػػػا هةاي ػػػػػػػةاردهةاي ،غة ػػػػػػػا ه
اي تا ػػػػػضهيتد ػػػػػضهحايػػػػػػا هايسياسػػػػػضهاي،ا ػػػػػضهيت قيػػػػػػؽه

ه صغ ضهاي ذت عههة ،ايذضهاي شك  هاي،ا ض.
 أىداف السياسات العامة

يك ػػػػػفهذػػػػػةارهايهػػػػػدؼهااساسػػػػػأله ػػػػػفهايسياسػػػػػضه
اي،ا ػػػػضهنػػػػألهت كػػػػيفهصػػػػا ،يهاه ػػػػفهتتطػػػػيطهةت ظػػػػيـه

ائؿهةايقػػػدرا هاي تا ػػػضهي ػػػؿهاي شػػػك  هةتةذيػػػههايةسػػػ
هاي،ا ضهاي ستهدنضهةت قيؽهاااداؼهاي،ا ض.

ةا ط ًلػػػاه ػػػفهاػػػذاهايهػػػدؼهااساسػػػألهايقػػػائـه غػػػمه
هاي ،ػػػارؼهةايقػػػدرا هيت ديػػػدهايةسػػػائؿ  غيػػػضهتةظيػػػؼه

                                                 
(36)

ٚللًى ُْلل  عسللًُُ   عنسٛ سلل و عنؼ يلل  عنًللٙ يخ للغ نكُٛللم  

يللٍ عنًغٛٛللم عنُلل ْى ػللٍ ػلل،و عسللًقمع  عنُظلل و عنسٛ سللٙ 

 ٔيؼ قب عن كٕي و . 

 

 

ايتألهتل فهت فيػذهاااػداؼهاي،ا ػضهي ك  ػاهأفههةاادةا 
ه (37) تةصؿهىيمه دده فهاااداؼهاي    قضه  ه

ق ا ىووداف العامووة والمصوومحة تحقيوو -1
 العميا لمدولة

أيهأفهايسياسػػضهاي،ا ػػضهت، ػػره ػػفهأاػػداؼهايدةيػػضه
ةاي صػػػاي هاي،غيػػػاهايتػػػألهتسػػػتهدؼه ػػػفهت يهػػػاهتد ػػػضه
اي ػػػػػػػػػػػػػةاط يفهةت قيػػػػػػػػػػػػػؽهكانػػػػػػػػػػػػػضهأشػػػػػػػػػػػػػكاؿهايت  يػػػػػػػػػػػػػضه
املتصػػػػػاديضةامذت ا يضهةاي  ػػػػػاريضهةحيراػػػػػاهةايتػػػػػأله

هأ  اط هتت  ؿهنأله   ض
 البقاء: سياسات عامة تيدف إلي 1-1

ةاػػػػألهايسياسػػػػا هاي،ا ػػػػضهايتػػػػألهتهػػػػدؼهىيػػػػمه قػػػػا ه
ايدةيػػضهةاي  انظػػضه غػػمهايسػػياد هةاا ػػفهايقػػة ألهة ػػاه
ت تػةيه غيػهه ػفهسياسػػا هيت قيػؽهتغػؾهاااػداؼه ػػفه

هسياسا هتارذيضهةسياسا هالتصاديضهةحيراا.
: سياسووات عامووة تيوودف إلوو  تحقيووق 1-2

 التنمية واالستثمار
ىيػػمهايتغييػػرهةاػػألهايسياسػػا هاي،ا ػػضهايتػػألهتهػػدؼه

ةايتذديػدهابيذػا ألهنػألهاي ذت ػػعهةت قيػؽهكانػضهأشػػكاؿه
ايت  يػػػػػػػػضهاي  ػػػػػػػػاريضهةامسػػػػػػػػت  ارهةت قيػػػػػػػػؽهاي  ػػػػػػػػػةه
املتصػاديهةايت  يػػضهاي سػػتدا ضهة ػػاهت تػػةيه غيػػهه ػػفه
سياسػػػػػػػا هيت قيػػػػػػػؽهتغػػػػػػػؾهاااػػػػػػػداؼه ػػػػػػػفهسياسػػػػػػػا ه
اسػػػػت  اريضهةسياسػػػػا هالتصػػػػاديضهةسياسػػػػا هت،غي يػػػػضه

هةسياسا هدةائيضهةحيراا.
اسووات عامووة تيوودف إلوو  اسووتقراء : سي1-3

 الوااع وتواع المستقبل
ةاػػػألهايسياسػػػا هاي،ا ػػػضهايتػػػألهتسػػػتهدؼهاسػػػتقرا ه
ايةالػػػػعهنػػػػأله  دداتػػػػههة شػػػػك تههيغت كػػػػيفه ػػػػفهتةلػػػػعه
اي ستق ؿهة اهت تػةيه غيػهه ػفهسياسػا هيت قيػؽهتغػؾه

                                                 
(32)

 .32حسٍ أبرم عنطٛب. ص 
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اااػػداؼ هحيػػرهأفهاػػذاههايػػ  طه ػػفهايسياسػػا هيػػل ره
هةيتن ره ايسياسا هااترب.

 يم الدراسات ا كاديميةتوظيف وتنظ -2
وا بحوواث العمميووة لاسووت ادذ موون ىوو ا 

 التراكم المعرفي
ةذيؾه صةر ه  غيضهنألهت غيػؿهاي شػك  هاي،ا ػضه
مستكشػػػػػػاؼهاي ػػػػػػدائؿهاي، غيػػػػػػضهاي  ك ػػػػػػضهنػػػػػػأله ػػػػػػة ه
اب كا ػػػا هةايقػػػدرا هاي ا غػػػضهيغتةصػػػؿهىيػػػمهسياسػػػا ه

ن ً هه(38) ا ضهن،ايضهي ةاذهضهتغؾهاي شك  هاي،ا ض
 ػػفهأا يػػضهذيػػؾهايتةظيػػؼهنػػأله  غيػػضهتطػػةيرهأسػػايي ه
ايت فيذهةتقييـهايسياسا هاي،ا ضهةأيً اهنألهزياد هايقػدر ه
 غػمهتةلػعهار ػارهاي  ك ػضهيغسياسػا هاي،ا ػضهةال كا يػػضه
ت غيغهػػػػػاهيت نػػػػػألهأةذػػػػػههايقصػػػػػةرهةايتةصػػػػػؿهان ػػػػػؿه

هايسياسا .
تحقيووووق التووووواان بووووين كافووووة القووووو   -3

 محية السياسية والجماعات المص
ةذيػػؾه ػػػفهطريػػػؽهايتةاصػػػؿهةايتفا ػػػؿهةاي شػػػاركضه
ايسياسػػػػيضهابيذا يػػػػضهيكانػػػػضهايقػػػػةبهايسياسػػػػيضه ايدةيػػػػضه
ن ػػػً ه ػػػفهامسػػػتفاد ه ػػػفهتغػػػؾهاي سػػػاا ا هةاي ػػػةاره
ابيذػػػا ألهايهػػػادؼهيتةظيػػػؼه تػػػائ هاػػػذاهايت،ػػػاةفهنػػػأله
 غػػػػػةر هايغايػػػػػا هاي طغػػػػػة هت قيقهػػػػػاه ػػػػػفهت  ػػػػػألهتغػػػػػؾه

هايسياسا هاي،ا ض.
ه
ه

                                                 
(38)

 Thomas R.Dye,Under Standing Public 

Policy, 7Ed, New jersey, Printic Hall, En-

gel Wood Cliffs, 1992, p.203 

 

 

 

 

االسوووووت ادذ مووووون التجوووووار  محاولوووووة  -4
السياسووية فووي صوونع وتن يوو  وتقووويم 

 السياسة العامة
ةذيػػػػػػؾها ط ًلػػػػػػاه ػػػػػػفهأفهأ ػػػػػػدهأاػػػػػػـهتصػػػػػػائصه
ايسياسضهاي،ا ضهاألهاي ركيضهةهايدي ا يكيض هني،ػدهأ ػده
أاـهأاداؼهايسياسضهاي،ا ضهاةهامستفاد ه ػفهاانكػاره

يت سػػػػػيفهةتطػػػػػةيرهههةايتذػػػػػار هةااز ػػػػػا هايسياسػػػػػيض
أدةا هاستكشػػػػػػاؼهاي ػػػػػػدائؿهاي  ك ػػػػػػضهة ػػػػػػرا  هاي، ػػػػػػؿه
اي ت ،ػػػػػػضهةأسػػػػػػايي هايت فيػػػػػػذهةأدةا هايتقيػػػػػػيـهي ػػػػػػ افه
ايةصػػػػةؿهىي ػػػػػنك رهلػػػػدره  كػػػػػفه ػػػػفهنا غيػػػػػضهةكفػػػػػا  ه

 ايسياسضهاي،ا ضهاي تتذ .
ةت،قيً ػػػػاه غػػػػمه ػػػػاهسػػػػ ؽهيت ػػػػيفهي ػػػػاهأفهايسياسػػػػضه

هه-ت،كػػػػػسهه–اي،ا ػػػػضهنػػػػألهذةاراػػػػػاهاػػػػألهايتػػػػػألهت ػػػػرزه
 هاي،ا ػػػضهيغدةيػػػضهةأسػػػايي هاهنػػػألهايت،ا ػػػؿه ػػػعهايتةذهػػػا

هايةالعهاي ستهدؼهيت قيؽه ه
  ػػػػا هايدةيػػػػضهةتنكيػػػػدهسػػػػيادتهاه غػػػػمه سػػػػتة  لغي هاهه-أ

ةاي  انظػػضه غػػمهاسػػتق ؿهأرا ػػيهاهةتػػن يفه ريتهػػاه
هاايديةذيضهايسياسيضهةايفكريض.

اسػػتراتيذيا هايت  يػػضهاي سػػتدا ضه اسػػتغ ؿه ػػةاردهه– 
نظػػػػضه غػػػػمهرصػػػػيدهااذيػػػػاؿهايدةيػػػػضهاي اييػػػػضهةاي  ا

ايقاد ػػػػػػضهةة ػػػػػػعهامسػػػػػػتراتيذيا هة ػػػػػػرا  هاي، ػػػػػػػؿه
اي ةذهػػػضهيذػػػذ هامسػػػت  ارا هيغ، ػػػؿه غػػػمهت،زيػػػزه
اب كا يا هةاي ةاردهاملتصاديضهيغدةيػضهيغت كػيفه ػفه
تغ يػضها تياذػا هاي ػةاط يفهة ػؿه شػك تهـهاي اييػػضه
ةايتةلػػعه شػػنفهاي شػػك  هاي ذت ،يػػضهاي سػػتق غيض فه

يةالػػػعهةة ػػػعهاسػػػتراتيذيا ه ديغػػػضهطريػػػؽهاسػػػتقرا ها
ي ةاذهػػػػػػػضهاي شػػػػػػػك  هاي ذت ،يػػػػػػػضهاي تتغفػػػػػػػضه  ػػػػػػػاه
يت اسػػػػػ ه ػػػػػعهاي قة ػػػػػا هاي يئيػػػػػض.هأيهت قيػػػػػؽهىراد ه
اي ذت ػػعهةتغ يػػضها تياذاتػػهه ػػعهايقػػدر ه غػػمهاي فػػاظه
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 غػػػمهايتػػػةازفهاي يئػػػأله ػػػفهىاػػػدارهاي ػػػةاردهايط ي،يػػػضه
هحيرهاي تذدد .

ةا ط ًلػػػػػاه ػػػػػفهايت،ػػػػػرؼه غػػػػػمهأاػػػػػداؼهايسياسػػػػػضه
ي،ا ػػػضهي ك  ػػػاهتصػػػ يؼهأ ػػػةاعهايسياسػػػا هاي،ا ػػػضه ػػػفها

هيغأل هك اه  اياهأادانها
 Public Policyأنواع السياسات العامة : 

typologyس

  ػػضهتصػػ يفا ه ديػػد ها ػػةاعهايسياسػػا هاي،ا ػػض ه
نه ػػاؾه ػػفهصػػ فهاه ػػفه  ايػػاهأاػػدانهاهةا ػػاؾه ػػفهراحه

ىيػػػمهةظػػػائؼهاي ظػػػاـهايسياسػػػألههىيػػػمهتصػػػ يفهاهاسػػػت اًدا
ه (39)كايتايأل

 السياسات العامة االستخراجية  -1
ةاػػػػألهايسياسػػػػا هايتػػػػألهت، ػػػػره ػػػػفهلػػػػدر هاي ظػػػػاـه
ايسياسأله غمهت، ئضهاي ةاردهاي اديضهةاي شػريضهأًيػاهكػافه
 صػػدرااهاي يئػػضهايداتغيػػضهأةهاي يئػػضهايتارذيػػضهة ايتػػايأله
ت، ره فهايقدر هامستتراذيضهيغ ظػاـهايسياسػألهةي كػفه

اطفهلياسػػهاه ػػفهطريػػؽه سػػا ه تةسػػطه صػػي هاي ػػةه
 ػػػفهاي ذػػػـهاي طغػػػؽهيغ ػػػةاردهة ايتػػػايألهي كػػػفهايةلػػػةؼه

تػػن رهايشػػرائ هامذت ا يػػضهاي تتغفػػضه ػػفهاي ػػةاردهه غػػم
اي يئيػػػضهةت،ػػػدهاي ػػػرائ هةاب ا ػػػا هةايه ػػػا هةايتد ػػػضه

هاي،سكريضه فهأك رهايسياسا هامستتراذيضهشيةً ا.
 السياسات العامة التوايعية  -2

ةتشػػػػػػػػيرهىيػػػػػػػػمهلػػػػػػػػدر هاي ظػػػػػػػػاـهايسياسػػػػػػػػأله غػػػػػػػػمه
يصهاا  ػػػػػػػؿهيغ ػػػػػػػرةا هةايسػػػػػػػغعهةايتػػػػػػػد ا هايتتصػػػػػػػ

 ستةبهاي ذت عههةايص ضهةايت،غيـهةنرصهاي، ؿه غم
ككؿ هةي كفهلياسهاه فهطريؽه سػا هك يػضهاي ػةارده

                                                 
(32)

ياسُت لللللةسياؼتملللللةسوأدي سيانظلللللت سسكًللللل ل عنًُلللللٕفٙ   

تحلُلللللسس  ٔر. ػهللللٙ عنلللل،ٍٚ ْلللل ل )ي للللم ( ياسُت للللٍ

  عنقللل ْمة  ياسُت لللت سياؼتمةمقالللتَتسنظزَلللةسومنه ُلللة

يمكلل  عنل للٌٕ ٔعن، عسلل و عنسٛ سللٛ  بٓ يؼلل )عنق ْمة(  

 .58  - 52ص

اي ةز ػػػػػضهةايشػػػػػرائ هامذت ا يػػػػػضهايتػػػػػألهطايتهػػػػػاهتغػػػػػؾه
اي  ػػانعهةتقػػاسهايقػػدر هايتةزي،يػػضهيغ ظػػاـهايسياسػػأله ػػفه
طريػػػػػؽه سػػػػػا ه سػػػػػ ضهام تياذػػػػػا هىيػػػػػمهايتةزي،ػػػػػا ه
اي كة يضهايرا يضهىيػمهتغ يػضهتغػؾهام تياذػا هة ايتػايأله
كغ ػػػػػاهارتف،ػػػػػ ه سػػػػػ ضهاي سػػػػػتفيديفهكغ ػػػػػاهزاد هايقػػػػػدر ه

هايتةزي،يضهيغ ظاـهايسياسأل.
ةا اهيذ ه غي اهايتفرلضه يفهأ  ػاطهاي تصصػا ه
اي كة يػػض هنيذػػ هايت ييػػزه ػػيفهام ت ػػادا هاي كة يػػضه

ت ػػادا هايرا يػػضهيتغ يػػضها تياذػػا هاانػػرادهاي اديػػضهةام 
اي كة يػػضهاي ةذهػػضهيغت  يػػضهاملتصػػاديضهةام ت ػػػادا ه
هاي كة يػػػضهاي تصصػػػضهيغ رانػػػؽهاي،ا ػػػضه ػػػفهايصػػػ ض

هةاا فهةايدناع.هةايت،غيـ
 السياسات العامة التنظيمية  -3

ةاػػػػػألهايسياسػػػػػا هايتػػػػػألهت، ػػػػػره ػػػػػفهاي  ارسػػػػػا ه
ايرلا يػػػػػػػضهيغ ظػػػػػػػاـهايسياسػػػػػػػأله غػػػػػػػمهسػػػػػػػغةؾهاانػػػػػػػػراده

ةايتغػػػػػؾهه سػػػػػتةبهاي ذت ػػػػػعهككػػػػػؿهةايذ ا ػػػػػا ه غػػػػػم
اي  ارسػػػػػا هايتػػػػػألهتسػػػػػتهدؼهرلا ػػػػػضهة ػػػػػ طهةت ظػػػػػيـه
ايسػػغةؾه غ  سػػتةبهاي ذت ػػعهككػػؿهاسػػت اًداىيمهشػػر يضه
اي ظػػػػاـهايسياسػػػػألهةت ت،ػػػػهه ايذ ريػػػػضهايقا ة يػػػػضهةي كػػػػفه
ليػػػاسهايقػػػدر هايت ظي يػػػضهيغ ظػػػاـهايسياسػػػألهتاصػػػضه ػػػعه

ةاتسػػػػػاعهاي شػػػػػاطهايت ظي ػػػػػألهيهػػػػػاههايدةيػػػػػضهت ػػػػػا ألهدةر
ايتػػألهصػػا   ه  غيػػا ههي ةاذهػػضهاي شػػك  هاي تزايػػد 

هايت  يضهةابص حهاملتصادي.
 السياسات العامة الرماية  -4

ةاػػألهايتػػألهت، ػػره ػػفهلػػدر هاي ظػػاـهايسياسػػأله غػػمه
تغػػػػػػػؽهةاسػػػػػػػتتداـهاير ػػػػػػػةزهايسياسػػػػػػػيضهايتػػػػػػػألهترسػػػػػػػ ه
اب سػػػػاسه اي ةاط ػػػػضهةتقػػػػدـهايتة يػػػػضه نا يػػػػضهايػػػػةم ه
ايػػػةط ألهيػػػدنعهاي ػػػةاط يفهمسػػػتي،ا هاي شػػػاؽهةت  ػػػؿه
اي صػا  هايتػألهتػةاذههـه ػػفهأذػؿهايػةطفهةذيػؾه ػػفه
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 غػمهت ؿهام تفا ه تغؾهاير ةزهايةط يضهةاي  انظػضه
هار ارهةاير ةزهايتاريتيض.

