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 السياسات العاهة

 إعداد
 أ.م.د. تال عاصن فائق

 جاهعة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد
 

 نشأة السياسات العامة

حديثة النشأة مقارنة بالعموم االدارية والسياسية اذ  تعد دراسة السياسات العامة      
بدأت دراستو كحقل عممي منظم في بعض جامعات العالم المتقدم وعمى وجو 
الخصوص الجامعات االمريكية  في نياية عقد الستينات من القرن الماضي اال ان 

ل عديدة جذوره تمتد الى الثالثينات واالربعينات من القرن المذكور وقد ساىمت عوام
 في تطور السياسات العامة تتمثل بمايمي:

مر العالم في اواخر العشرينات وبداية الثالثينات من القرن العشرين بازمة  -1
اقتصادية دفعت المختصين الى التفكير بشكل جدي باالوضاع االقتصادية التي 
كانت سائدة انذاك ومن ىؤالء االقتصادين جون كينز التي احدثت نظريتو 

قتصادية ثورة فكرية عمى مستوى العالم وكان لمنادتو بضرورة تدخل الدولة في اال
االقتصاد بيدف تنظيمو وحمايتو االثر الكبير في تبني الحكومات لسياسات نقدية 
ومالية كفؤءة لمحد من حدوث االزمات االقتصادية واالجتماعية وتحقيق االنتعاش 

 االقتصادي
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المتحدة خالل فترة الحرب العالمية الثانية مبدا تكميف تبنت حكومة الواليات  -2
المختصين في حقول عمم النفس والسياسة واالدارة واالقتصاد بدراسة السياسات 

 العامة المقترحة او المنفذة من قبل الجيات الرسمية وتقديم التوصيات الالزمة بشان
مة انشأت مؤسسات ىذه السياسات وعميو نتيجة لالىتمام المتزايد من قبل الحكو 

 عممية خاصة وعامة اختصت لمعمل بمجال السياسات العامة منيا شركة راند
 

 تحليل االهداف

 معرفة طبيعة العالقات بين الوسائل  والنتائج -1

 تحديد الحمول الممكنة لممشكمة -2
ان لجيود العمماء والباحثين والمختين في مجاالت المعرفة المتنوعة وعمماء  -3

العامة دور في تطور ونمو عمم السياسات العامة تمثمت في استخدام طرق السياسة 
 . البحث العممي والحاسبة االلكترونية في بحث وتحميل مشاكل السياسات العامة

 
 

 مفهوم السياسات العامة
 

يختمف الباحثون في تحديد تعريف لمسياسات العامة وعموما تم تعريف          
)ديفيد استون( بأنيا احالل وتوزيع لمقيم والمنافع بين افراد السياسة العامة من قبل 

تتركو  او  تختاره  الحكومة او ما وشرائح المجتمع وعرفيا )توماس داي( بأنيا ما
 ويعرفيا) جيمس اندرسون( ترفضو من قول وفعل

السياسة العامة نشاط ىادف يقوم بو فاعل او مجموعة من الفاعميين لمعالجة مشكمة 
معينة وعميو فأن السياسات العامة)عبارة عن مجموعة من القرارات االساسية  او حالة

وااللتزامات واالعمال التي يقوم بيا فاعل او مجموعة من الفاعمين الذين يمسكون او 
 يؤثرون في مراكز السمطة لمنظام السياسي لغرض معالجة حالة او مشكمة معينة(
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 اهمية السياسات العامة
 

ت العامة اىميتيا من طبيعية الميام والمسؤليات المتزايدة التي القيت تستمد السياسا
كانت باالمس مسؤؤلة عن حفظ االمن الداخمي  عمى الدولة العصرية فيي لم تعد كما

معقدة  والخارجي وجباية االموال الالزمة لذلك بل اصبحت ميام الحكومات العصرية
لتصبح ميام انتاجية وتسويقية وتوسعت في ظل دولة الرفاىية ودولة المؤسسات 

 . وخدمية
 -وكانت ىناك مجموعة دوافع عممية ومينية وسياسية تمثمت باالتي:

الدوافع العممية : ان السياسات العامة اصبحت تدرس في الجامعات من اجل  -1
 التعريف باصوليا ومبادئيا وعممياتيا وتأثير نتائجيا عمى المجتمع

 الدوافع المينية -2

اكتشاف وتجميع المعرفة المتعمقة بالسياسة العامة وحده اليجدي نفعا مالم  ان      
 يحدد كيفية استخدام وتطبيق مثل ىذه المعرفة عند حل ومعالجة المشكالت العامة

 الدوافع السياسية -3

ان دراسة السياسات العامة يمكن ان تجري ضمن سياسات منطقية وواقعية تؤدي   
 تتبنى السياسات المناسبة لتحقيق  االىدافالى تشجيع الحكومات كي 

