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Abstract 

Public policies analysis has become one of the most important political science field. In one 

decade, specialized research in political science has increased, especially after the emergence 

of theoretical approaches of analyzing public policies, as a result of multiplicity of intellectual 

trends and European and Anglo-Saxon political intellectual developments, particularly in the 

post-World War II period. New Historical institutionalism and cognitive approach are two of 

these theoretical approaches. This paper aims to study the contributions of the new Historical 

institutionalism nd cognitive approach in public policy analysis. 
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 امللخص

 واحدة في عشريةف السياسية، العلوم يف أمهية اجملاالت األكثر أحد ميثل أصبح العمومية السياسات حتليل إن

عة من السياسية وال سيما بعد ظهور جممو  العلوم فروع من الفرع هذا يف املتخصصة والدراسات األعمال تضاعفت

تحليل السياسات العمومية كنتيجة لتعدد االجتاهات والتطورات الفكرية السياسية األوروبية ل ةالنظرياملقارابت 

املؤسساتية  املقاربةجند  ةيالنظر املقارابت واألجنلوسكسونية ال سيما يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية. من بني هذه 

املؤسساتية  ملقاربةاالورقة إىل دراسة ومعاجلة اسهامات  هذهوبناء عليه هتدف واملقاربة الفكرية.  التارخيية احلديثة

 واملقاربة الفكرية يف جمال حتليل السياسات العمومية. التارخيية احلديثة

             
Keywords : Public policies, Public Policy Analysis, public action, New Historical 

institutionalism, cognitive approach. 

التارخيية ية املؤسسات املقاربةالسياسات العمومية، حتليل السياسات العمومية، الفعل العمومي،  :املفتاحية الكلمات

 ، املقاربة الفكرية.احلديثة

 

 املقدمة

التنموية ها حتقيق براجمها ا مبا فيوغاايهتها لتحقيق أهدافتعترب السياسات العمومية من أهم اآلليات اليت تتخذها الدولة 

تلف امليادين تطور مفهوم وممارسة الدولة وتدخالهتا يف خممبا يتماشى واحتياجات ومتطلبات أفراد اجملتمع. ونتيجة ل

 يف تخصصةاملالدراسات و ، وما واكبه من تراكم األعمال االقتصادية واالجتماعية حلماية املصلحة العامةو السياسية 

 يف حيوية ألكثرا القطاعات حدأ ميثلالعمومية  السياسات حتليلأصبح جمال ، السياسية العلوم فروع من الفرع هذا

، إذ ساهم بشكل مذهل يف جتديد جمموعة من القضااي األساسية يف العلوم السياسية من خالل إفراز السياسية العلوم
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وروبية ة األجمموعة من املقارابت النظرية كنتيجة لتعدد االجتاهات الفكرية والتطورات الفكرية السياسي

ية واألجنلوسكسونية ال سيما يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية. من بني هذه املقارابت جند املقاربة املؤسساتية التارخي

وهتدف هذه الدراسة إللقاء الضوء على أهم املقارابت النظرية احلديثة يف جمال حتليل  احلديثة واملقاربة الفكرية.

كل من   مونحتليل مضمن خالل تقدمي دراسة علمية أكادميية ترتكز على  فكيك مضامينهاوت السياسات العمومية

ء إلبرازها وذلك أما خبصوص أمهية الدراسة فال حتتاج إىل كثري من اإلثرا املؤسساتية التارخيية احلديثة واملقاربة الفكرية.

ل العمومي وال سيما لالشكاليات املرتبطة ابلفععلى اعتبار أن حتليل السياسات العمومية يشكل مطلبا معرفيا ابلنظر 

ول وابلتايل فجوهر اإلشكالية هلذه املوضوع تتمحور ح من خالل استنباط مكوانت وخصائص السياسات العمومية.

اسهامات املقاربة املؤسساتية التارخيية احلديثة واملقاربة الفكرية يف حتليل والسياسات العمومية ودراسة حتوهلا من خالل 

  اإلجابة على التساؤل احملوري اآليت:

 إىل أي حد سامهت املؤسساتية التارخيية احلديثة واملقاربة الفكرية يف حتليل السياسات العمومية وابلتايل تفسري

 ؟حتوهلا

أتسيسا على ما سبق، ولإلحاطة مبختلف القضااي وحماولة اإلجابة عن اإلشكالية احملورية للدراسة، فإننا سنعتمد 

مبحثني: يف املبحث األول سنتطرق للمقاربة املؤسساتية التارخيية احلديثة يف حني سنخصص املبحث الثاين على 

 للحديث عن املقاربة الفكرية.

