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 مقدمــــــــــة

شاع مفيـك التنمية مثمو مثؿ التخمؼ غداة الحرب العالمية الثانية لمتعبير عف طمكح الدكؿ  

فبعد أف حصمت الكثير مف  ك السير عمى طريؽ التقدـ، المستقمة تباعا إلى تحسيف أحكاليا،

جؿ أدكؿ آسيا ك إفريقيا ك أمريكا البلتينية استقبلليا السياسي بذلت مجيكدات كبيرة مف 

ك بيذا  ، أف استقبلليا السياسي لـ يكف ىك الغاية النيائية تحرير تبعيتيا مف الخارج باعتبار

أكاف مف خبلؿ  صبح مفيـك التنمية مف المفاىيـ الشائعة ك الكثيرة االستعماؿ سكاءأ

ك أصبحت  ،الحككمات ك ىيئاتيا المختمفة أك مف خبلؿ المؤسسات الغير حككمية أك األفراد

 التنمية مفيكما منتشرا باعتبارىا كسيمة تستطيع الدكؿ مف خبلليا مراجعة التخمؼ.

مف المفكريف في مختمؼ التخصصات العممية عمى دراسة قضايا التنمية  لقد حرص الكثير

ك العكامؿ المؤدية إلييا ك  ك التعرؼ عمى الظركؼ المييئة ليا، أبعادىاتحديد محاكليف 

ك بيذا تباينت ك تعددت الرؤل  ،ك المعكقات التي قد تعترض طريقيا ،النتائج المترتبة عمييا

تعمؽ  أكحكؿ ىذا المكضكع مف زكايا عديدة سكاء تعمؽ ذلؾ بتحديد المفيـك في حد ذاتو 

اختبلؼ المدارس ك  إلىك يعكد سبب ذلؾ  ،ك مؤشرات التنمية اتجاىات أكبالمداخؿ 

 بو. ـيبرز الجانب الذم ييت أفعبلكة عمى أف كؿ فريؽ يريد  اختبلؼ األيديكلكجيا نفسيا،

لكف مع كؿ ىذه االختبلفات ينظر ىؤالء المفكريف لمتنمية بكصفيا ظاىرة كمية ليا جكانب    

كىي في جكىرىا عممية تحرير كنيضة حضارية  ،اقتصادية كاجتماعية كثقافية كسياسية

كتعبئة طاقاتيا الذاتية  ،تخميص البمداف المستقمة حديثا مف مظاىر التخمؼ إلىشاممة ترمي 

 لؤلفراد. سياسي كاجتماعي جديد يضمف إشباع الحاجات األساسية ،بنياف اقتصادم إقامةفي 
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ف إالمختمفة عمى تحقيقيا ىك الفرد فالحككمات  إليوذا كاف اليدؼ مف التنمية التي تسعى إ  

تجعؿ ما تخطط  أفالتخطيط لمتنمية ىك  أثناء –الحككمات  – األخيرةتفعمو ىذه  أفما يجب 

تطابؽ  أف،ك يكمف السبب في ذلؾ  أنفسيـالمجتمع  أفرادلو يتماشى ك تطمعات ك تكقعات 

التي ال بد منيا مف  حد المقكمات ك المتطمباتأيشكؿ  األفرادىذه الخطط كتكقعات ىؤالء 

ىذا التطابؽ يعتبر  أفكما ، صعكبات أكرض الكاقع دكف عقبات أجؿ تحقيؽ التنمية عمى أ

كبيذا  ،يـ الصعكبات التي قد تكاجو التنمية في مرحمة تنفيذىاز تذليؿ ك تق أدكاتمف  أداة

اكبا مف كتفاعبل كتج إيجابياالتطابؽ يضمف المشركع التنمكم الذم ميما كاف نكعو تقييما 

يخطط لو ال  أف ماغير كذلؾ ك ىك ما يعني  األمركاف  ، أما إذاالمجتمع أفرادطرؼ 

رض الكاقع بدكف عقبات ك مشاكؿ أف نسب تجسيده عمى إف األفراديتماشى مع تكقعات 

 تقييمو سيصطبغ بالصبغة السمبية أف ضئيؿ جدا كما

 ك عدـ الرضى عنو. 

كمجاالتيا  أبعادىالنكع معيف مف التنمية بمختمؼ  األفرادالحديث عف تكقعات ك تطمعات  إف

كالسمبية عف ما يخطط لو إلنجازه كتجسيده كما  اإليجابيةجانب الحديث عف التقييمات  إلى

الحككمي في المجاؿ التنمكم مف عدمو يتضمف  األداءيترتب عف ىذا التقييـ مف رضى عف 

السمطة كدرجة القبكؿ بو  أداءالتي تحدد قيمة  لما يعبر عنو مفيـك الثقافة السياسية إشارات

 أنماطالتفكير كالشعكر مف خبلؿ التطكرات السائدة حكؿ  أشكاؿكما تتضمف  ،استبعاده أك

التمثبلت المرتبطة بالسمطة كالعبلقة  القيادة كالحكـ كتسيير الشأف العاـ المحمي كالكطني ك

 بيا.
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سنحاكؿ تسميط الضكء عميو في دراستنا ىذه  ما تـ عرضو في الفقرتيف األخيرتيف ىك ما إف

 الطمبة الجامعييف الجزائرييف التنمية مف خبلؿ  مف خبلؿ الكقكؼ عمى مكاقؼ ككجيات نظر

الثقافة السياسية تتككف بدكرىا مف عدة ثقافات  أفعمى اعتبار  ىـ،الثقافة السياسية التي تميز 

  فرعية

الحككمي التنمكم في مختمؼ مجاالتو السياسية ك االجتماعية ك  ضع األداءك بيذا ن 

 .الطمبة الجامعييف مف خبلؿ ثقافتيـ السياسيةتقييـ المحؾ  عمىاالقتصادية 

منيا  األكؿمعالجتنا ليذه الدراسة سيتـ تناكليا كفؽ ستة فصكؿ متباينة اتخذنا الفصؿ  إف

جانب تحديد  إلى ،الدراسة أىداؼك  ةأىميك  اإلشكاليةلعرض مكضكع الدراسة المتشكؿ مف 

 المفاىيـ كمنيج الدراسة.

التراث النظرم  إلىجانب ىذا الفصؿ خصصنا ثبلثة فصكؿ نظرية تطرقنا فييا  إلى

خصصناه لمتعريؼ بالثقافة السياسية كما  فالفصؿ األكؿ منو أدبياتيا ، تغيرات الدراسة كمل

إلى  ،ظرية التي تناكلت المفيـك بالدراسةالنية كالمداخؿ يدكر في فمكيا مف مفاىيـ أساس

 .كظائفياجانب أبعاد الثقافة السياسية ك 

كظائؼ الثقافة السياسية، إلى جانب التطرؽ لمعكامؿ المؤثرة ل تعرضنا فيوأما الفصؿ الثاني 

، كىذا عمى أنماطيا، ككذلؾ اإلشارة لمعبلقة القائمة بيف الثقافة السياسية كالتنشئة السياسية

ار أف ىذه األخيرة ىي التي تصنع كتخمؽ نكعا معينا مف الثقافة السياسية لدل الفرد باعتب

 ،كعمى ىذا األساس كاف لزاما عمينا التعرض ليا بالدراسة حتى لك كاف بشيء مف اإليجاز

أما الفصؿ الثالث منو خصصناه لمتعرض لمفيـك التنمية الذم اشتمؿ عمى مجمكعة مف 
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ىذا ، أسس التنميةك إلى جانب مبادئ  ،مراحؿ ك خطكات التنمية المباحث تطرقنا فييا إلى

ىـ أككذلؾ التطرؽ إلى  ،ىـ النظريات التي تناكلت التنمية بالدراسةأباإلضافة إلى ذكر 

 معكقات التنمية.

التي كانت منطمقا لدراستنا فرض عمينا النزكؿ إلى الميداف  كلئلجابة عف التساؤالت

كعميو  لنتخذ مف البيانات كالمعمكمات التي تـ جمعيا منو محاكلة لئلجابة عمى ىذه التساؤالت

عمى فصميف اثنيف الفصؿ األكؿ منو اشتمؿ عمى اإلجراءات  اشتمؿ الجانب الميداني لمدراسة

البيانات كالعينة ككيفية اختيارىا، أما الفصؿ الثاني منو فقد  المنيجية كاألداة المتبناة في جمع

إلى جانب عرض نتائج الدراسة المتمثمة في اإلجابات  ،خصص لعرض البيانات كتفسرىا

 المختمفة التي أدرجت في بداية الدراسة.  
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 إشكالية الدراسة: :أوال

كجو عاـ إلى لقد أضفت الخبرات المتراكمة لدل المختصيف كالعامميف في ميداف التنمية ب

ف الفرد ىك ىدؼ التنمية كمحكرىا في الكقت نفسو، كاٌنو ال يمكف أف قناعة مفادىا أترسيخ 

شراؾ ىذا الفرد فيو كذلؾ بتحريؾ د إلى إقحاـ شكؿ مف أشكاؿ التنمية إاٌل إذا عميستقيـ أم  كا 

المشاركة، كجعمو يدرؾ بأٌف لديو إمكانية التخطيط لنمط حياتو بشكؿ كتحسيسو بأىمية  شعكره

 أفضؿ.

ىذا الحديث يتضمف إشارة كاضحة كصريحة عمى أىمية كضركرة المشاركة الفعالة  إفٌ 

العممية التنمكية التي تسعى السمطة إلى تجسيدىا  ، كالذم ىك المكاطف فيلمفرد اإليجابيةك 

ى إشارة ضمنية غير صريحة إلى كجكد جممة مف المقٌكمات ا يتضمف كذلؾ عمكتحقيقيا، كم

فبالنسبة لمثقة فإٌنو  اإليجابيتتجٌمى في عنصرم الثقة كالكعي  ،شاركةالتي تدفعو إلى تمؾ الم

تكفر مساحة معتبرة مؿ تنمكم ميما  كاف نكعو إذا لـ تمكف لممكاطف أف يشترؾ في أم ع يال

القائمة عمى المشركع التنمكم كالتي ىي السمطة التي و كبيف الجية مف الثقة المتبادلة بين

مع  اقتناع المكاطف بما يقـك بو باالشتراؾ لفيشير إلى مد ابياإليجأٌما الكعي ، تمثمو 

 السمطة، ثـ فكؽ ذلؾ تفاعمو إيجابيا مع ما يقـك بو .

كيمقى الضكء  ،ما تقدـ طرحو يضعنا أماـ معادلة أطرافيا المكاطف كالسمطة كالتنميةإف 

متطمبات كأحد  تحديدا عمى نكع الثقافة كالنظرة التي يحمميا لمكاطف اتجاه السمطة، كىذا

 االىتماـ المشترؾ كالتفاعؿ المستمر، كتنمية سبؿ التكاصؿ كاالٌتصاؿالتنمية التي تشترط 
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ىك ما عٌبر عنو بتضافر جيكد المكاطنيف مع الجيكد الحككمية بما يحقؽ في النياية  ك 

 جماعاتو. إحداث التغيير المرغكب كالرفاىية ألفراد المجتمع ك

دكر الجيكد الحككمية في عضد عنى جيكد المكاطنيف ككيؼ ليا أف تإذا أردنا أف نقؼ عند م

كالتي تعني في أبسط  ،يتضمف بالضركرة حٌدا مف الثقافة السياسية وتنمية المجتمع سنجد أن

الكالء  ،رؼ كاآلراء كاالتجاىات السائدة نحك شؤكف الحكـ كالسمطةاصكرىا مجمكعة المع

مكيفية أيضا منظكمة المعتقدات كالرمكز كالقيـ المحٌددة ل ، كتعنيكالمشاركة، الشرعية كاالنتماء

كالعبلقة  ،مجتمع معٌيف الدكر المناسب لمحككمة كضكابط ىذا الدكر أفراد التي يرل بيا

.  المناسبة بيف الحاكـ كالمحكـك

تمؾ الثقافة التي تطكرىا  ،ما كاف لكٌؿ مجتمع خصكصية تعكسيا ثقافتو السائدة بيف أبنائول

ككاقعو  ،و التاريخي كالحضارمالتي اكتسبيا عبر ميراث القيـ كالمفاىيـ كالمعارؼمجمكعة 

بل عف المؤثرات يعة النظاـ االقتصادم كالسياسي فضالجغرافي كالتركيب االجتماعي، كطب

كلما كانت الثقافة السياسية  ،الخارجية التي شكمت خبراتو كانتماءاتو المختمفة مف جية

عدة ثقافات  فرعية مختمفة عف و العامة التي تتككف بدكرىا مف تلممجتمع جزءن مف ثقاف

باختبلؼ محؿ اإلقامة كالمينة كالمستكل االقتصادم  كالحالة التعميمية  ،بعضيا البعض

و أف تكغيرىا مف العكامؿ التي تفرض ىذا االختبلؼ مف جية أخرل ، فإف ما يمكف مبلحظ

بيف المكاطنيف نتيجة االختبلؼ في تقييـ  ىناؾ اختبلؼ في االتجاىات كاآلراء السياسية

 إيجابيمنيـ لدييـ تقييـ ؤكليف، إذ نجد البعض ساألدكار التنمكية التي أككمت لمقيادات كالم

لى ، كىك التقييـ الذم مف شأنو أف يعٌزز أكاصىذه األدكار اتجاه ر الثقة كالكالء لمسمطة، كا 
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يف بما تقـك بو السمطة يـ غير مبالنك أجانب ىؤالء نجد البعض اآلخر لدييـ تقييـ سمبي أ

نجازاتك مف أدكار  كىك التقييـ الذم  قد يؤثر عمى درجة كمستكل الثقة  ،تتصؿ بالتنمية ا 

 كالكالء لمسمطة.

إيجابية اتجاه األدكار التنمكية لمسمطة كيضـ أفرادا  إٌف المجتمع الذم يضـ أفرادا حامميف لقيـ

ال  اإليجابي، نتيجة ىذا التقييـ تحقيؽ التنمية المنشكدةالرغبة في العمؿ عمى حامميف لقيـ 

ا المجتمع الذم غابت لدل أمٌ ، بمجتمع اإلنجاز دافيد ماكميالندمكف كصفو إال كما كصفو ي

حاؿ ككضع التنمية فيو يختمؼ عف المجتمع المذككر غالبية أفراده ىذه المقٌكمات مف القيـ ف

 آنفا.

مف المجتمعات  اشترؾ مع غيرىف المجتمعات التي تلجزائر كاحدة مكعمى اعتبار أف ا

مجتمع خصكصية تعكسيا ثقافتو السائدة بيف في المسممات التي مفادىا أف لكؿ األخرل 

كأف الثقافة السياسية فيو تتبايف إلى ثقافات فرعية، فإننا سنحاكؿ تسميط الضكء عمى  ،أفراده

مكاقفيـ ككجيات نظرىـ لمتنمية بأبعادىا  الثقافة السياسية لمطمبة الجامعييف مف خبلؿ معرفة

فتنا البحثية تتمحكر بشكؿ جكىرم في التساؤؿ الذم كبيذا تككف كق ،كمجاالتيا المختمفة

 يمي: ما ىي نظرة الطمبة الجامعييف الجزائرييف لمتنمية مف خبلؿ ثقافتيـ السياسية ؟ه ما مؤدا

 :كاآلتيىي  تساؤالت فرعية كسنحاكؿ اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ مف خبلؿ طرح ثبلثة

 : اؤل الفرعي األولـالتس

 التنمية في بعدىا السياسي ؟ الجامعييف نحك لطمبةاجية نظر  ما ىي ك -
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كتتـ محاكلة اإلجابة عف ىذا التساؤؿ بالتعرض لبعض المؤشرات ذات الصمة بيذا البعد 

مناقشة القضايا  ،ككميةالح، مشاركة الجيكد االنتماء إلى األحزاب ،كالمشاركة في االنتخابات

حدد لنا كجيات مف المؤشرات التي بإمكانيا أف ت رىا، حضكر االجتماعات ك غيالسياسية

 نظر مبحكثينا حكؿ ىذا البعد مف التنمية.

 التساؤل الفرعي الثاني:

 االجتماعي ؟ التنمية في بعدىا الجامعييف نحك لطمبةاما ىي كجية نظر  -

نو مف خبلؿ إثارة المؤشرات التي ترتبط بشكؿ قكم بيذا كىذا التساؤؿ سنحاكؿ اإلجابة ع

 التعميـ كالسكف. ،عمؽ بمؤشر الصحةتالبعد ك ت

 التساؤل  الفرعي الثالث :

 لطمبة الجامعييف نحك التنمية في بعدىا االقتصادم ؟ما ىي كجية نظر ا -

أف  سنحاكؿ اإلجابة عف ىذا التساؤؿ مف خبلؿ التعرض لبعض المؤشرات التي مف شأنيا

مكانية إنتاج بعض ما  تساىـ في ىذه اإلجابة كمؤشر التكظيؼ، ك القدرة الشرائية لممكاطف، كا 

نستكرده، مستكل الخدمات المجتمعية، مجيكدات الحككمة في مجاؿ تكفير مناصب العمؿ 

 كمكافحة عمالة األطفاؿ.

مو يمكف لتكضيح أبعاد دراستنا سنضع بيف يدم القارئ مخططا تكضيحي يبيف ذلؾ، لع ك

مف إعطاء نظرة خاطفة كعامة عمى مكضكع الدراسة.



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الجانب االقتصادي

 الثقافة  السياسية لمطالب  

 الجانب السياسي  

 المشاركة في االنتخابات 

التنمية   الجانب االجتماعي   

 مشاركة الجيود الحكومية 

 حضور االجتماعات 

مناقشة القضايا السياسية 

األحزاباالنتماء إلى   

عميمالت  

 الصحة

 السكن

 القدرة الشرائية

 إنتاج بعض ما يستورد

 مستوى الخدمات 

 التوظيف 

 مخطط تكضيحي مف إعداد الباحث  مكافحة عمالة األطفال

 من حٌث نحو 



10 

 

 و أىدافيا أىمية الدراسة: ثانيا

 أىمية الدراسة: 1

قبؿ البداية في ذكر األىمية التي دفعتنا إلى اختيار ىذا المكضكع بالدراسة، جدير بنا أف 

حسب حدكد  -النسبي نتطرؽ إلى نقطة استكقفتنا في مناسبات عٌدة، كىي نقطة القصكر

في معالجة الكثير مف المكضكعات التي تتصؿ بعمـ االجتماع السياسي ىذا  -اطبلعنا

 بالمقارنة بغيره بيف مجاالت عمـ االجتماع األخرل.

إٌف ىذا القصكر حسب رأينا يرجع إلى عكامؿ عدة شاركت في قمة اإلنتاج كالبحث في قضايا 

اعتقاد الكثيريف مف المختصيف في عمـ االجتماع أف المختمفة، كلعؿ مف ضمف ىذه العكامؿ 

مجاؿ االىتماـ بدراسة الظكاىر كالمشكبلت السياسية يرتبط أساسا بالعمـك السياسية 

كالمختصيف بيا، كلكف لك تكافرت الدراية كالجرأة عمى إثارة مثؿ ىذه المشكبلت كالقضايا مف 

 سياسة شيئا لو امتداد أك شمكلية ييتـٌ  بو.طرؼ الميتميف بعمـ االجتماع ال يكاد يبقى لعمـ ال

تكمف أىمية تناكلنا ليذا المكضكع بالدراسة في ككنو يضـ كيشمؿ أحد المكاضيع الحيكية 

كالبارزة التي تفرض نفسيا بالقكة لمعالجتيا كدراستيا خاصة في المجتمعات النامية، كنشير 

 بو إلى مفيكمي الثقافة السياسية كالتنمية.

االلتفاتة لمثؿ ىذه المكاضيع في أم مجتمع مف األمكر الضركرية كذات  األىمية إذا كانت 

القصكل لما ليا مف كزف ثقيؿ مف ناحية التأثير عمى مدار مجريات الحياة المجتمعية في 

صكرىا الشاممة سكاء تعمؽ بشقيا السياسي أك االقتصادم أك االجتماعي فإف إثارة ىذا 

رم يعتبر أكثر مف ضركرة كمطمبا ال بٌد منو، لما يتكفر عميو المكضكع في المجتمع الجزائ
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ىذا األخير مف تمٌيز كخصكصية بالمقارنة مع الكثير مف المجتمعات األخرل، فالجزائر مف 

جية تعد إحدل الدكؿ الحديثة االستقبلؿ مف التبعية االستعمارية، ككاحدة مف البمداف التي 

ية لتتجاكز عقبات التخمؼ كمسح الصكرة المشكىة تريد أف تشؽ طريقيا نحك تحقيؽ التنم

التي خٌمفيا االستعمار، كمف جية أخرل تتميز بككنيا عاشت تحكؿ ديمقراطي  مشيكد في 

 نفتاح السياسي فييا الزاؿ فتيىاالسنكات األخيرة، كىك ما يعني أف عيمىرى الديمقراطية كاال

م كاف لزاما مٌنا أف نقؼ عند ىذه بياتيف الميزتيف التي تجتمع في المجتمع الجزائر  ك 

الخصكصية بالدراسة كالبحث، ألف تطكر المجتمع كاالرتقاء كالكصكؿ بو إلى تحقيؽ التنمية 

المنشكدة ال يمكف أف يتحقؽ إاٌل بإجراء حكاجز بيف الحيف كاآلخر ليس بيدؼ التكقؼ عف 

خذ مساحة مف االستمرار في كضع خطط التنمية كعدـ المكاصمة فييا، كلكف مف أجؿ أ

الزمف لمراجعة مسيرة التنمية لمكقكؼ عند األخطاء كالعقبات  مف أجؿ تجاكزىا في المراحؿ  

القادمة أك المحافظة عمى اإلنجازات كالنجاحات لتحقيؽ انطبلقة أخرل تحمؿ نفس  نجاحات 

 المرحمة السابقة.

فة السياسية السائدة لدل أفراد فالمكضكع الذم بيف أيدينا يقدـ محاكلة تحميمية لمعبلقة بيف الثقا

المجتمع كبيف التنمية كغاية قصكل، فنكعية الثقافة السائدة تعكس مدل تكقعات المكاطنيف 

مف السمطة السياسية، كما ينبغي أف تقـك بو في تمبية الحاجات كاألىداؼ التي يتطمعكف 

االرتباط بيف الطبقة إلييا، فالمكاطنكف الذيف يحممكف قيـ المشاركة كالكالء، كيزيد فييـ 

الحاكمة التي تممؾ السمطة لتصؿ إلى درجة التفاعؿ اإليجابي بيف الطرفيف كتسكدىـ قيمة 

الثقة العالية بينيما، فإف ذلؾ مف المؤكد أنو يرمي إلى بمكغ مرامي عديدة مختمفة، سكاء ما 
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مؽ منيا باتساع فرص تعمؽ منيا بتكفير المناخ المبلئـ لعممية التعبئة االجتماعية، أك ما التع

مشاركة المكاطنيف في الحياة االجتماعية ، كىذه المظاىرة تدخؿ ضمف المتطمبات األساسية 

لتحقيؽ التكامؿ مف جية، كتحقيؽ التنمية بأكسع معاينيا مف جية أخرل، ىذا ألف الثقافة 

 السياسية ذات القيـ اإليجابية تعد مطمبا أكثر ضركرة لنجاح برامج التنمية.

المجتمع الذم يحمؿ مكاطنكه ثقافة سياسية تسكدىا قيـ الشؾ كعدـ الثقة كاإلحساس  أما

بالنفكر مف السمطة نتيجة عدـ التزاـ قياداتيا بما يتكقعو ىؤالء المكاطنيف مف مردكد تنمكم 

فإٌف ذلؾ  سيؤثر ال محالة عمى سمكؾ أفراد ىذا المجتمع، كىك ما قد يجعميـ سمبييف في 

 المشاركة  في العممية التنمكية بشتى أشكاليا كصٌكرىا.تكجياتيـ إزاء 

أماـ ىذه المعطيات المرتبطة بالثقافة السياسية كمكقع التنمية منيا مف ناحية التأثير  ك

 كالتأثر، فإنيا تبرز بحؽ مدل حيكية ك أىمية المكضكع الذم اخترناه لمدراسة. 

 الدراسة أىداف  :2

حثو الحصكؿ عمى شيادة عممية معينة، لكٌنو في الكقت صحيح أٌف الباحث يسعى مف كراء ب

 ؿ العمؿ الذم ىك بصدد البحث فيو نفسو يضع أىدافنا بحثية يصبك إلى تحقيقيا مف خبل

كبيذا فإٌنو مف خبلؿ كصؼ كتحميؿ طبيعة العبلقة القائمة بيف الثقافة السياسية لمطالب 

ير عمى اآلخر. فاألداء التنمكم الجامعي، كالعممية التنمكية سنكشؼ عف تأثير كؿ متغ

لمسمطة يفرز نكعنا معيننا مف الثقافة السياسية، إما في اٌتجاىيا اإليجابي الذم يسيـ في خمؽ 

ركح المشاركة الفٌعالة كتييئة الجيكد لتحقيؽ طمكحات المجتمع، أك في اٌتجاىيا السمبي الذم 

 يمٌثؿ مظيرنا مف مظاىر أزمة تحقيؽ التنمية.
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ى ىذا الكصؼ كالتحميؿ سنبرز أحد أىـٌ العكامؿ المساىمة في بناء المجتمع بناءن عم ك

كتطكره مف خبلؿ تجسيد التنمية المنشكدة أال كىي الثقافة السياسية، كالتي بحؽ تعد طرفنا 

 بارزنا في معادلة التنمية.

عنا في كما أٌننا نيدؼ مف خبلؿ ىذه الكقفة البحثية المتكاضعة أف نقدـ كلك إسيامنا متكاض

مجاؿ البحث عف الثقافة السياسية بالمجتمع الجزائرم، كىذا بعد أف لمسنا كجكد افتقار في 

 ىذا الجانب حسب جيكد اٌطبلعنا.

 تحديد مفاىيم الدراسة :ثالثا

تجريدات ذىنية يحددىا  ك أتصكرات  األمرحقيقة في المفاىيـ ك المصطمحات العممية ىي 

حكؿ الكاقع ك مظاىره  آراءىـك  أفكارىـتصاص لمتعبير عف االخ أىؿالعمماء ك المفكريف ك 

فكمما تطكرت صياغة المفاىيـ في عمـ مف العمـك ك استطاع الميتمكف الكصكؿ ، المختمفة 

ف ذلؾ يدؿ بشكؿ عاـ عمى تقدـ المعرفة في ىذا العمـ ، ك قدرتيا إف، مفاىيـ جديدة  إلى

 عمى مكاجية العديد مف المشكبلت الكاقعية .

تفاعبلتيـ ك حكاراتيـ  أثناءالمجتمع  أفرادذا كاف تحديد المفاىيـ في لغة الحياة العادية بيف إ

 كثر مف ضركرة في لغة البحث العممي.أف ذلؾ يصبح إف ،الضركرية األمكرمف 

ف نقؼ عند المفاىيـ المحكرية في أىذا العنصر  األىمية سنحاكؿ فيك بناءا عمى ىذه 

ممكف مف المبس أكبر قدر مف المفاىيـ ذات الصمة بيدؼ رفع  الدراسة ك ما ارتبط بيا

 .كالغمكض
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 التنمية  تعريف :1

سنحاكؿ التعرض لمفيكمي  ،قبؿ الخكض في التعريفات المختمفة التي اتصمت بمفيـك التنمية

ف ىذيف المفيكميف ألككف ، الحدكد الفاصمة بينيا إلى اإلشارةمع  بالتعريؼ،النمك ك التغير 

 .حد التداخؿ بينيا إلىك يصؿ  األحيافبمفيـك التنمية في معظـ  يرتبطاف

التقدـ  إلىىناؾ اختبلؼ بيف مفيـك النمك ك التنمية ، فالنمك يشير النمو و التنمية : - أ

التنمية فيي  أماالعفكم دكف تدخؿ متعمد مف قبؿ الفرد ك المجتمع ،  أكالطبيعي  أكالتمقائي 

 النمك بصكرة سريعة في اطار خطط مدركسة  إحداث ىإلالعمميات المقصكدة التي تسعى 

 . 1ك في حدكد فترة زمنية معينة 

ك زيادة في النكع ك الكـ في سمسمة مف المراحؿ  مستمر،النمك ىك عممية نضج تمقائي ك 

دفعة قكية تحركيا قدرات  إلىك تحتاج  اإلنسانية، لئلرادةالتنمية فيي تخضع  أما، الطبيعية

 .2حالة حركة ك تقدـ إلىخرج المجتمع مف حالة رككد خبيرة ت إنسانية

 التنمية:التغير و  - ب

شيء يمكف مبلحظتو  أمختبلؼ في معنى اإل إلىيشير  : "نوأالتغير ب جورج لندبرجعرؼ 

 . 3" في فترة  زمنية معينة

 

 

                                                             
 .23ص  ،2006 ،1ط لبناف، النشر،المؤسسة الجامعية لمدراسات ك  اإلسبلمي،التنمية في الفكر  العسؿ:إبراىيـ حسيف  1
 .187ص  ،1986، 2ط بيركت، لبناف،مكتبة  الجتماعية،امعجـ مصطمحات العمـك  بدكم:احمد زكي  2
 .36، ص  1985، 1األردف ، ط –دار مجدالكم  –محمد الدقس : التغير االجتماعي بيف النظرية ك التطبيؽ  3
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 ك التغير ظاىرة طبيعية تخضع ليا مظاىر الككف ك شؤكف الحياة مف خبلؿ التفاعبلت 

ك التغير ال يؤدم  ،1تغير دائـ  إلىت ك التبادالت االجتماعية ك التي تفضي ك العبلقا

بمعنى  تأخراك قد يككف ، نو قد يككف تقدما أ أم، التقدـ ك االزدىار إلىبالضركرة ك الحتمية 

بخطى  األفضؿبينما التنمية غرضيا االنطبلؽ نحك  ،2خر مخالؼ آ إلىالتحكؿ مف كضع 

 مستقيمة صاعدة .

تطرؽ لمفيكمي النمك ك التغير ك تكضيح الحدكد الفاصمة بينيا ك مفيـك التنمية بعد ال

 اصطبلحا.مفيـك التنمية لغة ك  إلى سنتطرؽ

ذا القيت عمييا حطبا إك نميت النار  ،رنتشااإلالتنمية لغة معناىا " النماء" بمعنى الزيادة ك 

 3تراكـ ك كثر  أمك زكيتيا بو ، ك يقاؿ نما الزرع ك الكرد 

اختبلؼ المفكريف ك المختصيف في  إلىمفيـك التنمية اصطبلحا فتشير النظرة الكمية  أما

النظرم لصكغ المفيـك  ستناداالتبايف  إلىذلؾ  إرجاعتعريفيا كؿ حسب تخصصو ، ك يمكف 

ك ىذا ما دفع بعض  ،أساليبياالتي تستند الييا عمميات التنمية ك  األيديكلكجياتك تبايف 

 إعطاء أحاكؿسكؼ ال  إننيالقكؿ في بعض المكاقؼ "  إلى روين ساندرزآ  الدارسيف مثؿ

فضؿ اف اترؾ ىذا المصطمح ليعني ما يعنيو حسب ما أتعريؼ محدد دقيؽ لمتنمية . لكني 

 . 4"الصيف أكالشيمي  أكاليند  أك أفغانستافيريد كؿ دارس سكاء في 

                                                             
 . 43، ص 2005المكتب الجامعي الحديث ، مصر ،  –محمد عبد الفتاح محمد : األسس النظرية لمتنمية االجتماعية  1
 .24ص  سابؽ،مرجع  العسؿ،حسيف  إبراىيـ 2
، ص  2004،  1الربيع ، الديمقراطية بيف التأصيؿ الفكرم ك المقاربة السياسية ، دار الحامد لمنشر ، األردف ، ط فايز 3

77 . 
 .37ص  ،2003 مصر، الحديث،المكتب الجامعي  التنمية،دراسات في عمـ االجتماع  كريشو:عبد الرحيـ تماـ أبك  4



16 

 

" انبثاؽ ك نمك كؿ  أنياحيث يرل  مإبراىيسعد الدين تعريؼ  دالتنمية نجمف بيف تعريفات 

سكاء كاف  ، ك الطاقات الكامنة في كياف معيف بشكؿ كامؿ ك شامؿ ك متكازف اإلمكانيات

 . 1جماعة مجتمعا "  أكىذا الكياف فردا 

في تعريفو لمتنمية عمى بعض التكجيات خاصة منيا قضية العدالة  إبراىيمسعد الدين يركز 

لكامنة لدل الفرد في المجتمع  مف خبلؿ البلمركزية ك الحد مف ك تفجير الطاقات البشرية ا

األكؿ إلزالة كؿ العكائؽ  : ك يصاحب ىذا التعريؼ شرطاف أساسياف، المركزية الحككمية 

، ك الشرط الثاني ىك  فالذاتية الكامنة داخؿ كياف معني اإلمكانياتالتي تحكؿ دكف انبثاؽ 

 حدكدىا المثمى . إلىالذاتية  اإلمكانياتد عمى نمك ىذه تكفير الترتيبات المؤسسية التي تساع

 ف العائؽ الرئيسي في عممية التنمية ىك االستغبلؿ بكؿ صكرهأ إبراىيمسعد الدين ك يقكؿ 

حيث ينمك الكياف ، ألخرلجماعة  أك آلخرك عمى كؿ مستكياتو سكاء كاف استغبلؿ مجتمع  

الييكمية لتحقيؽ  أكالعكائؽ البنائية  إزالةف إف ، المستغؿ عمى حساب الكياف المستغؿ كبالتالي

 كاإلشباعالميني كمستكل الدخؿ  كاإلنجاز، المساكاة في فرص الحياة في الصحة كالتعميـ 

تكسيع فرص  إلىالمادم كالركحي ىذا مف ناحية ، ك خمؽ الترتيبات الييكمية التي تؤدم 

عية بالعمـ ك التكنكلكجيا ك التنظيـ المادية ك االجتما ةالبيئفي  األمثؿالحياة بالتحكـ 

لمفيـك التنمية ك يشكبلف مضمكنيا  األساسيتافىما الركيزتاف  أخرلاالجتماعي مف ناحية 

 .2اإلجرائي

                                                             
 .46ص  اإلسكندرية،منشاة المعارؼ  القكمي،يؿ جامع: التنمية في خدمة األمف محمد نب 1
 . 53المرجع نفسو ، ص 2
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ىي العممية التي تبذؿ بقصد ككفؽ سياسة  عامة "يا أنعرفيا ب عبد المنعم شوقي أما

في مجتمعات محمية  اسكاء كانك تطكر كتنظيـ اجتماعي كاقتصادم لمناس كبيئاتيـ ،  إلحداث

ف يكتسب أعمى ،المنسقة  األىميةعتماد عمى المجيكدات الحككمية ك قكمية باإل أك إقميميةـ أ

 ."كبر عمى مكاجية مشكبلت المجتمع نتيجة ليذه العمميات أكؿ منيا قدرة 

ف ىي " عممية مجتمعة تراكمية ، تتـ في اطار نسيج م محمد توفيق صادقك التنمية عند 

 بسبب متبادؿ بيف العديد مف العكامؿ االقتصادية ك االجتماعية  ، الركابط بالغ التعقيد

الحصيمة النيائية  إفىدفيا النيائي ك كسيمتيا الرئيسية ،  اإلنساف،  كاإلداريةك السياسية 

 عمى الجكانب االقتصادية  أليذه العممية ليست مجرد حاصؿ جمع التغيرات التي تطر 

ك التي تشكؿ كؿ منيا عامبل ، بؿ حصيمة نسيج التفاعبلت المتبادلة بينيا  ةك االجتماعي

كؿ جانب مف  أىميةك بالتالي  تأثرثر ك أك تتكقؼ درجة ، ف كاحد آمستقبل ك تابعا في 

مف جية ، جكانب ىذه العممية المجتمعية عمى الظركؼ ك التي تتـ في ظميا عممية التنمية 

 . 1"  أخرلرة التنمية مف جية ك عمى الشكط الذم قطعتو مسي

 الفاعميف غانـ في تعريفو لمتنمية بالتركيز عمى الناس باعتبارىـ  السيد عبد المطمبك اتجو 

ك عبلقة ذلؾ  أدكاراالجتماعية التي يشكمكنيا ك عمى ما يقكمكف بو مف  األكضاععمى  ك

 كارىـأدنيا " دراسة الفاعميف ك أحيث عرفيا ب، المجتمع الذم يعيشكف فيو

                                                             
 .25ص  سابؽ،مرجع  العسؿ،إبراىيـ حسيف  1
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في  أك ، في تحقيؽ االندماج في المجتمع باإلسياـاالجتماعية في عبلقاتيـ  أكضاعيـك  

 . 1تحميؿ ك تفكؾ المجتمع 

اف النيضة ىي دراسة ، فالتنمية ال تقتصر  إلىىـ ما يؤخذ عمى ىذا التعرؼ انو يشير أف إ

ي تستيدؼ االرتقاء بالفرد عمى الدراسة بؿ تمتد لتشمؿ التخطيط ك التنفيذ ك تقييـ البرامج الت

  األدكار إلى أشارلكنو ، نو لـ يكضح اليدؼ مف ىذه التنمية أكما ، في المجتمع 

 أكالفاعميف باعتبارىـ يشكمكف الجانب االجتماعي الذم تتعمؽ ك االجتماعية  األكضاعك 

عمى ف الخدمات االجتماعية التي تقدـ لمفاعميف تساعد أك ىذا يعني ، تتصؿ بو التنمية 

 االجتماعية التي يشغمكنيا . باألكضاعالتي ترتبط  باألدكارتنمية قدراتيـ حتى تمكنيـ القياـ 

 المجتمع ك جماعاتو  أفرادنيا " عممية تعبئة ك تنظيـ جيكد أالتنمية ب صالح العبدك يعرؼ 

 ك تكجيييا لمعمؿ المشترؾ مع الييئات الحككمية بأساليب ديمقراطية لحؿ مشاكؿ المجتمع

ك مقابمة احتياجيـ باالنتفاع  ثقافيا،اجتماعيا ك اقتصاديا ك صحيا ك  أبنائوك رفع مستكل  

 ."ك الفنية ك المالية المتاحة  البشرية،الكامؿ لكافة المكارد الطبيعية ك 

نيا " التحريؾ العممي المخطط لمجمكعة مف العمميات أفيعرفيا ب عبد اليادي الجوىري أما

جؿ أر المستيدؼ مف يمعينة لتحقيؽ التغي أيديكلكجيةخبلؿ  فادية ماالجتماعية ك االقتص

 . 2لييا " إحالة مرغكب الكصكؿ  إلىاالنتفاؿ مف حالة غير مرغكب فييا 

مجمكعة مف المتغيرات الجذرية في مجتمع  حداثإىي "  حامد القرنشاويك التنمية عند 

المستمر بمعدؿ يضمف التحسف  ذلؾ المجتمع القدرة عمى التطكر الذاتي إكسابمعيف بيدؼ 
                                                             

 .44ص  ،1981 الشرؽ، القاىرة،مكتبة نيضة  السياسية،دراسة في التنمية  ، غانـالسيد عبد المطمب  1
 .111، ص 1984راسات في التنمية االجتماعية ، مكتبة النيضة الشرؽ ، القاىرة ، عبد اليادم الجكىرم ك آخركف : د 2
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، بمعنى زيادة قدرة المجتمع  عمى االستجابة لمحاجات  أفرادهالمتزايد في نكعية الحياة لكؿ 

تمؾ  إشباعبالصكرة التي تكفؿ زيادة درجات  ألعضائوك الحاجات المتجددة  األساسية

ع ذلؾ الحاجات عف طريؽ الترشيد المستمر الستغبلؿ المكارد المتاحة ك حسف تكزي

 1االستغبلؿ "

ىي "  1956ـ المتحدة عاـ مكرد في التعريؼ الذم اصطمحت عميو ىيئة األ أماك التنمية 

المجتمع بيدؼ خمؽ ظركؼ  أفرادالعممية التي يمكف بمقتضاىا تكجيو كافة الجيكد لجميع 

 مة في المجتمعات المحمية ك مساعدتيا عمى االندماج في حياةئاجتماعية ك اقتصادية مبل

 ما يمكف " . بأقصىفي تقدميا  اإلسياـالمجتمع ك 

لمتنمية ، ك يمكف مف خبلؿ ىذا  األساسيةيحدد الجكانب  ألنوخاصة  أىميةف ليذا التعريؼ إ

حتى يعتبر المشركع  اإلمكافف تتكفر قدر أيجب  أساسيةالتعريؼ اف نميز بيف ثبلثة مبادئ 

 مشركعا لمتنمية .

ف تككف جزءا مف سياسة المجتمع التي أت التنمية يجب ف مشركعاأ: ىك  األول المبدأ -

 رتقاء بالمجتمع ككؿ.ك اإل لئلصبلحتتمثؿ في خطة قكمية شاممة 

 عممية اجتماعية أنيا ، أمف التنمية عممية تغيير مستـ ك شاممة أ: ىك  الثاني المبدأ -

جتماعي ك ليست مجرد عممية اقتصادية ، ك ىك ما يعني ضركرة الربط بيف التخطيط اال  -

 ك االقتصادم .

                                                             
1

 .25، ص  1999القرنشاوي حامد : تساؤالت حول اقتصادٌات التعلٌم و قضاٌا التنمٌة فً الوطن العربً ، الكوٌت ،  
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 1ضركرة تعاكف ك اشتراؾ جميع فئات المجتمع في تنفيذ مشاريع التنمية :الثالث المبدأ -

المعيشية ك تحقيؽ  األحكاؿالتنمية ىي " نشاط منظـ لتحسيف أف  مايدن آرثرك يرل   -

 المجتمع " . ألىاليالتكامؿ االجتماعي ، ك ذلؾ مف خبلؿ الجيكد الذاتية 

 أكشيء مرغكب فيو  إلىنيا " التغيير مف شيء غير مرغكب فيو أب يب روبفيمك عرفيا 

 تتفؽ ك القيـ التي يعتنقيا المجتمع " . أىداؼىي التكجيو الفعمي البناء لتحقيؽ 

ىذه العممية تحدث عمى شكؿ سمسمة مف  أفك  ف " عممية أنيالمتنمية عمى  ساندرزك ينظر 

ك التحكـ ، مستكل قدرة المجتمع عمى تقرير مصيره نحك رفع أساسيةالمراحؿ المكجية بصفة 

ك يصبحكا  أفرادهك بحرية تامة ، ك بحيث تتكحد ، الداخمية بنفسو  األمكرفي مجريات 

ىذه الحاجات  بإشباعقادريف عمى تحديد احتياجاتيـ الممحة ، ك عمى تصميـ الخطة الكفيمة 

 يتدبركا بكفاءة عممية تنفيذ ىذه الخطط " . أف ك 

 : " العمميات التي يتمكف بيا المجتمع مف تحديد حاجاتو  أنيافعرفيا عمى  روس أما

الثقة ك الرغبة في  إذكاءثـ  أىميتياىداؼ بحسب ك ترتيب ىذه الحاجات ك األ أىدافوك 

ك الكقكؼ عمى المكارد الداخمية ك الخارجية التي  األىداؼالعمؿ لمقابمة ىذه الحاجات ك 

ك عف ىذا الطريؽ تمتد ك تنمك ، إزاءىا، ثـ القياـ بالعمؿ  ألىداؼاتتصؿ بيذه الحاجات ك 

 . 2ركح التعاكف ك التضامف في المجتمع 

 ىناؾ قكاسـ مشتركة بيف كؿ ىذه المفاىيـ أف  إالمفيـك التنمية ك تبايف بالرغـ مف تعدد 

                                                             
 . 167،  166، ص  1992،  1صبحي محمد قنكص : أزمة التنمية الدار الجماىيرية لمنشر ك التكزيع ، ليبيا ، ط 1
 .22ص  ،20ص   اإلسكندرية، النشر،دار الكفاء لمطباعة ك  المحمي،تنمية المجتمع  المطيؼ،رشاد احمد عبد 2
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 حإصبل، ك ىي عممية  األفضؿك ترتبط بالتغيير نحك  اإلنسافجكىرىا  أف ك تتحدد في 

تحسيف نكعية الحياة بصكرة تدريجية ك تراكمية حتى  أىداؼاجتماعي شامؿ يتضمف تحقيؽ 

تبقى في النياية ىي  أنيا إال، المؤسسية أكتعددت نماذج تطبيقيا مف الناحية البنيكية  إفك 

ك عمى النحك الذم يحقؽ مزيدا مف  ، الدكلة كمؤسساتيا أجيزةلتحديث  األمثؿالنظاـ 

ك زيادة قدرات النظـ االجتماعية ك تكسيع دائرة  األدكارمايز في الكظائؼ ك التخصص ك الت

ك تعزيز قدرة االجتماعية عمى االستجابة لممطالب ، المشاركة بيف المكاطنيف في صنع القرار 

 ك التكيؼ مع المستجدات.

