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 ملخص البحث 
تعتبر السياسات العامة متغير مهم في بناء اليات وممارسات تعتمدها السلطه في اداره دفه الحكم بما يتناسب وظروف المجتمع السياسيه 
العامة وكذلك الراسمون حيث يدخل في االعتبار دور السلطة التشريعية  واالقتصادية واالجتماعية والثقافية تتنوع اساليب رسم السياسات 

ة والقضائية من الناحية الرسمية وجماعات الضغط والراي العام واالحزاب ومنظمات المجتمع المدني ضمن الموسسات غير الرسمية والتنفيذي
 اإلدارية المجالس المحلية الوحدات السياسات المحلية    السياسات االدارية  الكلمات المفتاحيهالموثره في صناعه سياسات عامة رشيدة 

ABSTRUCT  

The process of drawing up public policies is one of the central processes in building the foundations of 

rational policies of the political system, where the policy represents a major exit for the government in the 

political system and at the same time the main entrance of the administrative system within the same 

political system .. No policy is not the result of the effort of many Institutions and procedures that differ 

from one political system to another, but ultimately represent the basic direction of work before the 

administrative apparatus. James Anderson pointed to the importance of executive power by saying that we 

live in the stage of executive hegemony and in which the effectiveness of the government depends entirely 

on the leadership And in the Aviation Safety drawing implementation of public policies. 

Research problem 
The basic problem of the process of drawing the general policy is the nature of the drawing, and it is the 

drawing hand, where there is great confusion between drawing, making and taking, in addition to the 

overlap between the executing agencies, which is reflected in the clarity of the vision of the 

drawing.Research MethodologyThe most appropriate curriculum that studies and analyzes public policies 

is the descriptive analytical approach.Hypothesis ResearchThe researcher assumes that a central process of 

drawing up public policies will enable him to develop effective policies for the political system and the 

citizen.Research difficultiesScientific research usually falters with its source of resources. The most 

difficult of them is the lack of a real understanding of the nature of the drawing because there are no real 

political bodies charged with drawing 

 املقدمه
 السياسة حيث تمثل   سات رشيدة للنظام السياسي ،تعتبر عملية رسم السياسات العامة من العمليات االساسية المحورية في بناء اسس سيا

 فال .. النظام السياسي  داخل نفس اإلداري  للجهاز أساسي مدخل الوقت نفس في وهي السياسي النظام في حكومةلل مخرج أساسي العامة
 تمثل النهاية   في أنها أال آخر  إلى  سياسي نظام   من تختلف التي  واالجراءات   المؤسسات من   العديد جهد نتيجة أال عامة  سياسة توضع
 القيادة على كليا معتمدة الحكومة فعالية تكون  الهيمنة التنفيذية وفيها مرحلة رغم اننا نعيش،    اإلداري  الجهاز أمام للعمل األساسي االتجاه

من الناحية الرسمية وجماعات الضغط والراي  التشريعية والقضائية    اال انه ال يمكن انكار دروالسلطه  العامة السياسات وتنفيذ رسم في التنفيذية
   العام واالحزاب ومنظمات المجتمع المدني ضمن الموسسات غير الرسمية الموثره في صناعه سياسات عامة رشيدة

 مشكله البحث 
تقوم بالرسم حيث هناك لبس كبير بين الرسم  تعبتر المشكلة االساسية لعملية رسم السياسات العامة هي طبيعه الرسم ومن هي الجهه الني  

 والصنع واالتخاذ ، باالضافة الى التداخل بين الجهات المنفذة مما ينعكس على وضوح الرؤية لماهية الرسم .  
 منهج البحث

 انسب المناهج التي تدرس وتحلل السياسات العامة هو المنهج الوصفي التحليلي .  
 فرضيه البحث

 تفترض الباحثة ان عملية محورية كرسم السياسات العامة كفيله بوضع مالمح السياسات الناجعه للنظام السياسي وللمواطن .  
 صعوبات البحث