 الذاتية-2

بمعنى ان تصنيف الظروف الخارجية والداخمية التي تنشا عنيا مشاكل      
السياسات العامة وتفسير تمك الظروف وتقييميا يتم وفق الخبرات الذاتية او 

غير المشكمة حاجات غير مشبعة وقيم  الشخصية لمقائمين بصياغة السياسات العامة
 : مدركة تحتاج الى تصرف حكومي ومن خصائصيا

 الوضعية-1

اي ان مشاكل السياسات العامة في الغالب تكون من صنع االفراد      
 والجماعات فيي توجد اينما توجد التجمعات البشرية
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 الديناميكية-2
يقصد ان لمشاكل السياسة العامة حمول بقدر التعاريف المحتممة ليا      

عالج محدد الية مشكمة من  يمكن الجزم بوجود حدود معينة او وعميو ال
 مشاكل السياسة العامة

 
 انواع مشكالت السياسة العامة

  -:دراسة مداخل المشكالت وعمية ىناكيمكن دراسة انواع المشكالت عن طريق 
 مدخل الشمولية-

 مدخل الموارد-

 مدخل النطاق-
 

 اسبقيات  واولويات السياسات العامة

 
لمادية  يمكن الية  دولة او حكومة ميما كانت امكانياتيا االقتصادية ومورادىا ال    

والبشرية  من تمبية المطالب التي يتقدم بيا مواطنوىا او معالجة جميع مشكالتيم مرة 
واحدة انما يتطمب ذلك العمل بنظام الصفوف اي تقديم االىم عمى الميم من 
المشاكل والقضايا  وفق جدول  االسبقيات الذي يعد بيدف تمبية ىذه المطالب وحل 

 سب اىميتيا وجدول االسبقيات ىووحل المشكالت ح المشكالت حسب

جدول اعمال يضم القضايا والمشاكل او المطالب العامة التي ىي بحاجة الى 
تصرف او فعل حكومي بشأنيا وىو ليس جدول مثاليا او نموذجيا يوضع بقوالب 
جامدة انما يختمف من موقف الخر ومن جية الى اخرى فجدول اعمال السمطة 

يتشابو مع جدول اعمال الحكومات المحمية لالقاليم وىناك  قد ال التنفيذية والقضائية
مجموعة عوامل تساعد عمى ارسال القضايا والمطالب الى جدول االسبقيات تتمثل 

 باالتي:
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فقدان بعض  الجماعات او النخب مصالحيا او جزء منيا لمصمحة جماعات  -1

صالحيا  مثل تحرك ونخب اخرى مما يؤدي الى بيا الى التحرك العادة التوازن ل
المنتجين المحميين القناع الحكومة بفرض ضرائب كمركية عمى البضائع المستوردة 

 لمحد من منافستيا لمنتجاتيم
قادة االحزاب السياسية غالبا مايحاولون تبني المطالب العامة والعمل عمى  -2

ين بيدف ايصاليا الى اسماع صانعي القرارات او السياسات الستمالة جميور المواطن
 الحصول عمى  تأييد الراي العام

اىمية المشكالت وخطورتيا اذ ان بعض المشكالت تمتاز باىميتيا وخطورتيا  -3
ومما يتطمب اتخاذ اجراءات سريعة لمعالجتيا مثل الكوارث الطبيعية االمطار 

 الفيضانات  ظيور االمراض واالوبئة
السياسية او االضرابات التي تنظميا المطالب او القضايا التي تثيرىا المعارضة  -4

 بعض الفئات المينية

وسائل االعالم المتنوعة المقرؤءة والمسموعة والمرئية تودي دورا ميماا فاي ايصاال -5
 بعض القضايا والمطالب الى راسمي السياسات العامة

 
 

 صناع السياسات العامة

 
، السمطة  التنفيذية، السمطة  ) السمطة التشريعية الجيات الرسمية الحكومية -1

 ( القضائية
، االحاااااازاب  الجماعااااااات الضاااااااغطة ) الجيااااااات غياااااار الرساااااامية غياااااار الحكوميااااااة -2

 ( الراي العام المواطنون  ، السياسية
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 مستويات السياسات العامة

 
 ىناك ثالثة مستويات لمسياسات العامة تتمثل باالتي

 macro politicsالمستوى العام  -1

 micro politicsالمستوى الجزئي  -2

 local politics المستوى المحمي) االقميمي( -3
 اوال: المستوى العام:

وىي المطالب والقضايا او المشاكل التي تيم الراي العام  او فئات  متعددة من 
المجتمع مثل مشكل انخفاض االجور ارتفاع اسعار السمع والخدمات وان مايميز 

الدول فييا قيادة السمطة التنفيذية النيا تعبر عن  السياسات الكمية تدخل رؤؤساء
المصمحة العامة وان القضايا التي يطرحيا رئيس الدولة تحظى باسبقية خاصة عمى 