عممية متشابكة ك متفاعمة في اطار نسيج مف  أنيا أيضاك مف ىذه التعاريؼ نستخمص 

ك التنمية  إداريةركابط بالغ التعقيد مف عكامؿ سياسية  ك اقتصادية ك اجتماعية ك ثقافية ك ال

 ةػػػػػالجتماعياة ك ػػػػػرات االقتصاديػػػػػػػػػػػػػػائي لمجمكع التغيػػػػػػػػػػاتج النيػػػػػػػػػػبيذا المعنى ال تمثؿ فقط الن

 لعكامؿ .بؿ محصمة تفاعبلت مستمرة بيف ىذه ا ،  ك السياسية 

 ك بعد عرضنا لمختمؼ تعريفات التنمية نضع  تعريفا إجرائيا ليذا المفيـك ك ىك كبلتي : 

ىي مختمف الجيود الحكومية في المجال السياسي و االجتماعي و االقتصادي، و التي " 

 ." في مجمميا تمبي متطمبات و حاجيات أفراد المجتمع

 الثقافة السياسية  مفيوم :2

مفيـك الثقافة السياسية بالتعريؼ سنقؼ عند بعض المفاىيـ المرتبطة بو قبؿ التعرض ل

ك ىذه المفاىيـ ىي:  ثر ذلؾ عمى كؿ مفيـك ،أك  بينيا،لتكضيح حدكد االلتقاء كاالختبلؼ 

 م العاـ .أالكعي السياسي ، التنمية السياسية ، الر 
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 التنمية السياسية و الثقافة السياسية    - أ

يف الباحثيف حكؿ مفيـك التنمية السياسية ، ك ثمة صعكبات كثيرة تحكؿ ثمة اختبلفات كبيرة ب

دكف كصكليـ إلى تعريؼ مكحد ، ك يرجع االختبلؼ في ىذا إلى مجمكعة مف العكامؿ ك 

نعكست بشكؿ ااألسباب المكضكعية ك التاريخية ك المنيجية التي أثرت في جيكد الباحثيف ك 

ك ما يشار إليو في ىذا  الشأف ىك ، ي ىذا الصدد خر عمى ما قدمكه مف اجتيادات فآأك ب

مفيـك التنمية السياسية ال زاؿ يختمط ك يتداخؿ إلى حد كبير مع طائفة أخرل مف أف 

مفاىيـ التي تقترف بو أك تتشابو معو أك تقترب منو كالتحديث ك التطكر ك اإلصبلح  ال

 التحكؿ الديمقراطي ك غيرىا .

األكلى لتعريؼ التنمية السياسية قد صدرت أساسا عف رجاؿ يضاؼ إلى ذلؾ أف المحاكالت 

ك مف ثـ كانت  المتخصصيف،الدكلة ك صانعي السياسة ال عف طريؽ العمماء أك الباحثيف 

 العممية.المحاكالت أقرب إلى التحميبلت السياسية منيا إلى التحميبلت ىذه 

لككنو  لوسيان باينجد تعريؼ التنمية السياسية مفيـك مف أىـ التعريفات التي تطرقت إلى 

 استجمع في قائمة شبو شاممة أىـ التعريفات المتداكلة بيف جميكر الباحثيف في ىذا المجاؿ 

حيث يرل بأنيا تشير إلى التحديث السياسي ، ك ىي أيضا بناء الديمقراطية، ك كذلؾ الزيادة 

ضكع إلى ثقافة المشاركة في التكجو نحك المساكاة مف خبلؿ المشاركة السياسية مف ثقافة الخ

ك أنيا زيادة النظاـ السياسي في قدراتو مف  ،ك أيضا التنمية السياسية ىي بناء الدكلة القكمية

حيث تسيير شؤكف العامة ك ضبط النزاعات ك تمبية المطالب ، ك ىي دعـ قدرات النظاـ 



23 

 

لثقافة السياسية ك كذلؾ في تطكير ا ،جؿ إحداث التغيير المنتظـ ك االستقرارأالسياسي مف 

 .1لممجتمع 

 التنمية السياسية أنيا " الزيادة في مستكل التمايز البنيكم  جابريل ألموندكما عرؼ 

ك الذم يمكنو مف االستجابة لمختمؼ الحاجات  السياسي،ك التخصص الكظيفي في النظاـ 

 االجتماعية ك االقتصادية لممجتمع " .

ممت عمى مفاىيـ الثقافة السياسية أك التنمية استعراض األدبيات النظرية التي اشت إف

ىذه األخيرة تتحقؽ ك تظير بكجكد الثقافة السياسية أف السياسية يجعمنا نستشؼ منيا 

 السياسية.ك كما أف التنمية السياسية ىي تطكير ك تحديث الثقافة  مشاركة،ديمقراطية 

 السياسية:الوعي السياسي و الثقافة  - ب

اإلدراؾ ك ىك في االصطبلح : ادراؾ الفرد لنفسو ك لمبيئة  سبلمة الكعي لغة : ىك الفيـ ك

المحيطة بو ك الكعي بيذا المعنى يذىب إلى ادراؾ الفرد لنفسو ك لكظائفو العقمية ك الجسمية 

 . 2ك إدراكو لخصائص العالـ الخارجي المحيط بو 

ير إلى مدل معرفة كممة السياسي لكممة الكعي لتصبح الكعي السياسي فإنو يشك إذا أضفنا 

المكاطف لحقكقو السياسية ككاجباتو ، كذلؾ قدرتو عمى التصكر الكمي لمكاقع المحيط بو ك 

 فيمو لما يجرم حكلو مف أحداث ككقائع.

 ك كذلؾ ىك عبارة عف " ما يتمتع بو الفرد مف حرية سياسية في المجامع ك التي تحمؿ معيا 

 
                                                             

 .138، ص  89، ص  2002التنمية السياسية ، الجزء األكؿ ، دار المعرفة الجامعية ، مصر ، عبد الحميـ الزيات : 1
 . 244، ص  1975االجتماعية : الييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة ، إبراىيـ مدككر ، معجـ العمـك  2



24 

 

 1اعمة التي تشجع عمى الممارسة الفعمية الرشيدة " مجمكعة القيـ ك المشاعر المنفعمة ك الف

ك يحاكؿ البعض تحديد المفيـك مف خبلؿ ما يحتكيو مف عناصر ك تحميؿ ما لدل األفراد 

مف معارؼ سياسية عف البيئة المحمية ك القكمية ك العالمية كنتيجة لمثقافة السياسية التي 

اإلنساف يتشكؿ مف خبلؿ الكسط  يحصؿ عمييا األفراد مف المؤسسات المختمفة ، فكعي

االجتماعي الذم يحيط بو ، بما يشممو ىذا الكسط مف متغيرات اقتصادية ك اجتماعية ك 

 2سياسية 

نجد أف مفيـك الكعي السياسي يرتبط ارتباطا كثيقا بمفيـك الثقافة السياسية  فالثقافة مف ىنا 

كلو ، كما أنيا تعد مف أىـ مصادر السياسية تفسر لنا كيؼ يدرؾ الفرد العالـ السياسي مف ح

الكعي السياسي فاذا كانت ثقافة الفرد السياسية عالية المستكل فانو بالضركرة سيككف كعيو 

 السياسي مرتفعا أيضا.

 ي العام و الثقافة السياسية أالر  -ج

ـى التجمعات البشرية نفسيا   الحقيقة التي ال جداؿ فييا أف مفيـك الرأم العاـ ىك مفيـك قديـ ًقدى

فمنذ تجمع الناس كاستيطانيـ في أماكف مستقرة ك الفرد دائما حريص عمى معرفة أراء 

جماعتو بطريقة أك بأخرل ، ك لكف لـ يظير ىذا المفيـك كنظرية سياسية إال خبلؿ القرنيف 

الثامف عشر ك التاسع عشر مع ظيكر تطكر الدكلة ، ك أف بمكرة مفيـك السياسي لمرأم العاـ 

درجة كبيرة إلى الجيكد التي بذليا مفكرك البرجكازية الذيف حاكلكا أف يفسركا بو أصؿ يعكد ب

 السمطة.
                                                             

 .476، ص  1988 القاىرة. العربي،الزىراء لئلعبلـ  العربي،أزمة الحرية في الكطف  سميع:صالح حسف  1
 .11ص  ،2003 ،1ط اإلسكندرية، الكفاء،دار  السياسي،االتجاىات النظرية في تفسير الكعي  ربو:صابر عبد  2
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م العاـ في األصؿ مصطمح غربي استعمؿ ألكؿ مرة في إنجمترا في القرف الثامف عشر  أالر 

 ك غيره مف المفكريف ميكافيميك قد كاف لو أىمية كبيرة  في األفكار السياسية التي طرقيا 

 صكصا بالنسبة لمدكلة ك السمطة.ك خ 

عف كجيات نظر رادم الرأم العاـ بأنو يشير إلى " التعبير اإل عبد الغفار رشاديعرؼ 

الجماىير نتيجة التقاء كممتيا ك تكامؿ مفاىيميا بشأف مسالة تثير إىتماميا ، ك تمس 

ممت حمقاتو مصالحيا ك ىك ليس مجمكع حسابي لآلراء الفردية ، إنما ىك حصيمة تفاعؿ اكت

 1ك مراحمو بيف أعضاء الجماعة

 الرأم العاـ بأنو : " اتجاىات ك مكاقؼ الناس إزاء مكضكع يشغؿ باليـ" ليوناردك يعرؼ 

ك الرأم العاـ ىك نحك ذلؾ التعبير العمني ك الصريح الذم يعكس كجية نظر أغمبية 

 الجماعة تجاه قضية معينة في كقت معيف.

حكـ عمى مكضكع أك شخص ما أك مجمكعة مف المعتقدات ك كذلؾ ىك تككيف فكرة أك 

القابمة لمنقاش ، ك بذلؾ تككف صحيحة أك خاطئة ، ك تخص أعضاء في جماعة أك أمة 

تشترؾ في الرأم رغـ تباينيا الطبقي أك الثقافي أك االجتماعي ، فيعترض ذلؾ مع الرأم 

 الخاص الذم يشير إلى أمكر ك مسائؿ شخصية تتعمؽ بفرد كاحد.

ك يذىب الكثير مف الباحثيف في تكضيح االختبلؼ بيف الثقافة السياسية ك الرأم العاـ إلى 

فيركف أف الثقافة السياسية تيدؼ إلى رسـ أك كضع   المفيكميف،التفرقة بيف أىداؼ كؿ مف 

 بينما يركز الرأم العاـ عمى الرؤل  الحككمة،األسس العامة لممعتقدات السياسية تجاه 

                                                             
 .14، د ، ت ، ص  3عبد الغفار رشاد ، الرام العاـ ، دار األصدقاء لمطباعة ك النشر ، مصر ، ط 1
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 كما تعتبر الثقافة أكثر ثباتا آنية،أك مكاقؼ محددة ك  سياسية،تجاه زعامات ك األفكار 

 ك استمرارية مع قابميتيا لمتغيير، ك لكف بشكؿ بطيء في حيف أف الرأم العاـ يعتبر متقمبا  

ك قاببل لمتغيير بشكؿ أسرع مف الثقافة السياسية حسب األحداث التي يتـ تككيف ىذا الرأم 

 نحكىا.

 يمكف التفرقة بيف الثقافة السياسية ك الرأم العاـ عمى النحك االتي :ك عمكما 

إف أىـ محدد لمرأم العاـ ىك كجكد قضية أك مكضكع خبلفي ييـ الجميكر سكاء كاف  -

  بينما الثقافة السياسية تعبر عف نسؽ مف المعارؼ ك القيـ خاصا،جميكرا عاما أـ 

ية يمكف الكشؼ عنيا مف خبلؿ الرمكز ك األفكار ك االتجاىات إزاء الظاىرة السياس

 ىنا فالرأم العاـ يعتبر أحد أشكاؿ ىذه الرمكز التعبيرية التي تكشؼ عف الكعي التعبيرية ك

 ك االتجاىات ك القيـ. 

عمكما ك االتجاىات المستقرة نسبيا ك األكثر  باألجؿ الطكيؿإف الثقافة السياسية ترتبط  -

عية ك القضايا المرتبطة بالمشاعر العامة األساسية ك بقضايا الشر  المكاطنيف،عمقا لدل 

 بينما يرتبط الرأم العاـ بالمسائؿ الجارية ك اآلنية أحيانا. الحككمة،إزاء السياسة ك 

إف الثقافة السياسية تتسـ بثبات نسبي ، بينما الرأم العاـ يتغير بشكؿ أسرع مع األخذ  -

 1ة نسبية فيتحكؿ بعدىا إلى ثقافة سياسية.في االعتبار أف الرأم العاـ يحقؽ استقرارا لفتر 

بعد عرض المفاىيـ ذات الصمة بمفيـك الثقافة السياسية ننتقؿ إلى كضع جممة مف التعريفات 

لمختمؼ العمماء ك المفكريف المنشغميف بمصطمح الثقافة السياسية ،  ك لكف قبؿ البدء في 
                                                             

مجاىد صالح سعد الشعبي : الثقافة السياسية لمناخب اليمني ك اثرىا عمى سمككو االنتخابي ) بحث مقدـ لنيؿ درجة  1
 .46، ص  45، ص  2005الماجستير( ، معيد البحكث ك الدراسات العربية ، القاىرة ، 
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سياسية كاحد مف المفاىيـ التي تضاربت ف مفيـك الثقافة الأذكر ىذه التعريفات نريد أف نؤكد ب

اآلراء في كضع تعريؼ محددا لو ، فرغـ ما بدا مف بساطة في ظيكره لـ يمبث أف ظيرت 

مشكبلت معقدة تكتنؼ تعريفو ، ك ىذا راجع إلى العديد مف األسباب لعؿ أبرزىا حداثة 

عاـ  لموندأت المفيـك حيث لـ يكتب لو الظيكر إال في أكاخر الخمسينات فقط في كتابا

، ىذا إلى جانب ككنو مفيكما مركبا في مفيكميف يتسماف بقدر مف االتساع ك عدـ  1956

 التحديد ك ىما الثقافة ك السياسة.

ك بما أف فقرتنا األخيرة انتيت مف أف مفيـك الثقافة السياسية يشمؿ مفيكميف اثنيف ىما 

 ة أف نتعرض لمفيـك الثقافة بالتعريؼالثقافة ك السياسة سنحاكؿ قبؿ تعريؼ الثقافة السياسي

 ك لك بصكرة مكجزة. 

 تعريف الثقافة -أ

 يا : أنالذم عرفيا ب إدوارد تايمورنة ك مف بينيا تعريؼ ايلمثقافة تعريفات متعددة ك متب

 العادات ك القدرات األخرل التي القانكف، الفف، العقائد،ذلؾ الكؿ المركب الذم يشمؿ  "

 1ضك في المجتمع.يكتسبيا اإلنساف كع 

بأنيا : " أساليب الحياة التي أنتجيا اإلنساف خبلؿ التاريخ بما في  كاليد كالكيونك يعرفيا 

 ذلؾ المخططات الظاىرة ك الكامنة  الرشيدة  ك الغير الرشيدة، ك التي تكجد في كقت معيف 

 

 
                                                             

احمد سميماف أبك زيد ، عمـ االجتماع السياسي " األسس ك القضايا مف منظكر نقدم" دار المعرفة الجامعية ، مصر ،  1
 .164، ص  2006
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 1بكصفيا مكجيات سمكؾ اإلنساف

اعي لجماعة مف الناس يرثكنو جيبل بعد جيؿ بأنيا : " التراث االجتم سيد عويسك عرفيا 

 2كأفراد ك جماعات.

" منظكمة مدلكالت يتقاسميا عادة أعضاء جماعة اجتماعية ك يستخدمكنيا  ىي:ك الثقافة 

 3في تفاعبلتيـ.

 أىميا:ك عمكما لمثقافة مجمكعة مف الخصائص 

 أنيا نتاج عبلقات اجتماعية مكتسبة ك تراكمية مف جيؿ إلى آخر. -

 ثقافة صغيرة مف خبلؿ عممية التكييؼ. أنيا -

 أنيا ثقافة تكاممية تتسـ بالكحدة. -

 الثقافة السياسية -ب

" المعتقدات ك الرمكز التعبيرية ك القيـ التي تحدد  بأنيا:الثقافة السياسية سيدني فيربا عرؼ 

 4المكقؼ الذم تحدث مف خبللو الحركة السياسية.

ك في الفرد، ىي نظاـ التحكـ يرتبط بمعتقدات يمتمكيا فالثقافة السياسية حسب ىذا التعريؼ 

تركيزه عمى المعتقدات افترض فيربا عددا مف األبعاد لمثقافة السياسية المرتبطة بالحياة 

                                                             
1
The new encyclopedia Britannica in 30 valves (vol n° 19) encyclopedia britonica.int N.Y: 

William Benton , publisher , 1978.p925.     
 .547، ص  1975سيد عكيس ك آخركف : معجـ العمـك االجتماعية : الييئة المصرية العامة لمكتاب : القاىرة ،  2
غي ىرميو، فميب برك ك آخركف ، معجـ عمـ السياسة ك المؤسسات السياسية ، ترجمة ىيثـ الممع ، المؤسسة الجامعية  3

 .165، ص  2005،  1لمنشر لبناف ، ط
4
Sidney verba : culture and political development  (NEW JERSEY .university . 1965) .P513. 
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ك العمميات  بالمخرجات،ك  لمقائد،ك تبعية المكاطف  القكمية،السياسية خصكصا بالدكلة 

 لمنظـ أك الحككمات ك بعممية صنع القرار.

بأنيا : " نمط محدد مف التكجيات أك االتجاىات إزاء النشاط   لموندأفيا جابريؿ ك عر 

 1السياسي"

أف الثقافة السياسية تتميز باستقبلؿ معيف ، ك مع ذلؾ فإنيا ترتبط  ألموندك لقد افترض 

بالثقافة العامة في المجتمع ألنيا تظـ نماذج لمتكجيات إزاء الظاىرة السياسية تتجاكز حدكد 

 ظاـ السياسي.الن

تعريفيما  فيربا كألموند بعد دراسة امبريقية ك مسحو لئلتجاىات في خمس دكؿ أعاد كؿ مف 

 لمثقافة السياسية ك أصبحت بانيا " االتجاىات ك التكجيات السياسية لدل األفراد في عبلقتيـ 

 2راد"بالنظاـ السياسي ، ك يضاؼ إلى ذلؾ أنيا تتضمف إدراكات ك مشاعر ك تقييمات األف

التكجيات اإلدراكية بالنسبة إلييما تتضمف معرفة ك معتقدات األفراد حكؿ النظاـ السياسي  إف

ك عممياتو ك قياداتو بينما التكجيات الكجدانية تتضمف المشاعر إزاء النظاـ كاالرتباط ك 

لؤلفراد االنتماء أك االغتراب عنو ، أما التكجيات التقييمية فتشمؿ األحكاـ ك اآلراء بالنسبة 

 بشأف النظاـ السياسي.

ك التي سنتحدث عنيا  لدييما،ك قد أصبحت ىذه التكجيات األساس ألنماط الثقافة السياسية 

 ك رعكية ك مشاركة. مغمقة،الحقا مف ثقافة سياسية 
                                                             

1
Gabriel A.Almound: Cooperative political systems. The journal of politics , vol.18 No, 3 

August, 1965 .P 396. 
2
Gabriel A.Almound, Sidney yerba: The civic culture (Boston little Brown and compant .1965 

.P12. 
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في كتاب " السياسات المقارنة في كقتنا الحاضر"   بنجيام باولك  جابريل ألموندكما حاكؿ 

قافة السياسية بأنيا : " تكزيعا مف نكع خاص لمتكجيات السياسية ، ك القيـ إعطاء تعريؼ لمث

ك المشاعر ك المعمكمات ك الميارات ، فكما تؤثر تكجيات الناس عمى ما سيفعمكنو فإف 

 ثقافة األمة السياسية تؤثر عمى تصرؼ المكاطنيف ك القادة مف خبلؿ النظاـ السياسي 

ف المفيد تطكير خارطة لممبلمح اليامة لثقافتو السياسية  ك لفيـ نظاـ سياسي معيف فإنو م 

ك إحدل الطرؽ الخاصة بكضع ىذه الخارطة ىي كصؼ تكجيات المكاطنيف عمى 

 المستكيات الثبلثة لمنظاـ السياسي ك ىي : النظاـ ، العممية السياسية ، السياسة".

مقة بالقيـ ك األنظمة : تيتـ بكجيات نظر المكاطنيف ك القادة المتع عمى مستوى النظام -1

 التي تجعؿ النظاـ السياسي يتماسؾ ، ك بطريقة انتخاب القادة ك انصياع المكاطنيف لمقانكف.

فينصب اىتماميا عمى ميكؿ المكاطنيف لممشاركة  :السياسيةعمى مستوى العممية  -2

ك تأييد بعض الجماعات ك معارضة  بمطالب،السياسية في العممية السياسية مثؿ التقدـ 

 ك المساىمة بمختمؼ الصكر. أخرل،ماعات ج

 مف خبلؿ معرفة ما ىي السياسات التي يتكقعيا المكاطنكف :السياسيعمى المستوى  -3

 1؟ ك ما ىي األىداؼ التي يجب كضعيا ك كيؼ ستتحقؽ الحككمة،ك القادة مف   -4

 يعرؼ الثقافة السياسية بأنيا : " مجمكعة االتجاىات lucian pyeيان باي سلو أما 

 ك تقدـ قكاعد مستقرة  السياسية،المعتقدات ك المشاعر التي تعطي نظاما ك معنى لمعممية  ك 

 
                                                             

جابريؿ ألمكند بنجياـ باكؿ : السياسات المقارنة في كقتنا الحاضر "نظرة عالمية" ترجمة ىشاـ عبد اهلل ، الطبعة األكلى ،  1
 .70،  69، ص  1998الدار األىمية لمنشر ، األردف ، 
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 1تحكـ تصرفات أعضاء النظاـ السياسي.

بأف الثقافة السياسية عالـ شخصي منظـ لمسياسة ك الذم يتميز بكجكد  لوسيانيرل 

ط مرشدة ضابطة لمسمكؾ مستكييف: األكؿ : يمثمو الفرد ك التي تذكده الثقافة السياسية بخطك 

السياسي الفعاؿ ، ك الثاني : تمثمو الجماعة حيث تعطي الثقافة السياسية لمجماعة بناء 

 نظامي لمقيـ 

ك االعتبارات العقبلنية التي تؤمف بتماسؾ ك انسجاـ أداء المؤسسات ك التنظيمات ، ك بذلؾ 

 ياة الفردية في النظاـ السياسي.تصبح الثقافة السياسية نتائج لمخبرة الجماعية ، ك لخبرة الح

الثقافة السياسية أنيا :" تمثؿ مجمكعة األىداؼ المشتركة ك القكاعد  روى مكريديسك يعرؼ 

 2ك تفاعؿ الجماعة " الفردم،المقبكلة بشكؿ عاـ في التفاعؿ 

 3بأنيا : " سيككلكجية األمة فيما يتعمؽ بالسياسة " روكسن ميشيلك عرفيا 

مجتمع سماتو التي تميزه مف قيـ ك معايير ك معتقدات ك ميثؿ تتعمؽ بأف لكؿ  ميشليرل 

بالحياة السياسية ك بظاىرة السمطة ، ك بالنظاـ السياسي ، ك كيؼ يفترض ما قد تفعمو 

 الحككمة ، ك حكؿ نظرة الشعب إلى السمطة ك التزاماتو إزاء تشكؿ الثقافة السياسية.

 لديمقراطية بأنيا " المعتقدات ك المكاقؼ ك القيـفي كتابو مصادر ا الري دايموندك عرفيا 

                                                             
1
Lucian pye: Political culture .international encyclopedia of the social sciences, 968, vol 12, 

P218. 
2
Mecredis Roy: interest grouping comparative analysis, journal of politics. Vol, 18 , 1961, p 

40. 

3 Michael roskin Mpolitical science introduction lengel wood cliffs, new jersey, prentice hail  
, 1988 p 128. 
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ك المثؿ ك العكاطؼ المييمنة عند شعب حكؿ النظاـ السياسي ك دكر الذات في ذلؾ  

 1النظاـ"

لمثقافة السياسية بأنيا : " تمؾ القيـ ك المعتقدات ك االتجاىات العاطفية  ىامويل بييرك ينظر 

 . 2ما ينبغي عمييا أف  تعممو لكي تستمرالتي تكضح ما يتكقع عممو مف الحككمة ك 

إلى الثقافة السياسية بأنيا : " تعد رمزا لمبيئة ك االتجاه ك العاطفة  دينيس كافاناك ينظر 

التي تعمؿ داخميا النسؽ السياسي ، ك تشكؿ نمكذجا لمتكجيات التي تمثؿ في الميؿ لمسمكؾ 

افع ك الخبرات التاريخية ك المعايير السياسي ، ك تحدد عف طريؽ عدد مف العكامؿ منيا الدك 

 3ك العكاطؼ ك الرمكز"

بأنيا : " الرجكع إلى المستكل الذم تدرس بو الحياة السياسية   والتر روسينبومك ينظر إلييا 

فإذا كاف االىتماـ قاصرا عمى الفرد فإف الثقافة السياسية تيتـ بالناحية السيككلكجية لمفرد 

ـ التي يعتنقيا ، ك إذا كاف االىتماـ بالنسؽ السياسي فيجب اتجاه النسؽ السياسي ك القي

 4التعرؼ عمى المكجو الجمعي لمجميع تجاه العناصر المككنة لمنسؽ السياسي."

لمثقافة السياسية بأنيا " االتجاىات  قاموس اكسفوردك إلى جانب ىذه التعريفات نجد تعريؼ 

بمثابة معرفة متضمنة ك ميارات  ك القيـ التي تتصؿ بعمؿ نظاـ سياسي محدد ، ك تعد

                                                             
الري داٌمونذ 9 مصادر الذٌمقراطٍة " ثقافة المجموع أم دور النخبة ترجمة سمٍة فلو عبود ، طبعة األولى ، دار السٍاقً  1

 .05، ص  0883، بٍروت ، 

2Beer M.samuel M patterns of government, new york, rout edge, 1970  , P 30. 

3Kavanagh Dennis: political culture. London. Macmillan , 1972, P 10. 

4Rasen bbaunm A.walter .political culture .London .nelson 1972 , P40. 
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مكتسبة عف عمؿ ىذا النظاـ ، كما تتضمف اتجاىات إيجابية أك سمبية نحكه إلى جانب 

 1أحكاـ تقييمية بشأنو"

عرفيا بأنيا : " تتككف مف مجمكعة مف المعارؼ ك المعتقدات تسمح لؤلفراد  فيميب بروأما 

التي تحكميـ كما تسمح لممجمكعات  بإعطاء معنى لمتجربة الركتينية لعبلقتيـ بالسمطة

 باستخداميا كمرجع لمتعريؼ بيكيتيا ، فيي لكؿ منيـ بتحديد مكقعو في المجاؿ السياسي 

 2ك ذلؾ مف خبلؿ تعبئة حد أدنى مف المعالـ الكاعية أك الغير كاعية التي ترشده في سمككو" 

 تمؾ القيـ ك المعتقدات الذم يرل بأف الثقافة السياسية ىي : " ايريك رويك كذلؾ تعريؼ 

 3ك االتجاىات العاطفية لؤلفراد حياؿ ما ىك كائف في العالـ السياسي"

إف اعتمدنا عمى نماذج غربية أثناء تعريفنا لمصطمح الثقافة السياسية كاف متعمدا ك ذلؾ 

لككف الدراسات العربية ، ك ما شممتيا مف تعريفات لـ تخرج عما جاءت بو الدراسات الغربية  

كمال نشير ىنا في ىذه المناسبة أنو يكجد تعريؼ يحسب الدراسات العربية لصاحبو  ك

الذم رأل بأف الثقافة السياسية تمثؿ " تمؾ القيـ السائدة في المجتمع ، ك التي  المنوفي

 4تتصؿ بعبلقة أفراده بالنظاـ السياسي بصكرة مباشرة أك غير مباشرة "

                                                             
1
Lain mclean : concise dictionary of politics ( oxford , university press , 1966) P 379. 

 .213، ص ،  1998،  1الجامعية ، بيركت ،ط فميب برك : عمـ االجتماع السياسي ، ترجمة عرب  حاميبل ، المؤسسة 2
3
Eric rowe: modern politics : an introduction to behavior and institutions . London rout ledge. 

1969 .P12. 
ىرة كماؿ محمكد المنكفي : الثقافة السياسية لمفبلحيف المصرييف : ) رسالة الدكتكراه في العمـك السياسية ( جامعة القا 4

 .15، ص  1978
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مقة بالثقافة السياسية جعمنا نقؼ مف خبلليا عمى عدة إف استعراضنا ليذه التعريفات المتع

مبلحظات ك استنتاجات أكليا أنو ىناؾ جممة مف المفكريف تنظر لمثقافة السياسية باعتبارىا 

 يغمب عمييا الرؤية المعيارية أك المعرفية ، ك ىي تركز عمى جانب القيـ ك المعايير 

تو بالنظاـ السياسي ، ك مف بيف ىؤالء ك االتجاىات لدل فرد ما في المجتمع في عبلقا 

 ك غيرىـ. فيميب بروك  صامويل بيير،  لوسيان بايالمفكريف نجد تعريؼ 

ك إلى جانب ىذه الزاكية مف المعالجة نجد فئة أخرل مف الباحثيف ينظركف إلى الثقافة 

 سي السياسية مف الجانب الميارم حيث تركز عمى السمكؾ لدل فرد ما اتجاه النظاـ السيا

 ك غيرىـ. دينيس كافاناك  جابريل ألموندك  سيدني فيرباك يمثؿ ىذه الفئة كؿ مف 

ك ما يمكف تسجيمو أيضا مف خبلؿ ىذه التعريفات أف الثقافة السياسية تعطينا ىيكؿ النطاؽ 

السياسي ك مضمكنو بنفس األسمكب الذم تقدـ بو الثقافة عمكما بصكرة الترابط ك التكامؿ 

 الثقافة السياسية جزء ال يتجزأ مف الثقافة العامة  جتماعية ، ك ذلؾ باعتبارفي الحياة اال

 ك ما ينطبؽ عمى األخيرة ينطبؽ عمى األكلى .

ك كذلؾ أف الثقافة السياسية مكتسبة مف خبلؿ جممة مف مصادر التنشئة مثؿ األسرة، 

 المدرسة ك غيرىا مف المصادر األخرل.

لثقافة السياسية ذات صمة ك عبلقة كثيقة بالديمقراطية إذ يؤكد كما أنو يمكننا أف نستنتج بأف ا

المفيـك الديمقراطي المساكاة ك يفترض العقبلنية ، ك مكاجية القيـ التقميدية السمبية  ك تحقيؽ 

التكافؽ ك إتاحة المشاركة في العممية السياسية أماـ أفراد المجتمع بغض النظر عف 

 غيرىا ... . اإلختبلفات المغكية ك الدينية ك



35 

 

ك في ىذه النقطة يمكننا الكصكؿ إلى استنتاج  آخر مفاده كجكد إرتباط كثيؽ أيضا بيف  

الثقافة السياسية ك الكعي ، حيث أف ىذا األخير ميـ جدا ك عنصر محكرم في تشكيؿ 

الثقافة السياسية نفسيا لدل أم فرد في المجتمع ألف ىذا الكعي يعد بمثابة المناخ العاطفي 

 الري دايموند،  صامويل بييرم يحدد العبلقة بيف األفراد ك النظاـ السياسي ك تعريؼ الذ

 لمثقافة السياسية يكضح لنا ذلؾ.

ك بعد عرض التعريفات المختمفة ك المتعددة لمفيـك الثقافة السياسية سنصكغ تعريفا إجرائيا 

 :يعريؼ يكمف في مايمليذا المفيـك يتماشى مع المكضكع الذم نحف بصدد دراستو ك ىذا الت

الثقافة السياسية ىي : " مجموعة اإلتجاىات و المعارف و المعتقدات و الرموز التي 

و القيم المحددة التي توضح ما يتوقعون عممو  ، يحمميا الطمبة الجامعيون الجزائريون

تفعمو لكي تستمر من أدوار و مسؤوليات تنموية في أن من الحكومة ، و ما ينبغي عمييا 

 لمجتمع " .ا

 ثالثا : الطالب الجامعي 

ذلؾ الشخص الذم سمحت لو كفاءتو العممية باالنتقاؿ مف المرحمة " الطالب الجامعي ىك 

الثانكية إلى الجامعة تبعا لتخصصو الفرعي بكاسطة شيادة أك دبمـك يؤىمو لذلؾ ، ك يعتبر 

يمة التككيف الجامعي ، إذ أنو الطالب أحد العناصر األساسية ك الفاعمة في العممية التربكية ط

  1" يمثؿ عدديا النسبة الغالبة في المؤسسة الجامعية

 
                                                             

ر ، فيفري فضيل دليو ، اهلامشي لوكيا و آخرون ، إشكالية املشاركة الدميقراطية يف اجلامعة اجلزائرية ، منشورات جامعة منتوري قسنطينة ، اجلزائ  1
 .39،  39، ص ،  1002
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 : منيج الدراسة  رابعا

يعتبر المنيج ضركرة مف ضركريات أم بحث عممي ألٌنو بمثابة المسار الذم يتكٌخاه الباحث 

البحكث قصد الكصكؿ إلى نتائج عممية في دراسة مكضكع معٌيف، كلقد تعٌددت المناىج في 

 نتيجة اختبلؼ التخٌصصات كتباينيا.

باعتبار أٌف انتقاء  الباحث لمنيج معٌيف يٌتخذه مسارنا في دراستو يككف عمى أساس تخٌصص 

الباحث، كطبيعة المكضكع الذم ىك بصدد إنجازه، فإٌف المنيج الذم سنتبٌناه في دراستنا ىذه 

أسمكب مف أساليب التحميؿ المرتكز ىك المنيج الكصفي؛ ىذا األخير الذم عٌرؼ بأٌنو: " 

عمى معمكمات كافية كدقيقة حكؿ ظاىرة أك مكضكع محٌدد مف خبلؿ فترة أك فترات زمنية 

معمكمة، كذلؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى نتائج عممية ثـ تفسيرىا بطريقة مكضكعية بما ينسجـ 

الظاىرة التي ىي  ، كما يتطمب ىذا المنيج جمع البيانات حكؿ1مع المعطيات الفعمية لمظاىرة

جراء المسكحات الميدانية، كالتي تعتمد بدرجة كبيرة عمى  محؿ البحث كفؽ المبلحظة كا 

 2اختيار عينات مناسبة مع اختبار كتحميؿ ىذه المعطيات.

بما أٌننا بصدد دراسة مكضكع الثقافة السياسية لمطمبة كمكقفيـ مف مجيكدات الحككمة 

ؼ عف أىـٌ كأبرز ىذه المكاقؼ كفؽ ىذا المنيج بكصؼ التنمكية في المجتمع سنحاكؿ الكش

كتشخيص اٌتجاىات كقيـ ىؤالء الطمبة نحك األداء التنمكم لمسمطة التي تمثٌميـ، كلف نتكقؼ 

عند جمع البيانات كالمعمكمات التي تعٌبر عف مكاقؼ الطمبة كاٌتجاىاتيـ بؿ سنتعدل مرحمة 

ا تفسيرنا كافينا بالكقكؼ عند المسٌببات التي جمع المعمكمات لننتقؿ بيا إلى مرحمة تفسيرى
                                                             

 .177، ص 2002محمد سميماف المشكخي: تقنيات كمناىج البحث العممي، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،  1
 .46، ص 2، ط1999محمد عبيدات، محمد أبك نصار كآخركف: منيجية البحث العممي، دار كائؿ لمنشر، عٌماف،  2



37 

 

أفرزت نكعنا معٌيننا مف المكاقؼ كاالتجاىات، كذلؾ ألٌف الدراسات الكصفية ال تقتصر عمى 

ا، كألف  معرفة خصائص الظاىرة ككصفيا، بؿ تتجاكز ذلؾ  لككنيا تشخيصية كتفسيرية أيضن

تكفير المعمكمات كتصنيفيا، فإٌنو  المنيج الكصفي فضبلن عف ككنو يساىـ مساىمة مباشرة في

ينطكم عمى جكانب مف التفسير خاٌصة فيما يتعٌمؽ بداللة كمعنى ما ييعنى بكصفو، كىك 

 بذلؾ يقدـ لنا تفسيرنا معٌيننا لمنتائج التي يتكصؿ إلييا الباحث.

 المدخل النظري لمدراسة  :خامسا

ك يحدد  الدراسة طابعيا الخاص،المدخؿ النظرم ىك أسمكب المعالجة ك الفيـ ،الذم يكسب  

في الكقت نفسو محاكر البحث ك قضاياه األساسية ، كما أف اختيار المدخؿ المبلئـ كفيؿ 

عرض ليا بشكؿ تك بمكرة كجية نظر الباحث حياؿ القضايا التي ي، بتحديد نتائج الدراسة

أمريف ك يتكقؼ اختيار المدخؿ المبلئـ لدراسة قضية ما عمى ، عممي منظـ ك مقبكؿ

 :أساسييف

 البحث.: ىك اتساؽ المدخؿ المختار مع طبيعة ك مكضكع القضية محؿ لاألو  -

ىك كفاءة ىذا المدخؿ ك قدرتو عمى تحميؿ ك تفسير ىذه القضية ك تكجيو دراستيا  :انيثال-

 مف الكجيتيف النظرية ك التطبيقية عمى حد سكاء.

 إشكاليتناكظيفي أسمكبا لمعالجة قضيتنا ك ك بناءا عمى ما تقدـ سنتخذ مف المدخؿ البنائي ال

ك يأتي ىذا انطبلقا مف تحميبلت البنائية الكظيفية التي تقـك أساسا عمى افتراض مبدئي  

مؤداه أف المجتمع عبارة  عف نسؽ كمي حقيقي يتألؼ مف كحدات جزئية عديدة ىي النظـ 

 عمى ىيئة بناء متماسؾ عضيا البعضاالجتماعية المختمفة، كىذه النظـ تتجمع ك ترتبط ب
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كما أف كبل منيا يقـك بكظائؼ ك أدكار محددة ، ك يتفاعؿ ك يتداخؿ مع غيره مف النظـ مف 

 خبلؿ ىذه األدكار.

أحد أبرز ركاد ىذه النظرية يرل أف النسؽ االجتماعي ىك شبكة  لكوت بارسونزاتعتبار أف اب

بلقات تنظـ بينيا عبلقات اجتماعية ك الجماعات ك أنو مجمكعة مف الع األفرادالعبلقات بيف 

 مستقرة ك التفاعؿ االجتماعي بيف الفاعميف تحكمو مجمكعة مف العناصر.

التكقعات المتبادلة بيف الفاعميف ك التي تجعؿ كبل منيـ يضع في اعتباره سمكؾ  -1

 اآلخريف.

 ف.عميفاالمعايير ك القيـ التي تحكـ التفاعؿ ك تحدد شكؿ التكقعات المتبادلة بيف ال -2

الثكاب ك العقاب فتحقؽ بذلؾ درجة مف  أشكاؿالجزاءات التي تظير في  أخيراك  -3

 ضبط التفاعؿ.

النسؽ الثقافي أكثر األنساؽ محكرية، لما يحدده مف قيـ كمعايير كبما  بارسونزكيعتبر 

 يفرضو مف ضكابط عمى سمكؾ األفراد يمثؿ المحددات البنائية ألنساؽ الفعؿ االجتماعي

لثقافة في شخصيات الفاعميف بقدر انصيارىا في النظاـ االجتماعي كأنماط ك تستدمج ا 

ثقافية، كما أنيا تنصير داخؿ النظاـ االجتماعي بقدر مشاركة الفاعميف فييا ك استدماجيـ 

أف الثقافة تنكم عمى المعرفة ك المعتقدات عف الكاقع كالرمكز  بارسونزليا ، كقد أكضح 

عر كالعكاطؼ كالقيـ التي تستخدـ عمى األمكر أخبلقيا، كىك الشيء التعبيرية التي تبرز المشا

الذم دفع الميتميف بشؤكف البنائية الكظيفية يركزكف في تحميبلتيـ عمى الثقافة باعتبارىا 

 المادة الركحية ك العقمية التي ترتبط بالنظـ ارتباطا شديدا. 
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لكظيفية أحد المككنات لمنسؽ ك باعتبار أف النظاـ السياسي طبقا لتحميبلت البنائية ا

 وػػػػػػػػػػػػػػػك لتفاعم ؽػػػػػػػػػاعي الكمي الرتباطو بغيره مف النظـ االجتماعية المككنة ليذا النسػػػػػػػاالجتم

 ك تسانده مع ىذه النظـ ك تكاممو معيا مف خبلؿ األدكار ك الكظائؼ التي يؤدييا.

جكد عبلقة تبادلية بينو ك بيف البيئة التي ىذا فضبل عمى أف مفيـك النظاـ نفسو يدؿ عمى ك 

 يكجد فييا، خاصة ك أف ليذا النظاـ كظائؼ متباينة يسعى عمى تحقيقيا ككظائؼ التكيؼ

ك الحفاظ ك التعبير عف المصالح ك تجميعيا، ك صنع القكاعد ك تطبيقيا، ك االتصاؿ  

 السياسي ك غيرىا.

  دـػػػػػػػػػػػػػػػزة لممجتمع المتقػػػػػػػػػػػػػػػص السياسية المميىذا النظاـ يتمتع بكافة الخصائ إذا كافك منو 

ك المتطكر ك التي تتمثؿ في تكافر المقكمات البنائية ك المتطمبات الكظيفية التي تمكنو مف 

أف يجعؿ أفراد المجتمع يتفاعمكف ك يتكيفكف معو ، ك ىك الشيء الذم يسيـ في األخير إلى 

في جميع المستكيات المختمفة سياسيا ، اجتماعيا ، اقتصاديا ، أما  تنمية المجتمع ك ازدىاره

إذا حدث عكس ىذا ستظير مظاىر مخالفة عف الصكرة األكلى ، تصب في خانة ما أطمؽ 

 بالمعكقات الكظيفية . روبرت ميرتونعميو 

ك عف تصكرات معالجة ىذه النظرية لمكضكع الثقافة السياسية سنجد بنكع مف التفصيؿ في 

 نصر االتجاىات النظرية ك دراسة الثقافة السياسية.ع
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 االتجاىات النظرية كدراسة الثقافة السياسية. :أوال 
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 كظائؼ الثقافة السياسية  : ثالثا 

 

الثاني: الثقافة السياسية :االتجاهات النظرية  الفصل 

 األبعاد و الوظائف.
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 : االتجاىات النظرية في دراسة الثقافة السياسيةألوال

ـ أف نتعرض بدراسة الثقافة السياسية مف خبلؿ بعض المداخؿ سنحاكؿ في ىذا المقا

كاالتجاىات، كذلؾ باعتبار أٌف األطر التفسيرية التي قدمتيا ىذه المداخؿ النظرية كاف لمثقافة 

السياسية مكضع فييا، كمف بيف النظريات التي سيتـ التركيز عمييا نجد الكضعية البنائية 

 كلكجية ، التفاعمية الرمزية.الكظيفية، الماركسية، الفينكمين

 لبنائية الوظيفية ودراسة الثقافة السياسية:: ا 1

 1لقد ظيرت النظرية البنيكية الكظيفية في نياية القرف التاسع عشر كبداية القرف العشريف

ككانت بمثابة رد فعؿ لممعكقات كاالنتقادات كالمشكبلت التي كجيت لكؿ مف النظرية البنيكية 

يفية، لككف كؿ منيا أحادية الجانب في التفسير، ذلؾ أف البنيكية تفسر كالنظرية الكظ

المجتمع كالظاىرة االجتماعية كفقا لؤلجزاء كالمككنات كالعكامؿ المفردة التي يتككف منيا 

البناء االجتماعي بعيدا عف كظائؼ ىذه األجزاء كالنتائج المتمخضة عف كجكدىا، في حيف 

                                                             
1 Cedric,h.o :Structural functionalism, nature and justifications, New York, The modern press, 

1989, p11. 
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جتماعية تفسيرا يأخذ بعيف االعتبار نتائج كجكدىا كفعاليتيا أف الكظيفة تفسر الظاىرة اال

 1بعيدا عف بنائيا كاألجزاء التي تتككف منيا:

إف النظرية البنيكية الكظيفية تعترؼ بأف لكؿ مجتمع أك مؤسسة أك منظمة بناء، ك البناء 

يتحمؿ إلى أجزاء كعناصر تككينية، كلكؿ جزء أك عنصر كظيفة تساعد عمى ديمكمة 

لمجتمع،أكالمؤسسة أك المنظمة، لذا فالفكر البنيكم الكظيفي يعترؼ ببناء الكيانات أك ا

الكحدات االجتماعية كيعترؼ في الكقت ذاتو بالكظائؼ التي تؤدييا األجزاء أك العناصر 

األكلية لمبناء أك المؤسسة، ككظائؼ المؤسسة الكاحدة لبقية المؤسسات األخرل التي يتككف 

 منيا المجتمع.