 املبحث األول : املقاربة املؤسساتية التارخيية احلديثة

اتية السوسيولوجية جانب  املؤسستعد املؤسساتية التارخيية احلديثة كأحد تيارات النظرية املؤسساتية احلديثة )إىل 

واملؤسساتية املبنية على االختيار العقالين( مقاربة نظرية األكثر شيوعا يف جمال حتليل السياسات العمومية بشكل 
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خاص والعلوم السياسية بشكل عام. وترتكز هذه املقاربة يف بنائها الفكري على عنصرين أساسني مها البناء املؤسسايت 

. وأتسيسا على ذلك بلورت هذه النظرية منوذجني أساسيني لتحليل السياسات العمومية. ويتعلق وعنصر التاريخ

اسات )املطلب األول( ومنوذج التأثري العكسي للسي ملسارات السياسات العمومية األمر بنموذج اخلصوصية الوطنية

 العمومية )املطلب الثاين(.

 ت السياسات العموميةاملطلب األول: منوذج اخلصوصية الوطنية ملسارا

يف إطار املؤسساتية التارخيية، حاولت جمموعة من الدراسات واألحباث تفسري صياغة وتطور السياسات العمومية 

بصيغة خمتلفة ابختالف الدول. فمن بني أهداف هذه الدراسات واألحباث هو معرفة أسباب اختالف السياسات 

 اجه مشاكل متشاهبة.  العمومية عندما يتعلق األمر بدول خمتلفة تو 

الباحثة األمريكية  استحضار ميكنومن بني الباحثني الذين انلوا شهرة كبرية يف اعتمادهم للمقاربة املؤسساتية التارخيية، 

واليت قامت ابلكثري من الدراسات املقارنة يف جمال السياسات الصحية ، IMMERGUT.E ذات األصول األملانية

اليت اعتمدت مقارابت إصالحية متشاهبة ولكن نتائجها كانت )هذه الدول  والسويديف كل من سويسرا وفرنسا 

( من خالل قياس درجة استعداد جتمعات األطباء للتعامل مع دعاة اإلصالح أخذا بعني االعتبار أتثري البنية خمتلفة

استئنافها لقرار ال  لةاملؤسساتية للنظام السياسي على توقعات هذه التجمعات فيما يتعلق بفرص جناحها يف حا

ففي فرنسا مت اقرار برانمج وطين للتأمني الصحي لكن مبستوايت أداء  .(Hall & Taylor, 1997, p474) يناسبها 

خمتلفة لدى األطباء. أما يف سويسرا، مت دعم نظام التأمني اخلاص، يف حني مت اقرار نظام اخلدمات لدى املستشفيات 

 فالتساؤل الذي يطرح نفسه ملاذا هذا االختالف على مستوى السياسات العمومية؟العمومية ابلسويد. وابلتايل 

 (Maillard & Kübler, 2015, pp.143-144 ) .ابلرغم من مواجهة مشاكل متشاهبة 
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فعند دراسة حلقات اإلصالح هذه، ميكن التوصل إىل نتيجة مفادها أن أتثري مهنة الطب على السياسة الصحية  

قد عموما. فقد نتج ذلك عن الفرص اليت قدمتها األنظمة السياسية املختلفة، وليس بسبب كان أقل مما يعت

االختالفات يف املنظمات الطبية أو االختالفات يف الرتخيص الطيب واحتكار السوق. ففرص الفيتو تسمح إبلغاء 

لتأثري السياسي طرقا خمتلفة لالقرارات السياسية يف مراحل خمتلفة من عملية السياسة، حيث وفر جلماعات املصاحل 

يف األنظمة الثالثة. ففي السويد، مت اختاذ القرارات على مستوى السلطة التنفيذية، من خالل عملية توافقية تعتمد 

على حكم األغلبية ودعم برملاين. أما يف فرنسا، فقد كان اختاذ القرارات خالل اجلمهورية الرابعة يتم يف الربملان، 

فرض أي ف وعات ذات الصلة ابلناخبني املتأرجحني كافية الستخدام حق الفيتو ضد القرارات.حيث كانت اجملم

املرحلة   السلطة التشريعية ابعتبار أن النظام الفرنسي خالل هذهيتطلب موافقة  من قبل السلطة التنفيذية إصالح

كن الدستور اجلمهورية اخلامسة  حيث م كان يتميز هبيمنة املؤسسة الربملانية. وقد استمر هذا الوضع إىل غاية ميالد

رتب عنه إلغاء حق ، مما تتوسيع دائرة سن القواننيالسلطة التنفيذية من جمموعة من االمتيازات واملتمثلة أساسا يف 

وتقنني  مشروع االصالح القائم على دمج األطباء يف املستشفياتالفيتو الربملاين متيحا للجهاز احلكومي من مترير 

ماعات من خالل الدعوة إىل االستفتاءات، جل ،. أما يف سويسرا، فقد مسحت القدرة على نقض القراراتتالتعويضا

املصاحل املتعارضة ابلتهديد بشكل موثوق الستخدام حق الفيتو ضد تشريعات التأمني الصحي. وابلتايل، مل تكن 