ة  ضهتص يفا هأتربها  اطهايسياسضهاي،ا ضه فه
  ايػػػػػاهأاػػػػػدانهاهايتػػػػػألهي، ػػػػػؿهاي ظػػػػػاـهايسياسػػػػػأله غػػػػػمه
ه غيهاه  لضهايدةيػضه ػعه يئتهػاهايداتغيػضه ت قيقهاهةتقـة

ه (40)ةاألهكايتايألهةايتارذيض
سياسوووات عاموووة متخووو ذ مووون أجووول ح ووواظ  -1

 الدولة عمي سيادتيا وأمنيا القومي
ةاألهايسياسا هايتألهتستهدؼه فػاظهايدةيػضه غػأله

ىلغي هػاهةاي فػاظه غػمهاسػتق يهاهه ستةبهسيادتهاه غم
ةايسياسػػػػػػا هايتػػػػػػألهتسػػػػػػتهدؼه  ػػػػػػا هايقػػػػػػة هاي،سػػػػػػكريضه
ةت قيػػؽهاا ػػفهايقػػة ألهةلػػدرتهاه غػػمهاي  انظػػضه غػػمه
اي رةا هة  ايضهاي  تغكا هاملتصاديضهةاي فػاظه غػمه

مهايهةيػػضهايةط يػػضهاي ذػػاؿهاي يػػةيهيغدةيػػضهةاي فػػاظه غػػ
ةاي  ػػػػاريضهيغدةيػػػػضهة ايتػػػػايألهت قيػػػػؽهتغػػػػؾهاااػػػػداؼه
يػػػػرت طهطردًيػػػػاه ايقػػػػدر ه غػػػػمه غػػػػةر هايسياسػػػػا هاي،ا ػػػػضه

 غػػػمهكانػػػضهااصػػػ،د ههايكفيغػػػضه ت قيػػػؽهتغػػػؾهاااػػػداؼ
ايسياسػػػػػيضهةاملتصػػػػػاديضهةامذت ا يػػػػػضهةت،زيػػػػػزهلػػػػػدر ه
اي ظػػػػػاـهايسياسػػػػػػأله  يذػػػػػػادهسياسػػػػػػا ه ديغػػػػػػضهي ةاك ػػػػػػضه

ه غيضهايتألهلدهتطرأه غمهايسا ض.ايتغييرا هاي ستق
سياسات عامة متخو ذ مون أجول الح واظ    -2

عموووي النموووو وتحقيوووق التنميوووة االاتصوووادية 
 واالستثمارية

اػػػألهتغػػػؾهايسياسػػػا هايتػػػأله ػػػا هيهػػػاهدةرهةا ػػػ ه
ة يػػػػػةيهنػػػػػألهكانػػػػػضهايػػػػػدةؿهذيػػػػػؾه ػػػػػعهت،ػػػػػاظـهايػػػػػدةره
املتصػػاديهةامتذػػاإهىيػػمه  غيػػا هايت ػػديثهةايت  يػػضه

ايةلػػػ هذاتػػههايتػػػألهتةاذػػػهههنػػألةابصػػ حهاملتصػػػاديه
نيػههتغػػؾهايػدةؿهاي شػػكغضهاملتصػػاديضهايكا  ػضهنػػأله ػػدر ه
اي ػػػػةاردهاملتصػػػػاديضهنػػػػأله قا ػػػػؿهاي اذػػػػا هة ايتػػػػايأله

                                                 
(40)

 .21فًٓٙ يهٛ ّ عن ٓ،عٔ٘  يمْغ سلق ذكمِ ص  

ذػػػػػا  هاي اذػػػػػضهىيػػػػػمه غػػػػػةر هسياسػػػػػا ه ا ػػػػػضهاذػػػػػؿه
اي فاظه غمهاي ةاردهاملتصاديضهيغدةيضهةت قيػؽهاي  ػةه

ايةلػػ هامسػػت  اريضهنػػألههةايت  يػػضهاملتصػػاديضهةايت  يػػض
ايػػػػػذيهتكفػػػػػؿهنيػػػػػههتغػػػػػؾهايسياسػػػػػا هتػػػػػن يفهاي اذػػػػػا ه

اي سػػ ضههةذيػػؾه ػػفهطريػػؽهدراسػػضههااساسػػيضهيغ ذت ػػع
يغدةيػػػضهة سػػػ ضهاي  ػػػةهه ػػػيفهايقػػػدرا هاي اديػػػضهةاب تاذيػػػض

هايسكا أل.
ةيك ػػفه ذػػاحهتغػػؾهايسياسػػا هنػػأله غػػةر هاي اذػػا ه

ىشػػ ا هاه ػػفهتػػ ؿههااساسػػيضهيغ ذت ػػعهةايقػػدر ه غػػم
هامسػػت  ارا هةزيػػاد هاب تػػامهاي، ػػؿهأيً ػػا غمهتشػػذيع

سياسا هلادر ه غمهاي ده فهاي طايضهةايسػيطر ههة غةر 
ه غمه ،دم هايت تـهنألهاي ذت ع.

السياسوووووات العاموووووة المتخووووو ذ مووووون أجووووول  -3
تحسووين الظووروف المعيشووية عمووي مسووتو  

 المجتمع
ةاػػألهتغػػؾهايسياسػػا هايتػػألهتسػػتهدؼه ػػفهت يهػػاه

ه سػػػػػتةبهايدةيػػػػػضهت سػػػػػيفهااة ػػػػػاعهاي ،يشػػػػػيضه غػػػػػم
اي ذت ػعه ػفهطريػػؽهتغ يػضه اذػػا هاي ػةاط يفهةتػػةنيره
هيتػػةنيره ايدةيػػضهيغػػد ـهاملتصػػاديهةامذت ػػا ألهايػػ ـز

ه يا هكري ضهانرادهاي ذت عهككؿ.
ة ايتػػػايألهتك ػػػفهأا يػػػضهتغػػػؾهايسياسػػػا هنػػػألهلػػػدر ه
اي ظػػاـهايسياسػػأله غػػمه غػػةر هسياسػػا ه ا ػػضلادر  غمه

يغ ػةاط يفهت سيفهااة اعهامذت ا يضهةاملتصػاديضه
 فه  اياهتةنيرهاي  اخهايسياسألهةاملتصػاديهةاي قػانأله
ايػػػػػػػػذيهيكفػػػػػػػػؿهكانػػػػػػػػضهسػػػػػػػػ ؿهايرناايػػػػػػػػضهاملتصػػػػػػػػاديضه
هةامذت ا يػػػػضه ػػػػفهطريػػػػؽهت سػػػػيفهاي ػػػػرا  هايصػػػػ يض

ةاي يئيػػػػػضهةايتػػػػػد ا هامذت ا يػػػػػضهةتػػػػػةنيرههةايت،غي يػػػػػض
 سػػػتةبههنػػرصهاي، ػػؿهةت سػػيفه سػػػتةبهايػػدتؿه غػػم

هاي ذت ع.
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ايتصػػػػػػ يفا ها  ػػػػػػاطههةت،قيً ػػػػػػاه غػػػػػػمهت،ػػػػػػددهتغػػػػػػؾ
ايسياسػػضهاي،ا ػػض هة دراسػػضهاا ،ػػادهايذةاريػػضهيكػػؿه ػػةعه
 ػػػفهأ ػػػةاعهتغػػػؾهايسياسػػػا هاي،ا ػػػضهةتةذهاتهػػػاهةا اراػػػاه
نػػػػأله  ػػػػا هلػػػػة هايدةيػػػػضهن   ػػػػاه ػػػػربهأفهذيػػػػؾهيسػػػػتد أله
ايتكا ؿه يفهتغؾهايسياسا هاي،ا ضهةاستدا ضهاي، لا ه
هايت ادييػػضهةايتفا غيػػضه ػػيفهتغػػؾهايسياسػػا  هاا ػػرهايػػذي

ي،ززه فهلدر هتغؾهايسياسا ه غمه غةغهايتقػدـهةاي  ػةه
هاي  شةد.

 أبعاد السياسة العامة
نػػػألهاػػػذاهايسػػػياؽهة ،ػػػدهت  ػػػيطهايسياسػػػا هاي،ا ػػػضه
ةايت،ػػػرؼه غػػػمهأ ةا هػػػاهاي تتغفػػػضه ػػػريه  ػػػاهتة ػػػي ه

تغػػػػػؾهاا ،ػػػػػادايتألهتركػػػػػ هه(41)أ ،ػػػػػادهايسياسػػػػػضهاي،ا ػػػػػض
ة د ايسياسػػػػػا هاي،ا ػػػػػض هناي ،ػػػػػدهايسياسػػػػػألهاػػػػػةه ،ػػػػػده
أصػػػيؿهيغسياسػػػضهاي،ا ػػػضهةاػػػةهكػػػذيؾهمهي فصػػػؿه ػػػفه
هية ػػػػػػػعهتغػػػػػػػؾه اي ،ػػػػػػػدهاملتصػػػػػػػاديهةاي ػػػػػػػايألهايػػػػػػػ ـز
ايسياسػػا ه ة ػػعهايت فيػػذ هك ػػاهأفهاي ،ػػدهامذت ػػا أله
ي،ده يةيا ه يثهىفهتغؾهايسياسا ه ةذهػضه ااسػاسه

 يفه صػػاي هاي ذت ػػعه هةي كػػفهيتد ػػضهاي ػػةاط يفهةتػػن
هتة ي هتغؾهاا ،ادهكايتايأل 

  البعد السياسي 
ي،ػػػدهاي ،ػػػدهايسياسػػػألهاػػػةهايػػػركفهااساسػػػألهايػػػذيه
ي كػفه ػفهت يػػههنهػـهايسياسػػضهاي،ا ػض غمها ت ػػارهأفه
ايسياسػػػػضهاي،ا ػػػػضهاػػػػأله تػػػػامهتفا ػػػػؿهىرادا هسياسػػػػيض ه
ة ايتػػػػايأله تػػػػامهيتفا ػػػػؿهةتشػػػػارؾهأيػػػػديةذيا هسياسػػػػيضه

يغصػػػػػػةر هاي هائيػػػػػػضهيػػػػػػذيؾهايتػػػػػػن يرهه تتغفػػػػػػضهيغةصػػػػػػةؿ
اي ت ػػػػادؿ أيه تػػػػامهذيػػػػؾهايتةانػػػػؽه ػػػػيفه قرريهػػػػاه ػػػػفه

هطريؽهىلرارهايسياسضهايتألهت قؽهاااداؼهاي تةتاإ.
ه

                                                 
(41)

 James Andrson: Public Policy Making 

(New York: Hoit; Riana art winton, 1979. 
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  البعد االاتصادي 
ي،دهاي ،دهاملتصػاديهاػةهايػركفهاي ػرةريهايػذيه
ي كػػػػفه ػػػػفهت يػػػػههة ػػػػػعهايسياسػػػػضهاي،ا ػػػػضه ة ػػػػػعه

اي،ا ػػضهت،ػػدهايت فيػػذ ه يػػثهىفه  غيػػضهت ةيػػؿهايسياسػػضه
 ا  أساسياهنألهى ذاحهةت فيذهاذإهايسياسػضه يػثهىفه
 ػػػػدر هة قػػػػصهاي تصصػػػػا هاي اييػػػػضهي،يػػػػؽهاي صػػػػةؿه
 غػػػػمهايةسػػػػائؿهاي ز ػػػػضهيت قيػػػػؽهأاػػػػداؼهايسياسػػػػا ه
اي،ا ػػػػػػػضهىمهأفهذيػػػػػػػؾهأيً ػػػػػػػاهيتةلػػػػػػػؼه غػػػػػػػمهايقػػػػػػػدر ه
امسػػػتتراذيضهةايتةزي،يػػػضهيغ ظػػػاـهايسياسػػػأل ه يػػػثهى ػػػهه

 ػفهايدةيػضه ػـهى ػػاد هيذػ ه غػمهاي ظػاـهت، ئػضهاي ػةارده
تةزي،هاه ر هأتربه فهت ؿهت فيذه تتغػؼهايسياسػا ه
اي،ا ػػػضهايتػػػألهتشػػػرؼه غػػػمهت فيػػػذاا أيهأفهذيػػػؾهاي ،ػػػده
املتصػػػاديه ػػػرت طه ايسياسػػػا هاي،ا ػػػضهامسػػػتتراذيضه
ةايتةزي،يػػضهايتػػألهتت ،هػػاهاي كة ػػض هة ايتػػايأله ػػدـهلػػدر ه
اي ظػػػاـه غػػػمهت، ئػػػضهاي ػػػةاردهيت فيػػػذهايسياسػػػا هاي،ا ػػػضه

ا ذهػػػػاهي،ػػػػػده لشػػػػًراااً ا غمه ػػػػػ،ؼهأدا هاي ظػػػػػاـهة ره
هايسياسأل.

  البعد االجتماعي 
اي ،دهامذت ا ألهاػةهذيػؾهاي ،ػدهاي يػةيهيغسياسػضه
اي،ا ػػػػػضه يػػػػػثهىفه ػػػػػفه  ايػػػػػاإهي كػػػػػفه ،رنػػػػػضهاػػػػػدؼه
ايسياسػػضهاي،ا ػػضهنايسياسػػا هاي،ا ػػضه ػػفهأ ػػرزهأاػػدانهاه
األهت قيؽهايصاي هاي،اـ أيهأفهسػفهايسياسػضهاي،ا ػضه

قيؽهاي صغ ضهاي،ا ضةتغ يػضها تياذػا هيكةفه هدؼهت 
اي ذت ػػعه ػػفهطريػػؽهايتقػػا هاي صػػاي ه ػػيفهاي لسسػػا ه
ايسياسػػػيضهاي هت ػػػضه اي شػػػاركضهايسياسػػػيضهةايتػػػألهت، ػػػره
 ػػفهايفئػػا هةايشػػرائ هاي تتغفػػضهةامتذااػػا هاي ت اي ػػضه
داتؿهاي ذت ع هةيك فها اهاي ،دهامذت ا ألهيغسياسضه

يؽه  غيػا هاي،ا ضه يثهت لألهتغؾهاي صاي ه فهطره
ايتفا ػػؿهايت ادييػػضه ػػيفهاي لسسػػا هايسياسػػيضهاي تتغفػػضه
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 ػػػػفهايشػػػػرائ هاي ذت ،يػػػػضهاي ت اي ػػػػضهيغتػػػػرةمههاي ، ػػػػر 
ه ايسياسضهاي،ا ضهايتألهت قؽهاااداؼهاي تةتاإ.