يتعثر البحث العلمي عادة بقله المصادر واالكثر صعوبه منها هو عدم وجود فهم حقيقي لماهية الرسم لعدم وجود اجهزة سياسية حقيقية 
 ه الرسم .   مكلفه بمهم

 رسم السياسات العامة األولاملبحث 
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تعتبر رسم السياسات العمة عملية محورية ضمن العملية السياسية وهي نقطة التحول االولى من المطالب الى القرارات ، وتوصف انها 
لتي تتعلق بكل هياكل وعمليات تعكس مدى سلطوية النظام السياسي وقدرته على  مواجهه االزمات واستعمال المجاالت المشتركة للعمل ا

يعرف التخطيط فايول بأنه " التنبؤ بالمستقبل و االستعداد مالفرق بين الرسم والتخطيط ؟  وانشطة الدولة ، التي ينعكس على الواقع المجتمعي.   
 فهو يقوم على :   1له فهو بعد النظر الذي يتجلى في القدرة على التنبؤ بالمستقبل و التحضير له بإعداد الخطة المناسبة "

 عملية التفكير و التقدير للمستقبل  -
 النظر في البعد الزمني و التنبؤ بالمتغيرات   -
 وضع الخطط لما يخفيه المستقبل و التأقلم مع الظروف المتغيرة .  -

استخدام بطريقة علم أكفا  استخدامها  المادية و  البشرية و  الموارد  الذي يتضمن حصر  العلمي  األسلوب  لسد  "هو  إنسانية  ية و عملية و 
امها احتياجات المؤسسة " وعليه أن التخطيط هو أسلوب علمي يتم على أساس الموارد الالزمة لعملية اإلنتاج و تنظيم الموارد المالية و استخد

ن خارطة ُترشدك إلى  اما التخطيط االستراتيجي هو أحد المهارات األساسية للقيادة وهو عبارة عبأحسن الطرق و ذلك بوضع خطة شاملة.
  تعتبر طبيعه.2الطريق الصحيح بين نقطتين، أولها أين أنت اآلن ، واألخرى أين ترغب أن تكون في المستقبل وكيف يمكنك أن تحقق ذلك 

ات رسم السياسات العامة عن االنشطة والخطط والقضايا التي تقوم بها السلطة العليا على المديات المتوسطة والطويله وهي نوع من استراتيجي
الرسم لضمان تحقيق االهداف المرجوه  ، حيث عرف تومبسون رسم السياسات العامة بانه " رسم االتجاه المستقبلي لعمل مؤسسات الدولة  

التزام   –سلطة شرعية    –:فعل حكومي    4، تبنى خصائص رسم السياسات العامة على المعادلة التالية     3غايتها على المدى البعيد " وبيان  
بالنتيجة موسسات تعمل باالستناد على اليات وعمليات ومصالح واحتياجات    اداء مهام = استجابة واقعية فعلية   –نشاط هادف    –قانوني  

 راكة واخيرا سياسات شراكه + استجابة = سياساتوحقوق ينتج عنها ش
 طبيعه رسم السياسات العامة 

 : 5ترسم السياسات العامة  على اسانيد اهمها 
 البساطة   -
 العفوية  -
 االتفاق النسبي   -
 المصالح المشتركة .  -

 : 6  تبين طبيعة رسم السياسات العامة على اسس هي
 تقدير الحاجات العامة   -
 دراسة المشاكل المحسوسة وغير المحسوسة .  -
 تحليل التكلفة والفائدة  -
 تحليل الفاعلية   -
 دراسة الحالة بدقة   -
 التحليل البعدي للمشكلة.   -

 : 7تواجه  عملية رسم السياسات العامة مجلة مفاصل نورد منه 
 ليثبت شرعيته وقد تكون استجابة رمزية شكلية وغير فعلية.   االستجابة :  أي استجابة النظام السياسي للمطالب العامة

التالعب : تعتمد الدول التالعب وسيلة لتمرير الكثير من السياسات التي ال تتناسب مع واقع المجتمع ، وبالتالي يمكن اظهارها بمظهر  
 المصلحة العامة لتغطية المصالح الخاصة.  