اختيارات املهنة هي احلامسة يف تشكيل املنظومة الصحية، ولكن اختيارات جمموعة واسعة من التجمعات والشرائح 

ليت يتم توجيهها من خالل العمليات السياسية مع استحضار درجة التتفاوت يف احلساسية جتاه هذه من الناخبني وا

 .(Immergut, 1992, pp.82-83) الضغوط
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ليس أصحاب املصاحل أو اإليديولوجيات املهيمنة يف هذه البلدان هي اليت تفسر هذا ، IMMERGUTحسب ف

صحاب املصاحل، واملتمثلني أساسا يف الفئة املنتمية للقطاع فأراجع جملموعة من االعتبارات االختالف، وذلك 

 الضغوطات السياسية والتوجهات احلزبية واملنتمية خاصة. كما أن الصحي، كانوا يعارضون أصال هاته اإلصالحات

، رلليسار ليست عامال حمددا، ففي فرنسا مثال احلكومة الدغولية هي اليت تبنت هذا اإلصالح وليس أحزاب اليسا

 أما يف سويسرا فالتحالفات احلزبية ذات التوجهات املختلفة هي اليت ساندت االصالح ودعمته.

هي ما يعرف ابخلصوصية الوطنية أو وزن  ،IMMERGUTفما يفسر اختالف السياسات العمومية، حسب 

ر النهائي تشكل لقراأي أن اجلهة اليت تفرض تصورها يف اختاذ ا. املؤسسات الوطنية يف مسار السياسات العمومية

اخلصوصية الوطنية للمرحلة، وابلتايل ال ميكن أن نكون أمام نفس السياسات العمومية ابلرغم من وجود نفس املشكل 

يف دول خمتلفة. ففي مسار السياسات العمومية، توجد مؤسسة عقدة، ذات قوة يف صناعتها للقرار وابلتايل حتسم 

 الشكل النهائي للسياسات العمومية.

 املطلب الثاين : التأثري العكسي للسياسات العمومية

 اشرتكت جمموعة من الدراسات واألحباث املتمحورة حول املؤسساتية التارخيية، يف دراسة وقع السياسات السابقة

 أن االختيارات السابقة تؤطر السياسات الالحقة وابلتايل مفادها . حيث تنطلق من فكرةعلى السياسات احلالية

 السياسات العمومية. حتولموعة من القيود تساهم يف تضييق هام  تولد جم

 لدراسة االشكاليات املرتبطة بتحول السياسات العمومية. Piersonويف هذا السياق، تندرج األحباث اليت قام هبا 

حيث عمل هذا الباحث على توجيه أعماله صوب حتليل السياسات املرتبطة ابنسحاب أو تراجع دور الدولة يف 

، دخلت 1970ففي سنة  .1979القطاعات االجتماعية، يف كل من بريطانيا والوالايت املتحدة األمريكية منذ سنة 



Journal of Human Developmespecialized Research  )JHDESR( 

Page from  311 to 328 
 

317 
 

تايل القتصادي، وانتشار البطالة... . وابلالدولة الراعية، يف مرحلة توثر جد حرجة، حيث متيزت ببطء النمو ا

ت مما استدعى األمر تراجعها. فانطالقا من ثورة احملافظني بربيطانيا والوالاي أصبحت الدولة الراعية بنفسها مشكال

يف هذا اإلطار عن وقع االصالحات النامجة عن حتول الدولة الراعية حنو  Piersonاملتحدة األمريكية، تساءل 

الية، ابعتبار أن درجة التحول اختلفت بصورة واضحة سواء على مستوى القطاعات االجتماعية أو على النيوليبري 

 دة األمريكية(.بدرجة أكثر من مثيلتها يف الوالايت املتح يف بريطانيا عية كانتامستوى البلدين )فرتاجع الدولة الر 

 :(Maillard & Kübler, 2015, pp.145-146 ) إىل نقطتني أساسيتني، Piersonوعلى هذا األساس، خلص 

أما  .القواعد املؤسساتية هي اليت حتدد مدى جناح أو فشل اإلصالحات اليت تقودها احلكوماتاألوىل مفادها أن 

السياسات السابقة هلا أتثريات عكسية على وضع السياسات العمومية الالحقة. وبعبارة أدق، التأثريات الثانية ف

للسياسات السابقة هي اليت تؤطر مسلسل القرار ابلنسبة للسياسات اجلديدة.ومن بني أهم التأثريات العكسية 

 العكسية ميكن أن نذكر:

  التأثريات العكسية املرتبطة أبصحاب املصاحل، ابعتبار أن السياسات السابقة حتدد هوية وأهداف وموارد هذه

 الفئة؛

 " أتثري ما يعرف بLock-inاسات السابقة تولد شبكة واسعة من االلتزامات وابلتايل تؤطر "، حيث أن السي