تشارلز كالنظرية البنيكية الكظيفية تعتمد عمى النظرية البايكلكجية كالعضكية التي جاء بيا 

في كتابو " أصؿ األنكاع " كتذىب ىذه النظرية في تفسيراتيا العامة إلى أف المجتمع  دارون

اإلنساني جسـ كبير يضـ مجمكعة مف األعضاء تقـك بكظائفيا ، كلكنيا مختمفة في شكميا 

يا كتطكرىا إلى زيادة أك نقص أك مف الطفكلة إلى الشباب ثـ الشيخكخة كمف ىذا كىيئات

التفسير استفادة عمماء االجتماع البنيكيكف الكظيفيكف مف األفكار البايكلكجية كالعضكية التي 

لمكائف الحيكاني مف حيث البناء كالكظيفة كالتطكر، ذلؾ أف المجتمع بناء  دارونجاء بيا 

اؾ تكامبل بيف الجانب البنيكم لممجتمع كالجانب الكظيفي،  إذ أف البناء يكمؿ ككظيفة كأف ىن

 .2الكظيفة كالكظيفة تكمؿ البناء

                                                             
1
  Davide, S.M : Why structural fonctionnalisme؟ London. Marks, Publishing co, 1991, p 31.   

 .570، ص 1999إحساف محمد الحسف: مكسكعة عمـ االجتماع، دار المكسكعات العربية، بيركت،  -2
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كيقصد بالبناء مجمكعة مف العبلقات االجتماعية المتباينة التي تتكامؿ كتتسؽ مف خبلؿ 

جتماعي األدكار االجتماعية، فثمة مجمكعة أجزاء مرتبة كمتسقة تدخؿ في تشكيؿ الكؿ اال

كتحدد باألشخاص كالزمر كالجماعات كالنظـ كالمؤسسات كما ينتج عنيا مف عبلقات كفقا 

ألدكارىا االجتماعية التي يرسميا ليا المجتمع أك البناء االجتماعي مف خبلؿ الثقافة العامة 

السائدة فيو، أك مف خبلؿ التشريعات االجتماعية الرسمية كغير الرسمية المكتكبة أك غير 

  لمكتكبة )األعراؼ، العادات، التقاليد(ا

أٌما إذا تحدثنا عف الكظيفة، فالمقصكد بيا الدكر الذم يسيـ بو الجزء في الكؿ، كأف نقكؿ أف 

دكر العركؽ في النبات ىك نقؿ الغذاء مف التربة إلى النبات، كفي عمـ االجتماع كثيرا ما 

استعممو باريتك حيف قصد بيا   تستخدـ كممة كظيفة بمعنى منفعة مثؿ االستخداـ الذم

المنفعة التي تقدميا الكحدات أك األجزاء لمكؿ، أم اإلسياـ الذم تقـك بو ظاىرة بعينيا لتأكيد 

نجازه  1ىدؼ معيف كا 

كمف بيف المفاىيـ األساسية لبلتجاه البنيكم الكظيفي نجد مفيـك المجتمع، تكازف  المجتمع 

 البناء االجتماعي.
                                                             

 .97، 96، ص 1998عمى الحكات: النظرية االجتماعية " اتجاىات أساسية " ، منشكرات شركة الجاء، مالطا، 1
 مكف الرجكع إلى : كلممزيد مف االطبلع أكثر ي

، 1987محمد عاطؼ غيث، تاريخ النظرية في عمـ االجتماع كاتجاىاتيا المعاصرة، دار المعرفة الجامعية، مصر،  -
 .86، 85ص 
نيقكال تيماشيؼ: نظرية عمـ االجتماع طبيعتيا كتطكرىا، ترجمة محمكد عكدة كآخركف، دار المعارؼ، القاىرة، مصر،  -
 .403، 401، ص 1970، 1ط
 .106، 105، 1، ط1981: النظرية االجتماعية المعاصرة، دار المعرؼ، القاىرة، مصر، ةعمى ليم -
، 1990عمي عبد الرزاؽ جبمي: االتجاىات األساسية في نظرية عمـ االجتماع، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  -

 .287، 286ص 
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 مفيوم المجتمع:-أ

تصكر االتجاه البنائي في معظـ اتجاىاتو بأف المجتمع نسؽ مف األفعاؿ المحددة المنظمة ي

 رابطة بنائيا كالمتساندة كظيفياكيتألؼ ىذا النسؽ مف مجمكعة مف المتغيرات أك األبعاد المت

كيرل االتجاه البنائي الكظيفي أف لممجتمع طبيعة سامية كمتعالية تتجاكز كتعمك عمى كؿ 

بما فييا إرادة الفرد كتتحدد شركط ىذا التجاكز كالتعالي مف خبلؿ قكاعد الضبط مككناتو 

كالتنظيـ االجتماعييف كالتي تمـز األشخاص باالنصياع كااللتزاـ بيا، ألف أم انحراؼ عنيا 

ييدد أساسيات المجتمع كبناءه كالتي تعد المحافظة عميو كصيانتو كتدعيمو  كاستمراريتو 

 غاية في ذاتيا.

 توازن المجتمع:-ب

يعد تكازف المجتمع مف المفاىيـ األساسية في االتجاه البنائي الكظيفي، إذ أف غاية التكازف  

ىي ىدؼ في حد ذاتو كىك يساعد المجتمع عمى أداء كظائفو كبقائو كاستمراره، كيتحقؽ 

جميعا بالتناغـ أك االنسجاـ بيف مككنات البناء كالتكامؿ بيف الكظائؼ األساسية، يحيطيا 

برباط مف القيـ كاألفكار التي يرسميا المجتمع ألفراده كجماعاتو، فبل يمكف حتى  الخركج 

ف خرجكا أك حدثتيـ أنفسيـ بذلؾ فيقعكا تحت كطأة جزاءات الضبط  االجتماعي.  عنيا، كا 

 البناء االجتماعي:-ج

 :يتصكر البنائيكف الكظيفيكف المجتمع كبناء يمكف رؤيتو مف ثبلث زكايا كىي

 المجتمع كنسؽ اجتماعي . -أ 

 المجتمع كنظاـ اجتماعي -ب 
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 المجتمع كمنظكمة مف القيـ كالقكاعد كالضكابط -ج 

 كفيما يمي نظرة مكجزة عمى ىذه الزكايا الثبلث.

 كأىـ تصكراتو ما يمي: المجتمع كنسق اجتماعي: ( أ

يتككف المجتمع مف عدد مف األجزاء أك الكحدات المترابطة كالمتفاعمة في التككيف  .1

 كظيفة.كال

ال بٌد أف يككف المجتمع كنسؽ في حالة تكازف، كذلؾ بأف يقـك عمى نسؽ فرعي بتمبية  .2

 احتياجاتو كالقياـ بكظائفو كميامو.

يكجد في المجتمع كنسؽ اجتماعي عناصر أك أجزاء قد تككف ضارة أك نافعة كيتحقؽ  .3

ئمة لتحقيؽ ذلؾ بالطريقة التي يتـ بيا تحديد المنفعة كالضرر كتييئة الظركؼ المبل

 المنفعة كاالبتعاد عف الضرر.

 لممجتمع  كنسؽ اجتماعي احتياجات ال بٌد مف إشباعيا كالكفاء بيا. .4

 كأىـ تصكراتو ما يمي:المجتمع كنظام اجتماعي:  ( ب

أم تغيير يطرأ عمى المجتمع تنعكس آثاره كتبلحظ مباشرة في سائر األجزاء كالكحدات  .1

 المككنة لممجتمع.

تمع كنظاـ القدرة عمى حؿ مشكبلت الصراع  االجتماعي الذم يجب أف يككف لممج .2

 ينشأ بداخمو.

 يجب أف يككف لممجتمع كنظاـ اجتماعي كسائؿ ضبط اجتماعي رسمية كغير رسمية. .3
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التصكرات األساسية ليذه  المجتمع كمنظومة من القيم والقواعد والضوابط )الثقافة(:ج( 

 المنظكمة ىي:

 ابط الثقافية أساسية لحياة المجتمع.تعتبر القيـ كالقكاعد كالضك  .1

تعمؿ القيـ الثقافية عف طريؽ التنشئة االجتماعية عمى تكحد األفراد في المجتمع  .2

 كحصكؿ التكافؽ العاـ في المجتمع .

 لمثقافة القدرة عمى االستمرار خبلؿ الزمف. .3

 تعمؿ الثقافة عمى تأكيد تكزيع العمؿ كالتخصص بيف الفاعميف في المجتمع. .4

ف الثقافة )التربية+ التنشئة االجتماعية( الشخصية كتميدىا لمعيش في إطار النظاـ تككٌ  .5

 .1االجتماعي، كتتكيؼ مع ركحو العامة

النسؽ الثقافي أكثر األنساؽ محكرية لما يحدده مف قيـ كمعايير،  تالكوت بارسونزكيعتبر 

نساؽ  الفعؿ كبما يفرضو مف ضكابط عمى سمكؾ األفراد يمثؿ المحددات البنائية أل

تستدمج الثقافة في شخصيات الفاعميف بقدر انصيارىا في النظاـ االجتماعي  االجتماعي، ك

 .2استدماجيـ ليا بقدر مشاركة الفاعميف  فييا ك

أف الثقافة تنطكم عمى المعرفة كالمعتقدات عف الكاقع كالرمكز   بارسونزكقد أكضح 

يـ التي تستخدـ عمى األمكر أخبلقيا كىك الشيء التعبيرية التي تبرز المشاعر كالعكاطؼ، كالق

                                                             
 .101 -100عمى الحكات، مرجع سابؽ، ص   -1
، ص 194د: عمـ االجتماع بيف االتجاىات الكبلسيكية كالنقدية، الطبعة الثانية، دار المعرؼ، القاىرة، مصر، أحمد زاي -2

16. 
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الذم دفع الميتميف بشؤكف البنائية الكظيفة بتركيزىـ في تحميبلتيـ عمى الثقافة باعتبارىا 

 .1المادة الركحية كالعقمية التي ترتبط بالنظـ ارتباطا شديدا

ا، كذلؾ ألف  لقد كاف تعرضنا لبعض المفاىيـ التي تقـك عمييا البنائية الكظيفية متعٌمد

 ككبار ىذه النظرية أٌكدكا بمكقع كمكانة النسؽ الثقافي في ىذه األخيرة  تالكوت بارسونز

 لما يحدده مف قيـ كمعايير. –النظرية  -

انطبلقا لما أشرنا إليو سمفا بأف الثقافة السياسية تعد بمثابة ثقافة فرعية في إطار الثقافة 

الثقافة السياسية كفقا لمبنائية الكظيفية أف لكؿ فرد دكر  العامة لممجتمع يتجمى لنا بأف دراسة

أك فعؿ تجاه النسؽ السياسي في المجتمع، كأف لمنسؽ السياسي كظائؼ كاحتياجات داخؿ 

البناء االجتماعي، كأنو ال يمكف تجاىؿ دكر أم فرد داخؿ النسؽ، كىذا األخير يعمؿ عمى 

ازف ىك ىدؼ في حد ذاتو بالنسبة لمبنيكية الحفاظ عمى تكازف المجتمع، إذ أٌف غاية التك 

الكظيفية، إذ يساعد المجتمع عمى أداء كظائفو كبقائو كاستمراره ، كأف كؿ فرد يحاكؿ أف 

 ير مف خبلؿ ما يقـك بو مف كظائؼيحافظ عمى بقاء النظاـ السياسي كما ىك دكف تغي

برر كجكد  الحكـ كقبكؿ كالثقافة السياسية السائدة ىي التعبير عف النظاـ الحاكـ الذم ي

األفراد لو دكف تغيير كالحفاظ عمى بقاء المجتمع في حالة استقرار، كذلؾ يؤدم إلى انتشار 

 ثقافة سياسية خاصة بالصفكة الحاكمة يسعى أفراد المجتمع إلى اعتناقيا دكف  تغيير.

أف  كجو، ك إف النظاـ السياسي يفرض عميو أف يؤدم كظائفو كأدكاره المنكطة إليو عمى أكمؿ

تتماشى كظائفو مع متطمبات أفراده، ألنو إذا تحقؽ ذلؾ تحققت معو مؤشرات الجانب 
                                                             

 .116، ص 20058، اإلسكندريةالنشأة كالتطكر" دار المعرفة الجامعية، " عبد اهلل محمد عبد الرحمف: عمـ االجتماع  -1
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الكجداني مف الثقافة السياسية، كالتي تتمثؿ أساسا في القيـ التي يحمميا الفرد اتجاه نظامو 

السياسي، كالتي تتضمف قيمة االنتماء لمكطف كرمكزه القكمية، كقيمة المكاطنة كقيمة 

،....إلخ مف القيـ، ك إلى الجانب الكجداني يتحقؽ أيضا الجانب الميارم، كالذم يشمؿ الثقة

سمكؾ الفرد تجاه النظاـ السياسي، كالذم نشير بو أساسا إلى مدل مشاركة الفرد في الحياة 

 السياسية في صكرىا المتباينة.

لديمقراطي الذم تتكفر كعميو فإذا كاف المضمكف السائد في النظاـ السياسي يقـك عمى المبدأ ا

في إطار حرية التعبير كحرية القدرة عمى االختيار كالتغيير كالشعكر بكجكد قدكة سياسية 

تستطيع أف تؤثر في الشباب كتنشئيـ عمى ركح المكاطنة، كاالنتماء لمكطف كالرغبة في 

ضع المشاركة في صنع كتنفيذ القرارات المختمفة، فإف ال مجاؿ لمشؾ فيو أف الفرد سيخ

 لمنظاـ السياسي كيحافظ عمى استقراره كبقاءه، كىك الشيء الذم يؤدم بتكازف النسؽ العاـ.

أٌما إذا كاف المضمكف السائد في النظاـ السياسي غير ذلؾ فإنو حتما ستغيب معو المؤشرات 

المذككرة آنفا في حرية التعبير كالشعكر بكجكد قدكة سياسية كغيرىا، كيحؿ معيا مؤشرات 

، حيث تككف المشاركة في الحياة السياسية محدكدة كتسكد حالة االغتراب السياسي مغايرة

بيف أفراد المجتمع، كبذلؾ تسكد بيف أفراد المجتمع ثقافة سياسية سمبية كىك الشيء الذم 

البنائية  يتنافى مع مبدأ تكازف النسؽ كسبلمتو ، كتظير بدؿ عنو ما أطمؽ عميو مفٌكركا

بالخمؿ الكظيفي أك بالمعكقات الكظيفية كىك مما يحدث  ت ميرتونروبر الكظيفية أمثاؿ 

 اضطرابا في النسؽ.

 النظرية الماركسية ودراسة الثقافة السياسية:: 2
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مف الفكرة اإليديكلكجية القائمة  ماركسانطمقت الماركسية كالتي ترتبط بالدرجة األكلى بكتابات 

اء الفكقي كالبناء التحتي كيشمؿ البناءات بأف المجتمع الحديث يتككف مف بنائيف ىما: البن

 كالمؤسسات كالنظـ االقتصادية كالسياسية في المجتمع.

لقد تبنت الماركسية تصكراتيا عمى ىذا االعتقاد اإليديكلكجي كمف كجكد فكرة الصراع، كالتي 

تكجد بيف الطبقات االجتماعية منذ أف عرفت المجتمعات البشرية حياة االستقرار، كتأكد 

لماركسية أف مظاىر الصراع الطبقي تزداد في المجتمع الرأسمالي نتيجة لكجكد طبقات ا

مسيطرة كىي الرأسمالية كالمالكة لكسائؿ اإلنتاج، كطبقات أخرل محككمة كىي طبقة العماؿ 

 كالتي ال تممؾ أم  شيء مف ىذه الكسائؿ.

عيشو المجتمع إف الصراع الطبقي في نظر الماركسية يكشؼ حقيقة التناقض الذم ي

الرأسمالي كطبقاتو المختمفة، كالذم يعد مصدره األكؿ نظاـ الممكية ، كىذا النظاـ الذم يعد 

مصدر الشركر االجتماعية كميا، فالنظاـ الرأسمالي كما يمتمكو مف كسائؿ اإلنتاج 

ية، كالتكنكلكجيا كالعمؿ ككسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ كالمؤسسات التعميمية كالدينية كاالقتصاد

عمكما يجعمو مكجو لخدمة مصالح الطبقة الرأسمالية التي تممؾ مككنات  اإلنتاج الثقافي 

عمكما، كتعمؿ عمى تكجييو لمصالحيا كخمؽ طبقة مف العماؿ بصكرة مستمرة لمعمؿ في 

 .1مؤسساتيا كمصانعيا الخاصة، مما يعمؿ عمى حدكث نكع مف االغتراب بينيـ

تكٌلد  ظاىرة الكعي الطبقي عند الطبقة المحككمة أم  إٌف حالة كيذه حسب الماركسييف

الشعكر كاإلحساس بأكضاعيا االقتصادية كاالجتماعية، كالنفسية كالسياسية، كأف ىذا الكعي 

                                                             
 .122، 121عبد اهلل محمد عبد الرحمف، مرجع سابؽ، ص  -1
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يكٌلد الكحدة الطبقية ثـ التنظيـ الثكرم بيف أبناء ىذه الطبقة، األمر الذم يدفع أفرادىا إلى 

رة بدكرىا تقـك إلى سقكط المجتمع كتحكلو إلى نمط آخر الثكرة ضد الطبقة الحاكمة، ىذه الثك 

يتسـ بالتقدـ كالتنمية بتحقيقو لممساكاة كالحرية لمجميع، بإلغاء الممكية الفردية، كتحكيؿ كؿ 

 كسائؿ اإلنتاج إلى الممكية العامة.

فالمجتمعات إذف مف المنظكر الماركسي تتحكؿ مف مجتمعات رأسمالية إلى مجتمعات 

كىكذا تقكد الظاىرة الطبقية إلى ظاىرة صراعية، كتقكد الظاىرة األخيرة إلى التغير  اشتراكية،

 .1أك التحكؿ االجتماعي

إٌف الظاىرة السياسية ككفقا لمماركسية تمثؿ البناء الفكقي، أم األفكار أك االيدكلكجيا التي 

النظاـ كتبريره  ينشرىا كيتبناىا النظاـ السائد في المجتمع، كىي ثقافة مكجية لخدمة ىذا

 كتدعيـ استقراره.

عند مناقشتنا لمثقافة السياسية مف منظكر يط الضكء عمى المجتمعات العربية سنحاكؿ تسم

 النظرية الماركسية، ككاف اختيارنا ليذه المجتمعات دكف غيرىا لككننا جزء مف كاقعيا.

الحفاظ عمى ففي ىذه المجتمعات الطبقة التي تستحكذ عمى السمطة تسعى جاىدة عمى 

مصالحيا كاستمرار سمطتيا، كنشر أيديكلكجيتيا عمى غالبية أفراد المجتمع، فحتى الركافد 

التي تتشكؿ منيا الثقافة السياسية مثؿ اإلعبلـ ، الصحافة، األحزاب ىي ممؾ لمدكلة أك 

باألحرل الطبقة المسيطرة مف حيث تدعيـ بقائيا كالمحافظة عمييا، فإذا كانت بعض 

ات العربية أنظمتيا تتحدث باسـ الديمقراطية كما تبعيا مف أشكاؿ كمظاىر، فإف المجتمع

                                                             
 .131 -130، ص 2005، دار كائؿ لمنشر، األردف، 1إحساف محمد الحسف: النظريات االجتماعية المتقدمة، ط -1
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الحقيقة عكس ذلؾ عمى أرض الكاقع، فالمتمعف كالمتفحص في المجتمع المدني في تمؾ 

كالذم يعتبر أحد مصادر التنشئة السياسية يجد أف شعاراتيا كمضامينيا ما ىي  *المجتمعات

أصبحت مف ممحقات النظاـ السياسي السائد، كالشيء المؤسؼ إال ضربا مف العبث، لككنيا 

في ىذا االتجاه يكمف في أف نشاطيا يظير في المحافؿ كالمكاسـ االنتخابية ثـ تختفي إلى 

 إشعار آخر.

فيذا نمكذج كاحد فقط مف النماذج الشائعة المنتشرة في ىذه المجتمعات كالتي ال يمكف 

 -يكاد أف يختفي ، ففييا اإليجابيه كلمسو مف الشؽ حصرىا كعٌدىا، ألف الذم يمكف حصر 

طبقة سيطرت عمى كؿ شيء كىي الفئة القميمة جدا في المجتمع،  -أم المجتمعات العربية

كيقابميا طبقة تفتقر ألم شيء كىي الطبقة التي تشكؿ السكاد األعظـ مف المجتمع، فأفكار 

ىك الشيء الذم أحدث التناقض الطبقة الحاكمة ال تعبر عف أفكار الطبقة العامة، ك 

 كاالغتراب.

خفاؤه مف ناحية المشاركة في الحياة السياسية مثؿ  فالعزكؼ الظاىر الذم ال يمكف نكرانو كا 

التصكيت في االنتخابات كأحد صكرىا أصبح الطابع الذم تتميز بو  مجتمعاتنا، لقد كاف 

 نتخابات لتقمد منصب مااختيارنا لنمكذج التصكيت أخؼ مف حديثنا عف المشاركة في اال

ألف ذلؾ أصبح يشبو كثيرا  لعبة القرقكز حتى ال نقكؿ غير ذلؾ، فالعديد مف المشاركيف ما 

ىـ في الحقيقة إاٌل  ديككرا لمطبقة المسيطرة، حتى إف لـ يككنكا كذلؾ في بداية المعركة 

                                                             
ذا كانت نسبتيا ضئيمة جدا  -* حتى ال نككف أكثر تشاؤما كجب عمينا التأكيد بأنو  تكجد بعض النكادم كالجمعيات  حتى كا 

يا، كلكف انتشارىا كصداىا في المجتمع ضيؼ، كىذا ألف قكة  التمثيؿ كسعة إال أنيا تقـك بأدكارىا  التي نيضت مف أجم
 االنتشار مرىكف بمدل التقرب مف السمطة كخدمتيا.



52 

 

يتجزأ مف تمؾ االنتخابية سرعاف ما يتحكلكا إلى ذلؾ كبامتياز بعدىا ليصبحكا جزءا ال 

 الطبقة.

إٌف ىذا التناقض كاالغتراب يستدعي الطبقات التي ال تممؾ أم شيء، كىي عامة الشعب 

عدـ قبكؿ ىذا الكضع، كتسعى مف أجؿ التخمص مف تمؾ التبعية المجحفة، فإذا كاف ماركس 

لتحريرىـ  كأتباعو في النظرية الماركسية يدعكف الطبقات الفقيرة إلى قياـ ثكرة  تككف ليـ سندا

كاالنتقاؿ بيـ مف نظاـ إلى آخر، فإف مجتمعاتنا العربية خاصة في الكقت الحاضر ال تصمح 

فييا ىذه المصطمحات العتبارات عديدة، ككذلؾ عدـ مسايرة ىذا المصطمح  مع التحكالت 

كالتغيرات الحالية، كحٌؿ محٌميا مصطمحات أخرل ال تختمؼ في مضمكنيا عف ما دعا إليو 

ىي المظاىرات كاالضطرابات كاالعتصامات كغيرىا  مف األنماط  كاألشكاؿ  التي ماركس ك 

 أصبح الفرد في ىذه المجتمعات يعايشيا يكميا.

كعندما نقكؿ أٌف ىذه األنماط كاألشكاؿ التي تمجأ إلييا بعض الطبقات ألخذ مطالبيا مف 

لى آخر اشتراكي مثؿ ما النظاـ السياسي ال يعني بالضركرة أنيا ستغير مف نظاـ رأسمالي إ

دعا إليو ماركس، ألف ذلؾ بكؿ بساطة أصبح مستبعدا ألف مصطمح االشتراكية أصبح مف 

ٌنما تيدؼ تمؾ األنماط أساسا  المصطمحات التقميدية في قامكس المجتمعات المعاصرة، كا 

لتغيير كجيات نظر السمطة في أمكر عدة كالمراسيـ كالقكانيف كما شابو ذلؾ إلى جانب 

 كفير احتياجات المكاطنيف مف صحة، تعميـ كسكف كغيرىا .ت

 النظرية الوضعية ودراسة الثقافة السياسية:: 3
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الكضعية اتجاه فمسفي يرل بأنو يمكف اشتقاؽ المعرفة مف التجربة الحسية، كلذا يرفض 

 قعية.المعرفة الحقيقية أك الكا خارج نطاؽالتأمؿ الفمسفي كاإلدراؾ الذاتي، ألنيا كسائؿ تقع 

كالكضعية اتجاه فكرم يبني تفسير العالـ عمى معطيات التجربة كحدىا كتستميـ الكضعية 

نقطة انطبلقيا مف العمـك الطبيعية التي أثبتت أنيا انجح طريقة لمعالجة مادة التجربة، كما 

أٌنيا تحاكؿ أف تبحث عف نظرة مكحدة لعالـ الظكاىر مف خبلؿ تطبيؽ المناىج كالنتائج التي 

 صؿ إلييا العمـك الطبيعية.ت

( الذم حاكؿ دراسة المجتمع 1857 -1798) أوجست كونتكمف ركاد ىذه النظرية نجد 

اإلنساني دراسة فمسفية عممية، كانتقد الفمسفات المثالية لككنيا ال تستطيع فيـ كتعميؿ 

صكر الظكاىر كالقضايا االجتماعية كالسمككية كاألخبلقية، كتقـك الفمسفة لككنت عمى ت

الطبيعة العضكية لممجتمع كنمكه المستمر، فالكائف االجتماعي مثمو مثؿ الفرد يتككف مف 

عناصر متمايزة كمتساندة، كتعمؿ ىذه العناصر معنا ليدؼ مشترؾ ، كتصكر أف التقدـ 

بقانكف األطكار كونت التاريخي لممجتمع حتمي كيسير حسب مراحؿ ثبلث أك ما أطمؽ  عميو 

سبو أف المجتمع البشرم كالعمـك الذم اىتدل إلييا اإلنساف ككؿ ما في الثبلث، كالذم ح

 المجتمع مف أشياء مادية كغير مادية تمر بثبلث مراحؿ ىي:

 المرحمة الالىوتية الدينية: -1

كتتميز ىذه المرحمة بأىمية كأثر الديف الكاضح في الحياة االجتماعية، كسيطرتو عمى 

عية كالركحية، كخبلؿ ىذه المرحمة التي يعيشيا المجتمع تفسيرات العمـك الطبيعية كاالجتما

اإلنساني تتغمب عمى أفكار الناس العكاطؼ كاالنفعاالت التي تجعميـ خائفيف مف قكة سماكية 



54 

 

ىائمة، كما أف ىذه المرحمة ما يجكؿ فييا مف قيـ كأفكار تجعؿ اإلنساف يحس بضعفو كعدـ 

 قدرتو عمى التأثير.

 

 

 لمثالية أو الميتافيزيقية:المرحمة الفمسفية ا -2

كتتميز ىذه المرحمة بالتفكير المكزكف كاألمثاؿ الحية كالحكـ كالببلغة الفكرية كالمآثر 

كالبطكالت كالمقاالت الرنانة الخالية مف المعاني كالدالالت، كانشغؿ المفكركف خبلؿ ىذه 

أفكاره القيمية كالمثالية، المرحمة بدراسة الككف كاألجراـ السماكية، كمكاىب اإلنساف كقدراتو ك 

كعمكما فسر فييا اإلنساف ظكاىر الككف كالحياة تفسيرات ميتافيزيقية أم غالبا بأسباب 

 كمعطيات خارجية عف اإلدراؾ الحسي المباشر لئلنساف.

 المرحمة العممية الواقعية:-3

كالربط بيف كتتميز ىذه المرحمة بالتفسيرات العممية التي تبحث عف أسباب الظكاىر كآثارىا 

السبب كالنتيجة، فالمطر مثبل ال يفسر بالديف، كال بالمثؿ كالقيـ بؿ يفسر عمميا، إذ أف 

الحرارة تسبب التبخر كالتصاعد، كاألخير يؤدم إلى التكاثؼ كتككيف الغيـك كالتكاثؼ غالبا ما 

لى جانب قانكف المراحؿ  الثبلث نجد أٌف ككنت قٌسـ دراسة ال(1)يسبب التساقط مجتمع إلى ، كا 

 االجتماعية. امجاليف رئيسييف كىما االستاتيكا االجتماعية كالدينامك
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كيقصد ككنت باألكلى تشريح كتحميؿ المجتمع كىك في حالة االستقرار كالثبات أك دراسة 

التأثير المتبادؿ  بيف األفراد كالجماعات كالمؤسسات عندما يككف المجتمع اإلنساني في حالة 

زف، كلعؿ مف أىـ الظكاىر االجتماعية التي يمكف دراستيا كفؽ مجاؿ االستقرار كالتكا

 االستاتيكا مسألة تكزيع العمؿ كمسألة التعاكف االجتماعي كالتكامؿ كالتضامف كغيرىا.

إلى دراسة المجتمع كىك في حالة مف التحكؿ  كونت كأما الديناميكا االجتماعية فيشير بيا

 .1كالتطكر كالتغير

الثقافة السياسية مف المنظكر الكضعي سيقكدنا الكضع حتما عف فحكل  كلٌما نتكمـ عف

كمضمكف الكضعية أكال، كالذم يشير بو ركاده مف أمثاؿ ككنت إلى االيجابية، أم كيؼ يتخذ 

عف النظاـ السياسي القائـ فيو، دكف محاكلة أم تغيير أك إحداث  إيجابياأفراد المجتمع مكقفا 

 ممؾ كالطبقة العامة في المجتمع.الصراع بيف الطبقة التي ت

كيعتقد أصحاب النظرية الكضعية أف األزمات كالمشاكؿ التي يتخبط فييا المجتمع ليست 

نما مصدرىا مشاكؿ معرفية تنحصر في التناقض الكائف بيف نمكذج  سببيا الطبقة الحاكمة كا 

لحاضر المستند إلى الماضي القائـ عمى أساس المبادئ الركحانية كالقيـ العسكرية، كنمكذج ا

معطيات التطكر الصناعي العممي، كبالتالي فيـ حسب ىذا التصكر يبرركف لمطبقة الحاكمة 

حداث  كيدافعكف عنيا، كحسب رأييـ أف التقدـ كالتطكر لممجتمع ال يككف بتغيير الكضع كا 

نما   ذلؾ بتأييد النظاـ كعدـ رفضو كالتعاكف معو. يتأتىالفكضى كا 

                                                             
 .67، 66عمى الحكات: مرجع سابؽ، ص 1
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ي الكحيدة القادرة عمى السير بالمجتمع نحك التقدـ، كعمى الطبقة العامة فالطبقة الحاكمة ى

قبكؿ الكضع كما ىك عميو ألنيا عاجزة عف تغيير كاقعيا كال دكر ليا في تغييرىا كبالتالي 

حسب ىذا النظرية فإف الطبقة العامة ال أىمية ليا كال جدكل مف المشاركة في الحياة 

 مف يعرؼ مصالحيـ كيرعى شؤكنيـ كىك النظاـ الحاكـ. السياسية، ألنو باختصار ىناؾ

لما نتفحص كندقؽ التمعف في أفكار الكضعية نجدىا تعالج إيديكلكجيا مف نكع خاص أال 

كىي المحافظة عمى النظاـ الحاكـ كتبريره إلى جانب التركيج ألفضمية الرأسمالية في الحياة 

اسية المتكقع أف تككف سائدة بيف الطبقة االقتصادية، كمف ىذا المنطمؽ فإف الثقافة السي

العامة ألفراد المجتمع ىي ثقافة خضكع لمطبقة الحاكمة، ألنيا األقدر كاألجدر لرعاية 

ف كانت ىذه األخيرة غير كذلؾ، أم ىميا الكحيد ىك رعاية   مصالح المجتمع، حتى كا 

 مصالحيا الشخصية ال غير.

 ياسية :النظرية  الفينومولوجية والثقافة الس:  4

خبلؿ الربع األخير مف القرف العشريف تـ إستحداث الكثير مف األفكار كالتصكرات 

الكبلسيكية في نظرية عمـ االجتماع نتيجة لظيكر تطكرات أكثر كاقعية لتحديث آراء كأفكار 

النظريات التقميدية، كمف بيف النظريات الحديثة نجد الفينكمينكلكجيا التي ترتكز عمى دراسة 

 يعرؼ عمكما بالدراسة الظاىراتية لمعرفة كتحميؿ المعاني كاألفكار كالتصكرات أك مانسؽ ا

كما يسعى أصحاب ىذه النظرية إلى ضركرة اختيار البدائؿ الجديدة في دراسة السمكؾ 

البشرم كدراسة أنماط التفاعؿ كنكعية المكاقؼ كعمميات الشعكر كاإلدراؾ، كذلؾ عف طريؽ 
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فراد كقدراتيـ المعرفية كتصكراتيـ كانطباعاتيـ عمكما حكؿ حقائؽ االعتماد عمى خبرات األ

 األمكر كالظكاىر االجتماعية كالمعرفية.

كيمكف تحديد ىذه النظرية بأنيا كسيمة الستخبلص ما نبلحظو في الكاقع لفيـ جكىر األشياء 

 كتحميميا كربطيا بالصكرة الذىنية كالعقمية لؤلفراد بطريقة عممية مدركسة.

رتب عمى ما سبؽ أف عمـ االجتماع الفينكمينكلكجي يتركز عمى مبادئ النزعة الفردية في كيت

البحث كاالتجاه النسبي، فالكاقع يتحدد في ضكء المعاني التي يضفييا عمييا الفرد في مكاقفو 

كأفعالو، كعميو فإف أصدؽ التفسيرات السكسيكلكجية ىي التي تعتمد عمى كفاءة التفسيرات 

 .1التأكيؿ الذاتي لخبرة الفرد العممية عمى مستكل

كبناء عمى ما سبؽ ينظر االتجاه الفينكمينكلكجي إلى مكضع الثقافة السياسية عمى أنيا ثقافة 

خاصة بكؿ فرد في المجتمع، كالثقافة السياسية يتـ تحديدىا كفقا لمخبرات الفردية في  

قافة فردية كال تكجد ثقافة خاصة تميز المجتمع كمكاقفيـ مف النظاـ السياسي، كبالتالي فإنيا ث

المجتمع عف غيره مف المجتمعات، كتعبير األفراد عف الثقافة السياسية يختمؼ مف فرد آلخر 

 كفقا لمدل تفاعميـ مع النظاـ السياسي في المجتمع.

كتغمب عمىالفينكمينكلكجيا النزعة السيككلكجية أم االىتماـ بمعرفة خبرات األفراد  الشخصية 

ل تكاجد خبرات متشابية تجاه النظاـ الحاكـ، كىي تدعك إلى الحفاظ عمى المجتمع في كمد

حالة استقرار دكف تغيير، كما أٌف دراسة الخبرات الفردية اتجاه النظاـ الحاكـ ال يدفعيـ إلى 

 محاكلة التعبير عف رأييـ عف محاكلتيـ لتغيير المجتمع.
                                                             

 . 420أحمد زايد، مرجع سابؽ، ص  -1
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اما كتنظر فقط إلى خبرات األفراد اليكمية كالثقافية إٌف ىذه النظرية تتجاىؿ دراسة المجتمع تم

كالسياسية كفؽ ىذه النظريات تعد ثقافة فردية يتـ اكتسابيا كفقا لخبرات األفراد مع النظاـ  

الحاكـ، كىك ما يكضح عدـ المشاركة في الحياة السياسية مف جانب األفراد، كأف الثقافة 

  ـ إلى أبنائيـ عف طريؽ الكراثةكيتـ نقؿ ثقافتيالسياسية تنتشر بيف الصفكة في المجتمع، 

 .(1)أٌما عف عامة الشعب فبل جدكل مف معرفتيـ السياسية أك اكتساب ثقافة سياسية ك

 السياسية: الرمزية والثقافيةالنظرية التفاعمية : 5

 تعتقد النظرية التفاعمية الرمزية عمى أف الحياة االجتماعية التي نعيشيا ما ىي إال حصيمة

التفاعبلت التي تقـك بيف البشر كالمؤسسات كالنظـ، كىذه التفاعبلت تككف ناجمة عف الرمكز 

فعند عممية التفاعؿ بيف شخصيف أك  2التي كٌكنيا األفراد نحك اآلخريف بعد التفاعؿ معيـ،

أكثر يكٌكف كؿ فرد صكرة ذىنية تككف بشكؿ  رمز عف الفرد أك األفراد الذيف تفاعؿ معيـ 

أك محببا كقد يككف سمبيا كمكركىا كطبيعة الرمز الذم يكٌكنو عف  إيجابيارمز قد يككف كىذا ال

 إيجابيةاألشخاص أك الفئات أك األشياء ىك الذم يحدد عبلقتو بو أك بيـ، كالعبلقة قد تككف 

 أك سمبية اعتمادا عمى طبيعة الرمز أك الصكرة الذىنية التي كٌكنيا نحك الفرد أك الجماعة.

تفسير العبلقة بيف الفرد كالنظاـ أك السمطة عف طريؽ التفاعمية الرمزية عبر محطات كيمكف 

كمراحؿ عدة تبدأ بتفاعؿ الفرد مع النظاـ كقد تطكؿ مدة ىذا التفاعؿ، كيككف ذلؾ عف طريؽ 

المطالب التي يرفعيا المكاطنكف إلى سمطتيـ كاالنشغاالت المختمفة الجكانب المتصمة بحياتيـ 

                                                             
ماجستير في عمـ االجتماع،  ,أديب،: الثقافة السياسية لمشباب الجامعي في المجتمع المصرم،) رسالة أدكرنشأت  -1

 .51،52، ص2004جامعة عيف الشمس( ، القاىرة، مصر، 
2 - Coser Lewis : Master of sociological thought, New York, Harcourt Brace, 1977, p 574 
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ف: سكف كتعميـ كصحة كخدمات كغيرىا، إلى جانب القرارات كالقكانيف كالخدمات اليكمية م

 المقدمة مف طرؼ السمطة.

بعد عممية التفاعؿ بيف المكاطنيف كالسمطة يبادر كؿ فرد مف أطراؼ التفاعؿ الذم تـ ذكرىـ 

إلى تككيف انطباع أك صكرة رمزية عف الطرؼ اآلخر، كىذه الصكرة تككف انطباعية أكثر 

 مما تككف حقيقية، أم أنيا أقرب ما تككف  إلى الخياؿ مما تككف إلى حقيقة.

 إيجابياكىذه الصكرة االنطباعية أك الرمز الذم ينعتو كؿ طرؼ نحك الطرؼ اآلخر قد يككف 

أك سمبيا، سرعاف ما تنتشر ىذه الصكرة إلى الطرؼ اآلخر المتفاعؿ معو، فإذا كاف التقييـ 

بل ميما في استمرارية التفاعؿ كتعميقو، كلذلؾ نجد في بعض فإنو يككف عام إيجابيا

المجتمعات النسب العالية مف المشاركة في الحياة السياسية مف جانب  المكاطنيف، إلى 

جانب انتشار قيـ الثقة بينيـ كبيف السمطة التي تمثميـ، كىي طبعا قيـ تساعد عمى التعاكف 

ف ىذا األخير إذا كصمو التقييـ االيجابي مف طرؼ كالتساند بيف المكاطف كالنظاـ الحاكـ، أل

الطبقة التي يحكميا فإنو يسعى جاىدا بأف يكاصؿ مجيكداتو كيضاعفيا لكي يبقى في 

 التي تككنت مف الطرؼ اآلخر. اإليجابيةالصكرة 

كأما إذا كاف التقييـ سمبيا كأف يككف النظاـ الحاكـ ال يراعي مصالح العامة، كأنو دكتاتكريا 

ير ديمقراطي، فإف المكاطف حتما سيغمب عميو ىذا التقييـ السمبي، كيصبح  يتعامؿ مع كغ

النظاـ عمى أساسو، فتنتشر قيـ الشؾ كالحيطة كعدـ التعاكف كالعزكؼ عف المشاركة في 

الحياة السياسية كغيرىا مف المظاىر السمبية التي تعرقؿ الحياة السياسية الديمقراطية المبنية 

 بيف المكاطف كالنظاـ. عمى التعاكف
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كانطبلقا مف تفسير العبلقة بيف التفاعمية الرمزية كالثقافة السياسية التي أفرزت لنا في نياية 

كأخرل سمبية نجد أنفسنا نصطدـ مع مفيـك الثقافة السياسية نفسو،  إيجابيةالتقييـ إلى قيـ 

 و السياسي.كالذم ىك تمؾ القيـ كاالتجاىات التي حمميا المكاطف اتجاه نظام

 أبعاد الثقافة السياسية:  :ثانيا

يقصد بأبعاد الثقافة السياسية عمى ما تحتكيو مف قيـ كاتجاىات كمعارؼ، كعميو سنحاكؿ 

تسميط الضكء عمى ىذا المقاـ عمى ىذه األبعاد الثبلثة مع التركيز عف مؤشرات كؿ بعد، 

التي تتصؿ بعبلقتو بالنظاـ كذلؾ ألف نمط القيـ كاالتجاىات كالمعرؼ الخاصة بالفرد ك 

السياسي بشكؿ مباشر أك غير مباشر تعكسيا رمكزه التعبيرية لفظية كانت أك حركية الترجمة 

 عمى شكؿ سمككات.

 المعرفة السياسية:  1

تتضمف المعرفة السياسية بالنسبة لمفرد القدرة عمى معرفة أسماء القادة السياسييف كطبيعة 

معرفة بالمؤسسات السياسية كطبيعة عمميا كأىمية األدكار التي الكظائؼ التي يشغمكنيا، كال

تؤدييا كمكانتيا بيف السمطات األخرل إلى جانب المعرفة بالقضايا السياسية كالقدرة عمى 

تككيف اآلراء  بشأنيا، كبذلؾ تعني المعرفة السياسية كؿ ما يكجد لدل الفرد مف معارؼ كآراء 

 دات السياسية في المجتمع.بخصكص القضايا كالمؤسسات كالقيا

بينما يرل بعض الباحثيف أف المعرفة السياسية تمثؿ الكعي السياسي كالذم يشير بدكره إلى 

ما لدل األفراد مف معارؼ كآراء سياسية، كالتي تتعمؽ بالجكانب ذات الطابع السياسي في 

 حياتيـ االجتماعية كالسياسية.
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 السياسية فيما يمي: كبناء عمى ما تقدـ تتشكؿ مؤشرات المعرفة

 المعرفة بأسماء القيادات كالشخصيات السياسية. -

المعرفة بالمؤسسات السياسة الرئيسية المكجكدة، كمعرفة مياميا كأدكارىا،إلى جانب  -

 آليات اختيار المناصب القيادية فييا.

المعرفة بالقضايا السياسية كاألحداث كالتكاريخ اليامة في الحياة السياسية لممجتمع  -

 كالقدرة عمى تككيف آراء بشأنيا.