وسيلة يعتمدها راسمو السياسات المصلحية في اختيار احدى السياسات دون غيرها وهي تعكس حالة ازدواجية النظام في تلبية   االنتقائية :
 االحتياجات العامة. 

 :  8تعترب طبيعه رسم السياسات العامة من عمليات التخطيط االجتماعي وهو عملية رسم وحتديد االتي
 لى اساس عقالني وشمولي وريادي وعقائدي وتنظيمي . طبيعه التخطيط والرسم التي تبنى ع -1
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 المشاركة في التخطيط وهي عملية شراكة شعبيه وتفاعل مع طبيعة المعارضة الشعبية .   -2
 الحياد االيجابي وهو تحييد كل الخالفات لبناء قاعدة موحدة لسياسات رشيدة.  -3

 : 9رسم السياسات يقوم على خطط  
  Outline Perspectiveباسم  المعروفة العامة الخطة

 .الخمسية الخطة -
 .السنوية الخطة -
 الرؤية    -

 االستمرارية -
 :  10تعتمد اتجاهات رسم السياسات العامة على 

 دراسة العمليات االدارية من تخطيط وتنظيم وتنسيق وتمويل وتوظيف ورقابة . االتجاه االول :
 دراسة اجهزة السلطة التنفيذية وطبيعه عملها في التنظيم والتغيير والتطبيق .  االتجاه الثاني : 

   : 11تستند روابط رسم السياسات العامة على االتي 
 جهزة والمؤسسات . اليات العالقة والتاثير المتبادل بين المواطن واال -
 اعتماد االسلوب الوقائي في رسم السياسات العامة .   -
 منهجية المقارنه واالبتعاد عن السطحية .   -
 اعتماد التوجهات االبتكارية واالبداعية .   -

 : 12مداخل رسم السياسات العامة هي  
   يدرس هذا المدخل سياسة الحكومة . المدخل الموضوعي :  

 س هذا المدخل نوع اليات العمل المؤسسي .يدر المدخل االجرائي : 
 : 13مراحل رسم السياسات العامة اربعه نوجزها باالتي 

 التوجه بالتخطيط حيث يبدأ بتحقيق النمو المحلي وانتاج استراتيجيات متنوعه وواسعه لتوسيع دائرة القرارات .   المرحلة االولى :
 التوجه االستراتيجي المحدود ضمن دائرة مرحلية تتطلب دراسة غايات واهداف وتحليل وتنبوءات وخيارات . المرحلة الثانية : 
 بر الفتره الزاهية اثناء رسم السياسات العامة النها تعتمد على استشفاف البيئة المجتمعية وتقلباتها . التوجه البيئي وهي تعت المرحلة الثالثة :

تدرس كل ابعاد واستراتيجيات القرن    التوجه االستراتيجي المتكامل وهي اعقد مرحلة رغم انها تسمى الفتره الساطعه النهاالمرحلة الرابعه :  
 الحالي ليتسنى على اساسها رسم سياسات صحيحة ومنطقية ومقاربة للواقع .  

عامة  استنتج الباحث ان عملية رسم السياسات العامة برغم تنوع وتعدد المراحل التي تمر بها اال انها تسلك منفذ االستجابة الى المتطلبات ال
 يه بسالسه . لضمان سير العملية السياس

 رامسو السياسات العامة الرمسيون املبحث الثاني
 السلطة التشريعية  

 تعتبر السلطة التشريعية المشرع الذي يقوم برسم السياسات العامة الذي يتباين دورها بين القوة والمحدودية وحسب طبيعه النظام السياسي  
 : 14عن طريق االعتماد على موارد رسمية هي

 موروثه .موارد تشريعية  -
 موارد دستوريه شرعية .  -
 موارد سياسيه .  -
 موارد اعالمية .  -