ةا ط ًلاه  اهس ؽه ر ػههي كػفهتة ػي هأسػ ا ه
 ا ت اراػػػػاه ر ػػػػا  ههامات ػػػػاـه دراسػػػػضهايسياسػػػػضهاي،ا ػػػػض

ا ههيغتفسػػػػػيرهةايت غيػػػػػؿه  ػػػػػؿه تكا ػػػػػؿهي كػػػػػفهىت ػػػػػ
يغتةصػػػؿهىيػػػمهأسػػػ ا هة تػػػائ ه ػػػرا  هتغػػػؾهايسياسػػػا ه

هاي،ا ضهكايتايأل 
 أسبا  االىتمام بدراسة السياسات العامة -

ي كػػفهىسػػػ ادهأسػػ ا هامات ػػػاـه دراسػػضهايسياسػػػا ه
هاي،ا ػػػضهىيػػػمه   ػػػضهأسػػػ ا هك ػػػاه ػػػددااهختة ػػػاسهداي

T.Dyeهة ايتايأل ه(42)ه
 أسبا  عممية -1

 دراسػػػػػضهايسياسػػػػػضهاي،ا ػػػػػضهةا ػػػػػاهيك ػػػػػفهامات ػػػػػاـه
يغت، ؽهنألهنهـهاي ذت عهةا تياذاتهه فهت ؿه ،رنػضه
د ػػػائـهة تػػػائ ه ػػػرا  هايسياسػػػا هاي،ا ػػػضهاػػػذاهايت، ػػػؽه

 ػػػػػيفهاي ظػػػػػاـههه ػػػػػدةر هيزيػػػػػده ػػػػػفهنهػػػػػـه ػػػػػدبهاي، لػػػػػض
ايسياسػػػألهة ذت ،ػػػه هنايسياسػػػضهاي،ا ػػػضهي كػػػفهت اةيهػػػاه

 فه  اياههايسياسيضهك تغيرهتا عهنألهايت غي  هاي،غ يض
ات ػاـه دراسػػضهد ػػائـهايسياسػضهاي،ا ػػضهةأ ػػرهاي،ةا ػػؿهام

اي يئيضهةايسياسػيضهنػألهصػياحضهتغػؾهايسياسػا هةت ديػده
   ة ها هةي كفهت اةيهاهك تغيره ستقؿهنألهايت غيػؿه

 غػػمهدراسػػضهتػػن يرههايسياسػػأله  ػػد اهي صػػ هامات ػػاـ
ايسياسا هاي،ا ضه غمه يئضهاي ظاـهايسياسأل هة ايتػايأله

يرهاي ت ػادؿه ػيفهايسياسػضهاي،ا ػضهي كفه ،رنضهلة هايتن 
ة يئتهاهةاة اهيسا ده غمهايتطةيرهاي ظػريهيغ،غػـه ػفه
  اياهتط يؽهاي  ه هاي،غ ألهنألهدراسضهايسياسضهاي،ا ػضه

ايقػػػػػػةبهاي يئيػػػػػػضهه اايػػػػػػضه ػػػػػػفهطريػػػػػػؽهايتةصػػػػػػؿهىيػػػػػػم
ةايتصػػػػػػائصهاي لسسػػػػػػيضهايتػػػػػػألهتسػػػػػػهـهنػػػػػػألهتشػػػػػػكيؿه

                                                 
(42)

 Thomas r.dye, under standing public 

policy, Englewood cliffs, n.prentice, hall,-

znd ed., 1975, pp.5-9 

ةت ديده   ة هاهن ً ه فهايتةصؿههايسياسضهاي،ا ض
اي تائ هايتػألهتطر هػاهايسياسػضهاي،ا ػضه غػمهاي يئػضهىيمه

ةاي ظػػػػػػاـهايسياسػػػػػػأله  ػػػػػػاهي،ػػػػػػززهاب اطػػػػػػضه اي، لػػػػػػضه
ايت ادييػػضه ػػيفهايسياسػػضهاي،ا ػػضهةايةالػػعهاي سػػتهدؼه  ػػاه

هي ريه  غيضهص عهايسياسض.
 عممية -اسبا  مينية -2

تك ػػػػفها ػػػػاهأا يػػػػضهدراسػػػػضهايسياسػػػػضهاي،ا ػػػػضهنػػػػأله
يذػػػػػػضهايػػػػػػت كفه ػػػػػػفهتةظيػػػػػػؼهاي ،ػػػػػػارؼهاي،غ يػػػػػػضهي ،ا

اي شػػػك  هامذت ا يػػػضهاي ا غػػػضه ػػػفهطريػػػؽهتةظيػػػؼه
تةصػػػيا هايدراسػػػا هاي،غ يػػػضه شػػػنفه اايػػػضهايسياسػػػا ه

اي تةتػا هةايت  ػله ػفه  ايػاه اي  ئ ػضهيت قيػؽهاااػداؼ
تغػػؾهايدراسػػا ه  تػػائ هتغػػؾهايسياسػػا هةايتةلػػعه شػػن هاه
  ػػايتي هايقػػدر ه غػػمهايتصػػديهيغ شػػاكؿهايةال،يػػضهايتػػأله

ايتألهتتسػـه ايدي ا يكيػضهة ايتػايألهي،ا أله  هاهاي ذت ع ه
ايقػػدر ه غػػمهت  يػػضهايقػػدرا هاي ه يػػضهيغت،ا ػػؿه ػػعهتغػػؾه

هاي شك  .
 أسبا  سياسية  -3

يك ػػفهامات ػػاـها ػػاه دراسػػضهايسياسػػضهاي،ا ضيغتاكػػده
 ػػػػفهأفهايدةيػػػػضهتت  ػػػػمهأن ػػػػؿهايسياسػػػػا هاي طرة ػػػػضه
يت قيؽهاااداؼهاي،ا ػضهنػألهظػؿهاب كا يػا هاي تا ػضه

  ايػػػػاهدراسػػػػضهايسياسػػػػا هاي،ا ػػػػضهة ايتػػػػايألهي كػػػػفه ػػػػفه
 غػػػػػمه قيقػػػػػضهاادا اي كػػػػػة ألهنػػػػػأله تتغػػػػػؼههيغةلػػػػةؼ

ايسياسػػػػا هايةاذػػػػ ههاي يػػػػاديفهة  هػػػػاهت سػػػػيفه ة يػػػػض
هاي  تغا .هاتتاذااهيت قيؽهاااداؼ

         تحميوووووووول السياسووووووووات العامووووووووة : الماىيووووووووة 
 والتطور

يت اةؿهاذاهايذز هايت،ريؼه  اايضهت غيؿهايسياسضه
اي،ا ضه ػعهايتركيػزه غػمهايتطػةرهايتػاريتألهي شػن ه غػـه
ت غيػػػػػؿهايسياسػػػػػضهاي،ا ػػػػػضه ػػػػػفهاي ا يػػػػػضهاي ظريػػػػػضه ػػػػػعه
هايسياسيض هكذيؾه ايتركيزه غ ن رهذيؾهنأله ذاؿهاي،غـة
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يركػػزه غػػمهتصػػائصهت غيػػؿهايسياسػػضهاي،ا ػػضهن ػػً ه
كػػػػذيؾهي تقػػػػػؿهه ههاة سػػػػػتةياته ػػػػفهأا يتهػػػػػاهة را غهػػػػا

أاػػداؼه  غيػػػضهت غيػػؿهايسياسػػضهاي،ا ػػػضههيغت،ػػرؼه غػػم
يي تهػػػألهاػػػذاهايذػػػز ه ػػػفهاي  ػػػثهىيػػػمه  الشػػػضه ةا ػػػؿه

ه ذاحه  غيضهت غيؿهايسياسضهاي،ا ض.
ههة ايتػػػايألهيػػػنتألهاػػػذاهايذػػػز ه ػػػفهاي  ػػػثهك  اةيػػػض

 ػػػػفهذا ػػػػ هاي ا ػػػػثهيتقػػػػديـهطػػػػرحهأكػػػػادي ألهيت ػػػػ فه
  ايػاهايت،ػرؼهه ظرًياهيت غيؿهايسياسػضهاي،ا ػضه ػف ىطاًرا

 غػػػػػمه اايػػػػػضهت غيػػػػػؿهايسياسػػػػػا هاي،ا ػػػػػضهةايتنصػػػػػيؿه
اي فػػػػػااي ألهيهػػػػػا هة غيػػػػػههسػػػػػيتـهت ػػػػػاةؿهايت،ريػػػػػؼهأةًمه
  اايضهت غيؿهايسياسا هاي،ا ضهةايت،رؼه غػمهط ي،ػضه
اذاهاي قؿهاي ،رنألهةتاري هتطةرهاذاهاي،غـه ،ده اهتـه

   الشػػضه اايػػضهدراسػػضهايسياسػػضهاي،ا ػػضهةتصائصػػها
ا هدراستها هك اهسػيغطألهاػذاهايذػز هة ستةي ةأ ،اداا

اييػػا هت غيػػؿهايسياسػػضهاي،ا ػػضه ا ت اراػػاهايتطػػة هايتػػأله
تغأله  غيضهايت فيذهةتقيػيـهايسياسػضهاي،ا ػض هن ػً ه ػفه

ه رضه اهيرت طه هاه فه فاايـهأة شك  .
ايصػػػػػددهيذػػػػػ هتة ػػػػػي هايفػػػػػرؽه ػػػػػيفههةنػػػػػألهاػػػػػذا

كٍؿه فهاذإهاي صطغ ا  هابطارهةاي ػدتؿههاستتداـ
ي ػػػػػػدةثه ،ػػػػػػضههةاي  ػػػػػػةذم هةذيػػػػػػؾهت ً،ػػػػػػاههةاي ػػػػػػ ه 

امتػػػت طه ػػػيفهاسػػػتتداـهكػػػٍؿه ػػػفهاػػػذإهاي صػػػطغ ا ه
ه تيذضهيغتشا ههأةهايتداتؿهايةظيفأله يفهكٍؿه  هـ.

 ]Oxfordني،ػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼهخلػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةسهأكسػػػػػػػػػػػػػػػػػفةرده

dictionary 
 غػػمه Approach الموودخل (43)

أ ه هخايت،ا ؿه ػعه ةلػؼه ػاهأةه شػكغضه ػاه طريقػضه ػاه
 ػػةؿه ة ػػةعه ػػا هةه  ػػا ًه غيػػههيُ،ػػدهاي ػػدتؿه   ا ػػضه

                                                 
(43)

 Definition of approach in oxford dictio-

naries (British & world English) ox ford 

dictionaries.Com/definition/ English/ app-

roach. 

 

 

ةسػػيغضهأة ػػد هةسػػائؿهيػػتـهامسػػت،ا ضه هػػاه غيػػضهايت،ا ػػؿه
ه عهظاار هأةه دثه ا.

هخاي، غيػػػػضهأةهم Methodالموووونيج ي  ػػػػاهي، ػػػػأله
ههايتألهي فذه  قت اااه  ً ه اخ.هايطريقض

 اسػػػ ؽهي ك  ػػػاهايقػػػةؿه ػػػنفهاي ػػػ ه ه غػػػمههةت،قيً ػػػا
ي  ػػػؿه  اةيػػػضهأةهطريقػػػضه ،ي ػػػضهي ػػػؿهايق ػػػيضه  ػػػؿه

ه غػػػػػػػم املتػػػػػػػرا هأةههايدراسػػػػػػػضهأيهأفهاي ػػػػػػػدتؿهيقػػػػػػػـة
ايت،ا ػػؿه ػػعه شػػكغضهايدراسػػضهأ ػػاهاي ػػ ه هنهػػةه  اةيػػضه

هأةهطريقضهأةه  غيضه ؿهاذإهاي شكغضه/هايظاار .
ة ايتػػػػػايألهنػػػػػ فهاي ػػػػػ ه هي كػػػػػفهأفهي  ػػػػػؿه  غيػػػػػضه

ي شػػكغضه/هايظػػاار ه  ػػؿهايدراسػػض هةنػػألهايت،ا ػػؿه ػػعها
 ،ػػضهاا يػػافهلػػدهي هػػدهاي ػػدتؿهيغ ػػ ه هنػػألهايت،ا ػػؿه

ه.(44) عه شكغضهايدراسض
ىيػػمهايفػػرؽههةنػألهاػػذاهايصػددهأيً ػػاهتذػػدرهابشػار 

ةايػػػػػذيهيسػػػػػتتدـهيي  ػػػػػؿهه:Modelالنموووووو ج  ػػػػػيفه
أةييشػػػػرحه  غيػػػػا هةاييػػػػا هايظػػػػاار ه  ػػػػؿهايدراسػػػػض ه

 قػػػؿهاي ا ػػػثهتصػػػةرياهنػػػألهه فهة ػػػاهة غيػػػههن  ػػػههي،ػػػد
ه–تصػغيرهيغ ظريػػضههةا ػاؾه ػفهيػذكرهأفهاي  ػةذمهاػة

ة ايتػػػايألهه–هصػػػةر هذا يػػػضه صػػػغر هيغةالػػػعهاي سػػػتهدؼ
خهأفه ت  ػػػؿه ايػػػضهModelي ك  ػػػاه ػػػفه  ايػػػاهخاي  ػػػةذمه
ه.(45)ايةالعه/هايظاار هاي ستهدنض

نهػةهطريقػضه ػاه  مFrame work اإلطوارهأ ػا
ت  ػؿهاي، لػػضه ػػيفهكػؿهذا ػػ ه ػػفهذةا ػ هاي  ػػثه ػػفه

                                                 
(44)

 Difference between approach and meth-

od http://www.Difference between. Com/-

difference-between-approach-and-us-met-

hod/#ixzz2rbrofki3 
(45)

  يمًْللل  ْلللٕ ِ ملللة لساؼلللل سياسُت لللةْللل ٌ يُٛلللٕ   

ٚللللَٕك  يكًللللل  عن كللللم عنٓلللل يؼٙ  ػٕٚلللل،عو  بٛللللمٔو  

 .32:50  ص ص 1262

  عْغ أٚ ا  نهًًٛٛ  بٍٛ عنُظمٚ  ٔعنًُٕذِ:

Varma. S. p., "modern political theory: A 

critical survey",(viksa publishing house pvt, 

ltd, newdelhi), 1975, pp310 - 315 
 

http://www/
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  ايػاهاػػدؼهاي  ػػثهة  هذػههةطريقػػضهذ ػػعهاي ،غة ػػا ه
هةايت غيؿ.

ةت،قيً ػػاه غػػمه ػػاهسػػ ؽهي كػػفهايقػػةؿه ػػنفهاي ا ػػثه
اي  ػػػثهيي،طػػػألهصػػػةر هكغيػػػضهيغ را ػػػؿههيسػػػتتدـهىطػػػار

اي  ك ػػضهيغ  ػػثهأةهيت ديػػدهاي ػػدتؿهاي فصػػؿهي شػػكغضه
هاي  ث.