 معرفة بعض المفاىيـ السياسية كمفيـك السياسة مثبل. -

 1أىميتيا. إدراؾ معنى الحككمة كتأثيرىا ك -

 االتجاىات السياسية: 2

تعددت كجيات النظر التي تناكلت مفيـك االتجاه في تراث عمـ النفس االجتماعي كذلؾ كفقا 

 فمف بيف التعاريؼ نجد:لؤلسس النظرية التي تعتمد عمييا، 

بأنو "  نزعة الفرد كاستعداده المسبؽ عمى تقكيـ مكضكع أك رمز  كاتزوستالندتعريؼ  

 يرمز ليذا المكضكع بطريقة معينة "

عمى أنو " تنظيـ مكتسب لو صفة االستمرار النفسي لممعتقدات التي  روكيشتعريؼ  

 ة تككف ليا األفضمية عنده ".يعتقدىا الفرد نحك المكضكع أك المكقؼ كيييئو لبلستجاب
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بأنو " حالة عقمية أك حالة مف االستعداد العقمي كالعصبي منظمة مف  ألبورت تعريؼ 

دينامينا عمى استجابات األفراد بالنسبة لجميع  خبلؿ الخبرة تمارس تأثيرا تكجييينا ك

 1المكضكعات كالمكاقؼ التي يتصؿ بيا ىؤالء األفراد "

ة كاستعداد الفرد لبلستجابة لممكاقؼ كالمكاضيع السياسية التي تتطمب كىنا نشير باالتجاه قدر 

 رد فعؿ مف خبلؿ كاقع خبرتو الشخصية كتتضمف:

 اتجاه السمطة: - أ

يشير إلى نظرة الفرد كمشاعره اتجاه السمطة، كدرجة الثقة فييا كأىميتيا بالنسبة لو كمدل 

مكانية مساءلتيا تو إلييا في ككنيا تعكد بالنفع العاـ إلى جانب نظر ( 2)أىمية الخضكع ليا، كا 

عمى المجتمع ككؿ ، أـ أف نفعيا يقتصر عمى شاغمييا فحسب، كما مدل قناعتو بالدكر 

 الذم تقـك بو السمطة في تعامميا مع بعض القضايا التي تيـ المجتمع.

 اتجاه المحافظة: -ب

رنا مؤثرا في رفض فكرة كتشير إلى أم مستكل يشكؿ اإليماف بالعادات كالتقاليد كالتراث دك 

التغيير ككؿ ما ىك جديد كالتشبث بالثقافة الماضكية  بكؿ ما تحممو مف قيـ تقميدية خكفا مف 

المستقبؿ، كيأتي ىذا التمسؾ بدعكل احتكاءىا عمى الحمكؿ كالمشكبلت التي تكاجو الفرد إلى 

                                                             
 جابر نصر الديف، لككيا الياشمي، مفاىيـ أساسية في عمـ النفس االجتماعي، دار اليدل لمطباعة كالنشر، الجزائر. 1
سمير محمد أحمد العبدلي : الثقافة السياسية الديمقراطية لمقبائؿ اليمنية، دراسة ميدانية) دراسة ليؿ درجة الدكتكراه في  2

 .21، ص 2003سياسية( معيد البحكث كالدراسات العربية، القاىرة، العمـك ال
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عرفكف صالح األفراد، جانب االلتزاـ بما يحدده القادة السياسييف في شتى المياديف ألنيـ ي

 (1) كاالعتقاد بأف التحرر ىك سبب المفاسد المكجكدة في المجتمع .

كلذلؾ يرل المحافظكف بأف أم دعكل لمتغيير لف تثمر بؿ قد يؤدم إلى ما يحمد  عقباه، 

لذلؾ فإنيـ يفضمكف بقاء األكضاع كما ىي عميو، كأنو ال فائدة ترجى مف خبلؿ السعي 

 ـ.لمتغيير داخؿ النظا

 اتجاه التعصب:-ج

التعصب ىك اتجاه نفسي جامد مشحكف انفعاليا، أك عقيدة أك حكـ مسبؽ مع أك ضد جماعة 

 .2أك شيء أك مكضكع، كال يقـك عمى سند منطقي أك معرفة كافية أك حقيقة عممية

تربط  -كال شعكرية -شعكرية –" رابطة اجتماعية سيككلكجية : بأنياالجابري محمد عابدكيرل 

د جماعة كعينة قائمة عمى القرابة المادية كالمعنكية ربطان مستمران يبرز كيشتد عندما يككف  أفرا

 .3خطر ييدد أكلئؾ األفراد "

كيدكر مضمكف التعصب السياسي حكؿ تبني فكر سياسي كاحد، كاإليماف بأنو ىك الكحيد 

كبصعكبة الصحيح كاإلحساس بحماس أثناء الحديث عنو، كالشعكر برسكخ ىذه األفكار 

 تغييرىا مع صعكبة تقبؿ أفكار أخرل مغايرة.

 

                                                             
معتز سيد عبد اهلل: االتجاىات التعصبية، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاألدب، عالـ المعرفة، سمسمة كتب شيرية، 1

 .193، ص 1989، مام 137العدد 
 .176، ص 1977، 4لقاىرة، طحامد عبد السبلـ زىراف: عمـ النفس االجتماعي، عالـ الكتب، ا 2
، الدار البيضاء 4محمد العابد الجابرم: فكرة ابف خمدكف العصبية كالدكلة، معالـ نظرية خمدكنية في التاريخ اإلسبلمي، ط3

 .459، ص 1984لمنشر، المغرب، 
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 اتجاه التعصب ضد اآلخر الديني:-د

يعكس مضمكنو اإليماف بأف نجاح اإلنساف في حياتو يتكقؼ عمى اعتناقو دينا معينا  ك

كالتعاطؼ مع األشخاص المنتمييف لنفس الديف كالنفكر مف معتنقي الديف اآلخر، كالشعكر 

 1د قكة الديف اآلخر.بالتيديد مف ازديا

 االتجاه نحو اآلخر الحضاري )الغرب(:-ه

يعكس ىذا االتجاه ما إذا كاف الشخص معتقدا في التفكؽ التاـ لمحضارة الغربية كما إذا ك 

كاف مف المفيد االنفتاح عمييا،  كما يعكس مدل إيماف الفرد بتفكقو الحضارم ما عداه مف 

 .2بمو أك رفضو النتشار قيميا كاالنفتاح عميياحضارات كخاصة العربية منيا، كمدل تق

 االتجاه نحو الذات كفاعل سياسي:-و

كىك الشعكر باالقتدار السياسي، كالشعكر بالقدرة عمى التأثير في مجريات الحياة السياسية 

مف خبلؿ النقد البناء ألم مسؤكؿ حينما يخطئ أك مف خبلؿ إبداء الرأم  في مختمؼ 

 3بأف لرأيو قيمة.القضايا مع االقتناع 

كطبعا ىذا الشعكر لو أىمية كقيمة كبيرة بالنسبة لمفرد فيك يعتبر لو بمثابة الدافع  كالحافز 

في نشاطو السياسي، فبل يمكننا أف نتنبأ بأف يككف الفرد ايجابيا كيقـك بنشاطات ىادفة، كىك 

 نو.يشعر بالنقص كال قيمة لو كآلرائو في صناعة القرار ميما كاف نكعو ككز 

  القيم السياسية: :3
                                                             

، الككيت، مارس عمي أسعد كطفة: عبد الرحمف حمدم،: التعصب ماىية كانتشارا في الكطف العربي ، مجمة عالـ الفكر 1
 .83، ص 82، ص 2002

 .23سمير محمد أحمد العبدلي: مرجع سابؽ، ص  2
 .04، ص مرجع سابؽ السيد عبد المطمب غانـ، دراسة في التنمية السياسية، 3
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تعد القيـ مف المفاىيـ الجكىرية في كافة مياديف الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية 

ألنيا تمس العبلقات اإلنسانية بكافة صكرىا، فيي ضركرة اجتماعية ألنيا معايير  كأىداؼ 

ضيؼ البعض بأف ال بٌد ك أف نجدىا في كؿ مجتمع منظـ سكاء كاف متقدما أك متخمفا، كي

الحياة االجتماعية يستحيؿ بدكف القيـ كال يمكف أف يحققكا ما يريدكف كما يحتجكف إليو مف 

اآلخريف بغير القيـ، كتمعب ىذه األخيرة دكرا كبيرا في إدراؾ الفرد لؤلمكر مف حكلو، ككذلؾ 

 1تصكراتو لمعالـ المحيط بو .

بدراسة القيـ مف ثبلثينيات  ىذا القرف عمى الرغـ اىتماـ المفكريف  باختبلؼ تخصصاتيـ 

كحتى اآلف فإف مفيـك القيـ ال زاؿ يكتنفو الغمكض كالخمط بينو كبيف مفاىيـ أخرل كاالىتماـ 

يٌصؼ القيـ بالطفؿ الغير السعيد الذم  TOFFIERتوفمركالدافع كالمعتقد كىك ما جعؿ 

 2يعاني البؤس كالشقاء.

الذم ترل القيـ أنيا: أفكار  كارين أوينزتعددة نجد تعريؼ كمف بيف تعريفات القيـ الكثيرة كالم

معيارية تكجو السمكؾ كتزكده بمعايير خارجية داخمية نحك ما يكافح الناس مف أجمو، كتزكد 

 السمكؾ باألساس األخبلقي ".

بأنيا " عبارة عف مجمكعة األحكاـ التي يصدرىا الفرد بالتفضيؿ  عبد المطيف خميفةكيعرفيا 

ا                      التفضيؿ لممكضكعات أك األشياء كذلؾ في ضكء تقييمو أك تقديره ليأك عدـ 

                                                             
دراؾ الحقائؽ  السياسية، مجمة النيؿ، العد السادس، جانفي  -1 ، القاىرة، ص 1981فاركؽ يكسؼ: القيـ االجتماعية كا 

17. 
 .60، ص 59، ص 2004، 4سمير خطاب: التنشئة السياسية كالقيـ، ايتراؾ لمطباعة كالنشر، مصر، ط -2
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كتتـ ىذه العممية مف خبلؿ التفاعؿ بمعارفو كخبراتو كبيف اإلطار الحضارم الذم يعيش فيو 

 1كيكتسب مف خبللو الخبرات كالمعارؼ "

ـ الفرد العتبارات مادية، أك القيـ بأنيا " تطمؽ عمى كؿ ما ىك جدير باىتما سميثكيعرؼ 

 معنكية أك اجتماعية أك أخبلقية أك دينية أك جمالية.ن 

بأنيا " عبارة عف تنظيمات ألحكاـ عقمية انفعالية، كىي مفيـك ضمني حامد زىران  كيعرفيا 

غالبا ما يعبر عف فعؿ أك االمتياز أك درجة الفضؿ الذم يرتبط باألشخاص أك األشياء أك 

 .2أكجو النشاط "

 كالقيـ تتضمف خاصتيف ىامتيف ىما:

 تعتبر أكثر تجريدا كعمكمية كمحددة التجاىات الفرد كاىتماماتو كسمككو. -

أنيا تتسـ بخاصية الكجكب أك اإللزاـ التي تكتسب في ضكء معايير المجتمع  -

 كاإلطار الحضارم الذم تنتمي إليو ىذه القيـ.

ياسية تمؾ األحكاـ التي  يصدرىا الفرد كبعد تحديد مفيـك القيـ يصبح مدلكؿ القيـ الس

بالتفضيؿ أك عدمو  لممكضكعات السياسية أثناء تفاعمو مع نظامو السياسي، كىك ما يعني  

أف القيـ السياسية تشمؿ عمى تكقعات األفراد مف حككماتيـ، كيتركب نمط القيـ مف أفكارىـ 

 3عف الصكاب كالخطأ، كعف الطيب كالسيئ في الشؤكف السياسية.

                                                             
 185، عماف، ص2000طباعة كالنشر، ، دار الفكر لماالجتماعية، عمـ النفس ظخميؿ عبد الرحماف المعاي 1

 .227، ص 2000، نبيؿ عبد الفتاح كآخركف: عمـ النفس االجتماعي، مكتبة الزىراء الشرؽ، القاىرة 2

 159، ص 2007لمكتاب ، مصر،  اإلسكندريةحسيف عبد الحميد أحمد رشكاف: في القكة كالسمطة كالنفكذ، مركز  3
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كتتمخص أىـ القيـ السياسية في: قيـ المكاطنة، الحرية، المساكاة، المشاركة السياسية، 

 كسنحاكؿ الكقكؼ عند كؿ قيمة مف ىذه القيـ بنكع مف التفصيؿ:

 قيم المواطنة:-أ

إٌف مكضكع المكاطنة يشكؿ جزءا مف مشكمة " اليكية " كالمفاىيـ القكية التي ارتبطت بيا منذ 

 ساف بما حكلو مف فكر، كثقافة كسياسة قديما كحديثا.بدء احتكاـ اإلن

كلقد كانت المكاطنة أساس االنتماء الذم أٌكد عمى " الكطنية " ىكية الدكلة الحديثة كما كانت 

 لمدكلة القديمة.

ٌف أقرب معنى لمفيـك المكاطنة المعاصرة في التاريخ القديـ ىك ما تكصمت إليو دكلة  كا 

 .1  لتي شكمت الممارسة الديمقراطية ألثينا نمكذجا لو المدينة عند اإلغريؽ، كا

كلقد شيدت المكاطنة تراجعا كبيرا في الفكر السياسي األكربي كتحديدا خبلؿ ما اصطمح 

عمى تسميتو في أكربا "العصكر الكسطى" بعدىا جاء المفيـك المعاصر لممكاطنة بعد جممة 

المكاطنة عمى  إلىئرة المعارؼ البريطانية مف التحكالت كالتغيرات التي طرأت عميو،فتشير دا

 أنيا "عبلقة فرد كدكلة كما يحددىا قانكف تمؾ الدكلة،مؤكدة عمى أف المكاطنة عمى كجو 

                                                             
1
 David Miller. The black Well encyclopedia of political thought (oxford .u: New York 1995 ) 
p 74 

 عمى مفيـك المكاطنة أنظر: أكثر لئلطبلع  ك
 .640، ص 1997ف منظكر: لساف العرب، دار صادر، بيرت، اب -
 .72، ص 2000عزمي بشارة: المجتمع المدني ، مركز الدراسات الكحدة العربية، بيركت، الطبعة الثانية،  -
 .10، ص 1983ركبير بيمك: المكاطف كالدكلة، ترجمة نادر رضا، منشكرات عكيدات، بيركت، الطبعة الثالثة،  -
 الككارم كآخركف: المكاطنة كالديمقراطية في البمداف العربية، مركز الدراسات الحدة العربية، بيرعمى خميفة  -
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 .1تكلي المناصب العامة حؽ، االنتخابالعمـك تصبغ عمى المكاطف حقكقا سياسية مثؿ حؽ 

مكف إلى ذلؾ التراب يستحقكف ك المكاطنة انتماء إلى تراب تحدده حدكد جغرافية ككؿ مف ينت

ما يترتب عمى ىذه المكاطنة مف الحقكؽ ك الكاجبات التي تنظـ بينيـ سائر العبلقات، كما 

تنظـ العبلقة بينيـ كبيف نظاميـ السياسي كاالجتماعي، كتخضع ىذه العبلقة في معظـ 

 األحياف إف لـ يكف في أغمبيا لمقاييس النفع ك الضرر.

ى المعرفة الحقة، معرفة أنفسنا كمعرفة ما يجرم مف حكلنا، كتفاعمنا مع ف المكاطنة تقـك عمإ

معطيات عصرنا، كالعمؿ كفؽ قدراتنا كاستعداداتنا إلى الحد األقصى الذم تؤىمنا لو 

إمكانياتنا، كتككف المكاطنة باالبتعاد عف الفردية كاالىتماـ بالصالح العاـ لمكطف، كالعمؿ مف 

  دمة أك ما يطمؽ عمييا "المدنية"بو إلى مرحمة حضارية متق أجؿ نيضتو كتقدمو لمكصكؿ

التي تتمثؿ في إحراز إبداعات في مياديف الحياة المتنكعة التي تنقؿ الكطف كمف يعيش  ك 

 األخرل.فيو إلى مراكز أمامية بيف األمـ 

جربة أف المكاطنة ال تعني أكثر أك أقؿ عمى القدرة عمى المشاركة في الت جون ديويفقد رأل 

ىي تشمؿ كؿ ما يجعؿ الفرد أكثر فائدة، أك ذات قيمة أكبر  ك الحياتية أخذا كعطاءا،

 . 2لؤلخريف، ككؿ ما يتيح لممرء المشاركة بمزيد مف الثراء في خبرات اآلخريف ذات القيمة

أف المكاطنة ليس مكضكعا قانكنيا فحسب بؿ انو مالؾ لقسط مف  دومينيك شنابركيرل 

فالمكاطف مف ثقافتو أف يككف مشاركا مشاركة فعالة ال خضكع كمشاركة  ، ةالسيادة السياسي

                                                             

مفيـك المكاطنة في الدكؿ الديمقراطية ،مجمة المستقبؿ العربي ،مركز الدراسات الكحدة  عمي خميفة الككارم :-1
 . 118-112،ص 2001،فيفرم  264العربية،بيركت،العدد 

 . 48-45،ص  2002، 1صر :المكاطنة، مكتبة الرائد العممية، عماف ، ط نا إبراىيـ2
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صكرية، يتميز بدينامية اجتماعية ال رككد  اجتماعي، يتحمى بالتكاصؿ كالحكار ال بالتنافر 

 1كالقير، يتميز بالتماسؾ كالتضامف.

 كتنقسـ المكاطنة إلى:

 االنتــماء الوطني:  - أ

كالتي ترتبط  بالحرية القكميةمؿ المجتمع السياسي، كيتعمؽ يعد االنتماء مف أىـ مؤشرات تكا

 اليكيةبعممية بناء الدكلة، فاليكية القكمية تتحقؽ بناءا عمى قناعة بالكالء كاالنتماء لتمؾ 

 إطار.كقبكؿ جماعات كأفراد ىذه اليكية كما تفرضو مف 

ة، لكنيا كفي كقت إف اليكية في حقيقتيا قد تعبر عف مركب ىكيات كليس ىكية قكمية كاحد

الخطر أك األزمات تقـك بمكاجيتيا عف طريؽ القياـ ببناء ما يعرؼ بمؤسسات الدكلة 

القكمية، كالذم يجب أف يسبقو خمؽ شعكر لدل األفراد باليكية، كبالذات القكمية التي تتجاكز 

 الكالءات المحمية أك الطائفية.

 جوتموب فريجوكبة تعريفيا فمثبل عند تعريؼ  اليكية يعمف الكثير مف المفكريف عف صع

GOTLOBE FREGE ك ذلؾ ألف كؿ تعريؼ  -يرل أٌف اليكية مفيـك ال يقبؿ التعريؼ

يمتمؾ خاصية سحرية تؤىمو لمحضكر في   أنطكلكجيىك ىكية بحد ذاتو، فاليكية  مفيـك 

ختمؼ مختمؼ   المقكالت المعرفية ، كىك يتمتع بدرجة عالية مف العمكمية كالتجريد تفكؽ م

المفاىيـ األخرل المجانسة كالمقابمة لو، مع ذلؾ كمو كعمى الرغـ  مف الغمكض الذم يمؼ 

 الفرنسي مفيـك اليكية فقد كضع العديد مف المفكريف بعض التعاريؼ ، كلعؿ المفكر
                                                             

ىند عركب، ثقافة المكاطنة في ببلد الرعية : المجتمع المغربي نمكذجا " مركز الدراسات الكحدة العربية، بيركت، سمسمة  1
 .177، ص 2006، 1، ط56كتب المستقبؿ العربي، 
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منظكمة متكاممة مف المعطيات المادية » كاحد مف ىؤالء، حيث يرل بأنيا  يمميكشيم إليكس

تماعية تنطكم عمى نسؽ مف عمميات التكامؿ المعرفي، كتتميز بكحدتيا التي كالنفسية كاالج

  تتجسد في الركح الداخمية التي تنطكم كتتميز عمى خاصية اإلحساس باليكية كالشعكر بيا

فاليكية كحدة مف المشاعر الداخمية التي تتمثؿ في الشعكر باالستمرارية كالتمايز كالديمكمة 

ا يعني أف اليكية ىي كحدة مف العناصر المادية كالنفسية المتكاممة ، كىذ"كالجيد المركزم 

 التي تجعؿ الشخص يتمايز كيشعر بكحدتو الذاتية.

كاليكية ىي التصكر الذم يككنو شعب ما عف ذاتو، ال قيمة ليا إال بقدر ما تساىـ بو مف 

 .1خبلؿ القيـ التي تركز عمييا العبلقات التي تشجع عمى بناءىا

اطع مع اليكية مفيـك آخر ىك االنتماء الذم ىك االنتساب الحقيقي لمديف كالكطف ىذا كيتق

فكرا كتجسده الجكارح عمبل، كالرغبة في تقمص عضكية ما لمحبة الفرد لذلؾ كاالعتزاز 

باالنضماـ إلى ىذا الشيء ، كيككف االنتماء  لمديف بااللتزاـ بتعميماتو، كالثبات عمى منيجو، 

ف فيتجسد بالتضحية مف أجؿ تضحية نابعة مف شعكره بحب ذلؾ الكطف، أما بالنسبة لمكط

كيعتبر  البعض أف اإلحساس باالنتماء مف أىـ المعتقدات السياسية، ذلؾ أف شعكر الفرد 

بالكالء لمنظاـ يساعد عمى إضفاء  الشرعية،  كما يساعد عمى بقاء النظاـ كتخطيو 

اإلحساس بالكالء كاالنتماء لمكطف يساعد عمى  االلتزامات كالمصاعب التي  تكاجيو فضبل إف

بمكرة الشعكر بالكاجب الكطني كتقبؿ االلتزامات ، كما يمكف مف فيـ الحقكؽ  كالمشاركة 

                                                             
، ص 1994ضد األمة، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، الطبعة الثانية، غيمكف: المحنة العربية الدكلة  برغاف -1
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كمف أجؿ تحديد ظبلؿ التمييز بيف مفيكمي اليكية ، 1الفاعمة  في العمميات السياسية

 يما: كاالنتماءيمكننا أف نسجؿ ثبلث عناصر مف عناصر التبايف بين

 االنتماء عنصرا مف عناصر اليكية يتميز مفيـك اليكية بطابع الشمكلية ، كيشكؿ (1

 فاليكية تتككف مف شبكة مف االنتماءات كالمعايير.

يأخذ مفيـك اليكية طابعا سيككلكجيا كفمسفيا بالدرجة األكلى، حيث يكظؼ بشكؿ كاسع  (2

خبلفا  لذلؾ يأخذ مفيـك أم أف الشيء ىك نفسو، ك  1=  1في المجاؿ الفمسفي كقكامو 

 االنتماء طابعا سكسيكلكجيا، كيكظؼ عادة في مجاؿ األدب كالسياسة كاالجتماع.

مفيـك اليكية مفيـك شامؿ يكظؼ لمداللة عمى ظكاىر مادية غير إنسانية، بينما ينفرد  (3

 مفيـك االنتماء بالداللة عمى الظاىرة اإلنسانية دكف غيرىا مف الظكاىر.

ف  يجمع بيف انتماءات متكاممة، كىكية المجتمع تمنح أفراده مشاعر األمف فاليكية إذف كيا

كاالستقرار كالطمأنينة نتيجة انتمائيـ إلى جسـ أكبر، كمسألة اليكية تنطكم في األساس عمى 

معاني رمزية كركحية كحضارية بالنسبة لؤلفراد، كلكف ال يقؿ أىمية عف ىذه الكظيفة الركحية 

مية أخرل المقصكد بيا فعالية الدكلة التي تحمؿ ىذه اليكية كتركج ليا كالحضارية كظيفة عم

في الدفاع عف أرضيا كمجتمعيا كفي تنمية  اقتصادىا كفي إشباع الحاجات السياسية 

لمكاطنييا ، كفي إقرار حد أدنى مف العدالة التكزيعية بيف أفرادىا كفئاتيا ، كعندما  يككف 

ئات كجماعات عرقية أك دينية أك سياسية أك اجتماعية المجتمع متعددا باالنتماءات كف

يتكجب عمى السياسييف العمؿ عمى ىذه االنتماءات المتنكعة مف أجؿ الكصكؿ  إلى ىكية 
                                                             

السيد عميكة، منى محمكد، المشاركة السياسية، مكسكعة الشباب السياسية ، إلصدار مركز الدراسات السياسية  1
 .15، العدد الرابع، ص 2000كاإلستراتيجية، القاىرة، 
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مشتركة تمثؿ مصالح الجماعة بانتماءاتيا الطبيعية المختمفة، فاليكية المشتركة أك محاكلة 

النتماءات الفرعية بقدر ما تعني ضماف تحقيؽ االندماج االجتماعي ليس بالضركرة إزالة ا

عدـ تضارب بيف اليكية المشتركة، كذلؾ مف خبلؿ مؤسساتيا المختمفة، كتصبح بذلؾ  

اليكية الفردية جزءا مف اليكية المشتركة، كىذا يعني أف التبايف ضركرم حتى يمكف لميكية 

 خريف كتكامميـساىـ في انفتاح اآلأف تككف ىي أكؿ معنى لمكجكد، كالتبايف ضركرم كم

كلكف في الحقيقة  يحتاج ىذا التبايف إلى الركح الديمقراطية التي يمكف أف تحقؽ التبلحـ 

الكجكدم بيف مختمؼ التككينات االجتماعية األخرل الصغرل في ظؿ البناء القكمي أكالكطني 

 الكبير، إذ أف االختيار بيف اليكيات المتنافسة ينطكم عمى استبعاد أك اغتراب أحد

القطاعات أك التككينات االجتماعية  مف المجرل الرئيس لمحياة العامة في الدكلة، كمف ثـ 

إلى االنسحاب كالتقكقع أك التمرد كالعصياف، ك في كمتا الحالتيف ال يتكقع منيـ كالءن ليذه 

 1الدكلة كىكيتيا التي تنفي أك ال تعترؼ بيكيتيـ الخاصة.

 

 

 

 المواطنة الفعالة: - ب

                                                             
 .260، 258، ص 2007ركز القاىرة لدراسات حقكؽ اإلنساف ، ص قايد ذياب: المكاطنة كالعكلمة، م 1
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ة جميع أفراد المجتمع أك عمى األقؿ النسبة األكبر مف المكاطنيف المؤىميف في كتعني مشارك

األنشطة السياسية العامة كبفعالية كبيرة استنادا إلى مجمكعة الحقكؽ كااللتزامات التي كفميا 

 ليـ الدستكر.

مف مفيـك المكاطنة، كالذم يرل البعض بأنو  اإليجابيتمثؿ المكاطنة الفعالة الجانب ك 

اس فكرة المكاطنة، ففكرة المكاطنة كفقا لذلؾ ىي عبارة عف تحالؼ كتضامف بيف أفراد أس

أحرار بكؿ ما تعنيو مف معنى، أم بيف أفراد متساكيف في القرار كالدكر كالمكانة، كمف رفض 

التمييز بينيـ عمى مستكل درجة مكاطنتيـ كأىميتيـ العميقة لممارسة حقكقيـ المكاطنة 

في مفيـك  اإليجابي، فالجانب 1رجة إيمانيـ التي ال يمكف  قياسيابصرؼ النظر عف د

المكاطنة  يتمثؿ في ممارسة الحقكؽ التي تعرؼ بأنيا نسؽ مف الحقكؽ المضمكنة دستكريا 

 2لكؿ أعضاء المجتمع السياسي.

 الحريــة:-2

ىرية تعتبر الحرية إحدل سمات البشرية التي فطر اهلل عمييا اإلنساف، كلمحرية قيمة جك 

 تنطمؽ منيا أغمب المعاني دكف أف تفقد السمات المتميزة لؤلساس الذم انطمقت منو.

إٌف غياب الحرية ينتج كبشكؿ مممكس غياب اإلنساف كالفكر، كينتج أيضا تفتت  الشعب 

كترىؿ األمة كسقكطيا في ىكة مف العجز كالسمبية، كاالنحطاط كىك ما يعني أف اإلنساف ال 

ال حياة لؤلمة ببل حرية »  روسو عندما يككف حرا، ففي ىذا الصدد يقكؿيقتدر مصيره إال 

                                                             
 .141-140، ص 19991برىاف غيمكف: نقد السياسة " الديف كالدكلة" المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت،  1

2 Chantal Moffe : Dimension Of Radical Democracy , Pluralism, Citizen Ship, Community 

(London, Vero Ist, 1992) P 1. 
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أنو أسيؿ عميؾ أف تزحزح الجباؿ " جورج واشنطنكيقكؿ « كال حياة لمحرية ببل فضيمة 

كتقذؼ بيا بعيدا مف أف تفمح في كضع أغبلؿ العبكدية في أعناؽ الذيف يصركف عمى 

 "الحرية 

كعند جكف « عمى فعؿ الشيء أك االمتناع عف فعموالقدرة  "ىي  ديكارتكالحرية عند 

إطبلؽ العناف لمناس ليحققكا خيرىـ بالطريقة التي يركنيا طالما ال يحاكلكف »  ستيوارت ميل

 "حرماف غيرىـ مف مصالحيـ أك ال يعرقمكف جيكدىـ لتحقيؽ تمؾ المصالح 

نفسو التمتع بقدرة مماثمة كيمكف القكؿ أف الحرية ىي القدرة عمى اختيار ما نريد، كفي الكقت 

عمى عدـ اختيار ما ال نريد، فالشخص الحر ىك ذلؾ الذم ال يقيده عائؽ إزاء  ما يريد 

 1عممو، فتشير بذلؾ الفرصة المتاحة لبلرتباط بنشاط  ما أك تحقيؽ ىدؼ معيف.

كالكاقع أٌف الحرية نسبية بكؿ ما في ىذا المفظ مف معنى، فحرية الطالب تختمؼ عف حرية 

األستاذ، كحرية المرأة تختمؼ عف حرية الرجؿ كغيرىا مف النماذج، كتمؾ النسبية ال تتعمؽ 

 بالكـ فقط بؿ بالكيؼ أيضا.

كلمحرية ثبلثة مظاىر أساسية كمتبلزمة، فميا مظير الكجكد كيقاؿ لو الحرية الطبيعية، 

ى بالحرية كبمظير االجتماع  )المجتمع( كىي الحرية المدنية، كبمظير العبلقات كتسم

السياسية، فالحرية بالتالي في صكرتيا الطبيعية تككف بالطبيعة لئلنساف منذ أف يكجد، كفي 

                                                             
1Amitony H.Brich : The concepts and theories of modern democracy (London, rout 
ledge.ISTED , 1993) P 95. 
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صكرتيا المدنية تككف بأف ال يجبر المرء عمى ما ال تكجبو القكانيف، كفي صكرتيا السياسية 

 1تككف عمى أف يفعؿ المرء ما تجيزه القكانيف.

يمكف لمفرد أف يتمتع بو مف مشاعر الحرية كاإلحساس كتعد الحرية السياسية تتكيجا لكؿ ما 

بيا في مجاالت حياتو كافة، كتأتي أىميتيا كقيمتيا بيف الحريات المدنية انطبلقا مف 

مسؤكليتيا عف ضماف باقي الحريات كصياغة أطر ممارستيا، فضبل عما تسمح بو لممجتمع 

 2مف حؽ المبادرة إزاء النظاـ السياسي .

الحرية السياسية تتمثؿ في حرية الفكر كالتعبير عف الرأم إلى جانب  كلعؿ أىـ عناصر

 المشاركة السياسية.

 حرية الفكر والتعبير: - أ

تتضمف معظـ القكانيف الدستكرية في عد كبير مف دكؿ العالـ باإلضافة لمكاثيؽ المنظمات 

حقو في حرية  الدكلية المعنية بحقكؽ اإلنساف الحؽ لكؿ مكاطف في التمتع بحريتو كمف أىميا

 الفكر كالتعبير، كبما ال يتعارض مع حقكؽ اآلخريف.

كتمثؿ حرية الفكر كالتعبير أىـ الحريات التي تتمتع بيا اإلنساف في حياتو العامة كالسياسية 

عمى كجو الخصكص، فيي تعني أساسا حرية الرأم اآلخر كالقدرة عمى التعبير عنو، كىي 

 3ة خارجية منيا كانت أـ داخمية.أيضا انتقاد السياسة العامة لدكل

                                                             
 .236 -234إبراىيـ ناصر، مرجع سابؽ،  1
، 1983، 1كىمـك اإلنساف العربي المعاصر، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، ط عمي الديف ىبلؿ، الديمقراطية  2

 .10ص 
3 Michael Novak : Truth and liberty : The cultural crisis, the review of politics vol 59, N 01, 
(Winter 1997) pp 05-20 
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معنى ذلؾ أف يككف لئلنساف الحؽ في أف يفكر تفكيرا مستقبل في جميع ما يكتنفو مف  ك

شؤكف، كما يقع تحت إدراكو مف ظكاىر، كأف يأخذ بما ييديو إلى فيمو كيعبر عنو بمختمؼ 

 1كسائؿ التعبير.

 المشاركة السياسية: -ب

لى أف المشاركة السياسية ىي " عبارة عف أنشطة إدارية تشير مكسكعة العمـك السياسية إ

 يزاكليا أعضاء المجتمع بيدؼ اختيار حكاميـ كممثمييـ كالمساىمة في صنع السياسات 

 2كالقرارات بشكؿ مباشر أك غير مباشر.

نشاط اختيارم ييدؼ إلى  التأثير في اختيار  "المشاركة السياسية بأنيا  وينزكيعرؼ 

ة أك اختيار القادة السياسييف عمى المستكل المحمي كالقكمي سكاء كاف ىذا السياسات العام

 3"النشاط ناجحا أك غير ناجح، منظما أك غير منظـ، مستمر أك مؤقتا 

حؽ المكاطف في أف  "بنظرة أعمؽ كأكسع يشير إلى أنيا  جالل عبد اهلل معوضكينظر إلييا 

سية، كفي أضيؽ معانييا تعني حؽ ذلؾ يؤدم دكرا معينا في عممية صنع القرارات السيا

 4"المكاطف في أف يراقب ىذه القرارات بالتقكيـ كالضبط عقب صدكرىا مف جانػب الحاكػػـ 

فمف المتعارؼ عميو أف الديمقراطية ىي نظاـ معيف لمعبلقات االجتماعية في ظؿ مؤسسات 

اطية مف عدميا سياسية اجتماعية تقـك عمى المشاركة، كمف مؤشرات كجكد عممية ديمقر 

 1أف المشاركة الفعالة كاحدة مف تمؾ المؤشرات . روبرت داليذكر 
                                                             

 .91، ص 1986، 3القاىرة، ط المعرؼ،عمى عبد الكاحد كافي: الحرية في اإلسبلـ، دار  1
 .14، ص 1994مـك السياسية، جامعة الككيت، الككيت، محمد محمكد ربيع، إسماعيؿ صبرم: مكسكعة الع 2
 .26سمير محمد أحمد العبدلي: مرجع سابؽ، ص  3
 .63جبلؿ عبد اهلل معكض : أزمة المشاركة السياسية في الكطف العربي، مركز دراسات الكحدة العربية، ص  4
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تمؾ األنشطة الفردية كالجماعية في العمميات الحككمية : "  بأنياكييث فولكس كيعرفيا 

 2" اليادفة لتفعيؿ حياتيـ

باحثيف كتتمثؿ المشاركة في أىـ ركائز الحياة السياسية، كقد اختمؼ في شأنيا الكثير مف ال

 ىما معا. كسيمة أـفيما كانت تمثؿ ىدفا أـ 

فإذا كانت المشاركة تمثؿ ىدفا في حد ذاتو، فإنيا ستككف مظيرية كقميمة،أما إذا كانت تمثؿ 

كسيمة لتحقيؽ المزيد مف العدالة االجتماعية، كتحقيؽ الرضا النفسي لممشاركيف كتقكية 

ية كالتي ستدفع عجمة التنمية فإنيا ستككف إحساس المكاطنة لدييـ مف خبلؿ مشاركتيـ الكاع

 مفيدة.

بينما يرل البعض اآلخر بأف المشاركة السياسية تمثؿ ىدفا ككسيمة في نفس الكقت، فيي 

ىدؼ ألف الحياة الديمقراطية ترتكز عمى اشتراؾ المكاطنيف في مسؤكليات التفكير كالعمؿ مف 

مشاركة السياسية يدرؾ المكاطنكف أجؿ مجتمعيـ، كىي كسيمة ألنو كعف طريؽ مجاالت ال

أىميتيا كيمارسكف طرقيا كأساليبيا لتصبح جزءا مف ثقافتيـ كسمككيـ، فالحياة الديمقراطية لف 

تككف متجسدة عمى أرض الكاقع كلف تككف ىادفة إال عف طريؽ مشاركة المكاطف في العمؿ 

 يقاـك أم تكسيع في السياسي، كعميو يجب تشجيع كتكسيع قاعدة المشاركة العامة، كأف ال

مشاركة المكاطف في ممارسة حقكقو، ألف حجـ المشاركة المحدكدة سيجعؿ مف الديمقراطية 

 ىزيمة.

                                                                                                                                                                                              
-191، ص 2007، 1الفجر، مصر، ط المخادمي: اإلصبلح الديمقراطي في الكطف العربي، دار عبد القادر رزيؽ -1

192. 
2 Keith Taulks : Political sociology, New York, University press, 2000, p 143. 
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كعميو فإف المشاركة السياسية ىي المظير الرئيسي لمديمقراطية ألف انتشار المشاركة في 

تيدؼ إلى تعزيز  إلى جانب ككنيا (1)العممية السياسية يمثؿ التعبير العممي عف الديمقراطية

دكر المكاطنة في إطار النظاـ السياسي بضماف مساىمتيـ في عممية صنع القرار كالسياسات 

 2العامة أك التأثير فييا.

فالعممية اإلنمائية لممجتمع كالتي تشترط دعـ الجماىير كمساندتيا كمساىمتيا الجدية كالفعالة 

د كالشرط األساسي الكاجب  تكافره عمى فييا أثبتت أف التنمية القاعدية ىي الضماف الكحي

المستكل التطبيقي لحؿ مختمؼ األزمات التنمكية، إذ أف المشاركة الكاسعة تحقؽ الكحدة 

 3الكطنية كيكتمؿ االندماج القكمي كتحقؽ أيضا االستجابة االيجابية لممجتمع ككؿ.

ف األفعاؿ التالية أما عف أشكاؿ كمظاىر المشاركة السياسية فيرل البعض بأنيا ال تخرج ع

 كنماذج فقط كالتي منيا: 

 التصكيت باالنتظاـ في االنتخابات. -

 العضكية النشطة في منظمة كاحدة عمى األقؿ تعمؿ في مجاؿ مشاكؿ المجتمع. -

 التعاكف مع اآلخريف بيدؼ جعؿ بعض المشاكؿ المتكاجدة في المجتمع . -

 محاكلة إقناع اآلخريف لمتصكيت. -

 االنتخابية.المشاركة في الحمبلت  -

                                                             
شكالية التعاقب عمى السمطة، مركز دراسات الكحدة العربية، سمسمة كتب المستقبؿ  -1 حسيف عمكف البيج: الديمقراطية كا 

 .152، ص 2002، 2العربي، بيركت، ط
 .238، ص 1982محمد عمى محمد، أصكؿ االجتماع اإلنساني، دار المعرفة الجامعية ، القاىرة،  -2
، ص 2002، دار الركاد، لبناف، 1عامر رمضاف أبك ضاكية: التنمية السياسية في الببلد العربية كالخيار الجماىيرم، ط -3

71 ،72. 
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 مقابمة أحد مكظفي الحككمة المحمية لطرح مشكمة أك قضية. -

 1المشاركة في اجتماع سياسي كاحد عمى األقؿ. -

كما يمكف تقسيـ مستكيات المشاركة السياسية عمى المستكل الفردم مف حيث النشاط 

 كالفعالية إلى أربعة مستكيات:

 دائرة المنخرطيف في السياسة . -

 السياسة أك صانعي السياسات كالقرارات. دائرة المؤثريف في -

 دائرة المسانديف أك الناخبيف. -

دائرة ال تعتبر مشاركة كلكنيا قابمة لمتعبئة إلى جانب السمطة القائمة أك إلى جانب  -

 2المعارضة.

كتتأثر المشاركة السياسية لممكاطف بعدة عكامؿ مف أبرزىا المرتبة االجتماعية كاالقتصادية، 

عمما  نخراط الحزبي كغيرىا مف العكامؿكالتأثير السياسي، كالعمر كقكة اال كحٌس المكاطف،

بأنو يكجد تداخؿ بيف ىذه العكامؿ كيصعب اعتبار تأثير كؿ عامؿ بمعزؿ عف العكامؿ 

 3األخرل.

 شركطا لنجاح المشاركة السياسية الفعالة بكاسطة الجماعات منيا: فاينر يضع

 لمجتمع كالكصكؿ إلى مناصب الحكـ.حرية  كاممة غير مقيدة لمكبلـ كا (1

 حرية كاممة غير مقيدة لؤلفراد ألف يترابطكف معا كيككنكا جماعات. (2
                                                             

 .72مجاىد صالح سعد الشعبي: مرجع سابؽ، ص   -1
ضيؼ أحمد: المشاركة السياسية في الفقو السياسي المعاصر، مجمة عالـ الفكر، الككيت، المجمس الكطني  سيد أبك -2

 .155، ص 2002، ص 30لمثقافة كالفنكف كاألدب، العدد
 .73 -71، ص 2002، دار الكندم، 1صالح جرادات: دراسات في الفكر السياسي كاالجتماعي، ط -3
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استجابة تامة كحساسية متزايدة بيف الزعماء كاألعضاء داخؿ الجماعات فيعبر القادة  (3

 تعبيرا صحيحا عف كجيات نظر جماىير األعضاء.

بؽ عمييـ شركط العضكية، فبل عضكية كاممة لمجماعات، فتشمؿ كؿ جماعة مف تنط (4

يعقؿ أف تمثؿ الجماعة عدد محدكد مف األفراد ألف تعبيرىا حينئذ سيككف مشكىا، ككمما 

كانت الجماعة في عضكيتيا أقؿ تمثيبل كأقؿ اتساعا كمما كاف تعبيرىما عف المشاركة أقؿ 

 شعبية.

 تي:كيحدد باحث  آخر بعض المحاكر التي تمثؿ شركطا ىامة عمى النحك اآل

حرية عامة لمحركة كالكبلـ، كتعتبر معيار مبدئي لمديمقراطية كالمشاركة السياسية كىذا  أوال:

المعيار يمثؿ إتاحة كاسعة النتقاء الحككمة، كالتنظيـ مف أجؿ األغراض السياسية كممارسة 

 الضغكط مف األفراد كالجماعات عمى الدكلة.

يمقراطية كالمشاركة دكف شعب ال يمكف النيضة بالشعب كقطاعاتو العامة، فالد ثانيا:

تصكرىا ، أف دكر الرجؿ العادم يصبح مركز اىتماـ القادة السياسييف كالمجتمعات في ظؿ 

الديمقراطية، كال يجرؤ أم إنساف عمى مناقشة المقكلة بأف الحككمة يجب أف تككف مف أجؿ 

الجتماعية لتحقيؽ ما الشعب، كأف جيكدا متزايدة يجب بذليا في المجاالت االقتصادية كا

 يمبي مطالب الشعب كاىتماماتو.

 : الدستكر كالرقابة الدستكرية ، بحيث ال يحتكر جية ما بمفردىا السمطة.ثالثا

: حراؾ سياسي كاجتماعي عالي نسبيا، بمعنى حركة األفراد ألعمى كأدنى مف نفس رابعا

احة ليـ كألبنائيـ في مختمؼ الجيؿ في السمـ االجتماعي، كفي الدخكؿ كالمكانة كالفرص المت
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الطبقات كالجماعات في المجتمع، فيخضعكف جميعا دكف تفرقة لنفس فرص الصعكد 

كاليبكط كأعضاء في طبقات اجتماعية، فيتمتع األفراد بدرجة أعمى مف حرية الكصكؿ إلى 

 الفرص المتاحة.

المكثفة تطرح  مستكل عالي نسبيا مف عدـ الرضا الشعبي، فالمنافسة االجتماعية خامسا:

تأثيرىا عمى الشخصية ، فإذا  كاف لكؿ فرد طريقو الخاص بو في المجتمع ، كليس مجرد 

االعتماد عمى الكضع الذم يتكارثو ، فإف ىذا يسبب تكترا كقمقا محتمبل ، بعبارة أخرل فإف 

ىناؾ ضغكط مستمرة كمباشرة عمى الفرد في المجتمع الديمقراطي ليطكر  كضعو كمركزه 

 مـ نفسو كيكتسب ميارات كحاجات جديدة.كليع

 اإلنجازتبلشي استخدـ القكة مف جانب السمطة كتعاظـ الجيكد نمك التعميـ ك  سادسا:

االقتصادم كىي مؤشرات لكجكد مشاركة سياسية كلديمقراطية النظاـ ككجكدىا في دكلة 

 يجعميا ديمقراطية.