 :  15اما الموارد غير الرسمية التي تعتمدها السلطة التشريعية اثناء رسم السياسات العامة للدولة وهي  
 دور االحزاب الذي يتباين بين دور تصارعي ودور تصالحي ودور توافقي .   -
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 دور جماعات الضغط الذي يبنى على عالقات مادية وعالقات مصلحية وعالقات مهنية ... الخ . -
 دور االعالم في رفد السلطة التشريعية خاصة وان كان االعالم موجه او غير موجه .   -
 تبار ان الشعوب تعتبر قنبله .دور المواطن وهو مهم جدا على اع -

 ان عملية الرسم االولى للسياسات العامة تدور في ثنايا السلطة التشريعية على اعتبار انها المشرع االول في الدول . 
 :   16مهام السلطة التشريعية هي 

 اإلصالح التشريعي  -
 الرقابة على السلطة التنفيذية  -
 تحسين األداء المؤسسي القائم على تطوير دور وفعالية لجان البرلمان وزيادة قدرة النائب في البرلمان على التأثير والتطوير التشريعي  -
المساهمة في رسم وصنع السياسة العامة من خالل دوره في األسئلة واالستجوابات واالقتراحات , ولجان تقصي الحقائق , وسحب الثقة    -

 ارة من الوز 
 ك الوظيفة التشريعية تنبع من التعبير عن إرادة المجتمع وأولوياته في صورة تشريعات تنظم العالقات بين األفراد والمجتمع والعمل المشتر  -

 :   17حيث يعاني الدور التشريعي من
 االفتقار لبيوت الخبره البرلمانية   -
 ضعف هياكلها التنظيمية والمؤسسية  -
 ة  تفتقر للكوادر المدرب -
 حصر اختصاصاتها باالستشاره والراي  -
 شخصنه السلطة   -
 التعددية المقيدة للدور التشريعي  -

 :18تستعمل السلطة التشريعية وسائل اهمها  
 استعمال االنغالق التشريعي على قومية بذاتها  -
 فتح نطاق الجماعات ومسوولي الهيئات التشريعية التي ترزح تحت مصالح وقناعات متغيره .  -
 اد الى الخبراء بصيغه قانونية رفيعه . االستن -
 تحجيم القيود الدستوريه   -
 استعمال وتر المنافسه  -
 التالعب بالروزنامه المؤسسية   -

التقنيات  اتباع اسلوب )  الواحد وتطويرها وتبسيطها واعادة    والنتيجه  للموضوع  المنظمة  التشريعات  الموحدة ( وهي طريقه تجميع وحصر 
 صياغتها في تقنين موحد تالفيا للتضخم التشريعي غيرالمبرر وكاليه للتشريع والتنظيم الالئحي ومواجهه التنوع الفكري .

 :19دةيأتي دور البرلمان في عملية تنفيذ السياسة العامة  بطرق ع
باعتبار البرلمان جهة التشريع في الدولة فله تقليص أو زيادة الصالحيات للجهات التنفيذية , مثل القيود على صرف المبالغ المخصصة   ❖

 لألهداف المحددة التي تصادق على القوانين واللوائح , وتؤثر سلبا أو إيجابا على عملية التنفيذ .
الفرعية أو التخصصية التي تتولى عملية مراجعة العمل اإلجرائي إزاء الطريقة التي تعتمدها الجهات إن عمل اللجان البرلمانية الدائمة أو   ❖

 اإلدارية يعتبر عامال مهما في التأثير على أعمال اإلدارة العامة وفي تنفيذها لمهامها  
كون عملها في هذه الحالة منصبا على االختصاص  إن االعتماد المالية واإلدارية السنوية تعتمد على موافقة السلطة التشريعية , والتي ي ❖

 التنفيذي . 
 السلطة التنفيذية 

يعتبر التنفيذيون الجهة الثانية التي لها الدور الفاعل في رسم السياسات العامة عن طريق توريد المشاكل والمتطلبات العامة بشكل خطط 
 وبرامج للحكومة وتنحصر مهامها باالتي : 
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 اقتراح السياسات الجديدة   -
 تطبيق وتنفيذ السياسات  -
 محاسبة الموظفين وتوجيه الجهاز االداري .   -