 وتوجه السياسات الالحقة؛

  املرتبط ابملعلوماتأتثري اجلانب (Informations ،فالسياسات العمومية السابقة تفرز جمموعة من املعلومات ،)

 ومضمون كل معلومة يصبح عموميا، وابلتايل يوجه السياسات العمومية الالحقة.
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أن السياسات العمومية ال تتحول بشكل كبري، أي أنه من الصعب صياغة  Piersonما أهم ما استنتجه عمو 

سياسات عمومية جديدة خمتلفة عن السياسات العمومية السابقة على اعتبار أن هذه األخرية تؤثر بشكل دائم أتثريا 

 .عكسيا على السياسات الالحقة

مر ة يتم إقامة بنيات اثبتة حمصنة مبجموعة من املكوانت حتميها ويتعلق األفعند صياغة أو بناء السياسات العمومي

ابلفاعلني واملؤسسات واملساطر والقواعد القانونية، كما تنتج منافع متعددة. وابلتايل حتول أو تغري هذه السياسات 

وأزمات كربى  ب صدماتالعمومية يستدعي حتويل كل هذا الرتاكم من املكوانت. وهو ليس ابألمر اهلني حيث يتطل

خارجية. فعلى املستوى الداخلي من الصعب احلصول على توافق بني املكوانت السالفة الذكر ابعتبار أن حتول 

السياسات العمومية يعين تغيري على مستوى شبكة الفاعلني والبنية املؤسساتية واملنظومة القانونية وأيضا منظومة 

كن تفسريه ل يف السياسات العمومية هو حتول جزئي وليس حتوال بنيواي. هذا الطرح مياملنافع واملصاحل. وابلتايل فالتحو 

مت تطويره يف العلوم السياسية  والذي( Path Dependencyانطالقا مبا يسمى بنموذج تبعية للمسار أو تبعية املصدر )

وقد مت استعارته  ،اخليارات اليت مت اختاذها يف املاضي على القرارات احلالية ووزن خالل التسعينيات للتأكيد على ثقل

من خالل أعمال املؤرخة االقتصادية بول ديفيد واليت قامت بتسليط الضوء على حقيقة مفادها أن القرار يف األصل 

 رقى للمستوى األمثلآباثر ال تاألمثال املتخذ ميكن أن يرتتب عنه جمموعة من التبعيات والقيود طويلة األمد مصحوبة 

(Merrien, 2000, p.30) .تسعى إىل  حيث احلديثةالتارخيية  املقاربة املؤسساتية املفهوم يعد جوهر ومركز اهذف

ديثة يف دراسات املؤسساتية احل العمومية. كما يندرج هذا املفهوم يف سياق تفسري استمرارية مسارات السياسات 

 الفعل العمومي.إعادة الدولة إىل قلب مناهج  حولاملرتكزة الثمانينيات 
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 مرتكزين أساسني مرتبطني مبفهوم تبعية للمسار؛ يتعلق األول بفكرة البنية احملفزة Ikenberryويف نفس اإلطار حدد 

أو امليكانيزمات الوظيفية، حيث مبجرد إقامة جمموعة من املؤسسات يتفاعل معها الفاعلون، وابلتايل تعزز منطق 

النسق. كما أن وجود املؤسسات حيفز املمارسات سواء على املستوى الفردي أو اجلماعي فضال على بلورة االبتكارات 

 املؤسساتية املتوافقة. وابلتايل تبعية املصدر تفرض منطق ميكانيزمات التقوية الذاتية، مما يؤدي ابملؤسسات إىل اتباع

سات ليست بنيات ثاين يتمثل يف أتثري التوزيع املرتبط ابملؤسسات. فاملؤساملسارات اليت وضعت يف البداية. املرتكز ال

 ,Thelen, 1999) حمايدة بل متحيزة وتعمل على انتاج آاثر اجتماعية كما تعكس التوزيع غري املتكافئ للسلطات

pp.392-394). 

مل خارجية، كما هو نتاج لعواعموما يعترب منوذج التأثري العكسي التحول على مستوى السياسات العمومية كقاعدة 

يقوده فاعلون فرديون مما جيعل التحول يف السياسات العمومية حتوال جزئيا أي يغلب عليه الطابع الشكلي. لكن 

االعتماد على مفهوم تبعية املصدر، مييل إىل إنتاج فصل صارم إىل حد ما بني قضااي االبتكار املؤسسايت وإعادة 

املقاربة املؤسساتية احلديثة تنظر يف التفاعالت بني املؤسسات واملصاحل بشكل أحادي كما أن .اإلنتاج املؤسسايت

اجلانب، وتصر على احملددات أو املرتكزات اليت تفرضها املؤسسات على املصاحل. ومع ذلك، ال تعمل املؤسسات  

السياق السياسي  كقيود فحسب، بل تعمل أيضا كمصادر اسرتاتيجية للجهات الفاعلة اليت تستجيب للتحول يف

