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  هل هناك أمهية للمؤسسات البحثية؟

  تقومي تأثري معاهد السياسة العامة

  
  تقومي تأثري معاهد السياسة العامة هل هناك أمهية للمؤسسات البحثية؟ : الكتاب

  دونالد أبلسون:  املؤلف

  ٢٠٠٧/ األوىل: الطبعة

   ٣٢٥:عدد الصفحات

جيةمن منشورات مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتي
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  هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية؟ 

 تقويم تأثير معاهد السياسة العامة

  

 
 أستاذ العلوم السياسية، ومدير مركز الدراسات األمريكية  في جامعة غرب(دونالد أبلسون  :تأليف

يعمل بالتدريس والبحث في موضوعات تتعلق بالسياسات األمريكية، وجماعات المصالح، . اريوأونت

وقد عمل مستشاراً لعدد من المؤسسات البحثية والمنظمات الدولية مثل البنك . والمؤسسات البحثية

له عدد من المؤلفات حول المؤسسات البحثية ودورها في صنع السياسة، وخاصة في  .الدولي

  )يات المتحدة األمريكية وكندا، من أهمها هذا الكتابالوال

 األولى :الطبعة

 ٢٠٠٧ :تاريخ النشر

 ٣٢٥ :عدد الصفحات

 الملخص
، من دراسة مقارنة للمؤسسات البحثية في الواليات المتحدة األمريكية وكندايتضمن هذا الكتاب 

،  عن كل نوع في الدولتينوأبرز المؤسسات المعبرةخالل التعرف على مسيرة تطورها، وأنواعها، 

  .خالل المراحل المختلفة من عمرها

، من بتحليل أثر هذه المؤسسات على السياسة العامة في الدولتينويعنى المؤلف في المقام األول 

، سرد تاريخ تطور هذه المؤسساتخالل مقاربة متميزة عن المقاربات السائدة التي تتوقف غالباً عند 

مية، أو تؤكد أهميتها وتأثيرها في السياسة العامة من خالل بعض المؤشرات  التنظي أو وصف بنيتها

، فيتجاوز المؤلف ذلك إلى بحث صلة هذه دون أن توضح كيفية هذا التأثير ومحدداتهاإلعالمية، 

المؤسسات بالسياسة، ودراسة تأثيرها فيها في ضوء مزيد من العوامل المرتبطة بأولويات هذه 
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ذه المؤسسات تها، وطبيعة كوادرها، ومراحل صنع السياسة التي تكون فيها هالمؤسسات، وموازنا

أكثر تأثيراً وحضوراً، وذلك في دراستَي حالة لجوالت االنتخابات الرئاسية األمريكية، ومؤتمرات 

اإلصالحات الدستورية في كندا، حيث تظهر المؤسسات البحثية في هاتين الحالتين وهي في أوج 

  .يرها في السياسة العامةنشاطها وظهورها اإلعالمي، ولكنها تنتهي إلى نتائج مختلفة فيما يتعلق بتأث

هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية؟ فإنه يختتم بأن اإلجابة عن : ا كان المؤلف قد بدأ بالتساؤلوإذ

هذا السؤال بنعم صحيحة مثل اإلجابة بال، بحسب الموقف، وأن دراسة المؤسسات البحثية تطرح 

 .من التساؤالت أكثر مما تقدم من اإلجابات

  محتويات الكتاب

    دمةمق
 مسح لمشهد المؤسسات البحثية في الواليات المتحدة األمريكية وكندا :الفصل األول

 إطار عمل مفاهيمي: التفكير في المؤسسات البحثية :الفصل الثاني

 الفرص والقيود والحوافز بالنسبة إلى المؤسسات البحثية في الواليات :في الحلبة :الفصل الثالث

 المتحدة األمريكية وكندا

 استراتيجيات المؤسسات البحثية: التنافس في سوق األفكار :الفصل الرابع

 تقويم تأثير المؤسسات البحثية: الظهور العام والصلة بالسياسة :الفصل الخامس

المرشحون للرئاسة والمؤسسات البحثية التي قدمت :  البيت األبيضفي الطريق إلى :الفصل السادس

 لهم النصح

المؤسسات البحثية والمناظرة حول : خبراء سياسة أم أدوات سياسية :الفصل السابع

 الدستوري في كندا  اإلصالح

التأثير في السياسة والصلة بالسياسة ومستقبل المؤسسات البحثية في : خالصة :الفصل الثامن

 ندا والواليات المتحدة األمريكيةك

 المالحق

 الهوامش

 المراجع

 نبذة عن المؤلف
  