 غيرىا باعتباره موجيا لمسياسة العامة ومحددا لمضامينيا
 ثانيا : المستوى الجزئي:

رد او جية او السياسات الجزئية ىي تمك التي تصنع استجابة لقضية او مطمب ف
 منطقة معينة مثل اعفاء شركة من الضريبة او تخفيضيا

 ثالثا :المستوى المحلي:

يقصد بيا السياسات التي تتناول القضايا  والمشاكل التي تخص المحافظات او 
االقاليم المحمية او الواليات في الحكومة االتحاديةمثل مشكمة مموحة المياه في 

 محافظة البصرة
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 المشكالتشجرة 

 
 ان تحميل المشكالت يتم من خالل النقاط االتية

 تحديد المشاكل االساسية -1

 تحديد المشكمة المركزية الذي تطرحو الوضعية المدروسىة -2

 تحديد اسباب المشكمة الرئيسو-3

 تحديد العالقات بين االسباب والتجميات المميزة لممشكمة المدروسة-4

 ا لشجرة المشكالتوعمية يتم تحميل المشكمة وفق
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 حل المشكالت
يعرف حل المشكمة بانو حالة يسعى من خالليا الفرد الوصول الى ىدف يصعب 
الوصول اليو بسسبب عدم وضوح اسموب الحل وصعوبة تحديد وسائل وطرق تحقيق 

، ان اليدف او بسبب عقبات تعترض ىذا الحل وتحول دون وصول الفرد الى مايريد
االداة التي يستخدميا في حل المشكالت ىي عممية التفكير ومايبذلو من جيد عقمي 

 يحاول خاللو انجاز ميمات عقمية او الخروج من مأزق يتعرض لو
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 وعند دراسة المشكلة تنشأ حالة حل المشكلة عندما يدرك الفرد العناصر االتية:

 حالة ابتدائية او الوضع الراىن -1

 في تحقيقو او الحالة النيائيةىدف يرغب -2

 عقبات تمنع جسر اليوة بين الوضع الراىن والحالة النيائية-3

 -حل المشكمة الحقيقي يجب ان يتمتع بالخصائص التالية:-4
 التوجو نحو اليدف -1

 ينصب جيد الفرد العقمي في محاولة الوصول الى اليدف
 تحميل او تفكيك اليدف الكمي الى اىداف جزئية -2

اليدف الجزئي ىو ىدف متوسط او مرحمي عبر مسار الحل المحتمل لممشكمة  ان
ويتم تحديده بعد تفكيك اليدف النيائي الى ميمات فرعية او مكونات منفصمة وفي 
احيان كثيرة يحتاج اليدف الجزئي الى مزيد من  التفكيك الى اىداف اصغر منو اذ 

 ل محاوالت حل المشكمةتتشكل شجرة المشكمة او يتكون بناء ىرمي لتمثي
 سمسمة التحركات-3

يجب ان يتضمن نشاط حل المشكمة تنفيذ سمسمة من  التحركات او الخطوات 
 المالئمة لتحقيق االىداف الجزئية

 العمميات المعرفية -4

يتطمب حل المشكالت استخدام عمميات عقمية متنوعة والتحرك سموك عقمي ضمن 
 حركي مالئما يصاحب  السموك العقمي ىذه السمسمة  وفي الغالب فأن سموك
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 طوات حل المشكلةخ

 
عمى الرغم من تعدد الدراسات التي جاءت بصدد خطوات حل المشكمة اال ان    

 يمي: اغمب الدراسات  تشير الى ان الخطوات تتمثل بما

 الوعي بوجود المشكمة واالحساس  بالمشكمة والمشكالت ربما تكون ظاىرة -1

 خفية بالنسبة لكثير من االفراد اي كامنة وربما تكون 
فيم طبيعة المشكمة ان فيم طبيعة المشكمة   يعد عمى قدر عالي من االىمية  -2

تمثيل  النو يتم من خالليا بناء فيم خاص لممشكمة من قبل من يقوم بحميا، فيو
المشكمة بطريقة خاصة بو وقد يستخدم في ذلك صور ومعادالت  ومخططات 

رحمة ىذه تمثيل المشكمة او تاطير المشكمة، ويحتاج من يقوم بحل وتسمى الم
المشكمة  ان يكون  عمى درجة عالية من المعرفو بالموضوع ويمتمك معمومات 

 ومفاىيم ومبادئ، لكي  يستخدميا في حل المشكمة
 جمع المعمومات المالئمة لحل المشكمة وتنظيميا -3

رد بتمثيل المشكمة ويحصل عمى المعمومات تشكيل الحل وتنفيذه بعد ان يقوم الف -4
 وينظميا بصورة تمكنو من رؤية العالقات بين العناصر المختمفة لممشكمة

تقويم الحل ، وتتمثل في الحكم  عمى الحل الذي تم الوصول اليو من حيث مدى  -5
 مالئمتو وفعاليتو