و/أو االقتصادي، وتقدم فرصا جديدة أو تطلق حتدايت جديدة. كما أن البنيات املؤسساتية ميكن أن تؤدي بشكل 

تدرجيي وظائف خمتلفة أو بعيدة كل البعد عن تلك اليت بلورهتا منذ البداية، خصوصا وأهنا ميكن أن تصبح موارد 

 . (Palier & Surel, 2005)  للجهات الفاعلة وليست جمرد قيود
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 املقاربة الفكريةالثاين:  املبحث

إذا كانت املقاربة املؤسساتية احلديثة ترتكز على البعد املؤسسايت يف حتليل السياسات العمومية، فإن املقاربة الفكرية 

تساعد على  املعرفية املفاهيم واملكوانت من مجلة تسمح بتحديدتؤكد على البعد املعريف والفكري يف التحليل، حيث 

أهم )املطلب الثاين(  )املطلب األول( واإلطار املرجعي للسياسات العمومية . وتعترب الرباديغمتفسري الفعل العمومي

 مناذج املقاربة الفكرية. 

 األول: براديغم السياسات العمومية املطلب

 العلمية التغريات حول Thomas Kuhn كون توماس أعمال من املفهوم هذا  Peter Hallهال  بيرت استوحى

 شامل مفهوم الرباديغم كتصور مستعمال،  (Kuhn, 1962) والسيما كتابه املوسوم ببنية الثورات العلميةاجلوهرية 

ال  عادية عمومية سياسات هناك أن Peter Hall ملفهوم يرى هلذا ااستنادا . و العمومية السياسة يف الفاعلني حيرك

العام  احملتوى يف تؤثر ال اليت التغريات الطفيفة بعض ماعدا السنوات مع مرور أو التحول التغري من لكثري تتعرض

تدفع  ضخمة سياسية أحداث أو كربى فكرية لتحوالت فعل كرد أتيت جوهرية تغريات وهناك السياسة، هلذه

 االقتصادية السياسات جمال اثبت يف حيث العمومية، الرباديغم للسياسة يف اجلذري ابلتغيري تتميز عمومية بسياسات

 الكينزي االقتصاد منوذج على التخلي يف الدور احلاسم احلكم إىل اتتشر ومارغريت ريغان روانلد لوصول كان كيف

 .(Muller, 2015, p.55) الدولة لعمل التصور النيوبرايل وهو جديد منوذج حلساب

بشكل  احلسبان يف األخذ االقتصادية، أن السياسات إطار يف كانت وان ،Peter Hall ل عمالهذه األ وأكدت 

 رباديغم، حيث ميكن لحديث مؤسسايت منظور من موسع أطار يف ممكنا أصبح املعتقدات أو لألفكار شامل

 ومبعىن الفاعلني، من جمموعة لألشياء يتقامسها نظرة ، أوأو حتليلي تفسريي منوذج يشكل أن العمومية  السياسات
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 لبلوغ املستعملة األدوات بل العمومية، أهداف السياسات فقط ليس حتدد اليت والقواعد األفكار من بنية هي أدق

 العمومية مواجهتها. السياسات من هذه تستدعي اليت املشكالت طبيعة وحىت األهداف، هذه

 املدى القرار على صناع اسرتاتيجيات واختيارات توجه فإهنا وفلسفي تقين طابع ذات الرباديغمات هذه أن ومبا

 العمومية بشكل خاص السياسات هذه صناعة أثناء العمومي ابلنقاش املهتمة االجتماعية واحلركات الطويل

(Béland, 2002, p.33).  أي أن صانعو السياسات يعملون عادة ضمن إطار من األفكار والقواعد )الرباديغم( اليت

ال حتدد أهداف السياسة واألدوات املستخدمة لتحقيقها فحسب، بل حتدد طبيعة املشكالت اليت من املفرتض 

ملهم، وهو سات حول عمعاجلتها. فهذا اإلطار جزء ال يتجزأ من املصطلحات اليت يتواصل من خالهلا صانعو السيا

 .(Hall P. , 1993, p.279) مؤثر على وجه التحديد ألن الكثري منه يعترب أمرا مفروغا منه وغري قابل للتدقيق ككل

يؤكد مفهوم براديغم السياسات العمومية على دور الفاعلني يف تدبري السياسات العمومية. وهبذه الطريقة،  كما

العمومية ليست نزاعات بني الفاعلني الذين يدافعون عن مصاحل مادية، بل يتصور أن النزاعات حول السياسات 

بني األفكار املختلفة اليت تنقلها اجلهات الفاعلة املعنية. من هذا املنظور، تعكس التطورات والتحوالت هي تصادمات 

ليت توجه السياسات ا اليت حتدث يف السياسات العمومية ببساطة التطورات والتحوالت اليت حتدث يف الرباديغمات