كالميارات المتنكعة كمف مؤسسات كالمشاركة السياسية تفترض تكفر العديد مف االتجاىات 

كأبنية كترتيبات لجعؿ المكاطنيف يقبمكف عمييا، كتتعدد أنماط كمستكيات المشاركة كفؽ تعدد 

الفرص المتاحة كالمؤسسات كاألبنية الرسمية كغير الرسمية كالمصالح كالمكارد كاالتجاىات 

 السائدة في المجتمع.

لذم يشارؾ؟ كبأم كثافة أك تكرار؟ كىؿ مف كالمشاركة تختمؼ كذلؾ في كثافتيا، فمف ا

 ؟ يشارؾ ينتمي إلى الطبقة الحاكمة؟ أـ إلى مجرد جماعة غير رسمية

 كتعتمد نكعية المشاركة عمى عامميف أساسيف ىما:
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 أكليما إلى أم مدل تككف المشاركة فعالة أك غير فعالة؟ .1

 1 كثانييما إلى أم مدل تككف حقيقة أـ تظؿ مجرد كاجية شكمية؟ .2

 المساواة:-3

تتضمف المساكاة أكثر مف معنى، فمف ناحية يمكنيا التأكيد عمى أف البشر في عمكميـ 

متشابيكف كثيرا في السجايا األخبلقية التي تتصؿ بالذكاء، كمف ناحية أخرل يمكنيا أف تجـز 

ديركف كالصفات األخبلقية، فيـ ج، بأٌنو يختمؼ البشر اختبلفا عميقا كأفراد في القدرة العقمية

 2أيضا بالتقدير كاالحتراـ بصفتيـ كائنات إنسانية

المساكاة تشير إلى االعتداد بالكفاءة كحدىا في التمييز بيف األفراد ، كليس المحسكبية أك 

االنتماءات القبمية أك الدينية أك الجيكية ىي المعيار، بؿ إتاحة الفرص بالتساكم أماـ جميع 

ى كؿ أقاليميا يساعد في إيجاد نكع مف التنمية المتكازنة المكاطنيف كتكزيع جيكد الدكلة عم

 التي تسيـ في تقدـ المجتمع سياسيا كاقتصاديا كاجتماعيا، كتعممعمى تخفيؼ حدة التعصب.

إف المجتمعات الحديثة تتبنى المساكاة باعتبارىا إحدل القيـ األساسية التي تحكـ العبلقات 

ختفي التمييز التحكمي بيف األفراد في الحقكؽ بيف األفراد كالمجتمعات، ففييا يكاد ي

كااللتزامات، أم التمييز الذم يرتد إلى عكامؿ طبقية أك إقميمية أك دنية أك جنسية، كتتسـ 

 3.اإلنجازالمفصمة بينيـ عمى أساس الكفاءة ك 

                                                             
 . 327 322سابؽ، ص  عبد الغفار رشاد القصبي ،مرجع-1
 73مجاىد سعد صالح الشعبي مرجع سابؽ، ص -2
 .28 -27سمير أحمد محمد العبدلي، مرجع سابؽ، ص  3
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أف مف المتطمبات األساسية لمديمقراطية ىك أف يككف لدل  روربرت دالفي ىذا الصدد يعتقد 

القرارات  ضكئياراد القدرة عمى التجمع كالتشاكر لتحديد أكليات أك جدكؿ أعماؿ تتخذ فياألف

التي تككف ممزمة عمى أساس مف الحرية بيف ىؤالء األفراد في تقرير  ما يركنو ، كالمساكاة 

فيما بينيـ، كأف تكزع بينيـ األشياء ذات القيمة بقدر مف العدالة، كبناء عمى ذلؾ تبرز 

لمديمقراطية  منيا: األصكات المتساكية، كأف تأخذ في االعتبار  دال اسية كفؽمعايير أس

بصكرة متساكية تفضيبلت األفراد كأف تتاح ليـ فرصة متساكية لمتعبير عما يفضمكنو كبدرجة 

 مف الدقة.

تحقؽ نكعا مف العدالة في تكزيع المكاد السياسية، كتأكيد دال  كالمساكاة السياسية في مفيـك

ركة الفعالة كحؽ التصكيت كالفيـ المستنير، كيعتقد أف المكارد السياسية ال تقتصر عمى المشا

المكارد االقتصادية كالدخؿ كالثركة كحدىا، بؿ تشمؿ المعارؼ كالميارات كالسمطة كالقدرات 

المختمفة المتاحة ألعضاء النخبة الحاكمة، كبناءا عمى ىذا تعتبر المساكاة السياسية شكؿ مف 

العدالة التكزيعية، لكف مطمب العدالة يتجاكز المساكاة السياسية إلى تكزيع الحقكؽ  أشكاؿ

 . 1كالكاجبات كالمزايا كالفرص

 وظائف الثقافة السياسية  :ثالثا

لمثقافة السياسية أىمية ككظائؼ متعددة يستطيع مف خبلليا الباحثيف المتخصصيف في عمـ 

بدراسة ىذه القضية الكشؼ عف الكثير مف االجتماع السياسي ك غيرىـ مف الميتميف 

 ك مف أىـ ىذه الكظائؼ ما يمي : السياسي،األىداؼ العامة لمنظاـ 
                                                             

 . 322عبد الغفار رشاد القصبي ،مرجع سابؽ، ص  1
 



84 

 

  التعرف عمى طبيعة البناءات و النظم السياسية ::  1

الذم يكجد في إف دراسة الثقافة السياسية يساعد عمى فيـ مككنات ك عناصر البناء السياسي 

" مثبل في دراستيـ  ألموند و فيرباىذا ما ساعد كؿ مف "  أم مجتمع مف المجتمعات ، ك

لمثقافة السياسية في كؿ مف بريطانيا ك الكاليات المتحدة ك غيرىا مف الدكؿ الكشؼ عف 

 نكعية البناءات السياسية ، ك إلى أم حد تتماثؿ ىذه البناءات مع الثقافات السياسية ذاتيا.

اسية تتميز باستقبلؿ معيف ، ك أكد مع ذلؾ أنيا افترض أف الثقافة السي ألموندفالباحث 

ترتبط بالثقافة العامة في المجتمع ، ألنيا تضـ نماذج لمتكجيات إزاء الظاىرة السياسية 

تتجاكز حدكد النظاـ السياسي ، ك مف خبلؿ دراساتو الميدانية لخمس دكؿ ك التي ىي 

ذككرتيف سابقا أشار إلى أف الثقافة المكسيؾ ، المانيا ، إيطاليا باإلضافة إلى الدكلتيف الم

السياسية لمنظـ االنجمكسكسكنية متجانسة ك عممانية ، ك ألكركبا القارية تككف ثقافة سياسية 

تتسـ بالتشرذـ ، ك لمنظـ ما قبؿ الصناعية تككف ثقافة سياسية مختمطة ، ك لمنظـ الشمكلية 

 1تككف ثقافة سياسية تكليفية ك تركيبية.

 قة بين المواطنين و السمطة السياسية تحميل العال: 2

تعكس نكعية الثقافة لدل المكاطنيف مدل تكقعاتيـ مف السمطة السياسية ،ك ما ينبغي أف تقكـ 

بو السمطة في تمبية الحاجات السياسية التي يتطمع إلييا ىؤالء المكاطنيف ، فالمكاطنيف ذات 

ة حاجياتيـ مف خبلؿ مشاركتيـ الفعالة الثقافة المشاركة يستطيع أف يحفزكا السمطة عمى تمبي

 النشطة ، ك ذلؾ عمى عكس المكاطنيف ذات المشاركة الضيقة ك الرعائية. 
                                                             

ألمة " التطكر السياسي ك التحكؿ الديمقراطي ، الكتاب األكؿ " التنمية السياسية ك بناء ا –عبد الغفار رشاد القصبي  1
 ."'187، القاىرة ، ص ،  2006الطبعة الثانية ، 
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 دراسة عممية المشاركة السياسية و كيفية تحديثيا : 3

إف الثقافة السياسية تعتبر العنصر األساسي لتطكير عمميات المشاركة السياسية ، ك ال 

ثقافي السياسي تساعد عمى خمؽ نكع مف الدافعية ك العمؿ ، ك سيما أف عممية التحديث ال

نمك النشاط الديمقراطي الفعاؿ في الحياة السياسية ، ك ىذا لف يحدث إال مف خبلؿ كجكد 

 نكع مف الكعي السياسي لدل أفراد المجتمع.

 خمق الشخصية القومية : 4

المشاركة السياسية ك تطكيرىا إف عممية االىتماـ بالثقافة السياسية يساىـ في تطكير سبؿ 

مف الثقافة المحدكدة أك الضيقة إلى الثقافة المشاركة ، ألف كجكد الثقافة المحدكدة أك الضيقة 

يعكس عمكما درجات التجانس الثقافي ك السياسي ، ك تعكس أيضا أنماط مف البلمباالة 

تكل المحمي أك السياسية ك عدـ المشاركة في كضع القرارات السياسية سكاء عمى المس

القكمي ، ك ىذا ما يؤثر بصكرة سمبية عمى ظيكر الشخصية القكمية التي تظير نكعية 

األداء السياسي ك االجتماعي لدل أفراد المجتمع تجاه قضاياىـ الكطنية ك تحقيؽ المصالح 

 ك األىداؼ العامة.

 المواطنة الثقافة السياسية و حقوق : 5

فيكميا العاـ ك الثقافة بمفيكميا السياسي، كمما استطاع كمما تحسنت مستكيات الثقافة بم

المكاطف أف يحصؿ عمى كحقكقو الطبيعية ك المدنية ، فالثقافة تستطيع أف تزيد الكعي 

الفردم ك الجماىيرم نحك أىمية الحصكؿ عمى ىذه الحقكؽ ك المحافظة عمييا ك تحقيؽ 

ني لدل المكاطنيف عف طريؽ تمبية درجات مناسبة مف اإلشباع النفسي ك العاطفي ك الكجدا
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حاجياتيـ األساسية ، ك منيا حؽ الحصكؿ عمى الثقافة السياسية التي تؤىميـ إلى أداء 

ك االستفادة  المظاىرات كظائفيـ السياسية التي تتمثؿ في حقكؽ االنتخابات ك المعارضة أك

اطنة التي تتمثؿ في مف المشاركة في األحزاب السياسية التي تسيـ جميعا في خمؽ ركح المك 

 عدد مف الحقكؽ ك الكاجبات ك المسؤكليات.

 الشاممةلثقافة السياسية و التحديث و التنمية : ا6

مما ال شؾ فيو أف عممية التعميـ السياسي يعتبر جزء مف مككنات العممية التعميمية ك الثقافية 

ك ىذا ما تحرص عميو  المجتمع،باعتباره عضك في  الكتسابيا،ك التربكية التي يسعى الفرد 

 أيضا النظـ السياسية المتقدمة أك التي تسعى إلى تطكير ك تحديث مجتمعاتيا 

فالثقافة السياسية ما ىي إال جزء مف الثقافة العامة ، ك التي تسيـ جميعيا في  جماىيرىا،ك 

 عمميات التنمية الشاممة ، ك التي تشمؿ أيضا أنماط متعددة مثؿ التنمية االقتصادية ك

 1االجتماعية ك السياسية.

أف كظيفة الثقافة السياسية تتمثؿ في  ىاينز آيموإلى جانب ما ذكر مف كظائؼ يضيؼ 

تكجيو ك دعـ السمكؾ السياسي حيث أف تغمغؿ الثقافة السياسية في كؿ أكجو حياة األفراد بما 

و ثقافيا  فييـ سمككيـ السياسي ، ك الذم ال يستطعكف فيمو فيما كامبل اذا لـ يعالجكن

                                                             
،  440، ص ،  2001،  1عبد اهلل محمد عبد الرحماف ، عمـ االجتماع السياسي ، دار النيضة العربية ، بيركت ، ط 1

442. 
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كيحددكف مكقعو في السياؽ الثقافي األكسع ، ك ىك ما يجعميـ أقدر عمى معرفة كيؼ أف 

 1سمككيـ السياسي يتشابو أك يختمؼ معالسمكؾ السياسي في ثقافة أخرل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1Heinz eulou ,politics .self and society variation (Cambridge . Massachusetts  university) 
press 1983 p 45. 
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 أنماط الثقافة السياسية :أوال
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 أنماط الثقافة السياسية أوال: 

ترتبط الثقافة السياسية بأفراد المجتمع أيا كانت مستكياتيـ أك فئاتيـ ، ك الذيف يكتسبكف 

خبراتيـ مختمفة ، ك مف ىنا فإف الثقافة السياسية ال بد أف تنطكم عمى قدر مف عدـ تجانس 

ختبلؼ مف مجتمع إلى آخر في درجة عدـ التجانس التي تفرضو ك مع مراعاة اال

 االختبلفات الجيمية أك اإلقميمية أك الدينية أك المينية.

ك إذا كانت الثقافة السياسية تعد بالفعؿ بمثابة ثقافة فرعية في اطار الثقافة العامة لممجتمع 

التمييز بيف عدد مف الثقافات فإنو في اطار الثقافة السياسية السائدة في مجتمع ما يمكف 

 الفرعية ، كما أف االختبلؼ ك عدـ التجانس بيف أفراد المجتمع يؤدم بالطبع إلى اختبلؼ

ك تنكع في ثقافتيـ السياسية ، ك بالتالي تتبايف الدكؿ ك المجتمعات في حجـ مميزاتيا مف  

 1االختبلفات الثقافية الفرعية في الديف ك الجنس ك المغة .

فإف الحديث عف ثقافة سياسية عامة يكحى بتعدد أنماط الكعي ك االتجاىات ك القيـ ك ىكذا 

،ك مف ثـ السمكؾ المكجكد داخؿ األفراد انفسيـ الذيف يشكمكف ىذا المجتمع ، ك عمى ذلؾ 

 سنحاكؿ أف نضع جممة مف التصنيفات لمثقافة السياسية  عمى النحك التالي :

 لمجماعة /المجتمع التصنيف تبعا لمسمات األساسية: 1

قد تتنكع الثقافة السياسية بتنكع األقاليـ ك النكع ك الديف ك األجياؿ ك السبللة ، كما أنيا قد 

 مايمي لبعضيا: تختمؼ باختبلؼ المكقع االجتماعي ألصحابيا ، ك سنعرض في

 
                                                             

 عبد السبلـ عمي نكير : الثقافة السياسية لممعمـ المصرم  " دراسة ميدانية لمعممي مرحمة التعميـ األساسي " ، 1
 .10، 8 ص، 1998، رالقاىرة، مص ة، جامع) رسالة دكتكراه في الفمسفة السياسية ( 



010 

 

  التصنيف تبعا لمنوع: - أ

،ك يرجع العديد  أةلمرجؿ ك المر  في نطاؽ المجتمع الكاحد يمكننا التمييز بيف الثقافة السياسية

السياسة  فأك اعتبار ، مف الباحثيف التمييز ىذا استنادا إلى فكرة التقسيـ االجتماعي لمعمؿ 

ىي شاف رجالي إلى حد كبير، ك إف المرأة بحكـ طبيعتيا تتميز بثقافة أقؿ مف حيث 

ك مف  ثـ االعتماد   ، 1معدالت المشاركة السياسية بمختمؼ إزاء السمطة بشكؿ يفكؽ الرجاؿ

المطمؽ عمى السمطة في المشكبلت التي تكاجو المجتمع ، كما أرجع البعض ىذا التمييز 

المرأة اكثر محافظة مف الرجاؿ مع ميميا لتشخيص السمطة ك التعامؿ معيا مف لككف 

 منظكر أخبلقي.

المشاركة  قؿ ثقافة مف الرجاؿ حيث معدالتأإف ما قيؿ حكؿ تميز المرأة بحكـ طبيعتيا 

السياسية بمختمؼ أشكاليا ينطبؽ بشكؿ كبير عمى مجتمعاتنا العربية ،حيث يرل بعض 

الباحثيف أف المرأة لـ تحصؿ عمى حقكقيا السياسية كاممة كحؽ المشاركة السياسية في 

االنتخابات ،ك إف حصمت عمى ذلؾ فدكرىا يبقى محصكر في ككنيا ناخبة فقط مثؿ ما ىك 

و ال أنبرز تمؾ الدكؿ حتى أك لعؿ الككيت كاحدة مف ، مف دكؿ الخميج الشأف في العديد 

أك حتى ، تزاؿ التحفظات مكجكدة فيما يتعمؽ بترشح المرأة سكاء لشغؿ مناصب سياسية عميا 

الترشيح في انتخابات نيابية أك محمية ،ك ما داـ الحديث عف معدالت المشاركة السياسية 

إلشارة أف الجزائر قطعت أشكاطا كبيرة في ىذا المجاؿ ، فالمرأة فإنو البد مف الممرأة العربية 

                                                             
1
M.KentJennings : Gender roles and inequalities in political participation :results prom on 

eight – nation study the western political quarterly, vol 36 N 03 ( Sept 1983) pp. 364,367. 
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نتخاب منذ فترة .كما إف اإلصبلحات السياسية فتحت ليا األبكاب أماـ الجزائرية ليا حؽ اال

 حؽ الترشيح ك حؽ الترشيح ك شغؿ لمناصب قيادية في السمطة.

 التصنيف تبعا لالنتماء اإلقميمي: - ب

قعة الجغرافية التي يعيش فييا أىؿ ذلؾ اإلقميـ فيكجد نكعيف ك ىنا يتـ التصنيؼ حسب الر 

مف الثقافة ىما: ثقافة أىؿ الحضر ك ىـ سكاف المدف ك ثقافة الريفييف ك ىـ سكاف القرل ك 

كثر معرفة بالحياة السياسية مف أكثر تمدنا ك أذلؾ قائما عمى أساس أف أىؿ المدف ىـ 

و ك تأثرىـ بو مقارنة مع أىؿ القرية كما أف سكاف خبلؿ معرفتيـ بالنظاـ السياسي ك مخرجات

 1كثر ميبل إلى األخذ بالجديد.أكثر اىتماما بقضايا المجتمع ك أالمدف 

ىذا التمايز عمى صعيد الثقافة السياسية مف حيث كجكد درجة مف  سموى العامريكما ترجع 

الريؼ بمكاطني  القصكر في مستكل المعرفة السياسية ،ك االىتماـ السياسي لدل مكاطني

 2الحضر.

مما سبؽ يمكننا القكؿ في ىذا الشأف أف التمايز بيف الثقافة الحضرية ك الثقافة الريفية ليس 

ليس تاما ذلؾ أف ثمة تأثير متبادؿ بينيما بفعؿ اليجرة  ك اإلعبلـ ،األمر الذم  أنوحديا كما 

الريفية تبدك في المدف ،ففي  يؤدم إلى مظاىر لمحياة الحضرية تعرفيا القرية ك مبلمح لمحياة

فضى إلى ظيكر تجمعات أالعديد مف الدكؿ النامية تـ التحضر فييا بصكرة عشكائية مما 

ريفية داخؿ المراكز الحضرية تحكميا نفس القيمة الريفية إلى حد كبير ،ك يطمؽ عمييـ اسـ 

                                                             

 232،263.1ص  كماؿ محمكد المنكفي ،مرجع سابؽ، 
ية المصرية الكاقع ك مؤتمر القر  –الكعي السياسي باألحزاب ك الممارسة الحزبية لدل عينة مف الريفييف  سمكل العامرم: 2

 .564 – 557،ص  2،القاىرة ،المركز القكمي لمبحكث االجتماعية ك الجنائية، ط 1994أفريؿ   12-10المستقبؿ،
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ب حياتيا ك قيميا القركييف المتحضريف ك ىـ الذيف يعيشكف في المدينة دكف أف يتمثمكا أسمك 

 1المغايرة لطبيعتيـ الريفية .

 التصنيف تبعا لمسن: -ج

قد يقترف التغير االجتماعي بظيكر فجكات ثقافية بيف األجياؿ ،فالجيؿ القديـ يصؿ محافظا 

عمى القيـ القديمة بينما يجد الجيؿ الجديد نفسو كاقعا تحت تأثير قكل ك عكامؿ اجتماعية 

ؼ مستكل الدافعية ك طبيعة القيـ ك االتجاىات بيف فئتي الكبار في إضافة إلى اختبل، جديدة

ك ىذا مف شأنو أف يؤدم إلى اختبلؼ في مستكل الثقافة السياسية السائدة ، السف ك الشباب

االجتماعية الحادثة ك لدل الشباب عنيا لدل كبار السف ،ك ذلؾ بفعؿ التغيرات االقتصادية 

حيث ، ت ،فعادة كبار السف ما يتسمكف بالميؿ لممحافظة في المجتمع الذم يضـ تمؾ الفئا

يرفضكف القيـ الجديدة لتعارضيا مع القيـ المتأصمة لدييـ ،أما الشباب فيميمكف غالبا إلى 

 2استجابة لمقيـ الجديدة. كثرأالتغيير ك مف ثـ يككنكف 

 التصنيف تبعا الختالف الموقع اإلجتماعي: -د

ىـ عكامؿ االختبلؼ التي يمكف أجتماعية بيف األفراد مف يمثؿ االختبلؼ في المكاقع اال

ه بمكجبيا تصنيؼ الثقافة السياسية في أم مجتمع ما إلى نكعيف مف الثقافة السياسية ألفراد

يمكف التمييز كفقا لذلؾ بيف ثقافة الصفكة ك ثقافة الجماىير ،ك تشير الثقافة  أنوفيرل البعض 

مف ثـ معايير ك أنماط السمكؾ ألكلئؾ الذيف يمارسكف  ك، لمصفكة إلى القيـ ك االتجاىات

                                                             
ماجدة سيد حافظ :دراسات في عمـ االجتماع الحضرم ،مكتبة سعيد رأفت جامعة عيف الشمس ،القاىرة ،مصر ،  1

 .155،ص 1978
 .26 كماؿ المنكفي : مرجع سابؽ ،ص 2
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أم أف الثقافة السياسية لمصفكة ترتبط ،  تأثيرا مباشرا عمى مخرجات النظاـ السياسي

،  بالضركرة بالعناصر القيادية لؤلدكار ك األبنية ك العمميات ك التفاعبلت السياسية لمجماىير

إلى نسؽ القيـ ك االتجاىات السائدة بيف السكاف  فإنيا تشيرأما الثقافة السياسية لمجماىير 

 1بصفة عامة.

 التصنيف تبعا لمتصنيف اإلثني: -ىـ

ال يخمك مجتمع مف المجتمعات سكاء كاف في الدكؿ المتقدمة أـ في الدكؿ النامية مف كجكد 

ك الذم يؤدم بطبيعة  ، تعددية اجتماعية إثنية تككف ناتجة عف التعدد السبللي أك العرقي

لحاؿ إلى كجكد جماعات ذات تمايز ليس فقط يتعمؽ بالمغة ،ك العادات ك التقاليد النظـ ا

التمايز ظاىر أيضا مف خبلؿ القيـ ك الرمكز المعبرة ،بما فييا القيـ  ىذا االجتماعية ،بؿ إف

يتعمؽ ببعد االنتماء القكمي أك الشعكر باليكية ما السياسية كقيمة المكاطنة ، ال سيما 

 2ة بيف أبناء المجتمع.المشترك

 االنتماء الوطني: أساسالتصنيف عمى  -و

عامة ال  األديافمككنا ميما مف مككنات  الثقافة العامة لممجتمع ،ك جميع  األديافتمثؿ 

          ليو مف قيـ إتخمك مف مضاميف سياسية تمثؿ المجاؿ السياسي فييا مف خبلؿ ما تدعك 

سياسية تختمؼ باختبلؼ الديف الذم  أثارتككف ذات ف بعض قيميا قد أ إالك معامبلت 

                                                             
 .53ص  مرجع سابؽ ، مجاىد صالح سعد الشعبي،  1
 .35مرجع سابؽ ،ص  عبد السبلـ عمي نكير، 2
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الذم يسفر عف ثقافات سياسية فرعية  األمر، تأكيبلتويتضمف تمؾ القيـ ك اختبلؼ مذاىبو ك 

 1في مصر مثبل. لؤلقباطقد تختمؼ باختبلؼ االنتماء الديني كالثقافة السياسية 

ع لو مف األىمية ما تذكر عمكما يمكف القكؿ بأف التصنيؼ عمى أساس الجماعة / المجتم

إال أنو يتجاىؿ مضمكف الثقافة السياسية ذاتو ، فقد تتمايز ثقافة جماعة ما بفعؿ التمييز 

الذم يمارس ضد أصحابيا دكف أف يككف ىناؾ تمايزا مممكسا في مضمكنيا عف مضمكف 

تصنيفات يزداد الثقافة السياسية السائدة في المجتمع ، ك مف ثـ فإف االىتماـ بيذا النكع مف ال

في اطار تناكؿ مكضكع التكامؿ الكطني ك بناء األمة ، إال أنو قد ال يفيد كثيرا في تناكؿ 

 طبيعة البناء السياسي في مجتمع ما ك فعاليتو في مكاجية السمطة .

 التصنيف تبعا لمضمون الثقافة السياسية : 2

مما يدكر في نطاؽ  أخرلليكضح جكانب  تصنيؼ الثقافة السياسية كفقا لمضمكنيا، يأتي

التنكع في تصنيؼ الثقافة  أكك االختبلؼ  ، التبايف الحادث بيف الكثير مف عمماء السياسة

السياسية كفقا لمضمكنيا حيث يتمثؿ ىذا المضمكف في القيـ ك االتجاىات ك المعرفة 

 ىـ التصنيفات ما يمي:أالسياسة ك لعؿ مف 

 لموند و فيربا:أتصنيف  -1

عف عدة  لئلجابةالمكسكمة "بالثقافة السياسية المدنية " كمحاكلة  فيرباك  لموندأجاءت دراسة 

أىـ ك مف  تساؤالت فيما يتعمؽ بطبيعة الفرد ،ك مف حكلو في اطار المجتمع الذم يعيش فيو،

                                                             
 .53ص  مرجع سابؽ، مجاىد صالح سعد الشعبي، 1
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النظاـ السياسي ك  إزاءىي نظرة الفرد ك تكجياتو  عنما: التساؤؿ يأتيىذه التساؤالت 

 مدخبلتو ك مخرجاتو؟

ك مف ىذه  جكانب لقياس ك معرفة الثقافة السياسية، أربعةعمى  فيرباك  لموندأك لقد اعتمد 

ك التي تشمؿ ، كذلؾ جانب المدخبلت  عناصرهالجكانب النظاـ ككؿ مف خبلؿ مككناتو ك 

مف ىذه الجكانب كذلؾ المخرجات ك التي تتضمف ، ك السياسيةك الجماعات ك البنى  األفراد

 1ك فاعميتيـ في الحياة السياسية ككسائؿ اتصاليـ مع النظاـ السياسي. األفرادقدرة 

تمكف الفرد مف الحكـ عمى مدل فاعمية النظاـ السياسي  األربعةالجكانب  أكىذه المتغيرات 

مبريقية ك بناءا عمى بحيث يمكف قياسيا باستخداـ الكسائؿ اإل، في خدمة الصالح العاـ 

 لمنظاـ السياسي. يإيجاباستجابة المكاطنيف بشكؿ 

 األنماطلمثقافة السياسية معتمديف في تصنيفيـ ليذه  أنماطبكضع ثبلث  فيرباك  لموندأقاـ 

 األنماطحيث تحددت ىذه  فراد،البعد المعرفي لؤل كاإلدراكي أعمى بعد ميـ يتمثؿ في البعد 

،ك تقييميـ متغيرات ىي :كيفية رؤية المكاطنيف لنظاميـ السياسي بشكؿ عاـ  ألربعةطبقا 

نظرة المكاطف لدكره ، ك  السياسيك رؤية استجابتيـ لمخرجات النظاـ  لكظائؼ المدخبلت،

 فيرباك  لموندأالثبلثة لمثقافة المدنية عند  األنماطك تتضح ىذه  في النظاـ كمشارؾ سياسي،

 كما ىك مكضح في الجدكؿ االتي:

 

                                                             
 يكنس منشكرات جامعة  قار قراءات في السياسة المقارنة ) قضايا منيجية ك مداخيؿ نظرية (، محمد زاىي المغيربي: 1

 .224،225،ص 1994ليبيا، ،بنغازم ،



016 

 

 اركالرؤية كمش وظائف وظائف النظام كيدف توجياتال توزيع

 طانش المخرجات خالتدالم  عام األفراد

 0 0 0 0 ثقافة محدودة

 0 1 0 1 ثقافة رعوية

 1 1 1 1 ثقافة مشاركة

 جدول يوضح أنماط الثقافة المدنية عند ألموند و فيربا

 درجة صفر تعني عدـ كجكد استجابة. -

 درجة كاحد تعني كجكد استجابة. -

 الثقافة السياسية المحدودة: - أ

 أك األىداؼال القميؿ جدا مف إف الناس ال يعرفكف أالنكع مف الثقافة السياسية يقصد بيذا 

الصحيحة عمى ىذه  األحكاـنكع مف  أمالغايات السياسية ،كما انيـ ال يستطيعكف تقديـ 

ف ىؤالء الناس ال يستطيعكف أكما  السياسات العامة التي تكجد في مجتمعيـ، أك األىداؼ

القيادات السياسية  إلىحتى  أك،  المعارضة مف السياسات العامة أك التأييدم نكع مف أتقديـ 

نيا مجرد تجمع أكما يعكس ىذا النمط مف الثقافة الشعبية ب التي تكجد في النسؽ السياسي،

  يسيطر عمى االعتقادات التي ترتبط بعدد مف الثقافات المحمية السياسية المعزكلة اجتماعيا

ف ىذا النكع مف الثقافات أك البدائية ،كما أالمجتمعات القبمية  ك التي تكجد في ك مؤسساتيا،

ف ىذا النكع مف الثقافات أف ينتج عنو ما يسمى بالثقافات السياسية الكطنية ،كما أال يمكف 

 يظير في المجتمعات الجديدة التي تظـ مجاالت غير متجانسة ،ك التي مف الصعب خمؽ
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في العديد مف الدكؿ المتقدمة في مراحؿ  أيضاا ظير نكع مف التكامؿ فيما بينيا ،ك ىذا م 

 1.األكليالسياسية  نشأتيا

لمنظاـ السياسي ككؿ بمعنى المدخبلت ك المخرجات يعد بسيطا جدا  األفرادك عميو فادراؾ 

 درجة االنعداـ. إلى

 الرعوية: أوالثقافة السياسية التابعة -ب

النظاـ مف جانب  األفرادبحيث يدرؾ  ، يجابياإ اإلدراؾىذا النمط مف الثقافة يككف مف ناحية 

قد  األفرادف إمف ناحية المشاعر ك التقييـ ف أماالمخرجات ك تذبذب مف جانب المدخبلت ،

شعكرىـ  أكسمككيـ فعادة ما يككف سمبيا نظرا لعدـ قدرتيـ  ماأمعارضيف  أكيككنكف مؤيديف 

كف مشاركة فعمية في العممية السياسية فالكثير مف ىؤالء ال يشارك عمى النظاـ، تأثيرىـبعدـ 

،بحيث ينصاعكف بشكؿ سمبي لمحككمة ك المسؤكليف ك القكانيف ،ك في نفس الكقت ال 

 يصكتكف ك ال يتدخمكف في السياسة.

 الثقافة السياسية المشاركة: -ج

       عمى كعي بمعرفة النظاـ السياسي اإلدراؾفي مثؿ ىذا النمط مف ناحية  األفراديككف 

بالنظاـ  التأثيرحيث يقكمكف بدكر فعاؿ مف خبلؿ ، السياسية األدكار حتكييا تالبنى التي  ك

تقديـ االحتجاجات  أكالمظاىرات  أكالسياسي بطرؽ مختمفة كالمساىمة في االنتخابات 

 السياسية ،كما يشعركف بالفجر بمكاطنتيـ ك بكجكد نظاـ سياسي يتيح ليـ المشاركة .

                                                             
 .438، 437ص  مرجع سابؽ، عمـ االجتماع السياسي، الرحمف:عبد اهلل محمد عبد  1
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ف يتحدد مع ما يسمى بالتكقعات أف مفيـك المشاركة السياسية يمكف أؿ بيمكف القك  بإيجازك 

ف تقـك النظـ الحككمية السياسية لبلستجابة لتغطية أم حد يمكف ألى إالديمقراطية ك معرفة 

 أعضاءباعتبارىـ  ك ذلؾ ييا في المجتمع ،إلالذيف ينتمكف  األفراداحتياجات ك مصالح 

 مشارككف فيو بصكرة فعالة .

ف لكؿ نمط ثقافي لو عبلقة مع نمط ك بناء سياسي أك زميمو عمى تحديد  موندلأد حرص لق

ما ثقافة الخضكع السياسي تتعمؽ ببناء أ،فالثقافة الرعائية ترتبط ببناء اجتماعي تقميدم ،

ك ال  ،تسمطي ،في حيف ثقافة المشاركة ترتبط بصكرة تمقائية ببناء النظـ السياسية الديمقراطية

نيا أكما  عنصر المشاركة يعتبر جزء ىاـ في العممية الديمقراطية بكؿ معانييا، فأسيما 

            ف التماثؿ بيف الثقافة السياسيةأذلؾ  إلى باإلضافة تعتبر عنصر مف عناصر المكاطنة ،

ف كانت عممية إاستقرار النظاـ ك تاميف كجكده ،ك  إلىف يؤدم أنو أك البناء السياسي مف ش

ف ذلؾ مرتبط بعممية التجانس داخؿ الثقافة السياسية الكاحدة ال تنطبؽ بصكرة كمية ألالتماثؿ 

ف عناصر الثقافة بمفيكميا العاـ ال أك لكف ىذا ال يمكف كجكده مف الناحية الكاقعية ،كما 

ف إك مف ثـ ف ك تحؿ محميا الثقافات الجديدة ، اقافات القديمة يمكف اندثارىا كميف الثأيعكس 

 ثبلثة السابقة ك ذلؾ بنسب متنكعةخميط مف الثقافات السياسية ال إالفة قائمة ما ىي كؿ ثقا

 مثالية مجردة .أنماط  إالما ىي  األنماطك ىذا ما يجعؿ ىذه 

يمكف الجمع بيف نمطيف مختمفيف مف  أنوف يرل أ إالىذا لـ يجد بعض الباحثيف  أماـك 

 كاالتي: أخرل أنماط ثبلثة تاجبإنك ىذا ما يسمح  الثقافة السياسية ، أنماط

 



001 

 

 :-المشارك  –النمط الرعوي 

جماعات متباينة حسب درجة الكعي ك النشاط  إلىك في ىذا النمط يمكف تقسيـ المكطنيف 

بينما تعاني ، السياسي، فثمة مجمكعة تتسـ بدرجة عالية مف الكعي ك النشاط السياسييف

 ة.السياسيالبقية بشكؿ عاـ مف الخمكؿ ك السمبية 

 :-الرعوي –النمط المحدود 

في  أيبد، ك الضيقةلنمط الثقافة  اك فيو يبتعد المكاطف عف ارتباطاتو السياسية المحمية طبق

ىنا يظؿ ، ك المتخصصةتطكير نكع مف الكالء ك االرتباط ببعض المؤسسات الحككمية 

القدرة عمى تحديد  سائدا معالسياسي  التأثيرالفرد بالعجز ك عدـ القدرة عمى ممارسة  إحساس

 السياسية ك جماعات المصالح. لؤلحزابدكر قكمي  أم

 المشارك: –النمط المحدود 

 )مثؿ المؤسسات باألساستعتبر المؤسسات المدخبلت في ىذا النمط الثقافي محمية 

 ك الفردية ( في حيف تككف مؤسسات المخرجات الحككمية قد حققت  الطائفية،القبمية ك 

لتطكر ،مع كجكد تشجيع رسمي لممشاركة السياسية الجماىرية في شكؿ عقد قدرا معقكال مف ا

 المؤتمرات ك التجمعات ك االنتخابات.

           ف الثقافة السياسية تمكننا مف تكقع احتماالتأ فيرباك  لموندأك عمى ذلؾ يفترض 

 1تماسؾ ك فاعمية النظاـ السياسي. ستقرارااللمديمقراطية ك  إمكانياتك 
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 تصنيف وتر روزنبوم: -2

منيا نمط الثقافة السياسية المتكامؿ  األكؿنمطيف  إلىالثقافة السياسية  أنماط روزنبومقد قسـ 

 ،ك الثاني نمط الثقافة السياسية المفتت.

 النمط المتكامل: -ا

في تكجياتيـ السياسية نحك  إيجابييففي المجتمع  األفراد أغمبيةك في ىذا النمط يككف 

يشعركف  األفرادف أبحيث  األخريفكذلؾ نحك ، ك المجتمعياسي ك نحك دكرىـ في النظاـ الس

ك ىـ  ف ليـ كفاءة ك فاعمية عالية،أ كما، السياسي في النظاـ  التأثيرنيـ قادريف عمى أب

 المصمحة العامة. أجؿ،ك عمى استعداد لمتعاكف مع غيرىـ مف  باآلخريفعمى ثقة 

 المفتت: النمط–ب 

في المجتمع سمبييف في تكجياتيـ  األفراد أغمبيةلنمط السابؽ بحيث يككف ك ىك عمى عكس ا

،بحيث ال  خريفاآلفي المجتمع ،ك كذلؾ نحك ىـ السياسية نحك النظاـ السياسي ك نحك دكر 

نيـ يشعركف باالغتراب في أفي النظاـ السياسي ،كما  التأثيرنيـ قادركف عمى أب األفراديشعر 

 1نيـ غربيكف عنيـ .،لذلؾ فبل يتعاكنكف معيـ أل يفخر باآلكطنيـ ك ال يثقكف 

في اعتبار نمط  لموندأك  فيربااختمؼ عف  روزنبومف أك مف خبلؿ ىذا التصنيؼ نجد 

 إمكانيةبحيث انو اكد  مشاركة، أكتابعة  أكف تككف ضيقة إما إمجتمع  ألمالثقافة السياسية 

ك مفتت مف ناحية تكجو ، ـ السياسي نحك النظا األفرادتكاجد نمط متكامؿ مف ناحية تكجد 

                                                             
1Water Resenbaum :Political culture ,preager publishers ,New York.1975.p 52,53. 
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           خريفاآلمفتت نحك النظاـ السياسي ك متكامؿ نحك  أنو أك، خريفاآل أكنحك الذات  األفراد

 ك نحك الذات .

الدكافع النفعية في تنظيـ ك عمؿ الحككمة  أىميةك يؤكد ىذا النمط مف الثقافة السياسية عمى 

 باره مجاال لخدمة السكؽ الخاصة.،ك حيث ينظر لمنظاـ السياسي باعت

 التصنيف استنادا لمدى ديمقراطية الثقافة السياسية::  3

ف الديمقراطية ىي نظاـ معيف لمعبلقات االجتماعية في ظؿ مؤسسات أتعارؼ عميو ممف ال

 إالتعاريفيا ؿ ك ميما قيؿ عف الديمقراطية مف خبل، 1اجتماعية تقـك عمى المشاركة–سياسية 

عف اتجاه الناس جميعا لممشاركة في الشؤكف العامة  Olsinولسن أىا آرج كما ر ال تخ أنيا

مكف ذلؾ مف خبلؿ انخراط المكاطنيف جميعيـ في عمميات صنع القرار الذم يحكـ مف أكمما 

 خبلليا المجتمع كميا ك جزئيا.

نظاـ  نيا عقيدة سياسية تستكجب سيادة الشعب فيبأك تعرؼ الثقافة السياسية الديمقراطية 

يقـك عمى احتراـ حرية المكاطف ك تحقيؽ المساكاة بيف المكاطنيف دكف تمييز بسبب األصؿ 

الشخصية  تونظاـ اجتماعي يؤكد قيمة الفرد ك كرام أنياك كما ، المغة أكالديف  أكالجنس  أك

            شؤكف المجتمع  إدارةفي  أكالمشاركة الجماعية في الحكـ  أساس،ك يقـك عمى  اإلنسانية

ف يككف أاالمتيازات الطبقية المكركثة ك يطالب ب بإلغاءينادم  إنسانيأ مبد أيضا أنياك 

 الشعب ىك مصدر السمطة السياسية.

                                                             
 .73،ص 3،2002طيبي: البناء االقتصادم ك االجتماعي لمديمقراطية ،مركز دراسات الكحدة  العربية،طبساـ ال 1
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في دراستنا حكؿ نماذج القيـ المرتبطة بالديمقراطية  Lipestليبست ك في ىذا الصدد يؤكد 

 إلى إضافياث يقدـ ليبست معيارا حي، المعيار الذم يتضمف المساكاة في مقابؿ التدرج  أىمية

   دكؿ أربعةفي دراسة لو عف الثقافة في  بارسونزالتي صاغيا  األساسيةعدد مف المعايير 

سماه بالمجتمع أما  أكيفرؽ بيف مجتمع المساكاة ك مجتمع التدرج  اإلضافيك ىذا المعيار 

قد  أكنيـ بشر تراـ ألمكضع اح أفرادهالنخبكم ،فالقيـ السائدة في مجتمع ما قد تجعؿ مف 

 الذيف يتمتعكف بكضع النخبة . ألكلئؾتؤكد عمى التفكؽ العاـ 

مف  األعمىك ذكم المراكز  األدنىالمراكز  أصحابف االختبلفات بيف إفي مجتمع المساكاة ف

ك ال  اختبلفات ك تغيرات طارئة مؤقتة ، أكتعكس صدفة  أنيالييا عمى إالمكاطنيف ينظر 

 في العبلقات االجتماعية . ىاتأكيدف يتـ أيجب 

 تصنيف إليعازر:

كثر مف تركيزه عمى تكزيعات أالثقافة السياسية في كؿ دكلة  أنماطعمى  Elazerليعازرإركز 

ف أل أفقد ر  ،خر لمثقافة السياسية آمقدما بذلؾ منظكرا  باألفراد،االتجاىات السياسية الخاصة 

تؤثر في تحديد طبيعة  ف ثمة ثبلثة جكانبأ ك، حركة الحكـ  يرسىلكؿ دكلة تراث سائد عما 

ما ىك متكقع مف الحكـ  السياسيةكرات عف ماىية دالنظاـ السياسي لمدكلة ،ىي مجمكعة الم

 أخيرا،ثـ الناس الذيف يصبحكف نشطاء في السياسة ك الحكـ ،ك 1لدل العامة ك السياسييف 

السياسييف. كرات المكاطنيف ك دالطريقة الفعمية التي يمارس مف خبلليا فف الحكـ في ضكء م

 :إلىكثركة عامة فصنفيا  إدراكيابذلؾ صنؼ السياسة استنادا لمعيار  فيك
                                                             

1MargaretConway : The Political context of political behavior. Journalof politics. Vol 51.No 1 
(Feb 1989 ) PP 4-5 . 
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 تقميدية: ثقافة -أ

في  باإليجابيةك ىي تتسـ باالزدكاجية في ادراؾ النمطية ك النخبكية ،فيما تتسـ الحككمة 

مطة السياسية محتكرة ف ىذا الدكر محدكد بالحفاظ عمى الكضع الراىف ،ك السإدكرىا ، ف

ف الركابط العائمية ك االجتماعية تعد ىامة جدا أبكاسطة جماعة تسعى لتخميد كجكدىا ،كما 

النخبة ك رافضييا عف المشاركة في النشاط  أعضاءفي ىذا النمط ،مع تكقع عزكؼ غير 

 السياسي .