 خارجية هنا تتوقف عملية رسم السياسات العامة على قدرة التنفيذيون على اتخاذ القرارات الحازمة بطريقه مركزية لمواجهه المشاكل الداخلية وال 
 تستعمل السلطة التنفيذيه نوعين من الوسائل :  

 العقابي  -
 الوقائي   -

مقولة مهمة هي " ان السياسة تقع تحت رحمة االداريين " تقودنا في ثناياها الى فهم فكرة العمل االداري وارتباطه  في  االجهزة االدارية  
 بالسياسة عن طريق اليات عمل مشتركة هي : 

 اللوائح التفصيلية .  -
 التشريعات .  -
 التطبيقات .   -

 المحاكم 
 تعتبر السلطة القضائية وسيلة ليست قوية في رسم السياسات العامة ولكنها اداه لجعل السياسات العامة عملية شرعية عن طريق :  

 مطابقه السياسات مع الدستور  -
 وسيط بين صانع السياسات ومنفذيها عن طريق التوضيح والتفسير .   -

 الوحدات المحلية 
 ز عليها عملية رسم السياسات العامة وهي :  في اشارة لجيمس اندرسون الى قيم ترك

 قيم سياسيه . -
 قيم السياسه العامة .   -
 قيم تنظيمية .  -
 قيم ايديولوجية .  -
 قيم فردية .   -
 قيم موقفية .  -

 راسمو السياسات العامة غير الرسميين  
 جماعات الضغط  

 الغير رسمية بقوه على عمليات رسم وصنع السياسات العامة ولها انواع يمكن اجمالها باالتي :   تعتبر جماعات الضغط الجهات المؤثره
 الترابطية : تنفذ مطالب اعضاءها  -1
 المؤسسية : الجيش والبيروقراطية والبرلمان وسابقا الكنيسة وحاليا المرجعيات .   -2
 غير الترابطية : اقتصادي وجغرافي وعرقي وسياسي .   -3

 عنصر تهديد للنظام وتقود لحالة الالاستقرار خاصة انها تتخذ ثقافة فرعية داخل المجتمع .   النتيجة انها
هو كل تجمع من البشر يومنون بافكار وتوجهات معينة ويسعون الى اثباتها وبالتالي العمل الجاد على جمع المؤيدين والمناصرين   االحزاب 

 20. وبمساحه عريضه لضمان وصول الحزب الى راس السلطة 
 : 21زوايا سياسية _ مجموعات سياسية _لجان _جمعيات _ احزاب واهم انواعها  

 احزاب على اساس معيار المشاركة :  
 الرأي  -
 االيديولوجية  -
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 شمولية  -
 متخصصة   -
 احتكارية  -
 برامج  -
 اشخاص   -
 مصالح   -

 احزاب على اساس معيار التنظيم :  
 ( وهي احزاب هيمنه القمة على القاعدة وهي ال تبحث عن مناصرين او عدد من الداعمين بقدر مالها دور وتاثير . االطر ) االعيان -
 الجماهير  -

 احزاب على اساس معايير اخرى :  
 االفقي  -
 المحافظ    -
 ليبرالي  –ثوري  -
 اصالحية   -
 محافظ  -
 عقائدي  -
 اقليمي  -
 ديني  -

 :   22احزاب على اساس معيار القطبيه
 حزبية : تداول سلمي للسلطة بين حزبين مستقرين في المجتمع  ثنائية  -
 ثنائية قطبية : تضم كتلتين وكل كتله تتكون من حزب او اكثر .  -
 ثنائية القطبيه ونصف : تتكون من حزبين يتداوالن السلطة وحزب ثالث صغير يوازن الكفه  لتشكيل الحكومة .   -
 حزب مسيطر   -
 حزب مطلق  -