 يػػثهي كػػفهت،ريػػؼهابطػػار غمهأ ػػه هخ  ػػا ه ػػ ظـه
يػػػػػدهابطػػػػػارهاي فػػػػػااي أله ػػػػػفهاانكػػػػػارهةاي فػػػػػاايـهيت د

ه.ه(46)يغ  ث
حيرهأفها اهيذ هايت ييزه يفهابطارهايتصةري ه

اب  ريقػػػػألهةاػػػػةههةاػػػػةهىطػػػػارهت غيغػػػػأل هة ػػػػيفهابطػػػػار
ه غػػمهاتت ػػارهنر ػػػيا ه ابطػػارهاي  هذػػألهايػػذيهيقػػـة

ه ،ي ضه فهطريؽهاي   ظضهةايتذر ض.
التطور التاريخي لنشأذ عمم تحميل السياسوة 

 العامة
ايسياسػػػػػػضهاي،ا ػػػػػضهت  ػػػػػؿهنػػػػػػألهىفه  غيػػػػػضهت غيػػػػػؿه

ذةاراػػاه  غيػػضه  هذيػػضهتهػػدؼهيغةصػػةؿهىيػػمهأن ػػؿه
اي ػػػػػدائؿهاي تا ػػػػػضهي ،ايذػػػػػضهاي شػػػػػك  هاي،ا ػػػػػضهايتػػػػػأله
تةاذػػػػههاي كة ػػػػا  هن، غيػػػػضهت غيػػػػؿهايسياسػػػػضهاي،ا ػػػػضه
كتذر ػػػضه  غيػػػضهت،ػػػدهألػػػدـه ػػػفه رةزاػػػاهك قػػػؿه ،رنػػػأله
 سػػػتقؿهي،ت ػػػده غػػػمهأدةا هةأسػػػايي هاي  ػػػثهاي،غ ػػػأله

 ػػػػػرهايػػػػػذيهيفسػػػػػرإه اذػػػػػضهليػػػػػاـهاي   هذػػػػػضه هذيػػػػػؾهاا
اي  ارا هايقدي ضهي  ده اه يفهايرانػديفهةةاديهاي يػؿه

يت غيػػػؿهايسياسػػػا هاي،ا ػػػضهةاتتيػػػارهأ ذػػػ هاي غػػػةؿهه–
اي تا ضهي ةاذهضهاي شك  هايتأله رز هنألهأ  ا هلياـه

 هىمهأ ػػػههة غػػػمهايػػػرحـه ػػػفهذيػػػؾه(47)تغػػػؾهاي  ػػػارا 

                                                 
(46)

 Difference between model and frame w-

ork www.difference between.com/differr-

ence-between-model-and-us-frame work. 
(42)

:  36صتحلُلسياسُت لت سياؼتملةسحسٍ أبرم عنطٛب:  

 .52ص 

هيرذػػعهايف ػػؿهنػػأله ػػرةزه غػػـهت غيػػؿهايسياسػػضهاي،ا ػػض
 .Hك،غـهىيمهكتا ا ه ايـهاملتصادهخاارةيدهمزةيػؿخ

Lass well ةدا يػؿهيير ػرههDaniel Learnerنػألهه
 Theكتا ه اهايصادرهنألهت سي ا هايقػرفهاي ا ػأله

policy sciences recent developments in 

scope and method.  

ةظػػؿهامات ػػاـه هػػذاهاي،غػػـهيتزايػػده  ػػذهذيػػؾهاي ػػيفه
ايسػػغةكيضهةاتذاااتهػػاهي ات ػػػاـه تػػألهظهػػةرهاي درسػػضه
ةايػذيههSystem analysisههه   ه هايت غيػؿهاي سػقأل

ا صػػػػػػ هاات ا ػػػػػػهه ػػػػػػةؿهت غيػػػػػػؿه ػػػػػػدت  هاي ظػػػػػػاـه
ايسياسػػػػػػػػألهة ترذاتػػػػػػػػه هة ػػػػػػػػعهت ػػػػػػػػا ألهاي شػػػػػػػػػك  ه
امذت ا يػػػضهنػػػألهاي ظػػػاـهاا ريكػػػألهراحهامات ػػػاـهنػػػأله
 هايضهايستي ا هىيمهت غيؿه ترذػا هاي ظػاـهايسياسػأله

اسػػا هاي،ا ػػضهةذيػػؾه غيػػضهت غيػػؿهة صػػفضهتاصػػضهايسي
اي شك  هاي تفال ػضهنػألهاي ذت ػعهاا ريكػألهة  اةيػضه
ايةصػػػػةؿهىيػػػػمهصػػػػػياحضهأن ػػػػؿهايسياسػػػػا هاي تا ػػػػػضه
ي ةاذهػػػضهتغػػػؾهاي شػػػك  هةظػػػؿهاػػػذاهامات ػػػاـه غػػػأله
ةتيػػػر هايتزايػػػدهتاصػػػضه ػػػعهتزايػػػدهاات ػػػاـهرةادهاي قػػػةؿه
اي،غ يػػضهااتػػربه ،غػػـهت غيػػؿهايسياسػػضهاي،ا ػػض ه  هػػاه ه

املتصادهة غػـهامذت ػاعهة غػـهايريا ػيا هة غػـه غـه
ابدار هاي،ا ػػػػػػػػػضاهذيػػػػػػػػػؾهمسػػػػػػػػػت  اطهأسػػػػػػػػػايي هي كػػػػػػػػػفه
امسترشػػاده هػػاهكػػندةا هتسػػااـهنػػألهى را   غيػػضهت غيػػؿه
ايسياسضهاي،ا ضهيغتػرةمه نن ػؿهاي ػدائؿهاي تا ػضهي ػؿه
اي شػػػػك  هايتػػػػألهتةاذػػػػههاي ذت ػػػػعهةاي تةلػػػػعه ػػػػدة هاه

ه.(48)أيً ا
 هت غيػػػػػؿهايسياسػػػػػضهةا ط ًلػػػػػاه  ػػػػػاهسػػػػػ ؽ هاكتسػػػػػ

اي،ا ػػضهك،غػػـهأا يػػضهك يػػر ه ا ت ػػارإهأسػػغةً ا غ ًياهي ك  ػػاه
  ت غيؿهاي شك  هاي،ا ضهةاي ا غضهةاي تةل،ضهمتتيػاره
أن ؿهايسياسػا هاي ديغػضهي غهػاه هاا ػرهايػذيهأ طػمه

                                                 
(48)

يٓ، عإلا  ة عنٗ أًْٛ  ػهى ي هٛم عنسٛ سل   ُْٔ  أٚ ا  

عنؼ يللل  فلللٙ ػًهٛللل  عنًُللللس ب نًرلللك و عنؼ يللل  ٔعنًًٕقلللغ 

 ح،َٔٓ  ف  ا ػٍ عسًُل ط أف م عنل،عئم عنًًكُ  ن هٓ .

http://www.difference/
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هPolicy Analystأا يضهك ير هي ه ضه  غؿهايسياسػضه
ه غػػػػمهههن ػػػػً ه ػػػػفهى شػػػػا ه لسسػػػػا هة ،ااػػػػد تقػػػػـة

ه.(49)ت غيؿهايسياسضهاي،ا ض
 تعريف تحميل السياسة العامة

 ،ػػدهتة ػػي ه غػػـهت غيػػؿهايسياسػػضهاي،ا ػػضهك ػػ ه ه
 غ ػػألهاػػادؼهىيػػمهاسػػت  اطه ػػؿهةا تكػػارهأن ػػؿه ػػدائؿه

اي تةلػعهةهأايسياسا هاي  ك ضهي ؿهاي شك  هاي ا غضه
 سػتةبهاي ذت ػعه  ػرهاسػتتداـهأسػايي هه دة هاه غػم

ه غ يض.
اسػػػتت صهأ ػػػرزهايت،ريفػػػا هايتػػػألهلػػػد  هي كػػػفه

هي صطغ هت غيؿهايسياسضهاي،ا ضهكايتايأل 
 M.A.Bentilت،ريػػػػػؼه  تيػػػػػؿه

(50)
ىفهت غيػػػػػؿههخ: 

ايسياسػػا هاي،ا ػػضه ػػ ه هيسػػا ده تتػػذهايقػػرارهمتتيػػاره
اي ػػػػػديؿهاان ػػػػػؿهي ػػػػػؿه شػػػػػكغضه ا ػػػػػضهذا هأا يػػػػػض ه

ه ست،يً اهنألهذيؾه است، اؿهايطرؽهاي،غ يضهايرشيد .
 M. A. Bentilيػؾه ػربهأفه  تيػؿهة  ػاً ه غػمهذ

ا اهاتذهه  ةهت غيػؿهايسياسػضهاي،ا ػضهك ػ ه ه تكا ػؿه
ه–ايسياسػضهه–يسا ده تتذهايقراره غمهاتتيارهاي ػديؿه

اان ػػػؿهأةايسياسػػػضهاارشػػػده/هاا  ػػػؿهي ػػػؿهاي شػػػكغضه
  ػػػػػرهه– ة ػػػػػةعهاي قػػػػػاشهةايذػػػػػدؿهه–اي،ا ضاي ا غػػػػػضه

امسػػػػػػػػت،ا ضه ااسػػػػػػػػايي هةايطػػػػػػػػرؽهاي،غ يػػػػػػػػضهايرشػػػػػػػػيد ه
هيغةصةؿهايمهأن ؿه دائؿهايسياسا هاي تا ض.

                                                 
(42)

"تحلُلسياسُت ت سياؼتملةسفلٍسسهٕٖ اؼمعٔ٘ ًْؼ    

 . 28يمْغ سلق ذكمِ ص  ياقزدسياحتدٌسوياؼشزَن"

لل : أيلل َٙ قُلل،ٚم   للُغ عنسٛ سلل و عنؼ يلل  فللٙ   عْللغ أٚ ا

 – 1224يصلللم يلللغ يطلٛلللق ػهلللٗ عنسٛ سللل  عيقًصللل رٚ  

   س ن  ركًٕ عة غٛم يُرٕ ةفٙ عنؼهلٕو عنسٛ سلٛ   1281

 1285سللٛ  ْ يؼلل  عنقلل ْمة  كهٛلل  عيقًصلل ر ٔعنؼهللٕو عنسٛ 

 .30ص 
(50)

 M. A Bentil, tools and man power for 

Effective policy – making in public policy 

in Africa, "Addisabala, Aapaw, 1983. P. 

46. 

ة غػػمهصػػ،يدهاتػػرهي،ػػرؼه)ايػػدكتةرهأ  ػػدهرشػػيد(ه
 خأ ػػدهه(51) صػػطغ هت غيػػؿهايسياسػػضهاي،ا ػػضه غػػمهأ ػػه

سػػػػػػ ا هايت ظػػػػػػػيـهابداريهاي ػػػػػػػديثهيغذهػػػػػػػازهابداريه
 ايدةيػض هةايػػذيهيتػػتصه تقػديـهاي شػػةر ه  ػػرهاسػػتتداـه

ايت فيػػذهسغسػغضه ػػفهاا شػػطضهاي سػا د هيقػػرارا هايقيػػاد هةه
اي لسسػػػػضه غػػػػمهنا غيػػػػػضهك يػػػػر هة ظي ػػػػػضهنػػػػألهاتتػػػػػاذه

هايقرارا خ.
ةاةهنألهذيؾهي،ةؿه غمه  غيضهت غيػؿهايسياسػا ه
اي،ا ػػػػػضهاي،ديػػػػػده ػػػػػفهاا شػػػػػطضهيت تهػػػػػألهتغػػػػػؾهاي، غيػػػػػضه

هاي يةيضه تقديـهاي شةر هيغذهازهابداريه ايدةيضه.
خه صػػطغ هG. R. Gilbert ة  ػػدهخ يػػؿهذغ ػػر 

 غػػػمهأ ػػػههخ صػػػػطغ هت غيػػػؿهايسياسػػػضهاي،ا ػػػضهي،ػػػػرؼه
شػػ ةيأله تكا ػػؿهي، ػػألهاي  ػػثهايهػػادؼهيت ديػػده ػػدائؿه
ايسياسػػا هاي،ا ػػضهايتػػألهي كػػفهأفهتػػل فهألصػػمهدرذػػضه
 ػػػػػػػػفهاااػػػػػػػػداؼهاي طغة ػػػػػػػػضهنػػػػػػػػألهىطػػػػػػػػارهايظػػػػػػػػرةؼه

هةايص،ة ا هاي يئيضهاي ا غضخ.
ةت،قيً ػػا غمهاػػذاهايت،ريػػؼه ذػػدهأ ػػههيتذػػههصػػة ه
 صػػػػػطغ هت غيػػػػػؿهايسياسػػػػػضهاي،ا ػػػػػضهك صػػػػػطغ ه ػػػػػاـه

ىي  رشػػػػػادهصػػػػػا ،ألهايسياسػػػػػضهاي،ا ػػػػػضههيهػػػػػدؼهىذ ػػػػػامًه
ةاػةهنػألهذيػػؾهه–ان ػؿه ػدائؿهايسياسػا هاي طرة ػػضه

يتفػػؽه ػػعهت،ريػػؼهدكتػػةرهأ  ػػدهرشػػيده غػػمهأفهت غيػػؿه
هايسياسػػػػػضهاي،ا ػػػػػػضهيتػػػػػتصه تقػػػػػػديـهاي شػػػػػةر هيغذهػػػػػػاز

  ػػػػػػرهاسػػػػػػتتداـهةسػػػػػػائؿهاي  ػػػػػػثهاي،غ ػػػػػػألهه–ابداريه
يت قيػػؽهأك ػػرهلػػدره  كػػفه ػػفهاااػػداؼهاي تةتػػا ه  ػػاه

هام كا يا هةايص،ة ا هاي يئيض.يت اس ه عه

                                                 
(51)

منظللىرس لللٍسفًٓللٙ يهٛ للّ عن ٓلل،عٔ٘  عنسٛ سلل  عنؼ يلل :  

عنسٛ سل و : ػٍ أحً،  اٛ،   ي هٛلم فٍسيا ُاةسويا حلُل

عنؼ يلل : عنٕرٛ لل  عنً ًقلل،ة فللٙ عنُظلل و عإلرع ٘ عنًصللم٘  

ب للٍ ضللًٍ كًلل م  يقللٕٚى عنسٛ سلل و عنؼ يلل   يصلل،  

 .122  126س بق ص 
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نت غيػػؿههT. H. Poisterأ ػاه ػػفه ه. ةيسػػتره
ه ه(52)ايسياسضهاي،ا ضه ةذهه اـهي، أل

خت غيؿهتصائصهة  ددا هايسياسػضهاي،ا ػضهة ػاه
يتصػػؿه هػػاه ػػفه ػػرا   هة صػػفضهتاصػػضهاي، لػػضه ػػيفه
  تةبهايسياسا هةاي را  هة اهي ت ه فهاػذإهاي، لػضه

هة تائ خ. فها ارهة قت يا ه
أ ػػاه ػػفه ػػاهذكػػرإهايػػدكتةره)ايسػػيدهياسػػيف(هيت غيػػؿه

تط يقًيػػاهيغ،غػػـهه غ ًيػػاهايسياسػػضهاي،ا ػػضهكفػػفه هتُ،ػػده   ًػػا
امذت ػػا ألهيسػػتتدـه  ػػاا ه   يػػضه ت،ػػدد هيكػػألهي ػػت ه
 ،غة ػػا هأساسػػيضهتت،غػػؽه سياسػػضه ػػاهة ػػفهشػػنفهاػػذإه
اي ،غة ا هنألهسيالا هسياسيضه ت،دد هأفهتػلديهىيػمه

اصػػضه ايف،ػػؿهايسياسػػأل هأةهت،ػػاةفه ػػؿهاي شػػك  هايت
نألهتقديره دبه ذاحهذيؾهايف،ؿهايسياسألهنػألهت قيػؽه

 هةةنًقػػػاهيهػػػذاهنػػػ فهت غيػػػؿهايسياسػػػضهاي،ا ػػػضهه(53)أادانػػه
ي،ػدهذهػػًدا غ ًياهيهػػدؼهىيػػمهايػت كفه ػػفهايةلػػةؼه غػػمه
ا ػػػػػارهايسياسػػػػػا هاي تةلػػػػػعهاسػػػػػتتدا هاهك ػػػػػديؿهي ػػػػػؿه

أةهه–اي شك  هاي ا غضهةا اهيكةفهت  له ن رهايسياسػضه
يقيػػػاسهأ ػػػرهايسياسػػػا هاي سػػػتتد ضه ايف،ػػػؿهنػػػأله ػػػػؿه

ه ،دًيا.هةا اهيكةفهت غيً هه–اي شكغضهاي،ا ضه
ةيتفػػؽهاػػذاهايت،ريػػؼهأيً ػػاه صػػةر هأة ػػنتربه ػػعه

خهيت غيػػػػؿهWilliam Dunnت،ريػػػػؼهخهةييػػػػاـهدافه
خ غػػػـهاذت ػػػاعهتط يقػػػأله(54)ايسياسػػػضهاي،ا ػػػضه غػػػمهأ ػػػه

 دادهيست، ؿهأسايي ه غ يضهيغ  ثهةاي  الشضه قصدهى
أةهت ةيػػػؿه ،غة ػػػا ه ت،غقػػػضه ايسياسػػػضهاي،ا ػػػضهي كػػػفه

                                                 
(52)

 T. H. Poister, Public program analysis: 

Applied re search method", (Baltimore, 

university park press 1987, p. 5. 
(53)

ياسُت لللت سياؼتمللةسوقالللتَتسيانظزَلللةسعنسللٛ، ٚ سلللٍٛ  :  

  فللٙ ر. ػهللٙ عنلل،ٍٚ ْلل ل )ي للم (  ي هٛللم ويامنه ُللة

عنسٛ س و عنؼ ي   ق ل ٚ  َظمٚل  ٔيُٓٓٛل   يمْلغ سللق 

 .3ذكمِ ص 
(54)

 William N. Dunn, "public Policy Analy-

sis: An introduction", 2ed, (New Jerssey, 

prentice – hall), 1994, p. 89. 