 ثقافة ذات طابع فردي :-ب

األخريف، حتراـ ك االختبلؼ ك التميز عف نيـ يستحقكف االأجماعة  أكقطاع  أكبنية  أمفي 

ممي ،فيي عال األسمكبك التزاـ  اإلبداعيةالعقبلنية ك تنمية القيـ  إلىتستند ديمقراطية الثقافة 

قـك تسمطة سكل العقؿ ك تقديـ نماذج سمككية رشيدة  أيةتفرض حرية التفكير ك عدـ التزاـ 

 في ضكء العائد المتكقع منيا التكمفة المحتممة اتخاذ القرارات  السياسية، كالتنشئة  بتأكيدىا

 عقبلنية ،تحميمية تجريبية ككاقعية في حركتيـ السياسية  أكثر األفرادك ىكذا تصبح النخبة ك 

ك المركنة  اإلنجازك تتميز العقبلنية بالتخطيط ك النقد ك شمكؿ النظر ك التعاكف في سبيؿ 

فالشعب المنخدع المضمؿ ، اع ك التضميؿ ك عدـ جمكد الفكر ، ك المكضكعية ترفض الخد

 1يظؿ غارقا في مساكئو غير قادر عمى التخمص منيا.
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ف لنا جميا االختبلفات العديدة بيف يك بناءا عمى ما تـ ذكره مف تصنيفات الثقافة السياسية يتب

ك  الضيقة ك التابعة األنماطالباحثيف المنشغميف حكؿ ىذا المكضكع ،ك تبايف تصنيفاتيـ بيف 

ك ىذا ، روزنبوممفتتة ك متكاممة حسب  أنماطك  ،فيرباك  لموندأبمشاركة ك التي ارتبطت 

ذات طابع  أخرلثقافة تقميدية ك  إلىك التي تشكمت حسبو  ليعازرإجانب تصنيفات  إلى

 أنماطياف الثقافة السياسية تتغير أف نؤكد عمى أىذا ال نجد سكل  أماـ،ك  أخبلقيفردم ك 

تختمؼ في نفس المكاف ك الزماف باختبلؼ العكامؿ  إنياالمكاف ،بؿ  حسب الزماف ك

 المنتخبة ليذه الثقافة ك المؤثرة فييا.

 العوامل المؤثرة عمى أنماط الثقافة السياسية ثانيا: 

ثمة مجمكعة مف العكامؿ التي تؤثر عمى أنماط الثقافة السياسية السائدة في أم مجتمع، ىي 

ؿ أكثر مف متغير كاحد مثؿ ثبات ك تغير الثقافة السياسية ك كيؼ التي تطرح التساؤالت حك 

يتـ إنتاج أنماط جديدة مف الثقافة السياسية ، كسكؼ نتناكؿ أبرز ىذه العكامؿ بشيء مف 

 التفصيؿ عمى النحك التالي : 

 ثبات تغير الثقافة السياسية. -1

 التنشئة السياسية. -2

 األكضاع الطبيعية. -3

 الميراث التاريخي. -4

 اع اإلقتصادية ك اإلجتماعية.األكض -5
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   :ثبات تغير الثقافة السياسية: 1

ال يتكقع بأف يككف في أم مجتمع ثقافة سياسية ثابتة ثباتا مطمقا،  فالتغير بالنسبة لمثقافة  

شيء طبيعي حتى ك إف كاف ىذا التغير بطيئا ، إال أف ىذا التغير يتكقؼ عمى عدة عكامؿ 

بقضية التغير ، ك كذلؾ بمعدؿ التغير في األبنية اإلقتصادية            منيا إىتماـ النخبة الحاكمة

 ك اإلجتماعية ك السياسية ، ك أخيرا رسكخ قيـ ثقافية معينة في نفكس األفراد

ىذا ك يعتبر اإلحساس بالثقة نحك القيادات السياسية ، ك كذلؾ نحك المؤسسات السياسية          

محمد زاىي ا لفعالية أداء القيادات ك المؤسسات ، حيث يستدؿ ك أدائيا عرضة لمتغير إستناد

مثاال عمى ذلؾ في حرب الفيتناـ ك فضيحة كترجيت التي أفضت إلى انخفاض  المغيربي

الثقة بالقيادات ك المؤسسات السياسية في الكاليات المتحدة ، أما شرعية النظاـ فبل تؤثر فييا 

 عميقة.عمى المدل القصير إال أحداث كبيرة ك 

ىذا ك قد يككف التغيير الثقافي إما بطريقة مخطط ليا أك بطريقة غير مخطط ليا ، بحيث  

تسمى الحالة األكلى بالتغيير المكجو ك الحالة الثانية بالتغيير غير المكجو ، ك يككف التغيير 

المكجو عف طريؽ السمطة ، ك ذلؾ مف أجؿ مسايرة التطكرات التي تحؿ بالمجتمع ، أما 

تغيير غير المكجو فيرتبط بالقيـ ك اإلتجاىات ك المشاعر ك السمككيات السياسية لؤلفراد         ال

 ك عبلقتيا بالظركؼ اإلقتصادية ك اإلجتماعية ك السياسية ك الثقافية ك التاريخية .
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أف أكثر مككنات الثقافة السياسية مقاكمة لمتغيير ىي  المغيربيك في ىذا الصدد يضيؼ 

ك اإلنتماءات العرقية ك القكمية ك الدينية فيي قيـ ك إرتباطات أكلية مف الصعب  اإلتجاىات

 . 1تغييرىا 

 التنشئة السياسية  :2

في البداية نشير أننا لف نتكقؼ مطكال في ىذا العامؿ بالمقارنة مع العكامؿ األخرل، ك ىذا 

و الكقكؼ أكثر لككننا سنخصص مبحثا مستقبل عف التنشئة السياسية ك الذم سنحاكؿ في

 عمى العبلقة الترابطية بيف مفيكمي الثقافة السياسية ك التنشئة السياسية.

تعد التنشئة السياسية العممية التي يتـ عف طريقيا اكتساب المعرفة السياسية ك عادات 

التفكير ك السمكؾ التي تشكؿ بصفة عامة رمكز ك معتقدات الثقافة السياسية، ك تعد التنشئة 

 ك المستمرة سبيبل ال غنى عنو إلحداث التطكير الثقافي المنشكد.المخططة 

ك ال تعد التنشئة السياسية كليدة لحظة معينة ، ك إنما تمر عبر مراحؿ مختمفة ، ك ال 

 تقتصر كسائميا ك مؤسساتيا عمى كسيمة أك مؤسسة كاحدة ، بؿ إنيا متعددة ك متباينة 

 .2فراد ثقافتيـ السياسية  ك التي في مجمميا تساعد عمى إكتساب األ 

 األوضاع الطبيعية : 3

 بركاتتمثؿ الظركؼ الجغرافية ك المكارد الطبيعية دكرا في إنتاج الثقافة بحيث يذكر نظاـ 

بأف الطبيعة الصحراكية عمى سبيؿ المثاؿ في المجتمعات العربية تصبغ حياة الفرد العربي 

                                                             
،  2005الثقافة السياسية في الريؼ األردني ، مطبكعات كزارة الثقافة ، عماف ، الطبعة األكلى ، سمطاف ناصر القرعاف : 1

 . 35، 34ص 
 . 323، ص  1987كماؿ المنكفي : أصكؿ النظـ السياسية  المقارنة ، شركة الربيعاف لمنشر ، الككيت ، 2
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ؤثر في ظيكر كثير مف القيـ ك األفكار بالشدة ك القدرة عمى تحمؿ المصاعب كما أنيا ت

مثؿ الخكؼ ك الشؾ ، ك كذلؾ تساىـ ىذه الطبيعة في تربية ركح الثقة بالنفس ، ك تأكيده 

عمى الحرية ، ك أضاؼ بأف قيمة األرض في الثقافة العربية قد تناقصت بالمقارنة بالسابؽ 

فقد أكد بأف المناخ لو حيث كانت القبيمة ك الجماعة أىـ مف الكطف ، ك إلى جانب ىذا 

عبلقة كطيدة بنشر ثقافة معينة حيث يذكر بأنو تجد شعكب المناطؽ الحارة تتصؼ بالجبف 

 .1ك العبكدية بينما تتميز شعكب المناطؽ الباردة بالشجاعة ك الحرية 

باإلضافة إلى أفكار نظاـ بركات الحديثة عف عبلقة األكضاع الطبيعية بتكاجد ثقافة ما لدل 

ىذه معينة ، فإننا في ىذا اإلتجاه ال يسعنا إال أف نستحضر أفكار إبف خمدكف في مناطؽ 

المناسبة المتعمقة بدكر المناخ ك العكامؿ الطبيعية في نشر الثقافة ك لعؿ أفكاره عف سكاف 

البدك ك الحضر ك ما يتصؼ ك يتميز أفراد كؿ منيما مف خصائص خير دليؿ عمى ذلؾ  

زكف بالشجاعة ك الخشكنة ك أما سكاف الحضر فتجدىـ يغمب عمييـ فسكاف البدك تجدىـ يتمي

الجبف فيعتمدكف عف مف حكليـ لمذكد ك الدفاع عنيـ ، ك يتميزكف بضعؼ الركابط 

 اإلجتماعية فيما بينيـ ك غيرىـ مف الخصائص ك الصفات التي أفرزتيا البيئة الطبيعية 

 ف بيئتو .ك أثرت بدكرىا عمى ثقافة األفراد ألف اإلنساف إب

 : الميراث التاريخي  4

تعد الثقافة السياسية نتاجا لتاريخ المجتمع ك خبرات أفراده المكتسبة ، حيث أف التاريخ يعد 

مصدرا لمعتقدات المجتمع ك أفراده ، كما أنو يغذييا ك يساعد عمى تطبيقيا فبل يمكف 
                                                             

 63، ص  1995ـ بركات : الثقافة العربية ك التكامؿ العربي ، مؤسسة حمادة لمخدمات ك الدراسات الجامعية أربد ، نظا 1
 ،65  . 



008 

 

ف سمككات أف تككف نابعة لمقكمات الثقافة السياسية مف قيـ ك إتجاىات ك ما يترتب عنيا م

مف عدـ ، فيي نتيجة الخبرات التاريخية ك التي تضرب في جذكرىا في الميراث التاريخي 

 لممجتمع .

 األوضاع اإلقتصادية و اإلجتماعية : :  5

مثؿ ما كانت الظركؼ الطبيعية ك التاريخية مصدرا مف مصادر الثقة السياسية لدل األفراد 

ك االجتماعية تمعب بدكرىا أيضا عامبل ال يقؿ أىمية عف ما ذكر فإف العكامؿ االقتصادية 

 سابقا ، فالتغيرات االقتصادية ك االجتماعية التي تحدث في أم مجتمع تؤدم إلى إنتقاد 

ك عزكؼ عف الثقافات التقميدية ، ك السعي إلى إيجاد ثقافة جديدة تتماشى مع طبيعة 

سيؤدم حتما إلى التعارض ك التناقض بيف ، ألف عدـ حدكث ذلؾ  1المتطمبات الحديثة 

 القديـ ك الجديد ، ك ىك مما سيفضي بدكف شؾ إلى مشاكؿ ك إضطرابات غير متناىية.

فالظركؼ اإلجتماعية تعمؿ عمى تزكيد الفرد بالقيـ ك األفكار ك الخبرات مف خبلؿ مؤسسات 

، ك أم تغيير في ىذه  التنشئة االجتماعية ، ك ىك ما يسمح لو بتشكيؿ ثقافة سياسية معينة

الظركؼ سيتبعو تغيير ال شؾ فيو ثقافة الفرد ، فاإلنتقاؿ مف حياة الريؼ ك القرية إلى حياة 

المدينة ك الحضر يتطمب بالضركرة تغيير في الثقافة ، حتى ك إف تكمؼ ذلؾ فترة زمنية ما 

مد غيَّر مف ،إف ما قيؿ عف الظركؼ االجتماعية يتطابؽ مع الظركؼ االقتصادية ، فأم ب

فمسفتو السياسية بإنتياجو الرأسمالية مثبل بدؿ االشتراكية سيفضي بالعزكؼ عف الثقافة 

 األخيرة ، لتحؿ محميا ثقافة جديدة ك حديثة تطمبتيا التحكالت ك التغيرات .

                                                             
 . 118،  117، ص  1991، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  2سعاد الشرقاكم : عمـ االجتماع السياسي ، ط 1
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إف المتتبع عف العكامؿ المؤثرة في الثقافة السياسية  سيكشؼ أنو في كؿ مرة نتكمـ عف عامؿ 

كف العكامؿ األخرل ، ك ىك ما سيحدث قصكرا في الطرح ، ألف تناكؿ عامؿ كاحد مستقؿ د

يشكؾ في مصداقية الفكرة عمى الرغـ مف أىميتو في الكشؼ ك المساعدة عمى العبلقة 

الترابطية بينيما ) العامؿ ك الثقافة ( ، ك ىك الشيء الذم يجعمنا نؤكد عمى أف ىذه العكامؿ 

 بتشكيؿ نمط معيف لمثقافة السياسية في أم مجتمع .في مجمميا ىي التي تسمح 

 التنشئة السياسيةالثقافة السياسية و  :ثالثا

إف الحديث عف الثقافة السياسية يفرض عمينا أف نتطرؽ إلى التنشئة السياسية، حيث أف ىذه 

كأماـ ىذه الحتمية سنحاكؿ في ىذا المقاـ أف لتي تنتج األكلى كتؤثر فييا، األخيرة ىي ا

تعرض ألىـ العناصر التي مف شأنيا أف تساعدنا عمى اإللماـ لفيـ التنشئة السياسية أكال ن

 كالعبلقة الترابطية بينيا كبيف عنصر الثقافة السياسية ثانيا.

 : تعريف التنشئة السياسية1

نا مف فيـ كؿ أنماط التشابو كاالختبلؼ لمتكجيات إف التنشئة السياسية ىي مدخؿ يمكنٌ 

يف األفراد التابعيف لنظاـ سياسي معيف، فمف ناحية تساعدنا عمى فيـ التطكر السياسية ب

فإف التنشئة  ة أخرلكالعمؿ عمى نشر القيـ كقبكليا، أك نشر التكجيات المشتركة، كمف ناحي

السياسية تعتبر أيضا مدخبل لفيـ االختبلفات في كجيات النظر السياسية المكجكدة بيف أفراد 

 .1األمة الكاحدة

                                                             
سة تحميمية" ترجمة مصطفى عبد اهلل القاسـ خشيـ محمد زاىي محمد ريتشارد داكسف كارف داكس كآخركف، التنشئة "درا 1

 .27-26، ص 1998الطبعة الثانية، منشكرات جامعة قار يكنس، بنغازم  –البشير المغيربي 
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مكف إدراج تعريفات التنشئة السياسية ضمف فئتيف طبقا لميدؼ الذم تصكره معظـ الباحثيف ي

 الذيف انشغمكا بدراسة مكضكع التنشئة السياسية.

 :الفئة األولى

يرل أصحاب ىذه الفئة بأف عممية التنشئة السياسية تيدؼ إلى الحفاظ عمى الكضع القائـ أك 

لقيـ كالمعايير كاألىداؼ المستقرة في كجداف المجتمع أك تدعيمو، فيي تعني بتمقيف األطفاؿ ا

 النظاـ السياسي بما يضمف بقاءىا كاستمرارىا عبر الزمف.

كجية نظر  النجتونيدكر في نفس االتجاه، كما يطرح الباحث  ىايمان برتر ىفنجد تعريؼ 

سية مف جيؿ فيرل أف التنشئة السياسية تعبر عف كيفية نقؿ المجتمع بثقافتو السيا ،مشابية

 إلى جيؿ.

بالتمقيف الرسمي كغي الرسمي المخطط كغير  "بأنيا تعني جرينشتينكفي ىذا الصدد يضيؼ 

 ."المخطط لممعارؼ كالقيـ كالسمككيات السياسية عف طريؽ المؤسسات السياسية كاالجتماعية

مية أشكاال مختمفة مف التربية السياسية الشك"أنيا تضـ  ليفت بوست ك، ىيوسنكما يرل 

 ."كغير الشكمية لمقيـ كالمعارؼ السياسية كذلؾ في كؿ مراحؿ حياة الفرد

 :الفئة الثانية

محاكلة التغيير أك خمؽ  السياسية ىكيركز أصحاب ىذه الفئة عمى أف ىدؼ التنشئة 

الظركؼ المبلئمة، كيؤكدكف عمى أنيا عممية يكتسب الفرد مف خبلليا االتجاىات كالمشاعر 

 اسي كىي تتضمف:نحك النظاـ السي
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 كىي ما يعرفو الفرد عف النظاـ السياسي. :المعرفة -

 كتنحصر في ما مدل التزاـ الفرد ككالئو لمكطف. :المشاعر -

 كتشير بالدكر الذم يجب أف يقـك بو الفرد في النظاـ السياسي. :الكفاءة السياسية -

ي ككؿ النظـ التي تحاكؿ أف عممية التنشئة السياسية ىي كظيفة النظاـ السياس كميرى يرل

الحفاظ عمى ثقافتيا، كىي عممية تطبيع المكاطف عمى الثقافة السياسية كنتاج ىذه العممية ىك 

 خمؽ قيـ كمعايير كاتجاىات نحك النظاـ السياسي بمختمؼ مستكياتو المحمية كالقكمية.

تنشئة مف خبلؿ ىذه اإلطبللة يمكف استخبلص بعض الخصائص التي تتميز بيا عممية ال

 السياسية مف خبلؿ ما أكرده بعض الباحثيف كذلؾ عمى أنيا:

 عممية مف شأنيا إكساب الفرد معارؼ كقيـ كاتجاىات سياسية. -

 عممية تساعد عمى تغيير أك دعـ الثقافة السياسية السائدة. -

 عممية مستمرة طكاؿ حياة الفرد. -

 تقـك بيا كافة مؤسسات التنشئة في المجتمع. -

تمؾ العممية التي تسعى "مكف صياغة تعريؼ التنشئة السياسية عمى أنيا كبيذه الخصائص ي

كافة مؤسسات التنشئة مف خبلليا إلى إكساب الفرد )طفبل، مراىقا، راشدا( القيـ كالمعايير 

كالتكجيات السياسية البلزمة لتحقيؽ التكيؼ مع أىداؼ المجتمع، ليس فقط مف أجؿ الحفاظ 

ثقافة السياسية مف جيؿ إلى آخر بصكرة جامدة كآلية، لكف عمى الكضع القائـ في نقؿ ال

 ."تتضمف كذلؾ عممية تغيير أك خمؽ الثقافة السياسية المبلئمة الستقرار المجتمع
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 مضمون التنشئة السياسية :2

 ىناؾ أربعة مجاالت لمتنشئة السياسية ىي:

 :الثقافة السياسية -1

مفاىيـ السياسية عف مجتمعو المحمي كىي ما يتعممو الفرد مف معمكمات بيدؼ تنمية ال

كالقكمي كالعالمي، كمعرفة الحقكؽ كالكاجبات كالقيـ كالمعايير كالتكجيات الضركرية لمتكيؼ 

 كالذم تشير بو أساسا النظاـ السياسي. ،مع المجتمع

 يارات التفكير السياسي:م -2

سير كتحميؿ كتقييـ كيقصد بيا تنمية قدرة الفرد عمى استخداـ الميارات العقمية في كصؼ كتف

الظكاىر كالمعمكمات كالحقائؽ السياسية التي يقرؤىا أك يشاىدىا، كذلؾ القدرة عمى استخداـ 

 حؽ التأييد أك المعارضة.

 االتجاىات السياسية: -3

كىي قدرة التنشئة عمى تككيف كبمكرة اتجاىات سياسية لدل الفرد تساعد عمى تحديد مكقفو 

 األحداث السياسية. إزاء األشخاص أك المكضكعات أك

 ميارات المشاركة السياسية: -4

تصاؿ باآلخريف كالتعاكف معيـ، ى تنمية ميارات لدل الفرد مثؿ اإلكىي قدرة التنشئة عم

 التفاكض كالقدرة عمى اإلقناع أك التأثير في اآلخريف. أك ،عمـ فف الحكار السياسيتك 

حظ أف ىذه األخيرة تتضمف كمف خبلؿ عرض أىـ مضاميف التنشئة السياسية يمكف أف نبل

 بدكرىا جممة مف القيـ يمكف استعراضيا في نقاط عمى الشكؿ التالي:
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 قيمة االنتماء: -5

كيتـ االنتماء  ،كالتي تبدأ بانتماء الفرد أكال إلى أسرتو ،كتكضح ىذه القيمة إلى أىمية االنتماء

 الكطف.إلى جميع المتعامميف كالمحيطيف بو في المجتمع ثـ االنتماء إلى 

 :قيمة الحرية-6

إف الحرية ضركرية لمفرد كتتضح ىذه القيمة في احتراـ آرائو كحقو في التعبير عما يراه، 

 كاحتراـ ميكلو كاىتماماتو.

 :يمة العدالةق-7

تتأكد قيمة العدالة في نفس الفرد عندما تتحقؽ المساكاة بيف جميع أفراد المجتمع في رعاية 

شباع الحاجات األساسية.  كا 

 :قيمة المبادأة واإليجابية-8

عطائو فرص  كتتأكد ىذه القيمة في نفس الفرد عندما يتعكد اإلقداـ ككشؼ الحقائؽ بنفسو، كا 

شباع حب االستطبلع لديو. ،التعبير عف نفسو  كعف رغباتو كا 

 :قيمة اإليثار والتعاون-9

ـر حقكؽ الغير ككيؼ كتتأكد ىذه القيمة لدل الفرد عندما يتعكد عمى عدـ األنانية، ككيؼ يحت

 يتعاكف معيـ.

 :قيمة النظام-10

تتأكد ىذه القيمة لدل الفرد عندما يتعكد عمى فعؿ أشياء معينة في أكقات محددة، كأف يتعكد 

 عمى ترتيبات معينة في مكاقؼ معينة.



014 

 

 :قيمة األمن -11

جاتو كتتأكد ىذه القيمة في نفس الفرد عندما يشعر باالستقرار في حياتو كأف تشبع حا

 المختمفة بما يضمف لو االرتياح النفسي الذم ينعكس بدكره عمى عبلقتو باآلخريف.

ف ىذه القيـ التي تتضمنيا عممية التنشئة السياسية ليا أىمية مف شأنيا أف تجعؿ الفرد في إ

 كطنو كينتمي إليو كيدافع عنو كيثؽ فيو.المجتمع مكاطنا صالحا يحظى بحب 

 ية والثقافة السياسيةمصادر التنشئة السياس :3

التنشئة السياسية كإحدل مجاالت التنشئة االجتماعية، ىي عممية بمقتضاىا يتـ تأىيؿ الفرد 

لكي يصبح قادرا عمى التفاعؿ اإليجابي ضمف النسؽ السياسي مف خبلؿ أداء دكره في 

فة كىي عممية مستمرة طكاؿ حياة الفرد، كتقـك بيا مؤسسات مختم ،المجتمع بصكرة فعالة

كاألسرة، المدرسة، جماعة الرفاؽ كغيرىا، حيث تمارس ىذه المؤسسات تأثيرات متباينة عمى 

الفرد تبعا لممرحمة العمرية التي يمر بيا، ففي السنكات المبكرة تمعب األسرة دكرا أساسيا في 

ذلؾ، كمع اتساع البيئة االجتماعية لمطفؿ تبدأ جماعات األصدقاء كالمدرسة في ممارسة 

رىا المفترضة في ىذا الشأف، كذلؾ التعرض لكسائؿ اإلعبلـ التي تسعى لتككيد القيـ أدكا

 كاالتجاىات طبقا لظركؼ المجتمع السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية.

كعندما نتحدث عمى ىذه المؤسسات المسؤكلة عف التنشئة السياسية فإننا نممس قدرا مف 

 فراد، بحيث ال يمكف عزؿ أثر إحداىا عف األخرل.التداخؿ بيف تأثير كؿ منيا في نفكس األ
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 المؤسسات التعميمية: -1

التعميـ ىك أحد األدكات الرئيسية لبناء الفرد، فالقيـ كاالتجاىات السائدة في أم مجتمع ليست 

نما يكتسبيا ىذا األخير مف عممية التنشئة التي تضطمع بيا المؤسسات المختمفة  فطرية، كا 

عميـ الرسمي كالتعميـ يعمؿ عمى تطكير الشخصية اإلنسانية، كيكسب الفرد كأىميا قنكات الت

قدم كالقدرة عمى التخطيط، ككذلؾ نقيما حداثية مثؿ المكضكعية في التفكير، كالفكر ال

أف التربية  دوركايمالتسامح كالمركنة العقمية كاالستعداد لممشاركة، كفي ىذا الصدد يرل إميؿ 

المجتمع كقيمو مف جيؿ إلى آخر، فالمجتمع ال يستطيع البقاء إال تحقؽ كظيفة نقؿ معايير 

إذا كجدت بيف أفراده درجة كافية مف التجانس، كالتعميـ ىك الذم يحافظ عمى استمرارية كقكة 

ىذا التجانس مف خبلؿ غرس القيـ كالمعايير الجكىرية المشتركة بيف أعضاء المجتمع في 

 .1الطفؿ منذ البداية

ة المؤسسة الرسمية األكلى التي تكظفيا النظـ السياسية في بث كتركيج قيـ كتمثؿ المدرس

معينة تتفؽ كأىدافيا لدل صغار النشء، ففي معظـ النظـ السياسية يناط بيذه المؤسسة 

غرس القيـ كاالتجاىات التي تراىا مبلئمة ألىدافيا مف خبلؿ المقررات الدراسية التي تقدميا 

ىمية خاصة في ذلؾ العتبارات عديدة منيا طكؿ الفترة التي لمنشء، كتكتسب المدرسة أ

 يقضييا الفرد في التعميـ، كارتباط النظاـ المدرسي بالدكلة كخضكعو لمسمطة.

فالتعميـ ىك األداة الرئيسية إلحداث التغير االجتماعي، كيتأثر التعميـ بالفمسفة االجتماعية 

ميا، فالتعميـ في الدكؿ الديكتاتكرية مثبل ىك السائدة في المجتمع، كغالبا ما يعمؿ عمى تدعي

                                                             
 .57، ص 2007سعيد إسماعيؿ عمرك، في التربية كالتحكؿ الديمقراطي، الطبعة األكلى، الدار المصرية المبنانية، 1
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أداة إلعداد المكاطف ليتفؽ في صفاتيا مع نظاميا كأىدافيا حيث االمتثاؿ كالخضكع، بينما 

 يختمؼ األمر عنو في الدكؿ الديمقراطية حيث يعتبر السبيؿ لخمؽ قيـ الحكار كالديمقراطية.

اسية المبلئمة لمنظاـ السياسي، كيتـ مف كىكذا فإف التعميـ يساىـ في عممية التنشئة السي

خبلؿ نقؿ المعارؼ السياسية بصكرة مباشرة أك غير مباشرة كتأكيد الشعكر بالكطنية كالكالء 

كبث القيـ كاالتجاىات اإليجابية لؤلفراد نحك بمدىـ كنظاميـ السياسي، كيتـ دكر المدرسة في 

 ىذا الشأف مف خبلؿ المتغيرات اآلتية.

: الذم يؤكد مباشرة عمى تنمية قيـ كاتجاىات معينة مثؿ يح لممقرراتالمحتوى الصر  (1

 مقررات التربية الكطنية، التربية الدينية، الدراسات االجتماعية.

 : أك ما يسميو رجاؿ التربية بالمنيج الخفي، كالذم يتمثؿ فيالمحتوى غير المباشر (2

المقررات كالتي قد تساند طبيعة النظاـ المدرسي كما يحكيو مف أنشطة كفعاليات تصاحب 

 أك تعارض ما تؤكده المقررات الصريحة باإلضافة إلى دكر المدرس أيضا كقيمو كاتجاىاتو.

بالمحتكل الصريح لممقررات الدراسية، نجد أف معظـ النظـ السياسية قد اىتمت عمى  كبدء

فيـ بناء تخصيص مقررات معينة الكتساب التبلميذ المعمكمات كالمعارؼ التي تعينيـ عمى 

المجتمع كنظامو السياسي، كيشمؿ ىذا المعرفة بحقكؽ ككاجبات المكاطنة كتكزيع السمطة في 

 .1المجتمع، كتأكيد القيـ الكطنية التي مف شانيا خمؽ االنتماء كالكالء لمكطف
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 مف أىـ القيـ كاالتجاىات التي يمكف لممدرسة أف تعمميا لمطمبة خبلؿ عممية التنشئة ىي: ك

بمعنى شعكر الفرد بأنو يمتمؾ الميارات التي تمكنو  :س بالفعالية السياسيةاإلحسا (1

 مف أف يفيـ األمكر السياسية كأف يشارؾ بفعالية في العممية السياسية.

بمعنى االعتقاد بأف الحككمة تستجيب لمطالب المكاطنيف كأنيا تعمؿ  :الثقة السياسية (2

 مساندتيـ. ة بثقتيـ كبأسمكب يتفؽ مع تكقعاتيـ، كبالتالي فيي جدير 

كيقصد بيا األنشطة التي يقـك بيا الفرد بيدؼ التأثير عمى  :المشاركة السياسية (3

 العممية السياسية.

: بمعنى المعمكمات األساسية التي يحتاجيا المكاطف لكي المعمومات والمعارف السياسية -3

نت ىذه المعمكمات يككف عنصرا فاعبل في النظاـ السياسي الذم يعيش في إطاره سكاء كا

تتعمؽ باألحداث الجارية أك ببعض المفاىيـ كالمصطمحات السياسية الرئيسية مثؿ الدستكر أك 

 البرلماف أك الحزب السياسي أك التصكيت...إلخ.

 .1: بمعنى االنتماء إلى الكطف كاالستعداد لمتضحية مف أجمواإلحساس باليوية القومية -4

لعديد مف الدراسات، كلعؿ مف أبرزىا دراسات كؿ مف إف ما قيؿ عف دكر المدرسة أكدتو ا

" التي أكدت عمى دكر المدرسة في اكتساب التبلميذ ألنماط ريتشارد ينمي"، النجتون "كينث

 .2معينة في التنشئة السياسية
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ذا كانت لممقررات دكر في إعداد الطفؿ سياسيا فإنو ال يمكف تجاىؿ قيمة كمكانة المدرس  كا 

كذلؾ نتيجة لدكره الخاص في المجتمع كاتصالو المباشر بالشباب خبلؿ ، في ىذا االتجاه

 سنكات تككينيـ.

المدرس يمثؿ المتحدث السمطكم الممـز لممجتمع، فالمدرس يمثؿ النمكذج األكؿ لمسمطة 

السياسية المؤسسية التي يكاجييا التمميذ كالطالب بعد سمطة الكالديف، كما لو احتراـ عاـ كثقة 

تمع المحيط بو، كما كيقـك المدرس بدكر المجتمع كالشريؾ في ميمة تربية مف قبؿ المج

األطفاؿ، كيؤثر المدرس عمى  التنشئة االجتماعية السياسية لؤلطفاؿ مف خبلؿ ككنو حامبل 

آلراء كقيـ سياسية محددة ككناشر ليا، كمف خبلؿ النظر إليو كمككف كمكجو لثقافة تعميمية 

 .1آثار سياسية غير مباشرة كميمةفي الصؼ، كالتي يككف ليا 

إف تركيزنا عمى المؤسسات التعميمية المقتصرة عمى التعميـ في مراحمو األكلى ال يعني عمى 

اإلطبلؽ إىماؿ التعميـ العالي، فيذا األخير يؤثر عمى التكجيات السياسية أكثر مف التعميـ 

لمتحدة األمريكية كبريطانيا االبتدائي، فقد بينت إحدل الدراسات التي جرت في الكاليات ا

كألمانيا كغيرىا بأنو كمما زاد مستكل التعمـ كمما أثر ذلؾ أكثر عمى التنشئة االجتماعية 

 السياسية لمفرد المتمقي، كيظير ذلؾ التأثير مف خبلؿ ما يمي:

الشخص األكثر تعمما ىك األكثر إدراكا لتأثير الحككمة عمى الفرد مف الشخص األقؿ   -1

 تعمما.
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 ا كاف الفرد أكثر تعمما كمما أكضح أنو يتابع الشؤكف السياسية، كأنو ييتـ بالحمبلتكمم -2

 قؿ تعمما.األاالنتخابية بشكؿ أكبر مف الفرد 

الفرد األكثر تعمما لديو آراء حكؿ نطاؽ أكسع مف المكاضيع السياسية كاىتماماتو  -3

 السياسية أكسع مجاال.

 .1ات السياسية أكثر مف أكلئؾ األقؿ تعمماالفرد األكثر تعمما يككف مياال لممناقش  -4

إف أسباب تفاكت درجات التأثير في التنشئة االجتماعية السياسية بيف أكلئؾ الذيف ىـ أقؿ 

أف أصحاب الفئة  مف أبرزه مستكل تعميمي كاألكثر تعمما يرجع إلى أكثر مف سبب كلعؿٌ 

ر ميبل لبلختبلط مع المؤىميف الثانية كالتي نشير بيا إلى الذيف ىـ أكثر تعمما أنيـ أكث

 سياسيا مف أصحاب التعميـ المتدني.

 :جماعة الرفاق-2

تضـ ىذه الجماعات المتقاربيف في السف أك الكظيفة أك المستكل االقتصادم...إلخ كتبدأ منذ 

الطفكلة إلى الكيكلة كتتككف مف زمبلء الفصؿ أك الجامعة أك العمؿ...إلخ كأىـ ما يميز 

ظرائو التكافؤ كالشعكر بالٌندية، كليذا تتزايد درجة الترابط بينيـ، كذلؾ التأثير عبلقة الفرد بن

المتبادؿ، كال شؾ أف لتمؾ الجماعات دكرا أساسيا في نقؿ كتعزيز القيـ التي يكتسبيا أعضاء 

 تمؾ الجماعات.
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عية كلقد برزت أىمية جماعات الرفاؽ كدكرىا في عممية التنشئة عمكما مع التحكالت االجتما

التي حدثت في العقكد األخيرة، كالتي صاحبيا ضعؼ في الركابط االجتماعية بيف األبناء 

 كاآلباء.

كفي مجاؿ التنشئة السياسية تمارس جماعات الرفاؽ تأثيرا كبيرا عمى قيـ كاتجاىات أعضائيا 

 كيتـ ذلؾ مف خبلؿ طريقتيف ىما:

عات يمكف نقؿ الثقافات الفرعية إذ عف طريؽ تمؾ الجما :نقل وتعزيز الثقافة السياسية (1

سكاء كانت طبقية أك مينية، فالطفؿ الذم ينشأ في أسرة تنتمي إلى الطبقة العمالية يتعمـ 

ذا انضـ في المدرسة لجماعة رفاؽ تضـ زمبلء مف نفس  أسمكب حياة ىذه الطبقة، كا 

 ي األسرة.الطبقة، فإف ذلؾ يؤدم إلى تأكيد كتعميؽ االتجاىات التي سبؽ كأف اكتسبيا ف

فقد يتعمـ الفرد عف طريؽ جماعة الرفاؽ اتجاىات كنماذج  :غرس قيم ومفاىيم جديدة (2

سمككية جديدة، حيث تتيح تمؾ الجماعة ألعضائيا حرية التعبير عف أنفسيـ كمعايشة 

 .1أدكار جديدة بعيدة عف التحكـ األسرم

اء في التنشئة االجتماعية كمف العكامؿ التي تساعد عمى إعطاء مثؿ ىذا الدكر لجماعة النظر 

 السياسية ما يمي:

تكافر ظركؼ خاصة كقرب محؿ المسكف أك كحدة المكاف الذم يرتادكنو كالمدرسة أك  -1

النادم...الخ، أك التقارب في اليكاية أك الشعكر بإمكانية إشباع بعض حاجاتو عف طريؽ 

 ىذه الصداقة.
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في رفقة بعضيـ في األماكف الكقت الطكيؿ الذم يقضيو النظراء أك جماعة الرفاؽ  -2

 المختمفة.

تعطي جماعة النظراء التجربة األكلى ألعضائيا في التعامؿ مع األنداد ككضع عكسي  -3

عند التعامؿ مع البالغيف كاآلباء كالمدرسيف، إذ يقدـ النظراء نكعا مف الرفقة كاالىتماـ ال 

 يستطيع اآلباء تكفيرىا.

مار المختمفة نسبيا ميارات المختمفة كاألعيحصؿ الفرد مف جماعة النظراء أصحاب ال -4

رات مفيدة لمستقبميـ القريب عمى عكس البالغيف الذيف يعكسكف نماذج ايعمى نماذج كم

 مستقبؿ بعيد.

تكفر جماعة النظراء فرصة ألف يصبح الفرد مستقبل عف كالديو كمكاف لتطكير معايير  -5

 تقكيمية لمفرد بنفسو بمعزؿ عف معايير عالـ البالغيف.

أم ضغط أك إجبار كما  يستطيع الفرد أف يتبنى معتقدات نظرائو بحريتو كليس تحت -6

عبلقتو مع الكالديف كالبالغيف اآلخريف، خصكصا في مرحمة الطفكلة التي  فيىك الحاؿ 

تتميز بعبلقات سمطكية، حيث أف الطفؿ مجبر بحكـ طبيعة العبلقة أف يقبؿ طمبات كيتبنى 

 ؼ مف فقداف عطفيـ كعنايتيـ.معتقدات كالديو بسبب الخك 

مفرد أف ينظر أك يترؾ بسيكلة عبلقات النظراء عكس الحاؿ بالنسبة لمعبلقة مع ليمكف  -7

 الكالديف عمى األقؿ بالنسبة لمعظـ األطفاؿ كالمراىقيف.
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أكضحت إحدل الدراسات الميدانية بأف ىناؾ احتماال كبيرا أف يقبؿ األفراد المنخرطكف في  ك

المعايير المتفؽ عمييا مف قبؿ المجتمع، كاحتماال أقؿ أف يطكركا معايير جماعة النظراء 

 منحرفة عف المجتمع، كأف يميمكا إلى التطرؼ السياسي.

تقـك جماعة النظراء بنجاح بدكر تعزيز القيـ االجتماعية القائمة خصكصا عندما يأتي 

ة النظراء، فالطفؿ الذم سياسية تتطابؽ قيميا مع قيـ جماع –النظراء مف خمفيات اجتماعية 

ينشأ في عائمة مف طبقة عاممة، فإف تنشئتو عمى قيـ الطبقة العاممة ستعزز إذا ما انتمى إلى 

 جماعة نظراء مف نفس الطبقة االجتماعية.

كعمى صعيد التفصيؿ السياسي، فإنو سيككف لمفرد البالغ تفضيمو السياسي المدعـك بشكؿ 

 ي إلييا، فقد كجدت إحدل الدراسات بأفمستمر مف قبؿ الجماعة التي ينتم

كعمى صعيد المشاركة  ،مف المستطمع آراءىـ ليـ نفس التفضيؿ الحزبي لنظرائيـ % 64 

السياسية دلت إحدل الدراسات بأف األكالد مف الذككر أك اإلناث غالبا ما يناقشكف األمكر 

لكالديف، أيضا كجد بأف السياسية مع نظرائيـ في المدرسة كخارجيا أكثر مف مناقشتيا مع ا

إذا كاف لمفرد اتصاؿ بنظرائو، ككاف لو مشاركة  ادداىتماـ الفرد في الشؤكف السياسية يز 

مستمرة في نشاطات الجماعة، كما يؤدم ىذا االتصاؿ كالمشاركة إلى اكتساب سريع 

 لبلتجاىات كيزيد مف الكفاءة السياسية.

حافظة عمى الثقافة، فإنيا في الكقت نفسو المب ت الذم تقـك فيو جماعة النظراءكفي الكق

سياسية مككنة بذلؾ ثقافة فرعية خاصة بيا، فقد كشفت  –يمكف أف تقـك بخمؽ قيـ اجتماعية 

إحدل الدراسات بأف طبلب الكمية طكركا بشكؿ متزايد ارتباطات قكية مع الطبلب اآلخريف 
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مع أكلئؾ الطبلب كبشكؿ  في الجامعة بالشكؿ الذم أدل إلى تطابؽ اتجاىاتيـ السياسية

 يختمؼ عف اتجاىات كالدييـ.

إف تأثير جماعة النظراء مستمر يبدأ منذ مرحمة الطفكلة إلى مرحمة المراىقة كتمتاز مرحمة 

المراىقة بأنيا أكثر أىمية مف مرحمة الطفكلة في تطكير المعرفة كالقناعات كاالتجاىات 

ثر تماسكا كتعاكنا كتأثرا كالتزاما برأم السياسية ألعضائيا، إذ يككف فييا األعضاء أك

المجمكعة كأكثر كعيا باألمكر السياسية، كيستمر ىذا التأثير إلى مرحمة النضكج التي تتميز 

 .1بعقبلنية أكثر مف مرحمة المراىقة

أف المراىقيف يميمكف الختيار الرفاؽ المشابييف  كارين أونيزففي ىذا الصدد كشفت الباحثة 

 .2أكثر مف المتعارضيف معيـ لنظاميـ القيمي

 :ثالثا: وسائل اإلعالم

ال يقؿ أىمية عف المؤسسات  تقـك كسائؿ اإلعبلـ المختمفة مف صحؼ كتمفزيكف كغيرىا بدكر

كذلؾ لككنيا رافدا رئيسيا في تشكيؿ الثقافة  ،االجتماعية األخرل في عممية التنشئة السياسية

 السياسية لمفرد.

كسائؿ اإلعبلـ بأف يككف ليا دكر في التنشئة السياسية ىي أف كمف العكامؿ التي تساعد 

لكسائؿ اإلعبلـ القدرة في االستيبلء عمى عقكؿ األفراد كالتأثير الكبير عمى آرائيـ إزاء 

القضايا الميمة خاصة ما تعمؽ منيا بالتمفزيكف الذم يعتبر أبرز الكسائؿ اإلعبلمية لككنو 

 يجمع مميزات كخصائص عدة منيا:
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يتيح لممشاىد رؤية مجمكعة مف الكسائؿ االتصالية في آف  بأنو ميز التمفزيكفيت (1

ىما السمع كالبصر، كتعد الصكرة الحية أقكل تأثيرا مف  :كذلؾ يجذب إليو حاستيف ،كاحد

 الكممة المطبكعة أك المسمكعة.

لمتمفزيكف كظيفة ثقافية كتعميمية ىامة، حيث أنو يرسؿ مجمكعة غير متناىية مف  (2

عمكمات عف العالـ إلى جميكر المشاىديف، كىك بذلؾ يربط المشاىد بالسياؽ العاـ الم

 لمتطكر التاريخي كاألحداث البارزة العممية، كبالثكرة التكنكلكجية.

 أما دكر كسائؿ اإلعبلـ في التنشئة االجتماعية السياسية فيك يكمف في:

 ء لمكطف.خمؽ ثقافة جماىيرية بدؿ الثقافات الفرعية، كخمؽ الكال  -1

 استمرارىا. تساعد عمى المحافظة عمى األنظمة السياسية ك  -2

 نقؿ العديد مف الرسائؿ السياسية كأكثرىا أىمية أخبار األحداث السياسية اليكمية.  -3

 تكفير معمكمات جديدة كخمؽ صكر جديدة عف القادة السياسييف.  -4

كيؿ كتككيف كعي لؤلفراد كمف ىنا نجد أف كسائؿ اإلعبلـ تمعب دكرا كبيرا في محاكالت تش

كفقا لمصالح النظاـ السياسي أك أصحاب المصالح الخاصة باإلبقاء عمى النظاـ 

ككذلؾ نقؿ قيـ المجتمع كعاداتو كتراثو الثقافي إلى المكاطنيف، كلكنيا في الكقت  ،كاستمراريتو

حمي أك نفسو يمكف أف تككف أداة لؤلفراد في معرفة ما يدكر حكليـ سكاء في مجتمعيـ الم

العالـ الكبير، كمف ىنا جاءت ضركرة أف يحظى كؿ مكاطف بنصيب عادؿ ككامؿ مف 

المعمكمات حتى يدرؾ ما حكلو مف أحداث سياسية كاقتصادية حتى يتمكف مف المشاركة 

بقدر كبير فيما يمكف تسميتو باتخاذ القرار، كىكذا أصبح حؽ المكاطف في اإلعبلـ مثمو في 
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كفي البيئة الخالية مف التمكث، فإذا كاف مقياس المستكل المعيشي  ،ذلؾ حقو في التنمية

كالرفاىية يقاس بنصيب كؿ فرد مف اإلنتاج القكمي داللة عمى اإلنتاج كاإلنتاجية، فإف ىيئة 

اليكنسكك ترل أف المعيار الذم يقاس بو كذلؾ حؽ المكاطف في اإلعبلـ يمكف أف يككف كميا 

ب كؿ مكاطف مف كرؽ الصحؼ أك مف ساعات اإلرساؿ يتمثؿ في درجة استيبلؾ أك نصي

 كمف الكتب المنشكرة، ككذلؾ كسائؿ الثقافة العامة كالمتعددة.