 . .املعنية

كمحددات مركزية يف صنع على ثالثة متغريات   Peter Hallولتفسري التحول يف السياسات العمومية اعتمد 

السياسات العمومية، وتتمثل يف األهداف الشاملة اليت توجه السياسة يف جمال معني، والتقنيات أو أدوات السياسة 

ثالث  Peter Hallومن هذا املنطلق حدد  األهداف، واإلعدادات الدقيقة هلذه األدوات.املستخدمة لتحقيق هذه 

 .(Hall P. , 1993, pp. 273-280) درجات لتحول السياسات العمومية
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التحول يف السياسة العمومية من الدرجة األوىل أييت يف شكل تعديل قواعد معينة للسياسة يف ضوء اخلربة السابقة ف

والتنبؤات املستقبلية. ومع ذلك، تظل أهداف السياسة العمومية وأدوات حتقيقها كما هي. فالتحول من الدرجة 

كون بشكل ل كما أن التغيريات يف هذا املستوى غالبا ما تاألوىل يتوافق مع التعديالت يف استعمال اآلليات والوسائ

 تدرجيي وروتيين الرتباطها القوي ابلسياسات السابقة. 

أما التحول يف السياسات العمومية من الدرجة الثانية فيتميز إبدراج أدوات وأليات جديدة حتقق نفس األهداف اليت 

من  فهذا التحول، الذي يعد أقل ترددا وأكثر أمهية من التحولسعت األدوات واألليات السابقة حتقيقها. وابلتايل 

 الدرجة األوىل، ينطوي على اختيار أنواع بديلة من الوسائل دون تغيري اهلدف املسطر للسياسة العمومية.

 ىابلنسبة للتحول يف السياسات العمومية من الدرجة الثالثة فيتميز ابلتحول اجلذري للغاايت أو األهداف اليت تسع

 السياسة العمومية حتقيقها، كما يشمل تغيري األدوات والوسائل املستخدمة لتحقيق تلك األهداف.

للتحوالت  نسبةيت كنتيجة جملموعة من التعديالت اهلامشية. أما ابلأت التحوالت من الدرجتني األوىل والثانيةوابلتايل، ف

من الدرجة الثالثة فتأيت بسبب أزمة براديغم كنتيجة الختالل الرباديغم القائم وابلتايل أزمة على مستوى الفاعلني 

د فاعلني جدد وابلتايل صعو )التحول على مستوى الرباديغم( واألفكار. الشيء الذي يستوجب نشأة براديغم جديد 

 وظهور أفكار جديدة.

ابألمر اهلني إذ يتم بناء على تصادم  ابملسألة البسيطة أو راديغم قائم إىل براديغم جديد ليسغري أن االنتقال من ب

وتنافس فاعلني حاملني أو منضويني حتت لواء براديغم حمدد وهلم قيم وأفكار حمددة. كما أن تغيري الرباديغم ال يعين 

 ابلضرورة حتول بنيوي للسياسات العمومية.
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أن حتليل هذا املسلسل يتطلب مالحظة أن براديغم السياسات العمومية، من حيث   Hallويف هذا االجتاه، أكد

املبدأ، ال يقاس من الناحية التقنية أو العلمية. حيث يشتمل دائما على درجة من عدم اليقني وانعدام األمن، مما 

راديغمات خمتلفة أن دافعني عن بيرتك جماال للتأويل وحىت على مستوى األفكار فغالبا ما يكون من املستحيل على امل

يتفقوا على معايري للحكم على أفضليتهم الختيار واحد على أساس موضوعي. وبعبارة أخرى، فإن العملية اليت يتم 

فيها استبدال براديغم واحد للسياسات العمومية آبخر ال يستند على قواعد النقاش التقين أو العلمي، بل تستند على 

ياسية واإليديولوجية. وابلتايل فاختيار براديغم السياسات العمومية ينطوي على قرار ذي طبيعة قواعد املطالب الس

سياسية، وهذا القرار ال يعتمد فقط على احلجج املؤيدة أو املعارضة لرباديغم معني، ولكن يستند لتوازانت القوى 

ناء عالقات القوة لى العوامل اليت تقوم على ببني أولئك الذين طرحوا هذه احلجج. وابلتايل، جيب أن يركز التحليل ع

يف  الذي يناسبها  هذه، وكذلك على العناصر األخرى اليت تشكل فرص قيام بعض اجلهات الفاعلة بفرض براديغم

 .(Maillard & Kübler, 2015, pp.162-163 ) جمال سياسي معني

يف العلوم االجتماعية، من قبيل  Kuhnجملموعة من االنتقادات العتماده على الرباديغم العلمي ل  Hallوقد تعرض 

أن براديغم  السياسات العمومية ليس متماسكا وشامال أبدا مثل الرباديغم العلمي، كما أن الطبيعة املهيمنة والفريدة 