اسػػػتتدا هاهنػػػألهاي ذػػػام هايسياسػػػيضهي ػػػؿه شػػػك  ه
هايسياسضهاي،ا ضخ.

ة ايتػػػػايألهيت ػػػػ ه  ػػػػاهسػػػػ ؽهأفهت غيػػػػؿهايسياسػػػػضه
اي،ا ػػػػػضهي،ػػػػػدهأيً ػػػػػاهنػػػػػفهاتتيػػػػػارهااسػػػػػايي هاي،غ يػػػػػضه
اي  اسػػ ضهييػػتـهام ت ػػاده غيهػػاهمتتيػػارهسياسػػضه ا ػػضه

اي شػػػك  هاي،ا ػػػضهاي ا غػػػضهنػػػألههيتةلػػػعهأفهتػػػل فه ػػػؿ
 ػػة هاب كا ػػا هاي تا ػػضه ػػفهطريػػؽه  اةيػػضهتكا ػػؿه
اي ،غة ػػػا هيغت  ػػػله ار ػػػارهاي تةل،ػػػضه ػػػفهاتتيػػػارهكػػػؿه
 ػػػديؿه ػػػفه ػػػدائؿهايسياسػػػا ه هن ػػػً ه ػػػفهأفهكفػػػا  ه
  غيضهت غيؿهايسياسا هاي،ا ضها اهتتةلؼه غػمهتػةنره
اي ،غة ػا ه ػةؿهكػػؿه ػديؿه   ػػدائؿهايسياسػا هاي،ا ػػضه

ً ه ػػػفهكفػػا  ه  غغػػػألهايسياسػػا هاي،ا ػػػضهيت ةيػػػؿهن ػػ
اذإهاي ،غة ا هةتا يفهألصمهدرذضه  ك ضهي ستفاد ه

ه  ها.
ةت،قيً اه غػمه اسػ ؽه ر ػهه ػفهت،ريفػا هلػد  ه
يغت،ريػػػؼه  صػػػػطغ هخت غيػػػؿهايسياسػػػػا هاي،ا ػػػػضخةايتأله
اتفػػػؽه غيهػػػاهاي شػػػتغغةفه ايت غيػػػؿهاي،غ ػػػألهيغسياسػػػا ه

ه غػػػألهى ػػػرا هنً ػػػاههاي،ا ػػػضاهي، ػػػأله ػػػفه يػػػثهكة ػػػه يقػػػـة
صػػا ،ألهايسياسػػضهاي،ا ػػضه اي ،رنػػضه ػػةؿهار ػػارهايتػػأله

ه–ي ك ػػػنفهتترتػػػ ه غػػػمهاتتيػػػارهسياسػػػضه ا ػػػضه ،ي ػػػضه
ن ػػً ه ػػفهه– ػػديؿه ػػفه ػػدائؿهايسياسػػا هاي طرة ػػضه

ةالػػعهه–أا يتػػههنػػألهت غيػػؿهةتفسػػيرهايةالػػعهاي سػػتهدؼه
 غيضهت،ديؿه/هتصػ يـهه–اي شك  هاي ذت ،يضهاي ا غضه

اي اييػػػػضهيت قيػػػػؽهأك ػػػػرهلػػػػدره ػػػػفههايسياسػػػػا هاي،ا ػػػػض
اي تةتػػػػا  هاا ػػػػرهايػػػػذيهية ػػػػ هأفهت غيػػػػؿههاااػػػػداؼ

ايسياسػػػػػػضهاي،ا ػػػػػػضهي كػػػػػػفهأفهيكػػػػػػةفه غػػػػػػرضهايت  ػػػػػػله
يغتةصؿهىيمهأن ؿهاي دائؿهايتألهت قؽهأك رهلػدره ػفه
اااػػداؼهاي تةتػػا هنػػألهظػػؿهايظػػرةؼهاي يئيػػضهاي ا غػػض ه

 غػػػرضهايتقيػػػيـهىذاه ػػػاهكػػػافهه- ،ػػػدًياهه–أةهلػػػدهيكػػػةفه
  ػػههليػػاسهأ ػػرهايسياسػػا هاي ت ،ػػضهنػػألهت قيػػؽهايهػػدؼه

اااػػػػدانايتألهصػػػػيغ ه ػػػػفهأذغهػػػػا هةلػػػػدهيكػػػػةفهت غيػػػػؿه
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ايسياسػػػا هاي،ا ػػػضه تزا ً ػػػاه ػػػعهتط يقهػػػاهةذيػػػؾهىذاهتػػػـه
يفهػػـهابشػػكاييا هةاي صػػا  هايتػػألههاسػػتتدا ههكػػندا ه

لػػػدهت ػػػةؿهدةفهت قيػػػؽهاااػػػداؼهاي تةتػػػا ه ػػػفهرسػػػـه
هايسياسضهاي،ا ض.

 امةأىمية تحميل السياسة الع
 غػػمهايػػرحـه ػػفهأفهت غيػػؿهايسياسػػضهاي،ا ػػضهشػػن هه
ه ام ت ػاده هامذت ا يػضهكن ػده قةيهػاهيقػـة شنفهاي،غػـة

يت غيػػؿهةتفسػػيرهه(55)أسػػايي هايدراسػػا هايةصػػفيضه غػػم
اي شػػػك  هاي،ا ػػػضهةايسياسػػػا هاي،ا ػػػضهايتػػػألهصػػػيغ ه
 فهأذغهاهىمهأ ػهه  ػضهت ػايفه ػيفه غػـهت غيػؿهايسياسػضه

هام ذت ا يػضه صػفضه ا ػضه ػفهاي،ا ضه فهذهضهةاي،غـة
ه (56)ذهضهأتربهكايتايأل

ههأواًل: ى ػػػػػػػههنػػػػػػػألهايةلػػػػػػػ هايػػػػػػػذيهتكتفػػػػػػػأله ػػػػػػػههاي،غػػػػػػػـة
امذت ا يػػػضه صػػػياحضهخت ظيػػػرخه  ػػػا ا هذا يػػػضهيغةالػػػعه

ةايتذري هي  تها ه تفسيرهذيؾههاي ستهدؼه اي   ظض
 ه ذػػػػدهأفهط ي،ػػػػضه غػػػػـهت غيػػػػؿهايسياسػػػػا ه(57)ايةالػػػػع

ت ػػػػايفهن ػػػػً ه ػػػػفهه– غػػػػـهتط يقػػػػألهه–اي،ا ػػػػضهكفػػػػفه
امتذااا هاي  هذيضهة فاايـهايت غيػؿهايتػألهارتػ طه هػاه
  غغػػػةهايسياسػػػضهاي،ا ػػػضهكػػػندةا هذا يػػػضهيفهػػػـهةت غيػػػؿه

 سػػػ ًياههةزً ػػػاهاي شػػػك  هاي،ا ػػػض هاا ػػػرهايػػػذيهأ طػػػم
أك ػػػػػػػرهأا يػػػػػػػضهيك يػػػػػػػضهاي ،غة ػػػػػػػا هاي تػػػػػػػةنر ه ػػػػػػػةؿه
اي شػػك  هاي،ا ػػػضهةايتػػػألهيػػػتـهام ت ػػػاده غػػػمهت غيغهػػػاه

يرشػد هذا هلي ػضهةت، ػره ػفهب دادهتةصيا هتتسػـه ا
هايةالػػػػػػعهةايػػػػػػذيهيتةلػػػػػػعه ػػػػػػفهات ا هػػػػػػاهايةصػػػػػػةؿهىيػػػػػػم

                                                 
(55)

  يمْللغ دري للةسياسُت للةسياؼتمللة٘ ػللل، عنقللٕ٘ يٛللم 

 .124سلق ذكمِ  ص 
(56)

 .125ص  -124عَظم عنًمْغ عنس بق ص  
(52)

إْمع عيلّ  – منهجسيا حلعسياؼلملٍر. ي ً، طّ ب،ٔ٘   

يللللل،يم إنلللللٗ ر عسللللل  يقُٛللللل و عنل لللللٍ  –ٔيسلللللًٕٚ يّ 

ْ يؼللل   –عيقًصللل ر٘  يطلٕػللل و يٓهللل  كهٛللل عنًٓ  ة 

 .101ص  1222عإلسكُ، ٚ  

 

 

اااداؼهاي طغة ضهةاي ذاحهنأله ؿهاي شك  هاي،ا ضه
هاي ا غض.
اكػػذاهةيت ػػددهاي  ػػةرهاي ػػا ألهي تػػت ؼه ػػيفههثانًيووا:

هامذت ا يػضه صػفضه ا ػضهة غػـهت غيػؿهايسياسػضه اي،غـة
يػػػدةرهى طػػػا هايػػػةزفهاي سػػػ ألهايكػػػانألههاي،ا ػػػضهأمهةاػػػة

 يػػػثهأ ه،غػػػمههSocial valuesايقػػػيـهامذت ا يػػػضه
هامذت ا يػػػػضهىيػػػػمهاسػػػػت، اؿه ايػػػػرحـه ػػػػفهاتذػػػػاإهاي،غػػػػـة

 Experimentialاي ػػػػػػ ه هاي،غ ػػػػػػألهايتذري ػػػػػػأله

methodةايػػػذيهاسػػػتد مهاسػػػتتداـه فػػػاايـهت غيغيػػػضهه
هايط ي،يضهك  اةيضهيفهـهةتفسػيره ػؿه   قةيضه فهاي،غـة
ةايتةلعه شنفهايظةاارهامذت ا يضهىمأ ػههتػـهام ت ػاده
نقػػػطه غػػػألهاي ،غة ػػػا هةاي قػػػائؽهايتػػػألهي كػػػفهلياسػػػهاه
ةتقيي هػػػاهة ايتػػػايألهاسػػػت ،ادهايقػػػيـهامذت ا يػػػضهايتػػػألهمه

اي ، يػػػيفه ت غيػػػؿهايسياسػػػضهي كػػػفهتقػػػديرااهك ًيػػػا هأ ػػػاه
  ػػره فػػاايـهايت غيػػؿهاي رت طػػضه هػػاهكػػندةا هه–اي،ا ػػضه

 ػػاةيةاهايػػر طهه–ذا يػػضهيفهػػـهةت غيػػؿهايسياسػػضهاي،ا ػػضه
 يفهاي قائؽهةايقيـهامذت ا يػضه  ػدهى ػدادهايتةصػيا ه
اي قد ػػػضهيصػػػا ،ألهايسياسػػػضهاي،ا ػػػضهةايتػػػأله ػػػفهشػػػن هاه
هتذػػاةزهاي صػػا  هايتػػألهلػػدهت،رلػػؿه سػػير هايسياسػػا 

اي،ا ػػػضهنػػػأله ػػػؿه شػػػك  هايةالػػػعهاي تسػػػهدؼهأةتقيػػػيـه
أ رهايسياسا هاي،ا ضهاي سػتتد ضهنػأله ػؿهاي شػك  ه
ن ػػػػػً ه ػػػػػفهتغػػػػػؾهايتةصػػػػػيا هايتػػػػػألهتقػػػػػدـهي سػػػػػا د ه
صا ،ألهايسياسضهاي،ا ضهنألهاتتيارهأن ػؿهايسياسػا ه

ه.(58)اي،ا ضهاي طرة ضهي ؿهاي شك  هاي،ا ضهايقائ ض
اه ػػػػػفهحيػػػػػرهأ  ػػػػػاهي كػػػػػفهأفه ت  ػػػػػؿهايفػػػػػارؽهأيً ػػػػػ

  ظػػػةرهاتػػػرهاػػػةهأفهايهػػػدؼه ػػػفهت غيػػػؿهايسياسػػػا ه
اي،ا ضهيػيسهنقػطهي  ػا ه  ػاذمه ظريػضهي كػفهأفه ت  ػؿه

ك  اةيضهذػاد هه فهت يهاهايةالعهاي ستهدؼ ه ؿهذا 

                                                 
(58)

 William dunn, public policy analysis: 

An introduction, op. cit., pp. 34-37. 
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 ػػػفهذا ػػػ هاي ، يػػػيفه ، غيػػػضهت غيػػػؿهايسياسػػػضهاي،ا ػػػضه
يتتطػػػػأله  غيػػػػضهنهػػػػـهةتفسػػػػيرهايظػػػػةاارهامذت ا يػػػػضه

تراحهتةصيا ه غ يػضهةايسياسيضهيغةصةؿهايألهتةلعهةال
ه–اي ا غػػػػضهه-ي كػػػػفهتط يقهػػػػاه غػػػػألهاي شػػػػاكؿهايةال،يػػػػض

ةايتألهيلديهاستتدا هاهىيمه ذاحهايسياسضهاي،ا ضهنػأله
 ةاذهػػضهاي شػػك  هاي،ا ػػضهايتػػألهصػػيغ ه ػػفهأذغهػػا ه
اا ػػرهايػػذيهي،ق ػػهه ايػػضهاير ػػاهايشػػ، أل هن ػػً ه ػػفه

هارت اطهت غيؿهايسياسا هاي،ا ضه ايقيـهامذت ا يض.
ة ا ت ػػػػػػاره  غيػػػػػػضهت غيػػػػػػؿههاتػػػػػػرهة غػػػػػػألهصػػػػػػ،يد

ايسياسػػػػػػػػضهاي،ا ػػػػػػػػضهترتكػػػػػػػػزه غػػػػػػػػمهاي  ػػػػػػػػثهاي،غ ػػػػػػػػأله
 :(60) ذدهأ هاهستت اةؿه(59)ايتط يقأل
دراسػػضهايسياسػػا هاي،ا ػػضه تراكً ػػاه غيهػػاهاي ظػػر ههأواًل:

ايسػػػغةكيضهأبهدراسػػػضهامتذااػػػا هةايتيػػػارا هايسػػػغةكيضه
هاي ت اي ضهيغسياسضهاي،ا ض.

ايقائ ػػػػضهةأسػػػػ ا هدراسػػػػضهايسياسػػػػا هاي،ا ػػػػضههثانًيووووا:
صػػياحتهاهن ػػً ه ػػفهدراسػػضه تائذهػػاه ػػفه  ايػػاهتكا ػػؿه
اا ،ػػػػادهامذت ا يػػػػػضه  ػػػػرهتةظيػػػػػؼه  هذيػػػػضه غ يػػػػػضه
 تكا غػػػػضهتنتػػػػذهنػػػػأله طػػػػاؽهاات ا هػػػػاهى طػػػػا هايػػػػةزفه

ايقػػػػػػػػيـهه–اي سػػػػػػػ ألهايكػػػػػػػػانألهاا يػػػػػػػضهاي ،ػػػػػػػػدهايقي ػػػػػػػأله
ه غمهت  ألهايسياسضهاي،ا ضهة تائذها.ه–امذت ا يضه

متذااا هةااسايي هاي،غ يػضهتةظيؼهةتكا ؿهاهثالثًا:
اي تتغفػػػضهيغتػػػرةمه   ػػػاذمه ظريػػػضهلا غػػػضهيغتط يػػػؽهنػػػأله

                                                 
(52)
ٔفٙ ْسع عنص،ر ٚسًخ،و عنل حٍ ػًهٛ  ي هٛلم عنسٛ سل   

 عنؼ ي  كؼهى عًًْ ع يطلٛقٙ كً  عسًخ،يٓ  ٔنٛ و رعٌ 

William N. dunnPolicy analysis is an 

applied social science discipline witch 

uses multiple me thuds of inquiry and 

argument to produce and trans form 

policy", William N. Dunn, Public policy 

Analysis: An introduction", (Engle wood, 

new jersey, prentice – hall, 1981) p. 35. 
(60)

Thomas dye, op. cit. p. 7 

عَظمأٚ ا  : فًٓٙ يهٛ ّ عن ٓ،عٔ٘  يمْغ سللق ذكلمِ ص 

22. 