عندما نتحدث عف دكر اإلعبلـ كالمجتمعات فإف حديثنا سيقتصر عف ذلؾ اإلعبلـ الذم 

يديف كؿ يعتبر المدخؿ الحقيقي لتطكير الفعؿ الديمقراطي كالمناخ الذم يتيح حرية التعبير بع

 البعد عف أكلئؾ الذيف يحممكف اتجاىو دعكل التشاـؤ كالنظرة السمبية.

ذا  فالصحافة الحرة ىي الرئة التي تتنفس منيا الديمقراطية كبالذات عمى المستكل المحمي، كا 

لـ تكف ىناؾ صحافة حرة فبل يمكف أف تكجد الديمقراطية كال أف تقـك ليا قائمة لذلؾ ليس 

ى الصحافة السمطة الرابعة ألنيا أحد الركائز التي يقـك عمييا النظاـ مف الغريب أف تسم

الديمقراطي كما يقـك عمى السمطة التشريعية كالسمطة التنفيذية كالسمطة القضائية، كما تقكـ 

الصحافة الحرة ككسائؿ اإلعبلـ بدكر أساسي في تربية المكاطف المستنير كأف لذلؾ أىميتو 

قراطي كي يككف فعاال يفترض كجكد مكاطنيف عمى درجة مف االستنارة البالغة، فالنظاـ الديم

كاالىتماـ بالشؤكف العامة تمكنيـ مف مباشرة ما ىك منكط بيـ مف كظائؼ في ظؿ ىذا 

فبل يمكف كال  ،النظاـ، كذلؾ إذا قمنا أف الشفافية ركف أساسي مف أركاف النظاـ الديمقراطي

بلـ حر كذلؾ، فإف المسألة السياسية ألم عضك مف يتصكر أف تتحقؽ الشفافية إال عبر إع

 األعضاء العامميف في الحياة العامة مسألة تتكقؼ عمى مدل فاعميتو كحرية الصحافة.
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إف حؽ المعرفة حؽ أساسي كحيكم لكؿ إنساف، فالمجتمع الذم تتاح لو مصادر أكثر 

ادر، كبذلؾ يصبح لى ىذه المصإغنى كقكة مف المجتمع الذم يفتقر لممعرفة يككف أكثر 

 األقدر عمى مناقشة حاضره كالتخطيط لمستقبمو كتجاكز المخاطر.

كالكاقع أف تداكؿ المعمكمات يعد األساس الذم يعطي لحرية التعبير مضمكنيا الحقيقي كفي 

إطار الحركة العالمية لحقكؽ اإلنساف بات ينظر إلى حرية التعبير باعتبارىا الحرية األـ ألم 

رع منيا حريات كثيرة بما في ذلؾ الحريات التي تنظر إلييا في العادة باعتبارىا حرية التي تتف

 .1حريات مستقمة نسبيا مثؿ حرية التجمع كالتنظيـ

 :األحزاب السياسية  (4

تنظيـ دائـ عمى مستكل الدكلة كالمستكيات المحمية "الحزب السياسي بأنو  أندريو ىربوعٌرؼ 

دؼ الكصكؿ إلى السمطة كممارستيا كذلؾ مف أجؿ يسعى لمحصكؿ عمى مساندة شعبية كيي

 .2"تنفيذ سياسات معينة

جماعة منظمة مف األفراد تسعى الكصكؿ إلى الحكـ "كيمكف تعريؼ الحزب السياسي بأنو 

 3"كممارسة السمطة بالطرؽ المشركعة لتحقيؽ مبادئيا المتفؽ عمييا

إليو األعضاء إذ أنو  كىناؾ مف ركز عمى تعريؼ الحزب عمى أساس اليدؼ الذم يسعى

 "تكتؿ مف األشخاص المتحديف بكاسطة فمسفة أك إيديكلكجيا معينة بقصد متابعة تنفيذىا 

 

                                                             

 .252-251قايد دياب، مرجع سابؽ، ص  -1
 .27حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف: األحزاب السياسية كجماعات المصمحة كالضغط، مركز اإلسكندرية لمكتاب، ص -2
 .298عبد الغني بسيكني عبد اهلل: النظـ السياسية، الدار الجامعية لمطباعة كالنشر، بيركت، ص  -3
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 1"ممارستيا بيدؼ الكصكؿ إلى السمطة ك

إف ما قيؿ عف ما يجب أف تتكفر عميو كسائؿ اإلعبلـ مف ديمقراطية كغيرىا مف المقكمات 

ممية التنشئة السياسية بشكؿ إيجابي ينطبؽ عمى التي مف شأنيا تجعميا تساىـ بدكرىا في ع

األحزاب السياسية بنسبة كبيرة، إذ ال يستطيع الحزب أف يسيـ في التنشئة السياسية عمى 

أساس ديمقراطي إال إذا تكافر داخمو الحد األدنى مف الديمقراطية، كارتفع مستكاه التنظيمي 

مع األحداث اليكمية سكاء ما تعمؽ منيا كتكفر عمى فعالية أعضائو كقيادتو، كتفاعؿ الحزب 

الخارجية، كأف يككف يسعى دكما في إيجاد النظرة اإليجابية مف خارجو، كأف ال ب كأالداخمية ب

كالتي تعتبر ، تتغمب المصالح الضيقة ألعضائو عمى حساب المصمحة العامة لممجتمع

 الميمة األكلى كاألخيرة التي نيض الحزب أساسا مف أجميا.

 :سرةاأل-5

، كتطمؽ عمى الجماعات التي  2األسرة في المغة ىي الدرع الحصيف كأىؿ الرجؿ كعشيرتو

 .3يربطيا أمر مشترؾ كجمعيا أسر

األسرة بأنيا: "الكحدة االجتماعية األكلى التي تيدؼ إلى  أحمد زكي بدويكقد عٌرؼ 

ؿ االجتماعي المحافظة عمى النكع اإلنساني، كتقـك عمى المقتضيات التي يرتضييا العق

 .4 كالقكاعد التي تقررىا المجتمعات المختمفة، كيعتبر نظاـ األسرة نكاة المجتمع"

                                                             
1Jean glauque : droit constitutionnel et institution politique, Edition Montchrestien, paris 

1989, p 153 

 .54، ص 1985مصطفى الخشاب: عمـ االجتماع، عالـ الكتب القاىرة،  -2
 .1995عبد القادر القصير: األسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربية، الطبعة األكلى، دار النيضة العربية، بيركت  -3
 زكي بدكم، معجـ المصطمحات االجتماعية، مكتبة لبناف، بيركت.أحمد  -4
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بأنيا "جماعة تتميز باإلقامة المشتركة كتعاكف البالغيف مف الجنسيف كاألبناء  ىيردوككعٌرفيا 

 .1بالكالدة أك التبني"

لسياسية بصفة خاصة، تعتبر األسرة مف أىـ عناصر التنشئة االجتماعية بصفة عامة كا

كتكتسب األسرة ىذه المكانة لككنيا البيئة األكلى التي تتكلى الفرد منذ حياتو المبكرة، كتعمؿ 

 عمى إشباع حاجاتو األساسية.

إف قياـ األسرة بيذا الدكر األساسي في عممية التنشئة السياسية يستند إلى عامميف أساسييف 

 كىما:

شخاص المراد تنشئتيـ، ففي السنكات التككينية المبكرة مف : سيكلة كصكؿ األسرة إلى األأوال

عمر الفرد تكاد تحتكر األسرة عممية الكصكؿ إلى األفراد، كتؤكد بعض النظريات المتعمقة 

بتككيف الشخصية كتنمية كتطكر الطفؿ كالتنشئة عمى أف السنيف األكلى المبكرة ميمة جدا 

ذا في تككيف الخصائص األساسية لمشخصية كفي  تحديد اليكية الشخصية كاالجتماعية، كا 

كانت األفكار التي يتعرض ليا الفرد كالعبلقات الشخصية التي ينمييا في السنيف المبكرة مف 

الحياة ميمة، فإنو مف الطبيعي أف تمعب األسرة دكرا أساسيا كأكليا بحكـ سيكلة كصكليا 

 لمفرد في تمؾ المرحمة.

                                                             

1-Romand Boudon, Philippe Bernard et autres : Dictionnaire de sociologie, Larousse, Paris, 
1999, P 97. 

 نظر كذلؾ:أكلممزيد أكثر حكؿ مفيـك األسرة 
 Alain Beitone : sciences sociales 2eme édition, Dalloz édition, Paris 2000, P 173. 
 Rymand Boudon, François Bouvicaud, dictionnaire critique de la sociologie 4eme 

édition, Presse universitaires de France 1994, P 251.  
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أفراد األسرة الكاحدة تساعد عمى زيادة األىمية النسبية لتأثير : قكة الركابط التي تربط ثانيا

األسرة في عممية التنشئة، حيث أف تأثير التجمعات المختمفة في عممية التنشئة يعتمد جزئيا 

عمى قكة كحدة العبلقات الشخصية كالعاطفية، فكمما زادت االرتباطات كمما زاد تأثير التجمع 

ا السبب تبرز أىمية كقكة تأثير العبلقات األكلية التي تحدث أك المنظمة عمى الفرد، كليذ

 داخؿ محيط األسرة.

 كعمكما يكمف دكر األسرة في التنشئة السياسية في جكانب عديدة منيا:

التنشئة عمى الكالء لؤلمة ك المجتمع السياسي أك عدـ الكالء ليما، فالدراسات ذات  (1

مدارس االبتدائية أفرزت نتائجيا أف عددا كبيرا الصمة بيذا الشأف كالتي ركزت عمى أطفاؿ ال

 مف اليكيات السياسية األساسية قد تـ تككينيـ قبؿ أف يدخؿ الطفؿ المدرسة.

اكتساب المشاعر األكلية اإليجابية أك السمبية تجاه السمطة السياسية، فداخؿ محيط  (2

ريف كينمي إحساسا األسرة عف طريؽ التعمـ الذم يتمقاه الفرد يتعمـ كيؼ يتعامؿ مع اآلخ

بقيمتو الذاتية، كيتعمـ أف يثؽ أك ال يثؽ في اآلخريف، كيشعر بالقدرة عمى اتخاذ القرارات 

 .1إلى إحساس بالثقة كالقدرة كالكفاءة السياسية عميموإلحساس بالثقة الشخصية قد يتـ تفا

ة التي قاـ بيا نقؿ االرتباطات كاالنتماءات الحزبية مف الكالديف إلى األبناء، كلعؿ الدراس (3

التنشئة السياسية  أثبتت بأف األسرة في كؿ الثقافات تحتؿ المرتبة األكلى في ىايمان ىربرت

 .2نظرا لما لكحظ مف تشابو بيف اآلباء كاألبناء في المعرفة السياسية كاالختيار الحزبي

                                                             

 .161، ص 156ريتشارد داكسف، كارف داكسف: التنشئة السياسية، مرجع سابؽ، ص  -1
 .49السياسية كالقيـ، مرجع سابؽ، ص  سمير خطاب: التنشئة -2
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 كما تسيـ األسرة بصكرة غير مباشرة في غرس قيـ معينة في نفكس األطفاؿ كذلؾ مف  (4

عبلقتو بأفراد األسرة بات مف في  متبع، فإذا كاف األب مثبل متسمطاخبلؿ أسمكب التنشئة ال

كفي المقابؿ إذا  ،المحتمؿ أف يؤدم ذلؾ لدل األبناء إلى تبني قيـ اإلكراه كالسمبية كالخنكع

كاف ديمقراطيا، فإنو قد يؤدم إلى غمبة قيـ الحرية كالمساكاة، فمف خبلؿ المبلحظات 

ة في المكاقؼ الحياتية يكتسب األطفاؿ مف الكالديف بعض االتجاىات كالقيـ، فطاعة البسيط

بف نمطا آخر مف السمطة التي كر مثبل في الطريؽ العاـ يعرؼ اإلاألب لتعميمات رجؿ المر 

 تستكجب الطاعة كاالحتراـ.

مكف إلى تقميد كىكذا يميؿ األبناء عادة إلى التأثير بالسمكؾ السياسي لآلباء، مما يجعميـ يمي

في االنتماء الحزبي أك اآلراء كالقيـ السياسية، لكف يتكقؼ ذلؾ عمى مدل كفاءة  أباءىـ

 الكالديف في إرساء دعائـ االحتكاـ إلييا، كنماذج جذابة كمقننة بالنسبة لؤلبناء.

لى جانب ما قيؿ نجد أف األسرة تساىـ في تحديد كيفية التعرض لمؤثرات التنشئة  كا 

فيي تمعب دكرا في تحديد قنكات التنشئة التي يتعرض ليا الفرد كفي تحديد أم  السياسية،

الجماعات التي تقـك بدكر الجماعات المرجعية السياسية، فأصدقاء الفرد كالمدارس التي 

يذىب إلييا، كالجماعات الدينية كالترفييية التي يشارؾ فييا خبلؿ مرحمتي الطفكلة كالشباب 

 ميا بالكضع االجتماعي كالجغرافي الذم تكفره األسرة.تحديدا تتحدد في معظ

كبعيدا عف دائرة الجدؿ في مكقع كأىمية األسرة في عممية التنشئة السياسية حيث أف الكثير 

مف الباحثيف الميتميف بيذا المكضكع، يقممكف مف أىميتيا كدكرىا في ىذا الشأف العتبار أف 

يا كالمدرسة كالحزب مثبل، فإننا في ىذا المقاـ ىناؾ مؤسسات كقنكات أخرل أكثر تأثيرا من



031 

 

نؤيد أصحاب الرأم الذم يؤكد أف األسرة ىي أىـ قنكات التعمـ السياسي، التي مف خبلليا 

السبب في ذلؾ يكمف في  يتـ نقؿ المعمكمات كالتكجيات السياسية مف جيؿ إلى آخر، ألف

نما يستمر ذلؾ التأثير إلى طيمة تأثيرىا عمى األطفاؿ الصغار فقط، كا   في قتصرتككنيا ال 

 حياتو، فاالرتباطات العاطفية القكية بيف أفراد األسرة ال تتكقؼ بعد سنكات الطفكلة كالشباب.

إف تركيزنا عمى ىذه المصادر السابقة التي تؤثر عمى عممية التنشئة السياسية، ال يعني أنو 

ب في ذلؾ أننا نجد العكامؿ الذاتية ال تكجد عكامؿ أخرل تساىـ بدكرىا في ىذه العممية كالسب

كالبيئة تمعب دكرا ىي األخرل، كبدرجات متفاكتة طبعا في تشكيؿ الثقافة السياسية لدل 

( كالشخصية كالعكامؿ البيئية Raceالفرد، فالعكامؿ البيئية التي تتألؼ مف الجنس كالعنصر )

جتماعي، كالكضع االقتصادم التي تتمثؿ أساسا في الكسط االجتماعي كالجغرافي كالحراؾ اال

 كميا عكامؿ تؤثر ال شؾ في بناء شخصية الفرد كتحديد مدركاتو االجتماعية كالسياسية.

مف خبلؿ ما سبؽ نستشؼ أف التنشئة تسيـ في تأىيؿ الفرد ك إعداده ليككف عضكا في 

المجتمع السياسي الذم تيدؼ التنمية السياسية إلى الكصكؿ إليو ، بحيث يكتسب شركط 

العضكية الفعالة ليس فقط باالنتماء ك الكالء، بؿ بالمساىمة النشطة ك االنخراط في العممية 

السياسية ك المشاركة بكافة مستكياتيا ك آلياتيا ، ك لكف ىذا لف يككف إال في ظؿ التنشئة 

 السياسية ذات المضمكف الديمقراطي ألنو كمما كانت عمميات التنشئة مجسدة لقيـ التسمط       

ك القير ك عدـ المساكاة ك غياب التكامؿ كاف الفرد أكثر اغترابا عف مجتمعو ك عف كؿ 

 أشكاؿ المشاركة السياسية السميمة فيو. 
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 االتجاىات النظرية و دراسة التنميةأوال: 

مف خبلؿ التطكرات التي عرفتيا إشكالية التنمية خاصة في مطمع القرف العشريف ظيرت 

مجمكعة مف النظريات كالتكجيات الفكرية التي حاكلت أف تعالج قضايا التنمية كالتخمؼ في 

تخمؼ العديد مف الدكؿ كالعمميات  ىكذلؾ بإبراز أىـ األسباب التي أدت إل، ةنكاحي مختمف

 كالمناىج التي يجب إتباعيا لتحقيؽ التنمية 

كرغـ االنتقادات التي كجيت ليذه النظريات بحكـ أنيا ال تعبر كنماذج قارة صالحة لكؿ 

أنيا ساىمت في زماف كمكاف بؿ أنيا تعبر عف الكضعية كالمجتمع الذم ظيرت فيو ،إال 

مفاىيـ كمناىج  رةلممفكريف كالفاعميف الجدد لبمك  إثراء الحقؿ النظرم لمتنمية كفسحت المجاؿ

مستكل  ىعم المستكل التقني أك ىات التي تعرفيا  البشرية سكاء عمجديدة تساير التطكر 

 العبلقات الدكلية 

 قضايا التنمية  والماركسية التقميدية  :1

بالتحديد  ماركس قميدية في تحميميا لقضايا التنمية كالتخمؼ عمى إسياماتتستند الماركسية الت

استطاع مف خبلليا  معات كنظرية في التغير االجتماعيا عاما لتطكر المجتحيث قدـ تصكرن 

كلقد عالج ماركس 1تفسير النظـ السياسية كاالجتماعية بإرجاعيا لمظركؼ المادية لمحياة 

 دق ك م تمعبو العكامؿ المادية في تشكيؿ الكجكد االجتماعي،التنمية في تحميمو لمدكر الذ

تفسير مثالي لمحتكل العممية االجتماعية مؤكدا أف  إلىرفض النزعة التاريخية المستندة 
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ذلؾ  ى, كبناء عم1األحداث الحاسمة تتـ في مجاؿ العبلقات االجتماعية ال في مجاؿ األفكار

ير في ضكء اإلطار الجدلي الذم استعاره ماركس ميكانزمات التغى التصكر ينظر ماركس إل

دراسة األشياء كحقائؽ في حالة حركة دائمة ،فكؿ إثبات  عمىمف ىيجؿ كيقـك ىذا المنطؽ 

لحقيقة معينة يتضمف في نفس الكقت نفيا ليا كىذا النفي يتضمف بدكره إثباتا كمف تبلقي 

كمف ثمة يصبح ىذا التأليؼ ، ضيف يب جديد يمثؿ تأليفا بيف النقيكالنفي كاإلثبات يكجد تر 

التطكر كيقترب تاريخ اإلنساف مف  ه ليس ثابتا كال نيائيا كىكذا يستمرر بيف النقيضيف بدك 

 2الكماؿ الذم ينشده 

سمالي الذم كقد استخدـ ماركس بالخصكص كأتباعو اإلطار الجدلي في تحميؿ المجتمع الرأ

فالطبقة  البركليتاريا –بقتيف كىما البرجكازية في كجكد ط ىكالذم يتجم كاكب الثكرة الصناعية

كأما الفبلحكف كالعماؿ الذم  ،حسب نظره ىي المنتصرة المتبلكيا كسائؿ اإلنتاج  ىاألكل

 .يشكمكف الطبقة الثانية ىـ ضحايا الطبقة األكلى

كيرم ماركس أف الصراع بينيما حتمي المفر منو كسكؼ يؤدم ىذا الصراع مف خبلؿ 

الشتراكي الذم يتميز بالممكية الجماعية  تدمير النظاـ إلىكالعمؿ العسكرم  الكعي الطبقي

 مراحؿ لتطكر كنمك المجتمعات كىي :  سةكقد حدد ماركس خم، لكسائؿ اإلنتاج 
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مرحمة الرأسمالية ثـ مرحمة  –مرحمة اإلقطاع  –رحمة العبكدية م، اإلنتاج البدائيمرحمة 

 .1 االشتراكية

مفاىيـ الصراع  ة قد عالجت قضية التنمية مف خبلؿالنظرية الماركسيمما سبؽ يتضح أف  ك

، كقكة دافعة لمتقدـ كالعكامؿ االقتصادية كمحددة لكضع المجتمع التاريخي كبناءه االجتماعي

 .كالمراحؿ التاريخية كمراحؿ حتمية بفعؿ التطكر الجدلي لممجتمع

تفسير قضايا التنمية كالتخمؼ لـ تسمـ يف في يالتقميد إف المحاكالت التي قدميا الماركسييف

 ىمستكل الطرح أك عم عمىإما  ، مف تكجيو ليا جممة مف االنتقادات لكجكد ثغرات كقصكر

المقارف الذم  التحميؿ الماركسي األساس كمف أىـ ىذه االنتقادات ىك افتقاد ،ي ئمستكل التنب

لؾ ضعؼ قدرة التحميؿ إذا ما ذ ىترتب عمأخرل ا أساسيا ألم نظرية في التنمية عد مطمبن يي 

 ل.أريد االستعانة بو في مجتمعات كفترات زمنية أخر 

جانب ىذا قد أعتبر الطرح الماركسي العكامؿ اإلقتصادية العكامؿ المحددة لمكضع إلى 

كبذلؾ أىممت أثناء تحميميا لمعكامؿ األخرل التي ليا جانب كبير مف التأثير في  االجتماعي

 ،قضايا التنمية

االشتراكية فمـ تحقؽ إذ أف  إلىة ماركس المتعمقة بالتحكؿ الحتمي كءفيما يتعمؽ بنبأما 

ث في أكثر البمداف الرأسمالية مثؿ  دكتح، الثكرات الشيكعية قد حدثت في بمداف شبو رأسمالية 

لـ  لفيتناـا كف ػكالصية ػي حدثت فييا الثكرات االشتراكيفي بمداف الت حتى إنجمترا ، ألمانيا ك

كخير ما نستدؿ  المعايير القديمة  إلىمتمؾ الشيكعييف القكة بؿ بفضؿ عكامؿ أخرل تسند ي
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، فشؿ نبكة ماركس ىك ازدىار الرأسمالية في الظركؼ الراىنة في أغمب دكؿ العالـ  ىبو عم

 .عمي الساحة الدكلية االشتراكيةإلى اندثار كتراجع يكاد معو يؤدم 

 لماركسية المحدثة والتنمية : ا2

 ما مع الكاقع الفعمي في دكؿ العالـ الثالث حدو  ىطكر الماركسيكف المحدثكف أراء ماركس إل

زمة لمماركسية التقميدية ؤلليرت أفكارىـ كرد فعؿ ظ كلقد ،كالظركؼ التاريخية التي مرت بيا

 1ك السياسي لمجتمعات العالـ الثالث االجتماعيفي فيـ البناء 

المتعمد لمكاقع  في تفاعمياقدة النظرية البرجكازية كبخاصة الماركسية المحدثة منت انطمقت

باعتباره فيـ العالـ  ى ضركرةالتاريخي في البمداف المتخمفة كيؤكد أصحاب ىذه النظرية عم

كحدة متكاممة ، إذ أنو مف الصعب إف لـ يكف مف المستحيؿ دراسة مجتمعات العالـ الثالث 

 2ا.بمعزؿ عف تطكر المجتمعات الغربية ذاتي

كقد أسيمت مجمكعة مف الظركؼ العالمية في ظيكر ىذه النظرية كبخاصة بعد أف 

قات اإلقتصادية العبل ىلتيا المحافظة عمك أكضحت سياسة اإلمبريالية في الدكؿ النامية كمحا

بإجراء تعديبلت طفيفة في  كاالكتفاءإتباع طريؽ الرأسمالية في التنمية  ىمعيا كتشجيعيا عم

تظؿ مناطؽ منتجة لمخاـ كسكقا لمبضائع  ىالقائـ في ىذه الدكؿ حت ادماالقتصالبناء 

ظيكر الفجكة بيف المركز المسيطر المتمثؿ في البمداف  ىكلقد أدت ىذه التحكالت إل ،الغربية

 3البمداف المتخمفة  ىأسمالية كاليامش التابع الداؿ عمالر 
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لنامية يرتبط بعممية التكسع كالنيب م تعيشو البمداف اذال االقتصادمفالتخمؼ  ىذا مىكبناء ع

الذم  شارل بيتيايمكمف بيف أصحاب ىذه النظرية نجد 1،كالييمنة اإلمبريالية االستعمارم

التبعية كالتي تتمثؿ أساسا في  : عكامؿ ثبلثة ىي ىفسر ظاىرة التخمؼ في الدكؿ النامية إل

لبكؿ أشكاليا التي تمارسيا الد كاالقتصاديةالتبعية السياسية  جانب التبعية  ىكؿ الرأسمالية  كا 

ى تحقيؽ اإلمبريالي الذم ييدؼ إل الحتكاراالذم يتـ مف قبؿ رأس الماؿ  االستغبلؿيكجد 

 .التجارم  االستغبلؿمنيا  متعددة اربح ممكف كيتخذ صكر  ىأقص

ل ك إبقاء النم ىكالذم أشار بو عم ، عامؿ التجميد ىإل بيمتيايمجانب ذلؾ أشار  ىكا 

 .كذلؾ بتأثير عكامؿ خارجية كداخمية ،في الدكؿ النامية في حالة جمكد أك رككد  ماالقتصاد

ـ الفكرة التي تعبر بأف النسؽ عٌ دكالذم  جوندر فرانكظرية أيضا نجد نالىذه  مكمف بيف مفكر 

ل  سيـ في إحداث التنمية في مناطؽ كأحداث التخمؼ في مناطؽ أخر أالعالمي الرأسمالي 

الفائض  استنزاؼفي  سماليةألمر م االحتكار لذم يمعبو البناء الدكر ا ىكأشار إل

 األكلى بالثانية  باستغبلؿكمف ثـ فإنو يرل أف عبلقة العكاصـ بالتكابع تتسـ 2،االقتصادم

الذل تحـر فيو التكابع مف الكقت في نفس  االقتصادمالفائض  ىحيث تحصؿ العكاصـ عم

تحسيف  ىالنظاـ الرأسمالي ال يعمؿ فقط عمأيضا أف  فرانكل كير ،  التمتع بيذا الفائض

 .تكريس التخمؼ في دكؿ التخمؼ في دكؿ اليامش ىيعمؿ عم ؿكتحقيؽ التطكر في المركز ب
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التخمؼ يستمـز كعي أفراد المجتمع المتخمؼ بدكرىـ في القياـ  ىبأف القضاء عم فرانككيذكر 

المتقدمة كالنامية كالعبلج الكحيد  ، كحقيقة العبلقة بيف الدكؿية اإلنماء داخؿ مجتمعاتيـبعمم

 .1 عف طريؽ االشتراكية الرأسماليلمتخمؼ حسب فرانؾ يككف بالخركج مف دائرة النسؽ 

 الإكبالرغـ مف نجاح أصحاب ىذه النظرية بطرح مفاىيـ كأفكار جديدة حكؿ التنمية كالتخمؼ 

لكثير مف  اأطركحاتيثناء أ تقصيرىانتيجة  االنتقاداتأف ىذه النظرية لـ تسمـ مف تكجيو ليا 

قتيا بالتخمؼ كركزت ت الداخمية لمبمداف النامية كعبلال سيما منيا أنيا أىممت التأثيرا األمكر

 .تيا مف منظكر اإلمبريالية الرأسماليةتحميبل

 نظرية التحديث : 3

في أكاخر  استخداموأ فقد بد تالخمسينامـ يكف متداكال قبؿ فجديدا  ايعد التحديث مصطمح

قديـ  ءشي استحداثأنو  ىيؤخذ عم لممصطمحالمتداكؿ  االستعماؿلخمسينات ، كلقد كاف ا

 أك، صكرة جديدة باألخذ باألساليب العممية الحديثة في المجاالت المختمفة  ىكتحكيمو إل

 لكي يتناسب مع متطمبات الكقت الحديث  يءأخر إعادة تشكيؿ ش ىبمعن

مجتمع مف إحداث تحكؿ شامؿ في بناء كنظـ الأف التحديث يتض إلى ولبرت موركيذىب  

كيستيدؼ ىذا التحكؿ إحبلؿ نمكذج ، مرحمة المجتمع  ىلإالتقميدم الذم لـ يصؿ بعد 

عات المتقدمة بدال مف النماذج القائمة مالمميزة لممجت االجتماعيالتكنكلكجيا كنمكذج التنظيـ 

 . 2داخؿ المجتمع المتخمؼ
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الحداثة عممية تحكؿ تشمؿ جميع المجتمعات تتـ نتيجة  اراعتبى كتقـك نظرية التحديث عم

حقؽ ليذه جميع البمداف المتخمفة مما ي ىنمط اإلنتاج الرأسمالي في أكربا الغربية إل انتشار

حسب نظرية  افتراضكثمة ، األخيرة زيادة النمك الرأسمالي كزيادة في القدرات اإلنتاجية 

الذم سمكتو  كاالتجاهف تسير في نفس الخط أ أف ىذه المجتمعات يجب التحديث أساسو

كأما المجتمعات المتخمفة  ،المجتمعات الغربية كرؤية ىذه المجتمعات كنمكذج مثالي كقيادم

 .نماذج تابعة عمييا أف تقمد الغرب كتترسـ خطاه يفي

ل كالتي ، تحتيا  انطكتجانب نظرية التحديث نجد أنو ىناؾ العديد مف اإلتجاىات التي  ىكا 

 لت كضح إستراتيجية لتحقيؽ التنمية كتجاكز التخمؼ كمف بيف ىذه اإلتجاىات نجد : حاك 

 النماذج المؤشرات اتجاه-أ

 مىع االتجاها كيقـك ىذ ىوسمتر بدثكتبلميذه مثؿ  بتالكوت بارسونزيرتبط ىذ اإلتجاه 

ت امعسمات معينة مف المجتخصائص أك  اكتسابعممية  اباعتبارىالتنمية  ىأساس النظر إل

 فإنو اإلتجاه اكتبعا ليذ، لتتجاكز تخمفيا تمفة المجتمعات المخ ىالغربية كمحاكلة تطبيقيا عم

نمكذج مثالي ليقابمو المتقدـ كتقديميا في شكؿ  لبلقتصاديتـ تجريد الخصائص العامة 

 1المتخمؼ كنمكذج غير مثالي لبلقتصادالخصائص العامة 

أىمية  ىىناؾ ثبلثة متغيرات تنطكم عم رسونزبافمف الخمسة متغيرات النمط التي حددىا 

عات المتقدمة تشيد متغيرات مفالمجت ىوسميتربالغة في دراسة التخمؼ كالتنمية حسب 

بينما تشيد المجتمعات المتخمفة المتغيرات ، العمكمية كالتكجو نحك األداء كتخصيص الدكر
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 ىوسيمترالتنمية عند أف صية، الغزك، تشتت الدكر ، ك معنى ىذا المقابمة كىي الخصك 

تتمثؿ في  إكتساب المجتمعات المتخمفة لمتغيرات النمط السائدة في الدكؿ المتقدمة كالتخمي 

 1عف متغيرات النمط الشائعة فييا 

 التطوري المحدث االتجاه -ب

الكثير مف المفكريف بفكرة المراحؿ التطكرية  اىتماـ ىالتراث السكسيكلكجي إل استعراضيشير 

أف المجتمعات تسير بالضركرة في تطكرىا  ىكالتي تذىب إل ،بيا المجتمعات  التي تمر

المراحؿ التي  ىكؿ مرحمة منيا عم ىخبلؿ مراحؿ معينة مرسكمة بدقة بحيث تترتب عم

المرحمة القادمة لممرحمة التي تتمكىا في سمـ التطكر كتنتيج النظريات  ءتييكبحيث  ، سبقتيا

في مكاقؼ  لبلستقرارإال أنيا تحاكؿ تقديـ ضماف  ،سيكية التطكرية نيج النظريات الكبل

لتشمؿ التاريخ  اىتماماتياتحاكؿ أف تكسع دائرة  اأني ىباإلضافة إل، سريعة  تبتغيراتتصؼ 

 2اإلنساني بأكممو 

 االقتصادمحيث كضع مراحؿ لمنمك  وتسرو والت كمف أشير ممثمي ىذا اإلتجاه ىك 

 لتفاعبل بيف قك  باعتباره االقتصادمالنمك  ىينظر إلمف المفاىيـ ، ك  مستخدما عددان 

سببا لممتغيرات  باعتبارىاالعكامؿ اإلقتصادية  ىكما ينظر إل ،كسياسية  كاجتماعية اقتصادية

 ل.األخر 
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خمس فئات: المجتمع  ىكؿ المجتمعات مف ناحية أبعادىا اإلقتصادية إل روستوكلقد صنؼ 

، المجتمع المنطمؽ  المجتمع   لبلنطبلؽشركط المؤىمة التقميدم ، المجتمع الذم تحققت لو ال

 1الجماىيرم  االستيبلؾنحك النضكج  ،المجتمع الذم دخؿ عصر  رالسائ

ل رة التكيفية دأنيا زيادة القعمى الذم أرجع العممية التطكرية  بارسونزنجد  روستوجانب  ىكا 

أما المككنات  ،قافي أك مف خبللياالث االنتشاركأف العممية التطكرية تنشأ إما داخؿ ، لممجتمع 

ثبلث مستكيات  بارسونزكيحدد  ،عمميات التكامؿ كالتبايف كالتعميـ  يلمتطكر في األساسية

 : لمتطكر

 بأف الديف كركابط القرابة يمعباف دكرا بالغ األىمية كىي البدائية : كتتميز: األولىالمرحمة  -

 المجتمعات التي تشيد نسقان  ىيشير إللتقدـ مف ىذه المرحمة مالنمكذج الذلؾ  بعد كيأتي

 .مستقرة نسبيا منةآكجكد حدكد إقميمية  ىكتنظيما سياسيا يقـك عم االجتماعيلمتدرج 

 :كىي الكسطية كتضـ نمطيف فرعيف مف المجتمعاتالمرحمةالثانية :

كيتسـ بالتعميـ  دينير تحت مخطط يكتتميز بكجكد تعميـ محدكد يس: المجتمعات القديمة -أ

 حرفي ال

مف المجتمعات القديمة كفييا يتمقكف أفراد الطبقة العميا التعميـ  المجتمعات المتقدمة -ب

 ." بالديف التاريخي بيالكبحيث يكتسب المجتمع ما أطمؽ عميو "

 2المجتمعات الحديثة  ىفتشير إل :المتقدمةأما المرحمة الثالثة أي 
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         روستوؿ مف كالتي كجيت ل نتقاداتاالأىـ  ىخر نتطرؽ إلآ اتجاهإلي  االنتقاؿكقبؿ 

كىي المشاركة ، فبالنسبة لؤلكؿ فقد أغفؿ بكضكح أىـ األسس في تحقيؽ التنمية  بارسونز ك

 .المشاركة في الحياة السياسية صفة نمكذجية لممجتمع الصناعي انكماشالشعبية كأعتبر 

الكاقع المكضكعي كال تستقيـ مف  ال روستوأف التفسيرات التي قدميا  وفبأوسيكيرم 

العكامؿ الثانكية دكف  ىنظره أف تمؾ التفسيرات تركز عم يتتماشى مع الحقائؽ التاريخية كف

 العكامؿ األساسية

كأما بارسكنز فقد جاءت مفاىيمو مف أجؿ تقديـ كصؼ غامض لمراحؿ تطكرية قد تـ 

 شيءيقدمكف لنا أكثر مف " أنيـ ال  جيرترمع قكؿ  االنتقادتحديدىا تعسفيا كىك ما يتفؽ ىذا 

 1كاحد كىك أف ماحدث كاف يجب أف يحدث "

التطكرية ليست عمي المستكل الذم يؤىميا ألف تككف أداة  بارسونزكبيذا نجد أف نظرية 

 .صالحة لفيـ كاقع الدكؿ النامية كطرح الحمكؿ المبلئمة لمشكبلت التنمية كالتخمؼ

 السيكولوجي  التجاها -ج

 ىي أف درجة الدافعية أك الحاجة إلتي ينيض عمييا ىذا اإلتجاه ىالقضية األساسية ال

 ، كيؤكد أصحاب ىذا اإلتجاه تأكيدان  2اإلنجاز ىي الدعامة األساسية لمتنمية اإلقتصادية

كينطمقكف  الدكر الذم تمعبو القيـ في مجاؿ التنمية اإلقتصادية كالتغير الثقافي ىعم كاضحان 
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قكيا  " كيجدكف سندان  انية وروح الرأسماليةنتق البرتستاألخال حكؿ " ماكس فيبرمف مؤلؼ 

 1" نظرية اإلقتصادية البعنكاف " جوزيف شوميترفي كتاب 

ىذا اإلتجاه أنو مف أجؿ إحداث التنمية ال بد مف زرع الخصائص  أصحابكيرم 

 :الشخصية المتخمفة يفالتالية السيككلكجية 

 ، المثؿ العميا ، تقييـ الكقت   شمكلية الفكر مثؿ خصائص  في مجال الفيم والمفاىيم:  أوال

اإليماف ر اإليماف بالعمـ كالتكنكلكجيا لكعي بالتغياالتقمص الكجداني كالمشاركة الكجدانية ، 

 .بقيمة اإلنساف 

مثؿ الرغبة في اإلنجاز ، الركح التجارية لرجاؿ األعماؿ  ثانيا : في مجال الدوافع خصائص

 ة بالمغامرة المحسك  تعداد التخاذالسا، العمؿ الجاد كالصبر ، 

غبة في إكتساب الخبرات الجديدة : خصائص مثؿ الر  ثالثا في مجال اإلتجاىات والسموك

كف ، الثقة في االنفس ، التع ىعم االعتماد، كاالنتظاـر كالكفاءة ، النظاـ يكالتغي تكارباال

 .2بو كاالعتراؼالغير ، حب العمؿ اليدكم 

أنو  ىإل ماكميالنديذىب ، إيفرت ىاجن،  دافيد ماكيميالتداإلتجاه نجد كمف أىـ أقطاب ىذا 

 3اإلنجاز ىإلاإلنساف حاجة متزايدة  لطالما تبدأ التنمية يتككف لد

أف يحققكا إنجازا في المكاقؼ التي تككف فييا مخاطر الفشؿ  ال بدَّ  فالذيف لدييـ دكافع لئلنجاز

اإلنجاز بأنو "الدافع  ماكميالندكيعرؼ ، ادة الجيد كىي مخاطر يمكف الحد منيا بزي، معقكلة 
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 التياألمـ فكأف ىذا الدافع يمثؿ خاصة عقمية ، بطريقة أفضؿ كأكفأ  األشياءصنع  ىعم

بشكؿ أسرع"  كبيذا يؤكد  نمكاإلنجاز تتطكر كت ىمقياس الحاجة إل ىلدييا درجة أعمى عم

 .أساسيا لتحقيؽ التنمية ااإلنجاز مطمب ىإل لماكميبلند حسب تعريؼ اإلنجاز بأف رفع المستك 

 ىأف الحاجة إل ىلمتنمية بعد تكصمو إل فيما بعد العامؿ األساسي األخر ماكميالندلقد أضاؼ 

إلحداث التنمية ىي حشد  كميالندامكاإلستراتيجية التي يقترحيا ، اإلنجاز ليست كافية بذاتيا

لكي تعمؿ ىذه المصادر جنبا إلى  ةالمتقدم المجتمعاتمصادر اإلنجاز العالي السائد في 

 1المتقدمةجنب المصادر النادرة لمحاجة إلى اإلنجاز في المجتمعات 

 النمطية التي تكجد في المجتمعات الذم أكد بأف الشخصية ىيجننجد  كميالندام جانبى إل

تيف الصفتيف بسبب كجكد اكأنيا تتصؼ بي، التقميدية ىي شخصية غير خبلقة كتسمطية 

التنمية اإلقتصادية تتمثؿ في  ىكأكد بأف متطمبات التحكؿ إل ،لمجمع التقميدمخصائص ا

بحيث تصب  ،معينة نحك العمؿ الفني اليدكم اتجاىاتثـ تدعيـ  ،خمؽ اإلبداع كنشره

في مجاؿ  االستحداثالتجديد أك  ىيجنالطاقات اإلبداعية بعد ذلؾ فيما أطمؽ عميو 

 .2تكنكلكجيا اإلنتاج

األخير  جاهتاالى إل االتجاهقبؿ  ىيجنك كاليالندامراء كؿ مف آنختـ بو كلعؿ أفضؿ كصؼ 

 ،لمبعد التاريخي لظاىرة التجديد كتفسيرىا في ضكء مفاىيـ سيككلكجية خالصة افتقادىماىك 

ل جانب ذلؾ العكامؿ النفسية التي نادل بيا كبل المفكريف ليست ىي المحدثة لعممية  ىكا 

 .سية أخرم سقطت كأىممت أثناء تحميبلتيـبؿ ىناؾ عكامؿ أسا، التنمية
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 الثقافي  النتشاراتجاه ا-د

القضية األساسية التي ينيض عمييا ىذا اإلتجاه ىي أف التنمية يمكف تحقيقيا مف خبلؿ 

الدكؿ النامية ، كىذا يعني بطبيعة  ىالمتقدمة إلاصر الثقافية السائدة في الدكلة لعن انتقاال

، كذلؾ يفترض 1ة أف تشيد عممية التثقيؼ إذا ما أرادت التنميةالدكؿ األخير  ىالحاؿ أف عم

عكاصـ الدكؿ  ىتنتقؿ أكال مف عكاصـ الدكؿ المتقدمة إل الثقافيةىذا اإلتجاه أف العناصر 

أف تسكد في النياية كؿ مناطؽ كأقاليـ ىذه  ىالمتخمفة ثـ تنتشر في عكاصميا اإلقميمية إل

 .الدكؿ

كأف التخمؼ ، ك التثقيؼ يمثبلف جكىر عممية التنمية االنتشارف أ ىكمما سبؽ يبدك كاضحا إل

عف ذلؾ يذىب  كفضبلن  ،االنتشاريظؿ قائما في حالة كجكد مقاكمة تحكؿ دكف تحقيؽ ىذا 

أف التكنكلكجيا كالثقافة التنظيمية المرتبطيف بالتصنيع ى إل االنتشارمبعض أصحاب ىذا 

الدكؿ النامية ى فإف نقؿ التكنكلكجيا كالتصنيع إلكبالتالي  معينا ، اجتماعياتشكبلف نسقا 

تشبو في نياية األمر النمكذج  بحيث،  االجتماعيتغير الثقافة كالبناء  ىسكؼ يؤدم إل

 2الغربي مف المجتمعات

بأنيـ يقدمكف يركف الذيف  كارلدوتش،  ليرنز دنيال،  ولبرتموركيمثؿ ىذا اإلتجاه كؿ مف 

عمى ىذه  بأفبؿ يذىبكف أكثر مف ذلؾ فيـ يركف ، مشكبلتيـ العالـ الثالث عبلجا للشعكب 

 3الكافدة إلييـ مف الدكؿ المتقدمة  الثقافيةكينصحكنيـ بتقبؿ العناصر  الدكؿ االنتظار
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لقضية التنمية في الدكؿ المتخمفة  االنتشارممما الشؾ فيو أف معالجات أصحاب اإلتجاه 

نتيجة التغمغؿ الرأسمالي  مجتمع المتخمؼ ىكفيما يطمؽ عميو ال، تضميؿ بالغ  ىعم تنطكم

 االستعماريةإغفاؿ التأثيرات  ىىذه الدكؿ بأساليب مختمفة ، كىك مايفسر أنيـ يميمكف إلفي 

 التاريخية 

ما بالنظر إلى التراث النظرم الضخـ ليذه  كبعد ىذه الجكلة كالتي تعتبر مكجزة نكعان 

تنمية كالتخمؼ يتأكد لنا بكضكح اإليديكلكجية التي اىتمت بمكضكع ال كاالتجاىات النظريات

التي ترتبط بتحميبلت كآراء أصحاب ىذه النظريات أثناء تفسيراتيـ لمتخمؼ كاإلستراتجيات 

حسب اعتقادىـ السبيؿ لمخركج مف تخمفيـ كتحقيؽ التنمية كليذا فمف كاجب الدكؿ التي تريد 

يضعكف تطكرا يتماشى مع دينيـ مف كاقعيـ ك  االنطبلؽأف تتقدـ كتتطكرحسب رأينا ىك 

 .كثقافتيـ كقيميـ كتراثيـ 

 غايات التنمية وأىدافيا: ثانيا

نو ، كلذا يصبح تحديد أىدافيا ك شؤ  ىر بؤرة إىتماـ الفاعميف عمإف تحديد أىداؼ التنمية يعتب

ف كاف مف الصعكبة تحديد غايات التنمية بشكؿ حاسـ كذلؾ  ىي أكثر األمكر أىمية كا 

 مف بينيا : ألسباب عدة 

 ىذه الرؤل  باختبلؼالغايات  كاختبلؼتعدد الرؤل كاألطركحات  -

ىذه الغاية ، ك ف تحديد غاية معينة لمتنمية قد يعني أف ىناؾ تطابقا بيف عممية التنميةإ -

 الغاية.عممية التنمية في مجرد تحقيؽ ىذه  اختزاؿقد تعني 
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إنو يمكف التطرؽ إلى جممة مف إف كاف مف الصعكبة تحديد غايات التنمية بشكؿ حاسـ ف 

 الغايات التي تمثؿ القكاسـ المشتركة بيف أغمب األطركحات المختمفة لمفيـك التنمية.