ات ار املؤسسات واجلهات الفاعلة املتنافسة ذلرباديغم السياسات العمومية يف أي وقت وال سيما يف ظل استمر 

األفكار والقيم والتمثيالت املختلفة. ورغم تلك االنتقادات إال أن جمموعة من الباحثني عملوا على االستمرار يف 

 و   M. Howlettتفكيك ميكانيزمات التحول على مستوى براديغم السياسات العمومية ويف مقدمتهم الباحثني 

M. Ramesh  لذان قاما بصياغة منوذج لتفسري وحتليل حتول الرباديغم وذلك وفق ستة مراحل تبتدأ من املرحلة ال

العادية حيث تتم تعديالت بسيطة بشكل تدرجيي مرورا مبرحلة احلاالت الشاذة اليت ال ميكن معاجلتها بواسطة 
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ى إىل إضعاف مؤيدي الرباديغم ة الرابعة واليت تسعالرباديغم القائم تليها املرحلة التجريبية واليت هتدف لتعديله مث املرحل

 القائم داخل املنظومة الفرعية املستهدفة مث فرتة الطعن وصوال للمرحلة النهائية واليت يتم خالهلا إضفاء الطابع املؤسسايت

 .(Palier, Surel, & al, 2010, pp.35-36) على الرباديغم اجلديد

 لسياسات العموميةاالطار املرجعي ل: الثاين املطلب

على مفهوم آخر  Pierre Mullerو يف مقدمتهم  اعتمد جمموعة من الباحثني يف جمال حتليل السياسات العمومية،

هذا املفهوم الذي  .(Faure, Pollet, & Warin, 1995, p.43) ابإلطار املرجعي للسياسات العموميةويتعلق األمر 

 :(Muller, 2015, p.55) القيم واملعايري واللوغاريتميات والصورمرتابطة تتمثل يف عن أربعة مستوايت يعرب 

 حتدد إطارا مشوليا  يفهاألساسية ملا هو جيد أو سيئ، مرغوب فيه أو مرفوض. الفاعل متثالت مبثابة القيم هي ف

مييز ما بني جيب عرب الت وبعبارة أدق القيم يتمثل دورها يف رسم اإلطار العام للفعل العمومي، للفعل العمومي

شأنه يف لقيم، مرتبط ابالنقاش حول اإلنصاف مقابل املساواة هو عادة نقاش ف. عمله وما جيب اجتنابه وتفاذيه

 ؛ذلك شأن احلفاظ على الرتابط األسري

 عتبارها حتدد الفوارق بني الواقع املعاش والواقع املأمول، اب اليت هيفاملتعلقة مببادئ العمل العمومي  أما القواعد

 " ؛حيةتعميم التغطية الص" ؛ "جيب حتديث القطاع الفالحيبداًل من القيم: "جيب  الفعلحتدد مبادئ 

  ية اللوغاريتميات على العالقات السببية اليت تعرب عن نظرية الفعل، وحتدد شكل الصيغة املنطقيف حني حتيل

؛ "إذا  "فإهنا ستشجع عملية االستثمار، عملت احلكومة على تبسيط املساطر االداريةن ... فإن": "إذا "إذا كا

 " ؛ مت تشجيع تدريس اللغات فإن اآلفاق املستقبلية للطلبة ستكون واعدة
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  بة التمثل ور مبثاوبعبارة أدق تعد الصأو حىت اللوغاريتميات،  القواعدللقيم، أو  تصورات رمزيةتشكل فالصور أما

 العام الذي يتم تكوينه انطالقا من  سياسة عمومية ما. 

 للربانمج معىن تعطي اليت والتوجيهات التعليمات من جمموعة ابعتباره يضم لسياسات العموميةل رجعيواإلطار امل

انطالقا من . يتحدد الربانمج هذا يف واملؤشرات األهداف حتديد وطرق االختيار شروط من خالل ضبط السياسي،

 .(Muller, 2015, pp.56-57)   مستويني متباينني: ويتعلق األمر ابإلطار املرجعي العام واإلطار املرجعي القطاعي

 من قطاع بكل اخلاصة و التصوراتأخمتلف التصورات  حوله تنتظم شامل متثيل فاإلطار املرجعي العام هو مبثابة

 الدولة لدور احملددة والقواعد اجملتمع، حيملها اليت األساسيةو الكربى  القيم جمموع ويتضمن الشامل، اجملتمع قطاعات

 أن صراعات، حبيثحمطة  كونت ما كثريا  اإلطار املرجعي هلذه املكونة القيم أن غري.السياسات العمومية ودور

 عن خروجها دون الصراعات، وحيول هذه يؤطر الذي الفكري للحقل سياجا ثلمي ما بقدر اتفاقا ثلميال  اإلطار

  .هذا النطاق

 حدود تسييج أثره يف ويتجلى حمددة. لمهنةل أو لقطاع ما رجعياإلطار املرجعي القطاعي فهو مبثابة اإلطار املأما 