اي لسسػػػػا هاي،ا ػػػػضهىيػػػػمهذا ػػػػ هامسػػػػتفاد ه ػػػػفهتغػػػػؾه
ايتفسيرا هةايتصػةرا ه  ػدهت  ػألهةصػياحضهايسياسػا ه

هاي،ا ض.
اا ػػرهايػػذيهيفسػػرهاشػػت اؿه صػػطغ هت غيػػؿهايسياسػػضه
اي،ا ػػضه  ، ػػاإهايةاسػػعه غػػمه   ػػضه صػػطغ ا هنر يػػضه

هايسياسػيضه  :(61)تسػتتدـه  ػدهةصػفههأمهةاػأله اي،غػـة
Political scienceصفضه ا ضةايدراسا هايسياسيضهه 
Policy studiesهةت غيػػػػػػػؿهايسياسػػػػػػػضهه Policy 

analysis . 

هl. A. gunnةهB.hog woodةلدهلػاـهكػٌؿه ػفه
 تقػػػػديـهتصػػػػ يًفاهي ذػػػػام هايدراسػػػػضهاي رت طػػػػضه  ذػػػػاؿه

ه(62)ت غيػػػؿهايسياسػػػضهاي،ا ػػػضه ػػػفه  ايػػػاه  ا يػػػضه ػػػداتؿ
هكايتايأل 

 دراسا ه  تةبهايسياسا هاي،ا ض.ه -1
 دراسا ه ت،غقضه ، غيضهايسياسضهاي،ا ض.ه -2
 دراسا ه ت،غقضه  ترذا هايسياسضهاي،ا ض.ه -3
 دراسا هتقييـهايسياسضهاي،ا ض.ه -4
 تقديـهاي ،غة ا هاي ز ضهيصػ عهدراسا ه ت،غقضهه -5

 ايسياسضهاي،ا ض.
دراسػػػػا ه ت،غقػػػػضه ػػػػد ـهةت سػػػػيفه  غيػػػػضهصػػػػ عهه -6

 ايسياسضهاي،ا ض.
دراسػػػػا ه ت،غقػػػػضه ػػػػد ـه ،ػػػػضهايسياسػػػػا هأة ػػػػاهه -7

أيهايترةي هةايد ة ههpolicy advocacyهي،رؼه
 يغسياسا .

هايدراسػػػػػػا هاي ت،غقػػػػػػضه ت غيػػػػػػؿهايت غيػػػػػػؿهذاتػػػػػػههأي -8
ااسػػػػػػايي ه ػػػػػػدبهصػػػػػػ ضهامنترا ػػػػػػا هةههاتت ػػػػػػار

                                                 
(61) BRAIN W. Hog wood , PUBLIC POLI-CY , 

PUBLIC Administration”,vol.73,sp-

ring,1995,p.60 
(62) Brain w. hog wood, public, policy, publ-ic 

administration", vol. 73, spring, 1995. P. 60 
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اي  هذيػػػػػػضهاي سػػػػػػتتد ضهنػػػػػػألهت غيػػػػػػؿهايسياسػػػػػػا ه
 اي،ا ض.

 -وتعقيًبوووووا عمووووو   تموووووك المحووووواور   الموووووداخل 
 -يمكننووا الواوووف عموو  عواموول نجوواح  -المجوواالت 

 عممية تحميل السياسة العامة كالتالي : -دعم 
 ػػػػفهايدراسػػػػا هاي ت،غقػػػػضه   ػػػػ ةفهايسياسػػػػا ههأواًل:

ت غيػؿهايسياسػا هه–اي،ا ضهن  هاهت ريه  غيضهايت غيػؿه
 نسػػػ ا هت  ػػػألهايسياسػػػضهاي،ا ػػػضهن ػػػً ه ػػػفهه–اي،ا ػػػضه

 ،رنػػضهايكيفيػػضهايتػػألهيػػتـهتط يقهػػاه ػػفهت يهػػاهة تا ،ػػضه
اي، غيػا هايتا ،ػضهيصػػدةرهتغػؾهايسياسػػضهاي،ا ػضهن ػػً ه
 ػػػفهاي تػػػائ هاي  صػػػغضه  هػػػا هة ايتػػػايألهزيػػػاد هنػػػرصه
 ذػػػػػاحهت غيػػػػػؿهايسياسػػػػػضهاي،ا ػػػػػضه ػػػػػفهطريػػػػػؽهزيػػػػػاد ه

 فه  تةبهايسياسا هاي،ا ضهةايقػدر ههاي ،رنضهاي تا ض
 غػػػػمهتةظيػػػػػؼهتغػػػػػؾهاي ،رنػػػػضهيت سػػػػػيفهتصػػػػػ يـهدةر ه

هايسياسا هاي،ا ض.
ايدراسػػػػا هاي ت،غقػػػػضه ، غيػػػػضهايسياسػػػػضهاي،ا ػػػػضههثانًيووووا:

ت ريه  غيضهايت غيؿهيكانضه را ػؿهدةر   غيػضهايسياسػضه
اي،ا ػػػػضهن ػػػػً  فهايةلػػػػةؼه غػػػػمهأ ػػػػرهكػػػػؿه ا ػػػػؿه/ه

 ػػػػض هاا ػػػػرهايػػػػذيه تغيػػػػره غػػػػمه  غيػػػػضهايسياسػػػػضهاي،ا
يلديهىيػمهزيػاد هلػدر ه  غػؿهايسياسػا ه غػمهاسػت  اطه
طرؽه ،ايذضهيغ،ةا ؿهاي ػل ر ه غػمهايسياسػا هاي،ا ػضه
اي ت ،ػػػػػػػػضه  ػػػػػػػػرهايت غيػػػػػػػػؿهاي تػػػػػػػػزا فهيغتغغػػػػػػػػ ه غػػػػػػػػمه

هايص،ة ا هايتألهلدهت،رلؿه سير هايسياسا هاي،ا ض.
ايدراسػػا هاي ت،غقػػضه  ترذػػا هايسياسػػضهاي،ا ػػضههثالثًووا:

ت غيػػػؿه اي ،غة ػػػا هاي ز ػػػضه ػػػفهأ ػػػرهت ػػػريه  غيػػػضهاي
اي،ةا ػػػػؿهامذت ا يػػػػضهةاملتصػػػػاديضهةايسياسػػػػيضه غػػػػػمه

ايسياسػضهاي،ا ػضهأيهه–  صػ  هه– ةات ه/ه  ققا ه
أ رهتغؾهاي،ةا ؿه غمه اهت ققههايسياسا هاي،ا ضه ػفه

اي سػػػتهدنضه هه– يئػػػضهاي شػػػك  هه– ػػػةات هنػػػألهاي يئػػػضه
 يقيػضهاا رهايػذيهيػلديهىيػمهىدتػاؿهأ  اطةأسػايي هتط

يػػتـه ػػفه  ايااػػاهت سػػيفهةت،ػػديؿه لشػػرا ه ترذػػا ه/ه
ه ةات هايسياسضهاي،ا ض.

ايدراسػػػا هاي ت،غقػػػضه تقيػػػيـهايسياسػػػا هاي،ا ػػػضههرابًعوووا:
ةايتػػػألهت ػػػػريه  غيػػػػضهايت غيػػػػؿه اي ،غة ػػػػا ه ػػػػةؿهأ ػػػػره

ه–سػػػػةا هايق غػػػػألهأةهاي تػػػػزا فهأةاي ،ػػػػديهه–ايسياسػػػػا ه
هةايذيه فهشػن ههزيػاد ه ذػاحه  غيػضهت غيػؿهايسياسػا 

هاي،ا ضه فه  اياهايدراسا هايةصفيض.

ايدراسػػػػػػا هاي ت،غقػػػػػػضه تقػػػػػػديـهاي ،غة ػػػػػػا ههخامًسووووووا:
اي ز ػػضهيصػػ عهايسياسػػضهاي،ا ػػضه  شػػن هاهى ػػرا ه  غيػػضه
ايت غيػػػػػؿه  ػػػػػرهتػػػػػةنيرهاي ،رنػػػػػضهايتا ػػػػػضه اي ،غة ػػػػػػا ه

 Williamهاي ت،غقػضه ايسياسػا هاي،ا ػضهأةه ػاهأسػ اإ

n. dune    ػػه Knowledge of policyهيغتغغػ ه
ايتػألهتةاذػهه  غػؿهايسياسػا هه غمهاي شكغضهااساسػيض

ةاي ت  غػػػػضهنػػػػأله ػػػػدـهتػػػػةانرهاي ،غة ػػػػا هايتػػػػألهت ػػػػ فه
ت،ظػػػػيـهكفػػػػا  هايتةصػػػػيا هاي قد ػػػػضهيصػػػػا عهايسياسػػػػضه

هاي،ا ض.
ايدراسػػػا هاي ت،غقػػػضه ػػػد ـهةت سػػػيفه  غيػػػضههسادًسوووا:

صػػ عهايسياسػػضهاي،ا ػػض هذيػػػؾهاي  ػػةره/هاي ػػدتؿهي،ػػػده
ضهايسػػا ؽهىذهأ ػػػههي ػػػريها تػػداًداهيغ ػػػدتؿه  ػػةرهايدراسػػػ

  غيضهايت غيؿه  ػره ،رنػضهكيفيػضهتةظيػؼهاي ،غة ػا ه
اي تا ػػػضهيت سػػػيفهتصػػػ يـه  غيػػػا هصػػػ عهايسياسػػػا ه

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػههWilliam n. duneهاي،ا ػػػػػػػػػػػػػػػػضهأة اأسػػػػػػػػػػػػػػػػ اإ
Knowledge of policy.ه

ايدراسا هاي ت،غقضه د ـه ،ضهايسياسػا هأةههسابًعا:
ايتػػػػػػرةي هيهػػػػػػاهةايتػػػػػػألهت ػػػػػػريه  غيػػػػػػضهايت غيػػػػػػؿه  ػػػػػػره
ه هػػاهاي  غػػػؿهايسياسػػػأله اي شػػاطا هايت غيغػػػضهايتػػألهيقػػػـة
ايرا يػػػضهىيػػػمه غػػػةر هأنكػػػاره ػػػفهشػػػن هاهت سػػػيفه  غيػػػضه
صػػ عهايسياسػػا هاي،ا ػػضهيتطػػةيرهأ  ػػاطه  غيػػضهذديػػد ه
يغت،ا ػػػؿه ػػػعهايط ي،ػػػضهايدي ا يكيػػػضهيغ يػػػا هامذت ا يػػػضه
ةايسياسػػػػيضه ػػػػفهشػػػػن هاهت سػػػػيفه لشػػػػرا هاي ػػػػدت  ه

ه ض.ةاي ترذا هي، غيضهايسياسضهاي،ا
أيهه–ايدراسػػػػا هاي ت،غقػػػػضه ايت غيػػػػؿهايػػػػذاتألههثامًنووووا:

 ػفهطريػؽهايقيػاـه ػابذرا ا هه–ت غيؿهايت غيؿه فسػهه
ايت غيغيضهي، غيضهت غيؿهايسياسا هاي،ا ض هاا رهايػذيه
ي ػػػػػ فه ػػػػػدبهذػػػػػدةبهةرشػػػػػاد هااسػػػػػايي هاي  هذيػػػػػضه
اي ستتد ضهنػأله  غيػضهت غيػؿهايسياسػضهاي،ا ػضهأةهك ػاه

هايػػػه ػػرةر هاسػػتتهDororأة ػػ ه  Metaداـه فهػػـة

policyةايذيهيت  فهتة ي هايكيفيػضهايتػألهيػتـه ػفهه
 ػػدبهه غػػمهيغتنكيػػده(63)ت يهػػاهت  ػػألهايسياسػػا هاي،ا ػػض

لػػدر هكفػػا  هااسػػايي هاي  هذيػػضهايت غيغيػػضهاي سػػتتد ضه
هنأله  غيضهت غيؿهايسياسا هاي،ا ض.

                                                 
(63)

: ر. Meta policyعَظلم بصل،ر عنًؼمٚل  بً ٓلٕو عنل   

مللة لسدةَللةسيصللط ٗ عن سللٍٛ :ي هٛم عنسٛ سلل و:  أحًل،

   ربللٙ   يطلؼلل عنلٛ ٌ ال يطللُيسفللٍسيدنظمللةسياحيىمُللة

 .34  ص 1224عنًٓ  ٚ   
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ةا ط ًلػػاه  ػػاهسػػ ؽهي كػػفهايت،ػػرؼه غػػمهأاػػداؼه
ه غـهت غيؿهايسياسضهاي،ا ضهةاي ت  غضهنألهايتايأل 

 السياسات العامة أىداف تحميل
يسػػػػ،مهت غيػػػػؿهايسياسػػػػا هاي،ا ػػػػضهك،غػػػػـهاذت ػػػػاعه

ااسػػػػايي هاي،غ يػػػػضهىيػػػػمهت قيػػػػؽههتط يقػػػػألهيسػػػػت دهىيػػػػم
ه ه(64)أاداؼه ديد هتت  ؿهنأل

تنصػػػػػيؿه  ػػػػػاذمه ظريػػػػػضه  ػػػػػ ه ه غ ػػػػػألهيػػػػػرت طهه -1
 ػػاي ظر هايسػػغةكيضهمهيغفػػؿهاا كػػاـهايقي يػػضه غػػمه
  ػػػةهيف ػػػألهىيػػػمه  ػػػا ه فػػػاايـهت غيغيػػػضهكػػػندةا ه

يت غيػػؿهاي شػػك  هاي ذت ،يػػضهايةال،يػػضهأةهذا يػػضه
اي تةل،ػػػػػضهن ػػػػػػً ه ػػػػػػفها تكػػػػػارهأن ػػػػػػؿهاي غػػػػػػةؿه

 اي  ك ض.
ت سػػػػيفه  غيػػػػضهصػػػػ عهايسياسػػػػا هاي،ا ػػػػضه  ػػػػرهه -2

ا تكػػارهااطػػرهايفكريػػضهةاي، غيػػضه غػػمه  ػػةهيهيػػ ه
 يت سيفهتص يـه  غيضهص عهايسياسا هاي،ا ض.

اي، ػػػؿه غػػػمهت سػػػيفهايقػػػدرا هاي ه يػػػضهاي ت،غقػػػضهه -3
يػػذه  غيػا هايسياسػػضهاي،ا ػضهن ػػً ه ػػفه ػندا هةت ف

ت  يػػػػػضهاب كا ػػػػػػا هاي تا ػػػػػضهيتقيػػػػػػيـه ػػػػػةات هةأ ػػػػػػره
 ايسياسا هاي،ا ض.

 أفهة غػػمهحػػرارهذيػػؾهن   ػػاهي كػػفهأفه تغػػصهىيػػم
أفهتػػتغتصههي كػػفأىووداف تحميوول السياسووات العامووة 

 :(65)نأل

                                                 
(64)

   تحلُللللسياسُت لللت سياؼتملللةحسلللٍ أبرلللم عنطٛلللب    

  )يسلللق    يؼٓللل، عإلرع ة عنؼ يللل   52عإلرع ٘   عنؼللل،ر 

 .141 – 136  ص 1223
(65)

عنسللللللٛ، ػللللللل، عنًطهللللللب غلللللل َى  عنًٓلللللل نس عنقٕيٛلللللل   

فلٙ :  نحىسدػ سقزيري سياسُت ت سياؼتملةعنًًخصص :  

ر.كًللللللل ل عنًُلللللللٕفٙ )ي لللللللم (  عنًٓللللللل نس عنقٕيٛللللللل  

نحلللىسدػللل سقلللزيري سياسُت لللت سياؼتملللة،سعنًًخصصللل : 

  11  ػللللللل،ر  لسللللللللةسمن لللللللةيسياسُت لللللللت سياؼتملللللللة

)عنقللل ْمة:يمك  ر عسللل و ٔعسًرللل  عو عإلرع ة عنؼ يللل   

 .10  ص2001َٕفًلم 

  اةيػػضهنهػػـ/هةصػػؼه ػػاهتف،غػػههاي كة ػػضهة ػػاهمه  -1
اي شػػكغضهاي،ا ػػضهتف،غػػههاي كة ػػضهنػػألهطريقهػػاهي ػػؿه

 اي ا غضهةذيؾهيغةلةؼه غمه قيقضه اهي دث.
  اةيػػػضهتفسػػػيره ػػػاهي ػػػدثه ػػػفهطريػػػؽهايت،ػػػرؼه  -2

ت  يهػاهه- غمه س  ا هة  ددا هاتتيارهاي كة ض
يسياسػػػضه ا ػػػضه ػػػاهن ػػػً ه ػػػفه  اةيػػػضهتفسػػػيرهه–

دةرهاي  ػػػددا هاي قانيػػػػضهةامذت ا يػػػضهةايسياسػػػػيضه
هةاملتصػػػػاديضهدةرهاي لسسػػػػا هاي يرةلراطيػػػػضهنػػػػأل

 سياسضه ا ضه ا.ه–ت  ألهه–  غيضهص عه
  اةيضهايت  له ،ةائدهةأ رهايسياسا هاي،ا ضه  ره  -3

ه–ايتغييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا هه–تة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي هامتت نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ه
ايتين د تهاايسياسػػضهاي،ا ػػضهنػػألهاي شػػك  هاي،ا ػػضه
اي ا غػػػػػػضهن ػػػػػػً ه ػػػػػػفهايت  ػػػػػػله شػػػػػػنفها ػػػػػػارهتغػػػػػػؾه
ايسياسػػػػػػا هاي،ا ػػػػػػضايتألهيتةلػػػػػػعهأفهت ػػػػػػد هاهنػػػػػػأله

ذت ا يػػػضهةاملتصػػػاديضهاي لسسػػػا هةااة ػػػاعهام
 ةايسياسيضهةاي قانيضهايتألهصيغ ه فهأذغها.