 المجتمع المدني 
 : 23تتالعب هذه المنظمات بالمجتمع عن طريق االستناد الى الثقافات السائدة  

 ثقافة الفرد المكتسبة  -1
 ثقافة الفرد الذاتية   -2
 ثقافة المؤسسة السياسية  -3

 : 24ولها خصائص منها 
 القدرة على التكييف   -
 المرحلية  -
 االستقاللية  -
 التجانس مع المجتمع   -
 الدور التنموي  -
 الدعم   -
 المؤسساتية  -



   

         

 اساليب رسم السياسات العامة                                 

  

  

 االعتدال والوسطية .   -
اصل الراي العام كان عند االغريق النهم اول من استعمل الديمقراطية المباشرة )صوت الشعب ( ، وكان عند الحضارات القديمة  الراي العام  

مثل الصين والعراق ومصر حيث حاولت هذه الحضارات اشاعه مفهوم الطاعه للحكام فما كان من طريق غير استجالب الراي العام بكل  
ن فقد اشتهروا باجهزة رعاية االمبراطورية ) ناقلوا االخبار ( لضمان تاييد الراي العام وعدم خروجه من حضيره طرق ذاك الوقت ، اما الروما

امر ال يمكن تصوره ، وعرفه دوفيفات بانه درب واحد لخط    –.وعرف توينس االلماني الراي العام بان راي موحد للجماعه  25االمبراطورية  
ه راي طبقه لها غالبية وقوه ، واخيرا راى رانكا بانه اقرب تعبير عن الحركات او التيارات الداخلية غير  سير الجماعه ، وعرفه فيالند بان

. وهنا يصل الباحث الى ما مفهوم مفاده وجود راي عام نوعي وهو يسود بين فئة او طائفه اوجماعه في وقت معين تجاه قضيه  26الظاهرة  
 وبالمقابل تحاول الحكومات الذكية الحكيمة استعمال هذه القوه بكل الطرق .  معينه تمس المصالح االنسانية مباشرة ، 

 : 27واهم انواع الراي العام هي  
 راي عام قائد : فئة مثقفة ينقاد ورائها العامة .   -1
 فئة مثقفة تقرا وتستوعب وتنقل للفئات االخرى .   راي عام متعلم : -2
 راي عام منقاد : سواد اعظم .   -3
 راي عام ظاهر : يتميز باالستعراضية .   -4
 راي عام باطن :  كامن يفتقد للديمقراطية   -5
 راي عام وطني  -6
 راي عام اقليمي   -7
 راي عام عالمي .    -8

 مميزات الراي العام 
 28ارتباطه تاريخي  –يمثل مصالح مشتركة  –اساسي  –انساني  –يمس الغالبية  –وقتي  – واعي  –سائد 

 :  29عوامل تؤثر بالراي العام  
 الدين   -
 التربية والتعليم   -
 المناخ السياسي السائد داخل الدولة   -
 المناخ االقتصادي  -
 والقيادة حيث يزداد دور الراي العام مع الزعيم و يقل او ينعدم مع القائد .   الزعامه -
 الخواص العقلية والذهنية للمجتمع .   -

  :3031انماط الراي العام واثرها على خلق التفاعل الحكومي هي  
 مها . النمط التحويلي : تحويل االنفعاالت الجماهيرية الغضبة الى اجراءات اما بامتصاصها او باستخدا -
 نمط التغيير الفعلي : وهو توجه نظيف لصالح المجتمع .  -
 النمط االقصائي : هو تشويه صورة طرف لصالح اخر .   -

 :  32هناك حقيقتين تواجه عملية تفعيل دور الراي العام وهما
 صعوبه تغيير االراء الراسخه .   -
 سرعه وصول المعلومات الى الجماهير المطلعه يرافقها سرعه في تكوين الراي اما اذا كان العكس فيكون العكس ببطي يتكون الراي العام .   -

 اساليب تغيير الراي العام 
 : 33هناك عدة اساليب لتغيير الراي العام نوجز منها االتي  