وإذا كانت أزمة اإلطار  .الكلي اجملتمع ضمن ميثله مبا حتما القطاع هذا شكل يرتبط لذا.أو املهنة املعنية املعين القطاع

تعجل ابلبحث عن بديل، إال أن اجياد إيطار مرجعي جديد يعترب عملية معقدة ومركبة تتوقف على  املرجعي قد

وجود فاعلني يتبنونه ويسهرون على تطويره والدفاع عنه، حىت يتمكن من كسب مكانته كبديل مبقدوره جتاوز العيوب 

 من عاملني بني التموقع على القدرة هلم ناليت اعرتت اإلطار املرجعي السايق. وهؤوالء الفاعلني هم الوسطاء الذي

 على القدرة هلم فالوسطاء السياسات العمومية، يهم الذي التحول لتفسري أساسيا شرطا وجودهم والذي ميثل املعاين

 ,Jobert B. , 1992) القطاعي والفضاء العام الفضاء أي ،العمومي ابلفعل خاصني خمتلفني فضائني الربط بني
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p.225). جمموعات أو إدارية وكاالت تعمل لدى السياسية النخب من صغرية جمموعة من يتشكل ما والوسيط عادة 

كما أن التحول اجلذري يف السياسات العمومية يف قطاع معني ما يف حلظة معينة، ما   .مهنية تعاضدايت أو مصاحل

يث التكييف يتم بواسطة الوسطاء، ح هو إال تعبري عن تكييف هذه السياسات مع اإلطار املرجعي العام. وهذا

 يشغلون دورا مركزاي يف ميكانيزمات هذا التحول.

لور كل بولتحديد جمال سياسة عمومية من خالل حتديد نطاقها اجلغرايف واالجتماعي واختيار أولوايت أهدافها 

B.Jobert  وP.Muller ( مفهوما يوضح العالقة بني اإلطار املرجعي العام واإلطار املرجعي القطاعيRGS) (Jobert 

& Muller, 1987, p.70) هذه العالقة اليت تساهم أيضا يف تفسري حتول السياسات العمومية. ومن مثة فإن التحول .

ابعتبار أن األمر  ة للفاعلني القطاعيني،يف اإلطار املرجعي يشكل قيدا، ألنه يعيق األسس املعرفية واألطر التنظيمي

يتطلب تكييف السياسات القطاعية القائمة مع اإلطار املرجعي العام اجلديد. وبعبارة أدق عند تغيري اإلطار املرجعي 

العام، فإن األمر يقتضي اخنراط اإلطار املرجعي القطاعي يف هذا التحول ومواكبته، على أساس أن هذا األخري ال 

 ن خيالف املرتكزات األساسية اليت يقوم عليها اإلطار املرجعي العام. ينبغي أ

عموما، ميكن القول أبن التحول على مستوى اإلطار املرجعي القطاعي والذي يتم تفسريه من خالل الدور احملوري 

احلديث عن  نللوسطاء، ال يهم سوى التحول على مستوى السياسة القطاعية املعنية هبذا اإلطار وابلتايل ال ميك

حتول السياسات العمومية. أما التحول على مستوى اإلطار املرجعي العام والذي غالبا ما حتكمه عوامل خارجية 

 الرتباطه بتحول السياق العام للسياسات العمومية فإنه ال يؤدي دائما إىل حتول بنيوي للسياسات العمومية.  
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 خامتة:

لعمومية  من سوسيولوجية املشاكل ا مسألة معقدة ابعتبارها نوعا العموميةة وحتليل السياسات تعد دراس، ختاما

من  الشيء الذي شجع جمموعة تنطلق من هذه األخرية لدراسة كيفية التعامل معها من طرف الفاعلني. كما أهنا

سري حتوهلا. ويف فالباحثني لبلورة جمموعة من املقارابت النظرية الكفيلة بتبسيط عملية حتليل السياسات العمومية وت

مقدمة هذه املقارابت النظرية تطرقنا للمقاربة املؤسساتية احلديثة متمثلة يف املقاربة املؤسساتية التارخيية احلديثة 

بنموذجيها اخلصوصية الوطنية ملسارات السياسات العمومية والتأثري العكسي إضافة للرباديغم واإلطار املرجعي 

 لمقاربة الفكرية. للسياسات العمومية كنموذجي ل

وابلرغم من اختالف آليات هاتني املقاربتني وكيفية تفسريمها للتحول الذي يهم السياسات العمومية، إال أنه يف 

اجململ يتسمان ابلتقارب على مستوى التحليل لدرجة أن مسألة عالقة البنية ابلفاعل ميكن صياغتها صراحة من 

ياغة ت واألطر املعرفية والفكرية وبني اجلهات الفاعلة يف عملية صنع وصخالل حتديد طبيعة العالقة بني املؤسسا

 السياسات العمومية.
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