وانطاًاووا ممووا سووبق يمكوون اسووتخاص أبوورا 
تحميوووول السياسووووات  -خصووووائص  –سوووومات 
 :(66)كما يمي: العامة

ىفهت غيؿهايسياسضهاي،ا ػضه غػـهاذت ػا ألهي ػاةؿهه -1
نػػألهت اةيػػههايػػد  ه ػػيفه فػػاايـهايت غيػػؿهاي رت طػػػضه

هه– ػػػػػػػػػػاي  ه هايةصػػػػػػػػػػفأله  غػػػػػػػػػػمهحػػػػػػػػػػرارهاي،غػػػػػػػػػػـة
امذت ا يػػػػػػػضهةايسياسػػػػػػػيضه ػػػػػػػعه فػػػػػػػاايـهايت غيػػػػػػػؿه
اي سػػػتتد ضهنػػػأله  ػػػا هاي  ػػػاذمهاي ظريػػػضه   هذهػػػاه
اي،غ ػػػػألهايتط يقػػػػألهنػػػػألهافهةا ػػػػد ه  ، ػػػػألهأ ػػػػههمه

ي شػػػػػكغضه  ػػػػػؿهايت غيػػػػػؿهيقتصػػػػػره غػػػػػمهةصػػػػػؼها

                                                 
(66)

 Thomas R. Dye, under standing public 

policy" (englewoodcliffs, new jersey: pre-

ntice- hall,inc) pp 4-6 

لل  :يٛللم٘ ػللل، عنقللٕ٘   سياؼتمللةسدري للةسياسُت للةعَظللم أٚ ا

 .123يمْغ سلق ذكمِ ص ،
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ةط ي،تهاهى  اهي اةؿه فهذا  هاتػره ػفهطريػؽه
ذػػػػػػرا ا هاي  ػػػػػػثهةايت غيػػػػػػؿهاي،غ ػػػػػػألههأسػػػػػػايي  ةال

تة ػي هأن ػػؿهاي ػدائؿهاي، غيػػضهاي  ك ػضهيغتصػػديه
ه غمهامسػتفاد ه ػفه يتغؾهاي شك   هأيهأ ههيقـة
كػػ هايذػػا  يفهايةصػػفألهي ،رنػػضهاي قػػائؽهاي ت،غقػػضه

ؿهايت غيػػؿه اي شػػكغضهةةصػػؼهةشػػرحهاي شػػكغضه  ػػ
ةايتط يػػػؽهيغتػػػرةمه تةصػػػيا هتسػػػااـهنػػػأله ػػػؿهه–

تغػػؾهاي شػػك  ه  ػػرهتط يػػؽهااسػػايي /هاي ػػداتؿه
 غيػػػػػػػضههinterdisciplinaryاي،غ يػػػػػػػضهاي ت،ػػػػػػػدد ه

 ايةصةؿهىيمه ايضهاير اهايسياسأل.
هااسػايي هىفهت غيؿهايسياسضهاي،ا ػضهي،ت ػده غػمه -2

ذػػػرا ا هاي  ػػػثهاي،غ ػػػألهملتػػػراحه ه-ايتػػػرةمهه–ةال
ي ز ضهي، غيضهصػ عهايسياسػضهاي،ا ػضه ايتةصيا ها

ةت فػػػػػػػذيهاهةتقيي هػػػػػػػاهأيهأ ػػػػػػػههة ػػػػػػػفه  ايػػػػػػػاهتغػػػػػػػؾه
ابذرا اتيتتطػػػػػػػػمه  غيػػػػػػػػضهايةصػػػػػػػػؼهةايتفسػػػػػػػػيره
يغةصػػػػةؿهىيػػػػمهايتقيػػػػيـهةايت  ػػػػلهيغتػػػػرةمه نسػػػػايي ه
   يػػػضه  تكػػػر هلػػػادر ه غػػػمهايت،ا ػػػؿه ػػػعه ،طيػػػا ه
اي شػػػػك  هاي،ا ػػػػضهاي تتغفػػػػضهة  ػػػػاهيت اسػػػػ ه ػػػػعه

 ارهامذت ا يض.ايط ي،ضهايدي ا يكيضهيغظةا
ىفهت غيػػػؿهايسياسػػػضهاي،ا ػػػضهي،ػػػدهةسػػػيغضهيت ةيػػػؿهه -3

اي ،غة ا هىيمه ،رنضهتقػدـهيػد ـهصػا عهايسياسػضه
اي،ا ػػضهةامرتقػػا ه كفػػا  هايسياسػػا هاي،ا ػػض هةذيػػؾه
 فهطريؽهامستفاد ه فهاي ،غة ا هايتألهي صؿه
 غيهػػػاه  غػػػؿهايسياسػػػا ه ػػػفه  تػػػةبهايسياسػػػا ه

  ػػرهت غيغهػػاههةكانػػضه را ػػؿهدةر هايسياسػػضهاي،ا ػػض
يغتػػػػرةمه  قتر ػػػػا هةتةصػػػػيا هتزيػػػػده ػػػػفهكفػػػػا  ه
ايسياسا هاي طرة ضهن ً ه ػفهالتػراحهسياسػا ه

  ديغضه  رهاستتداـهأسايي هاي  ثهاي،غ أل.
ة  ػػاً ه غػػمه ػػاهتقػػدـهنػػ فه  غيػػضهت غيػػؿهايسياسػػضه
اي،ا ػػضهييسػػ ه  غيػػضه سػػيطض هى  ػػاهاػػأله  غيػػضهت،ت ػػده

 تكػػػػاره غػػػػمهتػػػػةانرهاي ،رنػػػػضهةايػػػػذكا هن ػػػػً ه ػػػػفهام

ةايقػػػدر ه غػػػمهد ػػػ هةاسػػػت، اؿهأك ػػػره ػػػفهأسػػػغة ه ػػػفه
ذػػػرا ا هاي  ػػػثهاي،غ ػػػألهنػػػألهسػػػ،يهاهي ػػػؿه أسػػػايي هةال

 غػػػػػػضهةذيػػػػػػؾه ػػػػػػفهطريػػػػػػؽه ػػػػػػدده ػػػػػػفهاي شػػػػػػك  هاي ا
/هايتطػػػػػػةا هايتػػػػػػألهتغطػػػػػػأله  غيػػػػػػضهت غيػػػػػػؿهاي را ػػػػػػؿ

هايسياسا هاي،ا ضهةاي ت  غضهني اهيغأل 
 (67)مراحل عممية تحميل السياسة العامة

 المشكمة –إدراك  -تحديد وتصور -1
ك ػػػػاهسػػػػ ق هابشػػػػار هنػػػػ فه غػػػػـهت غيػػػػؿهايسياسػػػػضه

هامذت ا يػػػضهن  ػػػهه    ايػػػاههاي،ا ػػض  ا ت ػػػارإهأ ػػػدهاي،غػػػـة
اي ػػػػػ ه هايةصػػػػػفألهي كػػػػػفهأفهيصػػػػػؼهةيشػػػػػرحه اايػػػػػضه
ط ي،ػػػػػضهاي شػػػػػكغضه/هايق ػػػػػيض هن ػػػػػً ه ػػػػػفهتة ػػػػػي ه
اي، اصػػػػرهاي  ػػػػددا هاي ػػػػل ر هنػػػػألهتكػػػػةيفهاي شػػػػكغض ه

تغػػػػػػؾه ديػػػػػػدهأ ػػػػػػرهكػػػػػػؿه  صػػػػػػره ػػػػػػفهن ػػػػػػً ه ػػػػػػفهت
هاي تغيرا ه غمهتكةيفهاي شكغض./اي، اصر

ة ايتػػػػايألهنػػػػ فهايت ديػػػػدهايػػػػدليؽها ،ػػػػادهة سػػػػ  ا ه
ة اايػػػػضهاي شػػػػكغضهي،ػػػػدهذػػػػةاره ذػػػػاحه  غيػػػػضهت غيػػػػؿه

هايسياسضهاي،ا ض.
 تكامل المعمومات -2

ت  ػػػؿهاي ،غة ػػػا هذػػػةاره/هصػػػغ هكانػػػضه را ػػػػؿه
ت غيؿهايسياسضهاي،ا ضهنػأله تتغػؼه را ػؿهدةر هصػ عه

ه–يثهأفهتةانرهاي ،غة ا هاي ز ضهايسياسضهاي،ا ض ه 
ةايتػػػألهتتسػػػـه ايدلػػػضهاي ة ػػػة يضهةاي    ػػػضهةايف،اييػػػضه
 ػػػػفهشػػػػػن ههى ػػػػرا هاي ،رنػػػػػضه ط ي،ػػػػضهاي شػػػػػكغضهاي،ا ػػػػػضه

 ة ايتايألهزياد هايقدر ه غمهايت غيؿ.
ه

                                                 
(67)

 Thomas R. Dye, "under standingpuplic 

policy (Engle wood cliffs, new gerssey: 

printice-hall., inc) 1972, pp 4-6 

للل : ر.حسلللٍ أبرلللم عنطٛلللب    تحلُللللسياسُت لللت سعَظلللم أٚ ا

 .28 – 22: يمْغ سلق ذكمِ  ص ياؼتمة
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 استكشاف البدائل الممكنة -3
ك يػًراه ػفهاي هػار هةايدلػضههت تامهاذإهاي ر غػضهلػدًرا

اي ،غة ػػا هم تكػػارهكانػػضهاي ػػدائؿهةايكفػػا  هنػػألهت غيػػؿه
اي  ك ػػضهي ةاذهػػضهاي شػػكغضهاي،ا ػػضه ػػايتزا فه ػػعهت ديػػده

هت فيذإ.ه فهتكغفضهكؿه ديؿه قار ضه اي  ف،ضهاي تةل،ض
 تقييم البدائل الممكنة -4

هايهدؼه فهاذإهاي ر غضهاةت ديده ،اييرهةا  ض
ي ػؿهه–اي  ػدد هه–اي دائؿهاي  ك ػضهه غمهكفا  هيغ كـ

غػػػض هاا ػػػرهايػػػذيهي تهػػػأله ة ػػػعهسػػػغـهاي شػػػك  هاي ا 
حيػػرهه–اي قتر ػػضهه–أن ػػغيا هيكانػػضهاي ػػدائؿهاي  ك ػػضه

أ ػػػػههتذػػػػدرهابشػػػػار ها ػػػػاهىيػػػػمهةذػػػػةده ،ػػػػاييره ديػػػػد ه
يغ فا ػػغضه ػػيفهاي ػػدائؿهاي تا ػػضه  هػػاهخ سػػا هايتكغفػػضه
ةاي،ائػػػػدهيكػػػػؿه ػػػػديؿهأة  ػػػػا هايسػػػػي اريةاا  هةاي  اكػػػػا ه

هة  ةثهاي، غيا هةحيراا.
 فضلتحديد البدائل ا  -5

هيقصػده اي ػػديؿهاان ػؿها ػػاهاةذيػؾهاي ػػديؿهااكفػػن
ااك ػػرهلػػدر ه غػػمهايت،ا ػػؿه ػػعهاي شػػك  هاي ا غػػضههأة

 ػعهتػةانرهايقػدر هه–ةأك ره ائده/ه  ف،ػضهه– نلؿهتكغفضه
 غػػػػمهتط ي،ػػػػههنػػػػألهظػػػػؿهاب كا ػػػػا هاي اديػػػػضهةايتق يػػػػضه

هةاي شريضهاي تا ضهة  اهيت اس ه عهاي ،طيا هاي يئيض.
 تم اختياره تطبيق البديل ال ي -6

يتـهتط يؽه/ت فيذهاي ديؿهايػذيهتػـهاتتيػارإهيغت،ا ػؿه
ه عهاي شك  هاي ذت ،يضهاي راده غها.

 متابعة التن ي  -7
ت،ػػػػدهتغػػػػؾهاي، غيػػػػضه ػػػػرةريضهةاا ػػػػضه ػػػػفهطريػػػػؽه
ة عه ظاـه تكا ؿهي تا ،ضهةتقييـهكانضه را ؿهايت فيذه

 Feed Back  رهامستفاد ه  ، غيضهايتغذيضهاي رتػد ه

فهتتػػةانره ػػفه  ايػػاهل ػػةا هامتصػػاؿه ػػيفهايتػػألهي كػػفهأ
 غرضهىذػرا هت،ػدي  ه ػرةريضه تيذػضههاي ظاـهة يئته

اي تغيرا هاي يئيضهاي تتغفػضهةايتػألهت ػيطه ، غيػضهايت فيػذه

هأةهسياسػػػيضهأةهاذت ا يػػػضه ػػػفه تغيػػػرا هالتصػػػاديضهأة
ةذيػػؾهيت سػػيفهتصػػ يـه  غيػػضهت غيػػؿهايسياسػػا ههتق يػػض

ا ه ػػػػػدـهتػػػػػـهى  ػػػػػاي،ا ػػػػػض هأةمتتيػػػػػاره ػػػػػديؿهاتػػػػػرهىذاه
ه/هنشؿهاي ديؿه ة عهايت فيذ.ذدةب

وىنووواك مووون تمثووول مراحووول عمميوووة تحميووول السياسوووة 
 مثل: (68)العامة في خطوات أخر 

 شػػػػػك  هه–ت ديػػػػػدهة  ػػػػػا هاي شػػػػػك  هاي،ا ػػػػػضهه -1
 ايسياسا هاي،ا ض.

 ذ عهاي ،غة ا .ه -2
 ت ديدهاي دائؿهاي  ك ض.ه -3
 ايت  لهيتقييـهاي دائؿه استتداـهأسايي ه تتغفض ه -4

هت غيػػؿهايس سػػؿهايز  يػػضهايك سػػيكألهاي   ػػأله- هأمثوول
 Classical time غػمهاي قػائؽهايتاريتيػضهايسػا قضه

series analysisه
 catastrophe  ه ه ،ايذضهاي،ةا ؿهاي فاذئػضهه–م

methodology. 