 التكرار  -1
 المالحقة الفكرية   -2
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 اسلوب االثار العاطفية  -3
 اسلوب عرض الحقائق  -4
 اسلوب تحويل انتباه الجمهور   -5
 اسلوب البرامج االيجابية المحددة   -6
 اسلوب الترويج االسطوري كشعب هللا المختار والنقاء العرقي وغيرها .  -7
ها بطرق معرفية ليستوعبها العقل البشري اسلوب الترويج للصور الذهنية المتحيزة وهو نوع من تزييف الوعي باستعمال قوالب جامدة وتبسيط -8

 وبالتالي تظليله . 
 اسلوب التعتيم والتمويه  -9

 بعض يحيى اإلمام واستغالل موسى، أدلة تحطيم لمحاولة للتكنولوجيا والعلم عصرهم فرعون  سحرة استخداماسلوب التزوير والخداع   -10
 بصوته المكبرات هذه تنطلق كى معين جبل أو الجبال قمم على الصوت مكبرات بإخفاء شعبه وإرهاب شخصه على القداسة أدوات إلضفاء

 .بالفوسفور ومالبسه جسده دهان بعد الظلماء الليالى فى وظهوره قبيحا  أم كان رخيما
 اسلوب التزييف العلمي تلجا اليه الحكومات باستعمال احصائيات وبيانات كاذبه لتغيير راي الجمهور .   -11
 مقلوب باثارة دخان العاطفه والحماسه تجاه قضية غير واضحه المعالم وبالتالي الحصول على التاييد لشي مغاير لحقيقتهاسلوب المنطق ال -12
 اسلوب التضخيم والتلفيق .   -13
 اسلوب الحرب النفسية باستعمال عناصرها من الشائعات وافتعال االزمات واثارة الرعب .  -14

ها وجد الباحث مع تنوع اساليب التاثير على الراي العام ومحاولة تغييره اال انه يستند الى ذبذبات مجتمعية قادرة على تحريكه اكثرمن غير 
 على المجتمع .   من االساليب خاصة وانه ليس المتغير الوحيد المؤثر

 اخلامتة واالستنتاجات 
تبنى السياسات العامة على اساسيات تبدا من مرحلة رسم السياسات العامة الى مرحلة العمل بجمع البيانات وتمحيصها القصد للوصول الى  
 راي سليم في وضع بدائل للسياسات العامة وبالتالي العمل على وضع استراتيجيات وخطط وبرامج مناسبه ، وعليه نستنتج مما سبق االتي : 

 صل بين المقاصد الكامن  والضمنية للسياسات المراد وضعها موضع التنفيذ . صعوبه الف -
مكن تباين االهداف والقيم والغايات المتحقق والمرسوم المخطط له رغم كثره االستراتيجيات التي تبنى عليها السياسات العامة  اال انه ال ي -

   انكار التباين والتشتت باالهداف بسبب تباين الرأي المؤسسي .
 الصدق الظاهري وهو مشكلة الن يخفي الحقائق ولكن يظهرها بمنظور ابيض بعيد عن الواقع مما يضلل السياسات العامة في اتجاهاتها  -
 التداخل بين الجهود المشتركة في التنفيذ مما يصعب تحديد الجهه المراد تقويمها .   -
والجهه المستقبله وبالمحصله اغلب المشاكل يتم تهميشها على اعتبار عدم  عدم التعاون بين الجهة التي ترفع المشكلة حول حجمها ونوعها   -

 دقه المعلومات الواردة عنها .  
 ضعف االستجابه بسبب عدم ورود المشاكل الى السلطة الصانعه للسياسات العامة اال بكم كبير من العقبات .  -
لمراس مما يودي النعدام الرغبة في التغيير والتعديل والتصحيح ومنع  كمية االذعان الموجودة في المؤسسات للقانون يجعلها جامدة صعبة ا -

 ترويج اتجاهات جديدة للسياسات العامة.  
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