ه. Mapping theoryهايترائطيضهاي ظريضه-ذػ
هأسغة هديفأله-د
ه ،اييرهامتتيارهةايتةصيض.ه-اػ
  تائ هايسياسا . رال ضهه -5
 تقييـهأدا هايسياسا .ه -6

واوودمت أيًضووا فووي ىوو ا الصوودد العديوود موون النمووا ج 
التووي توضوور دورذ تحميوول السياسووات العامووة فضووًا 

 (69)يمي عن دور محمل السياسات العامة فيما
                                                 

(68)
دورسياسُت لت سياؼتملةسفلٍسػل، عنمحًٍ أحً،ْٛٓ ٌ    

 55 عإلرع ةعنؼ يللللل   ػللللل،ر حللللللسمشللللليصتنتسيامؼتصلللللزا

  ص 1282)عنمٚ ض:يؼٓلللل، عإلرع ة عنؼ يلللل   سلللللًًلم 

166 – 122. 
(62)

ر. عنسلللللٛ، ػلللللل، عنًطهلللللب غللللل َى  عنًٓللللل نس عنقٕيٛللللل   

   نحلللىسدػللل سقلللزيري سياسُت لللت سياؼتملللةعنًًخصصللل : 

 .11يمْغ سلق ذكمِ ص 

لل  فللٙ ْللسع عنصلل،ر نهً ٚلل، يللٍ عنًُ ذِ:أحًلل،  -  عْللغ أٚ ا

:   أصلللىاستحلُللللسياسُت لللةسياؼتملللةرسلللٕقٙ إسلللً ػٛم: 

كًللللل ل عنًُلللللٕفٙ )ي لللللم ( عنقللللل ْمة  يمك ر عسللللل و 

 .25 – 22  ص 2002ٔعسًر  عو عإلرع ة عنؼ ي   
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 ت ديدهاي شكغض.ه -1
 صياحضه قتر ا هايسياسضهاي،ا ض.ه -2
 ى فا هايشر يضه غمهايسياسضهاي،ا ض.ه -3
 ايسياسضهاي،ا ض.ت فيذهه -4
 ذديد .هدةر هة دايضهتقييـهايسياسضهاي،ا ضه -5

ةا ط ًلػاه  ػاهسػ ؽهة ػفهتػ ؿهت غيػؿهايسياسػػا ه
ه–  ػػػرهتط يػػػؽهتغػػػؾهاي را ػػػؿهاي شػػػارهىييهػػػاهه-اي،ا ػػػض

 ػػػدبهكفػػػا  هةلػػػدر هاي ظػػػاـههي كػػػفهايةلػػػةؼهأيً ػػػا غم
هايسياسػػػػػألهن ػػػػػً ه ػػػػػفهتقيػػػػػيـهأدا هةنا غيػػػػػضهايذهػػػػػاز

أيهأ ػػههة ػػفه  ايػػاههاي يرةلراطيػػضاابداريهةاي لسسػػا ه
  غيػػػػضهت غيػػػػؿهايسياسػػػػضهاي،ا ػػػػضهي كػػػػفهايكشػػػػؼه ػػػػفه
ط ي،ػػػػػػضهاي ظػػػػػػاـهايسياسػػػػػػػألهةاييػػػػػػضهة  ػػػػػػطهاي، غيػػػػػػػا ه
ايسياسػػػػػيض هن ػػػػػً ه ػػػػػفه ،رنػػػػػضه ػػػػػدبهشػػػػػر يضهتغػػػػػؾه

إلو  أنوو ثموة  ىنا تجدر بنوا اإلشوارذايسياسا .هة فه
مسوووووتويات لتحميووووول السياسوووووات العاموووووة يمكووووون أن 

 :(70)نتمثميا فيما يمي
 سػػػػػػػتةبهرصػػػػػػػدهةت غيػػػػػػػؿهااطػػػػػػػرهايدسػػػػػػػتةريضههأواًل:

هةايقا ة يضهايتألهت كـه  غيضهص عهايسياسضهاي،ا ض.
ههايف،غيػػػػػػػضه سػػػػػػػتةبهرصػػػػػػػدهةت غيػػػػػػػؿهاادةارهثانًيوووووووا:
ايسياسػػييفهايرئيسػػييفهةاي شػػاركيفهنػػألهكانػػضههيغفػػا غيف

ه را ؿه  غيضهص عهايسياسضهاي،ا ض.
  ػ ةفهايسياسػا ههأةه سػتةبهت غيػؿه  تػةبهثالثًا:

أاػػػػدانهاههاي،ا ػػػػضه  ػػػػؿهايدراسػػػػضه غيػػػػضهايت،ػػػػرؼه غػػػػم
هةأةيةياتهاهة دبهتكا ؿه  اصرااه عه يئتها.

 سػػتةبهت غيػػؿهت فيػػذهايسياسػػضهاي،ا ػػضهةايياتهػػاههرابًعووا:
ة دبهكفا تهههابداريه غيضهايةلةؼه غمهدةرهايذهاز

 ػػفه  طغػػؽهأفهايسياسػػضهاي،ا ػػضهت،ػػده ترًذػػاه اي سػػ ضه
                                                 

(20)
اسُت للةسياؼتمللةسمنه ُللةسميللزدي سييُللٗ ْلل ل ػللٕعر   

  يٓهلللل  عنؼهللللٕو دةَللللةاسفللللٍسدري للللةسياللللنظ سياسُت للللُة
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ابداريه ايدةيػضههيغذهػازه اي س ضهيغ كة ضهةتُ،ده دت ًه
هاي  ةطه هه  غيضهايت فيذ.

ة ػػػػػفه  طغػػػػػؽهأفهردا  ه  غيػػػػػضهت فيػػػػػذهايسياسػػػػػػضه
اي،ا ضهة دـهكفا  هايت فيذهلدهتفرغهايسياسضهاي،ا ضه فه

نػػػػػػألهنشػػػػػػؿههأساسػػػػػػًياه  ػػػػػػ ة هاهة ايتػػػػػػايألهت،ػػػػػػد ا  ًه
ايسياسػػػضهاي،ا ػػػضه  ػػػاهيػػػلديهىيػػػمه ايػػػضه ػػػدـهاير ػػػاه

هايسياسأله فهاي ظاـهايسياسألهككؿ.
 ستةبهتقييـهايسياسضهاي،ا ػضه  ، ػمهت غيػؿههامًسا:خ

ه– تػػائ هايسياسػػضهاي،ا ػػضهنػػأله ػػة هأاػػدانهاهاي تةتػػا ه
ن ً ه فهت غيؿه ةا ؿه ذاحهأةنشؿهاذإهه–اي ،غ ضه

هحيػػػػػػرهايسياسػػػػػػضهن ػػػػػػً ه ػػػػػػفهايكشػػػػػػؼه ػػػػػػفهار ػػػػػػار
يهػػػػػػػذإهه–ةحيػػػػػػػرهاي  اشػػػػػػػر ههاي  اشػػػػػػػر هه–اي قصػػػػػػػةد ه

هايسياسضهاي،ا ض.

 الخاتمة
سػػػػػ ؽه ر ػػػػهه ػػػػػفهايت،ريفػػػػػا هه غػػػػػمه ػػػػاهت،قيً ػػػػا

ي ك  اهأفه تغصهىيمهأفهاي قة ا هايرئيسيضهههايسا قض
هايسياسضهاي،ا ضهتت  ؿهنأله اهيغأل  هي فهـة

ى هػػػػػػاهت  ػػػػػػؿه ر ػػػػػػا  ه  ػػػػػػؿه ػػػػػػاـه غ  سػػػػػػتةبههأواًل:
اي ذت ػػػػعهايكغػػػػأله  ، ػػػػمهأ هػػػػاهت،كػػػػسهرليػػػػضهةا ػػػػ ضه
ة  ػػػدد هيصػػػا عهايقػػػرارهايسياسػػػألهاي،ػػػاـهأةأ هػػػاهت  ػػػؿه

اي سػػػػػتةبههاي تةتػػػػػا ه) غػػػػػمهاؼاااػػػػػدهي،كػػػػػسهىطػػػػػاًرا
هيت قيقهاه ػفهأدةا هأةهةسػائؿ هة ػفه(اي،اـ  هة اهيغـز

اي ةذػههي تتيػارا هايقراريػضههاي رشػدهأةه ـهنهأله   ا ض
هايتألهتصدرهنألهىطاراا.

ىفهاػػػذإهايسياسػػػضهذا هطػػػا عهحػػػائألهة ايتػػػايألههثانًيوووا:
هنهألهييس هتصرنا ه شةائيضهأةحيرهاادنض.

هأ هػػاه  ، ػػمهاه ق  ػػألهةرشػيدى هػاهذا هطػػا عههثالثًووا:
ىيمهت قيؽهأك رهلدره فهاااػدان نلؿهلػدره ػفههتس،م

هاا  ا هةايتكاييؼهةاي تاطر.
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اػػػػذإهايسياسػػػػضهيذػػػػ هأفهتكػػػػةفهذا هطػػػػػا عههرابًعووووا:
  ، مهأ هػاهتصػدره ػفهاي لسسػا هايسياسػيضههرس ألا

ايرسػػػ يضهاي اك ػػػضهنػػػألهايدةيػػػضهة ػػػفه ػػػـهنهػػػألهت،كػػػسه
هيػػػػثهاااػػػػػداؼ فػػػػاايـهايشػػػػر يضهةاي شػػػػرة يضه ػػػػفه 

تسػػػػػػ،مهيت قيقهػػػػػػاهن ػػػػػػً ه ػػػػػػفههايتػػػػػػألهةام ،اكسػػػػػػا 
اادةا هةايةسػػػػائؿهايتػػػػألهت تذهػػػػاهايدةيػػػػضهت قيًقػػػػاهيهػػػػذإه

هاااداؼ.
ةنأله ػة ه ػاهتقػدـهي ك  ػاهأفه ت  ػؿهاي، لػضه ػيفه
ايسياسػػػػضهاي،ا ػػػػضهة ػػػػيفهايقػػػػرارهايسياسػػػػأله ػػػػفهتػػػػ ؿه
اي، لضه ػيفهايكػؿهةايذػز  هنػايقرارهايسياسػألهيتتػذهنػأله

ا هايتػػػػػػألهت ػػػػػػددااهايسياسػػػػػػضهاي،ا ػػػػػػضهىطػػػػػػارهايتةذهػػػػػػ
ة ا ت اراػػػاهأ ػػػدهاي ػػػدائؿهاي لديػػػضهىيػػػمهت قيػػػؽهأاػػػداؼه
اػػذإهايسياسػػضهةحايتهػػاهاي،غيػػا هةيػػذاهن ػػفهاي فتػػرضهأفه
يػػلديهتكا ػػؿهاي تػػائ هاي ترت ػػضه غػػمهاػػذإهايقػػرارا هىيػػمه
ت قيؽهأاداؼهايسياسضهاي،ا ػضهة ػفه ػـهنهػذإهايقػرارا ه

غييػػرهةايتكا ػػؿهيذػػ هأفهتتصػػؼه اي رة ػػضهةايقا غيػػضهيغت
هني اه ي هاهت قيًقاهيغغايا هاي،غياهيهذإهايسياسضهاي،ا ض.ه
ةا ط ًلاه فهكةفهايسياسضهاي،ا ضهت، ره ػفهلػراره
أةه ذ ة ػػػػضه ػػػػفهايقػػػػرارا هايتػػػػألهتت يػػػػزه تصػػػػائصه

ه–ةاي، ة يػػػػضههه-اسػػػت راريضهايقػػػػراره– ،ي ػػػضهكاي  ػػػػا ه
أيهه–ةاي شػػاركضهه–ايقػػرارهي ػػسهكانػػضهأنػػرادهاي ذت ػػعه

أفهيكػػػػػػػةفهايقػػػػػػػراره تيذػػػػػػػضهايتشػػػػػػػاةرهةايتفا ػػػػػػػؿه ػػػػػػػيفه
ايرسػػػ يضهةحيػػػرهايقة ايرسػػػ يضهني ػػػاه ي هػػػاهة ػػػيفهايقػػػةبه

ايرسػػػ يض ة فه ا يػػػضهأتػػػربهيت،ػػػيفهأفهتتسػػػـهايقػػػرارا ه
اي اتذػػػػػضه ػػػػػفهايسياسػػػػػضهاي،ا ػػػػػضه اي رة ػػػػػضهةاي ركيػػػػػضه

يتةاكػػػػػػػػػػػػ ه تطغ ػػػػػػػػػػػػا هاي ذت ػػػػػػػػػػػػعهه–)ايدي ا يكيػػػػػػػػػػػػض(ه
ةا تياذاتػه ك اهيذػػ هأفهت، ػػره ػػفهاي صػػغ ضهاي،ا ػػضه
ه غػػػػمهتد ػػػػضهاي صػػػػػغ ضه  يػػػػثهىفهدةرهايدةيػػػػضهيقػػػػـة

ألهتتػػػػػرذـه  غًيػػػػػاهاي،ا ػػػػػضهةايسياسػػػػػضهاي،ا ػػػػػضهاػػػػػألهايتػػػػػ

اي صػػػػػغ ضهاي،ا ػػػػػػضهايتػػػػػػألهتصػػػػػ ه هايػػػػػػضهنػػػػػػأله ةتقػػػػػػضه
هاي صغ ضهاي،غياهيغ ذت ع.

ك ػػػػاهي كػػػػفهايقػػػػةؿه ػػػػنفه  غيػػػػضهت غيػػػػؿهايسياسػػػػضه
اي،ا ػػػػضه  غيػػػػضهييسػػػػ ه يكا يكيػػػػضه سػػػػيطضهةال  ػػػػاهاػػػػأله
ه غػػػمهايتكا ػػػؿهاي ،رنػػػألهةاي  هذػػػأله ػػػيفه   غيػػػضهتقػػػـة
 قػػةؿه ،رنيػػضه ػػد  ه يػػثهت ك  ػػاه ػػفهامسػػتفاد ه ػػفه

فهاي ػداتؿهةامنترا ػػا هاي ظريػضهةااسػػايي هاي،ديػده ػػ
 ػػػعه ػػػدـهىحفاما كػػػاـهايقي يػػػضهه–اي  هذيػػػضهةاي   يػػػضه

ي ي ػػػػاـه ػػػػن رهكانػػػػضهاي،ةا ػػػػؿهامذت ا يػػػػضهةايسياسػػػػيضه
ةاملتصػػػاديضهةاي يئيػػػػضه غػػػػمهايسياسػػػػا هاي،ا ػػػػضهيرسػػػػـه
اانكاره ػةؿهكػؿه ػديؿه ػفه ػدائؿهايسياسػا هاي تا ػضه

شػػػػػػكاييا هي غةصػػػػػػػةؿهة ػػػػػػاهيت ػػػػػػ  هه ػػػػػػػفه ػػػػػػرضهةال
هىي نن ؿهاي دائؿهاي  ك ض.
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 .2001ةاستشارا هابدار هاي،ا ض( ه ةن  ره

دور السياسوووووات   ػػػػػدهايػػػػػر  فهأ  ػػػػػدايذاف/ه -15
خابدار اي،ا ض هالعامة في حل مشكاتنا المعاصرذ

)ايرياض  ،هػػدهابدار هاي،ا ػػض هسػػ ت  رهه55 ػػدده
1987. 

العربوي اإلدارذ العامة في العوالم  غألهايسغ أل ه -16
 هةرلػػضهلػػد  هىيػػم هوتحووديات عصوور المعمومووات

ى دادهايةطفهاي،ر ألهيغقرفهاي اديهةاي،شػريفهنػأله
ظػػؿه ػػةر هاي ،غة ػػا  هاي ركػػزهاي،ر ػػألهيغدراسػػا ه

 .1997امستراتيذيض ه
السياسوووووووةالعامة: نه ػػػػػػػألهتغيفػػػػػػػضهايفهػػػػػػػداةي ه -17

 هدارهاي سػػير همنظووور كمووي فووي البنيووة والتحميوول
 .2001اف هيغ شرهةايتةزيعهةايط ا ض ه  

السياسووة العامووة وأداء النظووام  ك ػػاؿهاي  ػػةنأل ه -18
  هةهد.ه غػػػػألهايػػػػديفهاػػػػ ؿه)  ػػػػرر( السياسووووي

تحميوووووووول السياسووووووووات العامة:اضووووووووايا نظريووووووووة 
 هايقػػػػاار  ه ركػػػػزهاي  ػػػػةثهةايدراسػػػػا هومنيجيووووة

 ايسياسيضه ذا ،ضايقاار .
النظريةالسياسيةوالسياسوة    ده صػره ه ػا ه -19

 ا ه هابسػػػػػػػػػػػك دريض ه لسسػػػػػػػػػػػضهشػػػػػػػػػػػالمقارنوووووووووووة
 ايذا ،ض د. .

م وووردات السياسوووة العاموووة   ػػػمهذػػػ ؿه ػػػةاد ه -20
 همنيجيوووة جديووودذ فوووي دراسوووة الووونظم السياسوووية

هايسياسيضه غداد هاي،ددافه ه.39 هه38 ذغضهاي،غـة
اإلدارذ العامة:ىيكموووووووة  ةنػػػػػػؽه ديػػػػػػػده   ػػػػػػػد ه -21

ا جيووووواذ وصووووونع السياسوووووات وتن يووووو  البووووورامج 
 .2000 ه  اف هدارهايشرةؽ الحكومية

 هترذ ضهالرأي العامذةفهذةرم ههااريهاةيةةا  -22
د.هأ ػػيفهسػػ  ض ه)ايفذايػػض هدارهحريػػ هيغط ا ػػض ه

1977. 
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