مجتمع أفضؿ كأكثر كفاءة أك تطكير  ىإل االنتقاؿلعممية التنمية ىي  الكبرلف الغاية إ

تحقيؽ  كتمكيف المكاطنيف مف االجتماعيمجتمع كتحسيف نكعية الحياة كتحقيؽ الرفاه 

تطكير قدرات  ىة ىي تكفير إطار أك مناخ قادر عمتطمعاتيـ كبعبارة أخرم فإف غاية التمي

إشباع رغباتيـ كتعظيـ إبداعاتيـ ،كىذا يعني أف التنمية في األفراد في تحمؿ مسؤكلياتيـ ك 

ة ىي التي تتـ باألفراد كليس فقط يتمكيف كليس تكفير ، أم أف التنمية الحقيق ىتركز عم

 .ميـألج

المكاطف في المجتمع كتأكيد جيكد كتنمية   استثمارمف فالتنمية تتضمف تحقيؽ أكبر قدر 

كؿ المكارد البشرية كالعمؿ  كاستخداـيمكف فييا كضع  ةعف طريؽ خمؽ حال ذلؾىا ك استمرار 

يجابية  ىالطرؽ عم ىبشت  .تنميتيا بالتعميـ كالتدريب كالممارسة لمقياـ بدكر أكبر بفاعمية كا 

ف غايات التنمية كذلؾ نجد المساكاة التي ميما تعددت جكانبيا كمعانييا فيي تعني تكفير كم

كىي ، الحككمة كالكصكؿ لممكارد كالحصكؿ عمييا  ىادلة لكافة المكاطنيف لمتأثير عمفرص ع

فيو  بما س المستكل المعيشيلمكاطنيف نفلكؿ اأشكاؿ تنظيمية تضمف  ىإلالكصكؿ تعني 

كذلؾ ألف المجتمع المتقدـ ىك الذم يكفر ألفراده  ،لعمؿ كالصحة كالتعميـتكفير المأكل كا

 .تكزيعا عادال لكافة فرص الحياة 

التخطيط العممي كمنيج  باستخداـكذلؾ  ،كمف غايات التنمية الكفاءة في ترشيد المكارد

 المكارد  استمراريةى عم المحافظةأساسي لمتنمية كتحقيؽ أىدافيا مع 
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ؿ محاضر كمستقبلالمكارد  ىكالحفاظ عم ةالبيئغاية التنمية ىك حماية أف نجد جانب ىذا  ىإل

ككذلؾ المكارد الرمزية ، فييا كاالستثمارالبشرية القادمة ، كمعناه تطكير قدراتيـ  ألجياؿا

 استقرار)الثقة في التعامؿ كسيادة قيـ تعظـ مف  االجتماعيرأس الماؿ  لؾكالمعنكية كمثاؿ ذ

العدالة الطبيعية التي يجب  تحقؽفتككذلؾ المكارد ، فرص التقدـ كاإلبداع ( كتدعـ ،معجتالم

كيؤدم ، تحقيؽ العدالة اإلجتماعية  مىكيرتبط بالحفاظ ع ،االستدامةبشكؿ يحقؽ  استخداميا

  كاالنتيازيةحيث تسكد فييـ عدـ الثقة كالشؾ ، االجتماعيتآكؿ رأس الماؿ  ىغيابيا إل

يمكف أف  إىدار المكارد بما ىإل مغياب العدالة يؤد، ف ارد الطبيعيةك كنفس القكؿ بالنسبة لمم

إزالة جميع المصادر  ىكما تيدؼ التنمية إل،  1استقرارينتج عنو مف صراعات كتكتر كعدـ 

ككذلؾ ، كالتي منيا الفقر كالطغياف كضعؼ الفرص اإلقتصادية ، لبقاء التخمؼ  ةالرئيسي

 2اسي كالسي االجتماعيالحرماف كالقير 

 مبادى وأسس التنمية ثالثا :

بمركر الزمف عمى التجارب ك الخبرات التي قضاىا الفاعمكف ك القائمكف عمى شؤكف التنمية 

تكلدت لدييـ مجمكعة مف المبادئ ك األسس التي البد منيا لتحقيؽ التنمية بحيث إف غابت 

السائد لدل  غالبية  االعتقادأكنقصت بعضيا فقدت ركائز تحقيؽ أىداىا كلكف بالرغـ مف 

إذ  ،ثابتةمرحمة ككنيا قكانيف   ىالمبادئ إال أنيا لـ تصؿ بعد إل العامميف في التنمية بيذه

أساس تجميع كتحميؿ العممية التي تراكمت بفعؿ الممارسة  ىأنيا بمثابة فركض قامت عم
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 .32،  30ص  

 29ص 2006، 1لبناف ، ط إبراىيـ حسيف العسؿ : التنمية في الفكر اإلسبلمي ، المؤسسة الجامعية لمدراسات2
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تنمية كالتي ىذه المبادئ التي تقـك عمييا عممية ال ىطرؽ إلكسنحاكؿ في ىذا العنصر أف نت

 : كاآلتيىي 

 الشمول  :1

أنشطة كفعاليات فرعية  ىيعني أنيا تشمؿ عم ،يا كفعبل كمياالتنمية نشاطا شمكل كف مبدأكإف 

تنميات جزئية متخصصة تككف محصمة مجمكعيا ىي تحقيؽ اليدؼ المنشكد أال كىك  أك

 ىإلابتداء ف قد أستند يكك أف  التنمكم ال بد مف كلكي يتحقؽ ىذا المبدأ، التنمية الشاممة 

كغيرىا ليست أكىذه  اقتصادية، اجتماعيةعمميات إنجاز لتنميات فرعية متخصصة سياسية ، 

إف  ،كالتي تسمى المجتمع بأسره ،األكثر شمكالمختمفة ليذه العممية المجتمعية  إال جكانب

                 عيةجكانبيا اإلقتصادية اإلجتمامبدأ الشمكؿ يقتضي تناكؿ قضية التنمية مف جميع 

كالشمكؿ يعني شمكؿ التنمية بكؿ قطاعات المجتمع الجغرافية  ،السياسية ك الثقافية ك

مجتمع ما أمكف ذلؾ تحقيقا لمعدالة الكالسكانية ، بحيث تغطي المشركعات كالبرامج كؿ 

رضاء المكاطنيف كتكافؤ  1.الفرص كا 

شرية كافة مف مأكؿ كممبس كمسكف الشمكؿ في التنمية يقتضي تحقيؽ الحاجات الب بدأمف

شريطة أف يستفيد منيا كؿ شرائح المجتمع  االحتياجاتغير ذلؾ مف  ىكنقؿ كتعميـ كترفيو إل

 ل.فبل يصح أف تستفيد فئة كتحـر أخر 

 

                                                             
يناير ص  1العدد  8عمي الديف ىبلؿ : نحك إطار نظرم لتحميؿ التنمية الشاممة في الكطف العربي ، مجمة قضايا عربية 1
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  التكامل  : 2

بمعني أنو ال يمكف إجراء تنمية ريفية دكف ، بيف الريؼ كالحضر التكامؿ كيعني ىذا المبدأ 

ة أك العكس ، كلقد كصؿ الباحثيف في شؤكف التنمية أف ىناؾ عبلقة عضكية تنمية حضري

كىك ،  امبيف الريؼ كالحضر مف خبلؿ تبادؿ السمع كالمنتكجات بالبيع في أسكاؽ كؿ مني

تحسيف أحكاؿ القاطنيف في الريؼ مف الناحية المادية كالمعيشية  إلىمايؤدم في نياية األمر 

لك ،  مف أثر حدة مشكمة  التخفيؼأخرل لتكامؿ التنمية كالريؼ كىي  ىناؾ ميزة جانب ىذاى ا 

كما أف الريفييف الذيف ستضطرىـ الظركؼ ،  التحضر التي تعاني منو الدكؿ بصفة عامة

كسيككنكف أكثر قدرة ، المدينة سكؼ ال يفقدكف تكازنيـ في المدينة  ىاليجرة مف الريؼ إل ىإل

كذلؾ بسب ضيؽ اليكة بيف نمط ، في المدينة التكيؼ مع الظركؼ الحياة الجديدة  ىعم

 الحياتيف في الريؼ كالمدينة 

سكاف  لالثاني مف ىذه الميزة أف تنمية الريؼ سكؼ تجعمو مكانا أكثر قبكال لدك الشؽ 

مكانا  ى أنو كلف يظؿ في مخيمتيمعم،اإلقامة في الريؼ ىالحضر الذيف تضطرىـ الحياة إل

 .وممنفى يحاكؿ الجميع الفرار منل

ف  كاالقتصاديةكمبدأ التكامؿ في التنمية يعني أيضا تكامؿ الجكانب اإلجتماعية  ألنالتنمية كا 

 ىكىذا ما يؤشر عم اجتماعيىدفيا في نياية األمر ىك فإف  ،االقتصادمكاف ليا األساس 

ل، أف التكامؿ بيف ىذه النكاحي يعتبر تكامبل حتميا كضركريا  جانب ما قمناه ىناؾ مف  ىكا 

الجيكد  ييعني التكيؼ كالتظافر فعمى أنو مبدأ التكامؿ في التنمية  ىحثيف مف يشير إلالبا
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التنمية سكاء كانكا ؿ األىمية كالحككمية كالعمؿ بركح الجماعة بيف جميع العامميف في حق

 .رسمييف أك شعبييف 

 التوازن  : 3

 احتياجاتمكؿ مجتمع ف ،  بجكانب التنمية حسب حاجة المجتمعاالىتماـ  كيعني ىذا المبدأ

مية اإلقتصادية فمثبل المجتمعات الفقيرة تحتؿ قضايا التن، تفرض كزنا خاصا لكؿ جانب منيا

المستيدؼ مف  األساساإلنتاجية ىي  كاردمما يجعؿ تنمية الم ىاما عدا ىفيو كزنا أكبر عم

 ة فركع منيا ببمثال التنمية كالقضايا األخر 

تمعات الفقيرة فإف المجتمعات المتقدمة كالمتطكرة يككف فإذا كاف ىذا ىك الشأف في المج

منصبا نحك الصحة كاإلسكاف كالنكاحي اإلجتماعية  االىتماـحيث يككف ، األمر مختمفا 

 .األخرل 

 التنسيق: : 4

 ةخدم ىتكفير جكيسمح بتعاكف جميع األجيزة القائمة عم إلىييدؼ  التنسيؽإف مبدأ 

عثر بالخدمة أك تضاربيا أك تداخميا مما ي ازدكاجيمنع بما ا الجيكد كتكاممي كتضافرالمجتمع 

تبذؿ محاكالت كثيرة إلرساء مبدأ  ؾيؼ الخدمات ، كمف أجؿ ذللد مف تكاالجيكد كيزي

كالت كانت ف ىذه المحايبكمف  ، ثارىاآ كالتقميؿ مف صالتنسيؽ بيؼ تفادم ىذه النقائ

 قائميف بالعمؿ في جميع أجيزة التنمية إعداد ال ىإل ىالتي تسع يمحاكلة التدريب الفريق
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 1يسمح ليـ بالعمؿ كفريؽ متعاكف كمتكاتؼ ا إعداد

 مؤشرات قياس التنميةرابعا : 

ية العممية احن، كىك مف ال ءالشيما يدؿ أكمايكضح  ىيشير المؤشر في المفيـك المغكم إل

  ك المبلحظة المباشرة يعكس بشكؿ مباشرأكغير مباشر المقادير غير قابمة لمقياس المباشر أ

كلقد ،عامة  كاتجاىاتعف  قيـ  يعبر كمنيا ما،يعكس الكضع القائـ  مف المؤشرات ماك 

كاحد لقياس التنمية ، كىناؾ مف يعتمد  ى مؤشرىناؾ بعض المفكريف يعتمدكف عم أف لكحظ 

شباع  ،أكثر مف مؤشر ىعم فراد األ احتياجاتفأصحاب اإلتجاه األكؿ يربطكف بيف التنمية كا 

الدكلة يمكف أف تستدؿ عمييا مف  يالتنمية ف ىالمؤشرات الدالة عمأف في المجتمع كيركف 

 .كتزيد مف رفاىيتيـ احتياجاتيـخبلؿ ماتكفره الدكلة لسكانيا مف خدمات تشبع 

مف خبللو  االستدالؿأكثر مف مؤشر يمكف  ىالثاني كالذم يعتمد عم باالتجاهأما فيما يتعمؽ 

  اإلسكاف،يناؾ مف ربط بيف التنمية كمؤشرات السكاف الصحة ، التغذية التنمية ف مىع

" كىناؾ مف ربط  المؤشرات رو ىك" الرأمأىـ مف يمثؿ ىذا  ك، ، الثقافة   العمالة   الدخؿ

بة س، ن اإلنتاجك التالي : طبيعة النشاط الزراعي ، أساليب حالتمية عمي الن مىالدالة ع

 ." يامي" ،" بوبر" كؿ مف الرأمكيمثؿ ىذا ،لكفيات األمية ، معدؿ المكاليد كا

ل ترتبط بالنكاحي االقتصادية ك البعض اآلخر مرتبط جانب ذلؾ نجد أف ىناؾ مؤشرات  ىكا 

إلي أف التنمية  1945مرتبطة بالنكاحي اإلجتماعية ،كلقد أشار تقرير األمـ المتحدة عاـ 

عيشة في المجتمع قياس األىداؼ يمكف أف تقاس مف خبلؿ بعض المؤشرات مثؿ مستكل الم
                                                             

 .69ص  68ص ، مرجع سابؽ  التنمية االجتماعية م الجكىرم ك آخركف : دراسات في عبد الياد1
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كالتي قررت بكاسطة المؤسسات  ،المقبكلة في المجتمع كاالقتصاديةاإلجتماعية كالسياسية 

 .الكطنية أك القكمية

عميو كمؤشر  االعتمادخر يمكف آ بعد 1971 اؼ تقرير ثاني لؤلمـ المتحدة عاـكما أض

كمجاالت العمؿ المتاحة  وؽ أىدافلتحقي المجتمعلمتنمية كىك اإلستراتيجية التي يتبعيا 

في كتابو "قياس التنمية"أف التنمية مفيـك معيارم  سبرزكلقد رأل ،كأساس لقياس التنمية 

يككف مرادفا لمتحسف كالتقدـ ، حيث تيتـ التنمية بتحسف أحكاؿ ا كأنو غالبا م،ضمني 

بينما ،اإلنسانية  ياجاتاالحتالتي يعبر عنيا أفراده كالتي تشبع  االحتياجاتالمجتمع كمكاجية 

تعني حصر الرغبات أك ما يتطمع أنيا  مبريقيةلتنمية مف الناحية االإلى ا دونالد مجرانأشار 

يتطمع المجتمع إلي تحقيقو أك صكرة نمكذجية لممستقبؿ كما يرل أف التنمية  االناس إليو أك م

فقط لؤلفراد ك لكنيا ة يممكىي ليست ،تغيرات في البناء كتغيرات في اإلتجاىات  ىتحتكم عم

 .1كجزء مف عممية تحقيؽ األىداؼ

كالمفكريف  العمماءالسابقة نبلحظ أف طبيعة المؤشرات ككيفية تحديدىا مختمفة بيف  اآلراءمف 

 األخرالمبلحظة كقياس الظكاىر كالبعض  ىفي تحديد مؤشرات التنمية عم كتفيافالبعض 

 ىالقياس الكمي ، كيعتمد البعض عم ىلبعض عمالمحكميف كبينما يعتمد ا الخبراء ىيعتمد عم

 .التحميؿ الكيفي كخاصة الظكاىر المعقدة مثؿ درجات المشاركة السياسية أك اإلجتماعية 

 ىديدىا إال أف في مجمميا أشارت إلة تحيالمختصيف في طبيعة اإلشراؼ ككيف اختبلؼرغـ 

المرحمة التي  ىعم االعتماد أىمية المكضكعية في تناكؿ الظكاىر الخاصة بالتنمية كأىمية
                                                             

 50ص 49دار الكفاء لمطباعة كالنشر اإلسكندرية ص  المحمي،تنمية المجتمع  المطيؼ:رشاد أحمد عبد 1
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 ىكاقعية المؤشرات الدالة عم ىعاة ظركفيا كأكضاعيا بما يؤدم إلتمر بيا المجتمعات كمرا

 .التنمية 

مؤشرات التنمية في مختمؼ جكانبيا اإلجتماعية  أىـ ىالعنصر الكقكؼ عمسنحاكؿ في ىذا 

 .كاالقتصاديةكالسياسية 

  : االجتماعيةلمؤشرات : ا 1

المتغيرات كالمؤشرات اإلجتماعية يعد مطمبا حيكيا لتعبة المناخ المناسب لتحقيؽ  إف دراسة

مف الييئات  عدد مف المختصيف في العمـك اإلجتماعية ككذلؾ عدد اىتـكلقد  التنمية ،

ذلؾ كك اجتماعيبأنيا " عممية تكافؽ  تياآلالدكلية بتعريؼ التنمية اإلجتماعية حيث عرفت ك

 ماعيةاالجتككنيا "إشباع الحاجات  جانب ىحد أقصى إل ىالفرد إل بأنو " تنمية طاقات

 1مستكم معيف مف المعيشة ىإل دباألفرالئلنساف كالكصكؿ 

الدكلة مف  فمسؤكليةالدكلة مقياس لدرجة تقدمو كتخمفيا ،  ار الخدمات التي تقدميتعتب

ميف الخدمات الصحية كتأ ،الناحية اإلجتماعية ىك تشيد المدارس كالجامعات كمكافحة األمية

 األمراض المعدية كالحد مف كفيات الرضع كاألطفاؿ  انتشاركمنع ، 

في  التنمية ى يعد مف المؤشرات التي تساعد التعرؼ عماألطباء كالمستشفيات مثبل ؿف معدإ

األطباء الذيف يعممكف في  ىمجمكع السكاف لبمد ما عم ىالذم يشير إل االجتماعيجانبيا 

  سكافالعدد  ىرة المكجكدة في المستشفيات عممجمكع األسٌ  ةكذلؾ حصيمك  ،الحقؿ الطبي

                                                             
   298ص 1982 1عبد الباسط محمد حسف : التنمية اإلجتماعية ، مكتبة  كىبة القاىرة ط1
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عدد السكاف بالنسبة لكؿ  انخفضعدد األطباء لمسكاف أك  ارتفعكمما  اعتبر البمد متقدميكبذلؾ 

 . ذلؾ إذا كجد العكسككتعتبر غير  طبيب

تعمؿ  ثيإلجتماعية في ىذا المجاؿ حالصحة مف المؤشرات ا ىيعتبر مؤشر اإلنفاؽ عم

الصحة بإنشاء المستشفيات كالمعاىد  ىرفع نسبة اإلنفاؽ في مكازنتيا عم ىالدكؿ المتقدمة عم

اإلمبريقية التي يمكف مف خبللو ة األمريكي كلقد أشار مركز البحكث1كدكر الرعاية الصحية 

ميبلد د النع ةمي : تكقعات الحيافيما ي بالتنميةالمتعمقة  االجتماعيةالنكاحي  ىعم االستدالؿ

الصحؼ  انتشارمعدؿ  –نسبة المقيديف في الكظائؼ –حمية منسبة السكاف في المناطؽ ال –

 . كالثانكماإللزامي  التعميـ ف فيعدد المسجمي –السنكم  ؾيبلاإلست –حالة المسكف  –

 بأنيا تتعمؽ باألتي : االجتماعيةلممؤشرات  انميلأدك موريسأكضح كؿ مف  اكم

 .االجتماعيةالمشاركة  –اانتشارىل كمد األمية -

 المجتمعية.الخدمات  -لممجتمع  االنتماء -

 لخصكبة )السكانية (نسبة ا –العنصرم كالثقافي  االنسجاـ درجة -

 2مدم إنشار التحضر –مدل إنشار التعميـ  -

 :  االقتصاديةالمؤشرات  : 2

ىذا  انتشرثـ  1615في المصطمحات العممية ظير ألكؿ مرة عاـ  االقتصادإف لفظ 

 األكربييفمجمكعة مف العمماء   ، حيث تبنتوؼ القرف الثامف عشرصلمصطمح في منتا

                                                             
 42ص2006المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لبناف 1سنيف العسؿ : التنمية في الفكر اإلسبلمي طأبراىيـ ح1
 70ص69رشاد أحمد عبد المطيؼ: مرجع سابؽ ص2



056 

 

يعني تنظيـ الشركط  اإلغريؽككاف ىذا المفظ أيككنكمي عند  ،اقتصادييفسمكا أنفسيـ 

دارة المنزؿ  1المادية لممعيشة كا 

ؿ تتمث اننيلأد ك موريسالتي كضعيا كؿ مف  االقتصادممف مؤشرات التنمية مف جانبيا 

 في :

  2نسبة نمك دخؿ الفرد مف إجمالي اإلنتاج القكمي،  دخؿ الفرد مف اإلنتاج القكمي العاـ -

مستكل كفاءة المؤسسات  ، القكمي ثمارلبلست النسبة اإلجمالية،  كفرة المكارد الطبيعية

مستكم فاعمية النظاـ  ،مستكم التقدـ التكنكلكجي ، صفات التنظيـ الزراعي  ،المالية

 3تنظيـ التجارة الخارجية، الضريبي 

مف المؤشرات  جممة ما سبؽ مف مؤشرات رصد مركز بحكث األمـ المتحدة ىباإلضافة إل

لمتنمية في  المجتمع  االقتصاديةمبريقي لمنكاحي إلقتصادية التي ترتبط بالقياس األلمنكاحي ا

 :مف بينيا 

كمية  -الماء   ،ازالغ ،الكيرباء استيبلؾنسبة  –لمسكاف  االقتصادمنسبة النشاط 

 4الصادرات لمخارج  كغيرىا

 
 

                                                             
 21ص 1988 2بيركت ط، : دراسات في المفاىيـ االقتصادية لدم المفكريف اإلسبلمييف ،دار الفارابي سعيد أحمد صادؽ1
، 2011،  1مكد الحسيف الكادم: التخطيط كالتنمية االقتصادية، دار المسيرة لمنشر عماف، طأحمد عارؼ العساؼ، مح  2

 52ص
 15ص 2002إبراىيـ عصمت مطاكع : التنمية البشرية بالتعميـ كالتعمـ في الكطف العربي دار الفكر العربي مصر ط3

 16ص
 71رشاد أحمد عبد المطيؼ : نفس المرجع السابؽ ص4
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 المؤشرات السياسية :: 3

 : تيالنحك اآل ىىي عم يمانلإدالتي أشار إلييا كؿ مف مكريس ،  السياسيةمف المؤشرات 

 تركز القكل السياسية  لمد -درجة التكامؿ الكطني كاإلحساس بالكحد ة القكمية 

 .قكة المؤسسات الديمكقراطية  -

 .ية المعارضة السياسية درجة حر  -

  . درجة تنافس األحزاب السياسية -

 . مدم تقبؿ القادة لمتنمية اإلقتصادية كمساىمتيـ فييا -

 .قكة كتأثير الصفكة  -

 .دعـ المشاركة السياسية  -

 1السياسي  االستقرارمدم  -

ية قياس التنم ىد عمجانب ىذه المؤشرات يمكف إضافة بعض المؤشرات التي تساع ىإل

كالتي تعني معدؿ النشاط السياسي كجميع  ،الدكلة كىيبتيا كانةا السياسي مثؿ مفي جانبي

ز يجانب درجة إدراؾ التدعيـ السياسي كالتمي ىالتي تقـك في المجتمع إل األخرلاألنشطة 

المساكاة الذم يعتبر عماد التنمية السياسية كالتحدث  ككذلؾ مؤشر ،بيف األدكار

 2السياسي
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عمييا لقياس التنمية إمبريقيا  االعتمادت التي يمكف كع ىذه المؤشراخبلؿ تعرضنا لمجم مف

أف يككف اليدؼ النيائي لمتنمية ىك  ىذه المؤشرات ككثرتيا أنو تتفؽ عمنشعر رغـ تنكع ى

 تكفير الحياة الكريمة لممكاطف كتحقيؽ الرفاىية اإلجتماعية لممجتمع 

 التنمية  خطوات : اخامس

 ىنكع مف التكزيع العمؿ عمات أساسية تراعي عند مباشرتيا كعممية التنمية تتطمب خطك 

اممة كمتفاعمة كمتداخمة كتحدد كىذه الخطكات متك، كؿ مرحمة فيمراحؿ كتحديد المستكيات 

 :في

 الدراسة: 1

 لسف ، الجنس ، الحالة التعميمية مف حيث ا ـتتناكؿ دراسة المجتمع كسكانو كتصنيفي 

غير  ىة كالمشاكؿ القائمة إلالعادات كالتقاليد ، التقسيمات العائميمعدالت المكاليد كالكفيات ، 

 لممجتمع ، ففي ىذه الخطكة يجبمدل مبلءتيا  كالتعرؼ عمي ،ذلؾ مف نياياتيا المتنكعة

 كاالقتصادية االجتماعيةأكضاعو ك  المجتمع ىبشؤكف التنمية التعرؼ عمالقائميف  ىعم

 .ع التنمية ك مشر  البدء في يا عندألف ىذه العممية ال غنى عن ،كالسكانية

 ىر الرسمية لمحصكؿ عمالمصاد ىمف الكسائؿ التي تعتمد عمييا ىذه الدراسة ىي الرجكع إل

تككف  ىخصية مع قادة المجتمع كأفراده حتالش االتصاالتككذلؾ  ،البيانات السميمة

ؿ كالخبرات كىـ األشخاص الذيف عاصركا األحكا ،المعمكمات مستقاة مف مصادرىا األصمية

 .بيا المجتمعالتي مر 
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شؤكف التنمية  ىئميف عمفي ىذه الخطكة مف خطكات التنمية مف األىمية القصكل قبكؿ القا

مف  استياء المعمكمات كالبيانات دكف إظيار أم جمع لممجتمع بكؿ أكضاعو أثناء عممية

 .تقميد أك عرؼ يتعارض ك قيـ  التنمية 

  التخطيط: 2

 فراء عآمات ك يـ مف معمك دية بدراسة ما تجمع لشؤكف التنمي ىميف عميتـ القائ بعد أف 

كضع خطة تبدأ مرحمة  لمنيكض ةالبلزم االحتياجاتكمعرفة  كاقتراحاتيـالمكاطنيف 

مة بينيا مف كجكه ضكترتيب سمـ األكلكيات بعد المفا لممشركعات شريطة تكافر عنصر الدقة

عند رسـ الخطة النيائية تحديد أكلكية مشركعات أف يراعى  كفي ىذه الخطكة ال بدٌ  ة،متعدد

 مف حيث :  ايدىدكىذه األكلكيات يمكف تح ،التنمية لممجتمع

ككذلؾ عدد  ،نكعية المشركعات كطبيعة األماكف كاألحياء التي تقاـ بيا تمؾ المشركعات

ل، مف تمؾ المشركعات استفادتيـ األفراد الذيف يمكف  جانب ىذه األكلكيات يجب كضع ىكا 

 الكقت ، العمالة البلزمة في تنفيذ المشركع كعات تشمؿ مراعاة عكامؿ تكمفة خطة لممشر 

متكازنة  لؾ تككفككذ ،كتتميز بالشمكؿ األغراضددة كيراعى أيضا أف تككف الخطة متع

  . يطرأ مف ظركؼ لـ تكف متكقعة بحيث يمكف تكييفيا مع ما قد

كمف الناحية اإلجتماعية  ،ي أم سياسة إنمائيةالزاكية ف رحج ىكف التخطيط لعممية التنمية إ

جب أف يحصؿ عمييا الفرد المزايا كالمكاسب التي ي ىكز عمأف ير  فإف التخطيط ال بدٌ 

لكي يؤدم أدكارىـ المختمفة بنجاح  ،كتمكينيـ مف إشباع حاجاتيـ األساسية كالمجتمع

 .كيساىمكف كؿ في مكقعيـ في تقدـ كرقي المجتمع 
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كير بو أف المشاركة العريضة لممكاطنيف في ىذه الخطكة أمر ضركرم التذ جدري كمما

كليذا  تفاعميـ معيا، الخطة معبرة عف حاجات المكاطنيف كآماليـ كلضماف مجيءلضماف 

  .كؿ فئات المكاطنيف أكغالبيتيـ ىر المبني لمتخطيط يجب أف يطرح عمفإف مرحمة رسـ اإلطا

  التنفيذ: :3

ما أتفؽ عميو في الخطة التي كضعت  تنفيذ ىكة البدء الحقيقي عمالتنفيذ خط تعتبر مرحمة

تعبئة اإلمكانيات  ىكالشعبية كتعتمد ىده المرحمة عم بمشاركة المكاطنيف كقيادتو الرسمية

المادية كالبشرية التي يقدميا األفراد كالجماعات داخؿ المجتمع ، كفي ىذه المرحمة يجب 

كيستمـز مبلحظة الظركؼ التي  ،لمسؤكلية عف التنفيذبرامج مع تحديد ا إلىترجمة الخطة 

 ىت تدعـ نجاحيا أك معكقات تؤدم إلتمر بيا المشركعات كالعكامؿ المؤثرة مف مساعدا

 .إضعافيا 

 والتقويم المتابعة  :4

مما  في الخطة، ك المتابعة عممية تيدؼ إلى التأكيد بأف البرامج تنفذ بالكسائؿ المتفؽ عمييا

نجاح الخطة يقتضي التعرؼ عمى سير العمؿ كاتجاىاتو كمعدالت أداءه  ال شؾ فيو أف

كالكشؼ عف مكاطف القكة كالضعؼ  ،كضماف التنفيذ كفقا لمزمف المحدد كالتكمفة المكضكعة

عف  ، أماددة ػليذا يجب متابعة سير المرحمة التنفيذية طيمة فترتيا الزمنية المح ،في التنفيذ

تي تتـ فييا انو كمما قصرت الفترة ال إذككف قريبة كغير متباعدة ت ففترات المتابعة فيحبذ أ

ما يمكف ف عمى شؤكف التنفيذ أف يتدارككا حيث يمكف لمقائمي ،ذلؾ أفضؿعممية المتابعة كاف 

 . أف يككف قد كقع مف خركج عف الخطة أك انحراؼ في التنفيذ
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كاف ىذا  إذاكي يتضح ما  مارس عممية التقكيـتبعد االنتياء مف تنفيذ المشركع يجب أف 

ك ماىي  ،كالكقكؼ عمى العكامؿ التي ساعدت عمى نجاحو ،المشركع قد حقؽ أىدافو أـ ال

 .التي تسببت في فشمو 

كتتضمف ، البرامج تتـ بالطرؽ المتفؽ عميياتتطمب عمميات المتابعة كالتقكيـ التأكد مف أف 

كالمعمكمات السابقة ك مقارنتيا مع ما  كتحميؿ البيانات،تـ تنفيذه ف مامعمكمات كافية عجمع 

تكصيات لزيادة فعالية  إلىكاف مستيدفا كتحديد أسس كمعايير تقكيـ ما تـ تنفيذه كالتكصؿ 

 1البرامج 

نو يعتبر أحينما نتحدث عف ىذا المكقع الذم يشغمو المكاطف في التنمية ال يمكف أف نتكقع 

إذ نجده في أكثر مف مكضع يشكؿ ، ة في جميع الحاالت عنصرا فعاال في تحقيؽ التنمي

عائقا مف عكائؽ تحقيقيا فإذا كانت التنمية في مفيكميا الشامؿ ىي تظافر الجيكد الحككمية 

مع جيكد المكاطنيف ك العمؿ سكيا مف أجؿ تحقيؽ التطكر ك الرفاىية لممجتمع ، فإف ىذا 

ـ لككنيـ غير كاعيف ك المفيـك يستبعد في مضمكنو  المكاطنيف الذيف ال يشارككف بجيكدى

يغمب عمييـ الخمكؿ ك السمبية ، ك ال يعرفكف الغايات ك األىداؼ مف السياسات العامة التي 

 تسعى السمطة إلى تحقيقيا.

أف ثقافة ىؤالء المكاطنيف تدخؿ ضمف الثقافة السياسية الرعكية ك الضيقة ك ىي الثقافة التي 

ال يمكف ليا أف تحقؽ في ظؿ ىذه الشريحة مف األخيرة  ذهألف ى ،تقؼ حاجزا أماـ التنمية
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مكف بركح حالمكاطنيف ، فمبادئ ك عكامؿ قياميا ك نجاحيا تتطمب مكاطنيف مشاركيف ك يت

 أنيـ ىـ جكىر التنمية ك محكرىا.  ف إرادة التنمية تبدأ منيـ ك أك يدرككف ب ،المكاطنة

ك ما أشرنا إليو  ،تحقيقيا مف جية حاكلنا الربط بيف ما قمناه حكؿ مبادئ التنمية ك عكامؿ إذا

فكرة لدينا مف أصناؼ ك أنماط الثقافة السياسية مف جية أخرل فإنو مف الكىمة األكلى تتكلد 

 عامة محتكاىا أف التنمية تستمـز مكاطنيف يتميزكف بثقافة سياسية مشاركة.

ؿ اإلمكانات المادية لقد دلت الدراسات العالمية في تقييـ نماذج التنمية ك مدل فعاليتيا بأف ك

، ألف ىناؾ مجتمعات كفرت  ياالمسخرة لمتنمية ال تعتبر العامؿ الكحيد ك الجاـز في تحقيق

كؿ اإلمكانات المادية ك لكف التنمية في األخير لـ تتحقؽ ، ك ىك ما جعميا تشعر بخيبة 

ألساسية تتكقؼ ىذه الدراسات بأف فمسفة التنمية ك مكجياتيا ا كدتك أ ،أمؿ في التنمية ذاتيا

 بدرجة أكبر عمى عامؿ اإلنساف نفسو ك عمى ثقافتو السياسية التي تميزه.

            اعيػادم ك االجتمػك تدلنا التجربة التاريخية لممجتمعات المتقدمة أف عممية النمك االقتص

ا ك ىي التي ينبغي تكفرى، ك الثقافي اقتضت تكفر عامؿ ىاـ ال غنى عنو ىك إدارة التنمية

إلى جانب كجكب  ، عمى مستكل المجتمع بأسره ك ال يجب أف تقتصر عمى فئة معينة

ك السمكؾ ك االتجاىات ، حدكث تغيير جكىرم في طرؽ التفكير السائد ك أسمكب العمؿ

 القديمة السائدة في المجتمع.

بلثة التنمية التي تدفع المكاطف لممشاركة في العممية التنمكية مف عناصر ث إرادة ك تتككف

الكعي بضركرة القضاء عمى  ثانيا:: الكعي بقضية التخمؼ ك أبعاده، ك أولياأساسية، 

 : الكعي باألساليب ك األدكات المصاحبة بضركرة التغيير. ثالثا كالتخمؼ، 
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ف الكعي الحقيقي بالتخمؼ ك بأىمية التنمية ك بكسائميا يعد مقدمة ضركرية لدفع عممية إ

ألف المشاركة تدعـ ال مف أىـ الركائز التي تعتمد عمييا التنمية ،  المشاركة ألف ىذه األخيرة

ليا في نفس الكقت أثرىا في إعادة التنظيـ  ألف الجيد الحككمي ك تكممو فحسب ، بؿ

ألف الحياة الديمقراطية ، االجتماعي ك الربط بيف الفرد ك المجتمع ك تعميؽ الديمقراطية 

في تحمؿ مسؤكليات التفكير ك العمؿ مف أجؿ  المكاطنيف إشراؾالسميمة ترتكز عمى 

 1مجتمعيـ

ف المشاركة المكاطنيف في العممية التنمكية ال يمكف دفعيا قدما ما لـ تظير أيديكلكجيا إ

ة نابعة مف ظركؼ الكاقع قادرة عمى جمع المكاطنيف ك حشدىـ في الكقت الذم يتطمب يكاقع

لنجاح المشاركة يتطمب مكقعا إيجابيا مف ك ليذا فاف ا، فيو الكضكح الفكرم ككضكح اليدؼ

ألف ، قبؿ السمطة ك دعما منيا لمكقكؼ أماـ كافة المعكقات التي تحكؿ دكف تحقيؽ التنمية 

كىك ما ، ىذه السمطة ليست عمى كعي كامؿ بكافة االتجاىات ك البدائؿ ك قدرتيا المحدكدة 

 فراد المجتمع .جعؿ جيكدىا تستدعي جيكد ك مشاركة القطاعات العريضة مف أ

ف مشاركة المكاطنيف في التنمية تعد إحدل القيـ المحكرية باعتبارىا ىدفا ككسيمة في نفس إ

ك يتـ مف خبلليا تدريب  ،حيث أنيا تعتبر استراتيجية لمعبلج عف طريؽ التعمـ ، الكقت 

المكاطنيف عمى األسمكب الديمقراطي، ك في التعرؼ عمى الحاجات ك المشكبلت ك كيفية 

لتعديؿ  إستراتيجيةكما أنيا  ،نفسيـأحميا ، ك بالتالي تنمية قدراتيـ عمى االعتماد عمى 

ردم ك يتحكؿ إلى ػمكؾ الفػتغير السيمع ػالسمكؾ ، فعف طريؽ المشاركة في تنظيمات المجت
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ك يتطمبيا مع األعضاء ، سمكؾ تنظيمي يتفؽ مع القيـ ك المعايير التي يضعيا ىذا التنظيـ 

      فيك يتطمب مف الفرد المشارؾ أف يعدؿ مف سمككو كيتفؽ مع تمؾ القيـ  ،إليوالمنتميف 

 ك المعايير .

كد بأف مشاركة أالذم  روسوكمف بيف المنظريف لفكرة دكر المشاركة في التنمية نجد الباحث 

المكاطف في التنمية تجعمو يدرؾ أف الصالح العاـ ك المصالح الخاصة جميعيا مصالح 

ألكثر اتساعا مف كما تجعمو يأخذ في االعتبار المسائؿ ا ،رضةاك ليست متع ،متكاممة 

رارات ك تقرير ػار بأف المشاركة في اتخاذ القػمو الخاص ، كما أشػعالمصالحو الخاصة ك 

السياسات العامة تحقؽ رضاء المكطنيف عف الخدمات ك المشركعات التي يشترككف في 

         ك ىك ما يدفعيـ إلى المحافظة عمييا ، بممكيتيا  تخطيطيا ك تقريرىا ك تجعميـ يشعركف

 ك التعكد عمى صيانتيا ك تجديدىا ك الدفاع عنيا .

بل عف تنمية إحساسيـ بذاتيتيـ لما ينعكس أثره عمى عبلقاتيـ االجتماعية في نطاؽ ضف

ف مع البيئة التي يعيشكف فييا، كما أف ىذا الشعكر يساعد عمى اندفاع المكاطنيف لمتعاك 

 السمطة التي تمثميـ.

ف مشاركة المكاطنيف في التنمية تجعميـ يدرككف حجـ مشكبلتيـ ك إمكاناتيـ ك حقيقة إ

الخدمات ك البرامج التي يشترككف فييا كما أنيا كسيمة طيبة لتدعيـ الرقابة المجتمعية عمى 

التنمية لما المشركعات الحككمية ك ىي بذلؾ تككف بمثابة ضماف لتعديؿ مسار التقييـ ك 

 .1يتماشى ك مصالح المجتمع
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ف صكر مشاركة المكطنيف في المجتمع مف أجؿ ترقيتو ك تطكيره يتخذ صكرا ك أشكاال إ

متعددة بدءا مف المساعدة الفردية حينما يقـك المكاطف بنفسو عمى حؿ مشاكمو ك إدارة أمكر 

اربو مستفيدا مف تعممو حياتو الشخصية معتمدا في ذلؾ عمى إمكاناتو مستغبل خبراتو ك تج

لممعارؼ ك اكتسابو لمميارات ألنو في حاالت كثيرة بإمكاف المكاطف أف يجد حمكال لبعض 

 المشكبلت دكف االستعانة بالسمطة التي تمثمو.

   إلى جانب المشاركة في الحمبلت التطكعية سكاء ذات العبلقة بالمستكل المحمي أك اإلقميمي

بات ك االنخراط إلى األحزاب ك المشاركة في حضكر ك كذلؾ المشاركة في االنتخا

االجتماعات لممجالس المنتخبة ال سيما منيا الكالئية ك  البمدية ، ك أيضا المشاركة في 

المكاطنيف في العممية التنمكية في  إشراؾالتنمية ك التخطيط ليا ألنو يفترض عمى السمطة 

مرحمة ،  مرحمة التنفيذ ،  مة التخطيط مراحميا األربعة ك التي ىي مرحمة الدراسة ، مرح

 التقييـ .

الحديث عف دكر المكاطنيف في التنمية ك أىمية المشاركة فييا يتطمب منا في االتجاه إف 

نفسو أف نسمط الضكء ك لك بإيجاز عف المناخ ك السياؽ السياسي ك االجتماعي لممجتمع 

لمكاطنيف اتكفر إرادة التنمية لدل  الذم سيشارؾ فيو ىذا المكاطف ،فإذا كاف مف الضركرم ل

ف بغياب ىذه ألف، فيجب في الكقت نفسو أف تتكفر ىذه اإلرادة لدل القيادات ك المسؤكلي

اإلرادة يصبح ليس بمقدكرىـ ادراؾ أك فيـ أك حتى التخطيط لمشركعات تنمكية مف شأنيا 

تحفيزىـ لممشاركة  المساىمة في القضاء عمى التخمؼ ، كما أف عممية احتكاء المكاطنيف ك

في عممية التنمية تتطمب عمميات مسبقة ك ىك ما يقكدنا لئلشارة إلى دكر المؤسسات 
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تيا المختمفة إلى التنمية ، إلى جانب انتشار الديمقراطية اما فييا األحزاب بمنظكر بالسياسية 

قكؽ بيف في مختمؼ المستكيات ك ما تتضمنو مف مؤشرات المساكاة ك الحرية ك العدالة ك الح

المكاطنيف سكاء تعمؽ منيا المدنية أك االقتصادية أك االجتماعية ، ألف غياب ىذه المؤشرات 

                   يترتب عمييا شعكر المكاطف بعدـ الثقة في حككمتو ك عدـ التحمي بركح المسؤكلية 

االتجاه يرل  ك في ىذا، ك المكاطنة ك تدني مستكل المشاركة ك االىتماـ بالقضايا العامة 

بغياب ىذه المؤشرات تطغى عمى المكاطف حالة مف االغتراب تجعمو  nisbet نيسبتركبرت 

 ال يأبو بشأنو ك يتخذ مكقفا سمبيا إزاءه.ك ، ال عبلقة لو بنظامو

مف خبلؿ ما سبؽ ذكره بإمكاننا أف نصكغ معادلة أطرافيا النظاـ السياسي ك ما يرتبط بو مف 

و مف االستمرار إلى جانب كجكد مكاطنيف يتميزكف بثقافة سياسة مقكمات ك مؤشرات تمكن

ك أخيرا طرؼ التنمية التي تتأثر باألطراؼ السابقة أم أف تحقيقيا مرىكف بنكع  ،مشاركة

 النظاـ السائد ك الثقافة السياسية السائدة.

 ف تحقيؽ التنمية مرتبط أساسا بكجكد نظاـ سياسي ديمقراطي يتضمف مؤسساتإك عميو ف

ك ىك ما يسمح لو بتشكيؿ ثقافة سياسية إيجابية ،  فعالة ك مؤثرة  تأثيرا إيجابيا عمى المكاطف

تجاه ىذا النظاـ تؤىمو بأف يتسـ بالمشاركة ك المساىمة بجيكده مف أجؿ العمؿ عمى تطكير 

 قمناه في المخطط االتي:ا ك ترقية المجتمع ، ك بإمكاننا أف نكضح م

  

 

 

نظام سياسي ديمقراطي يتشكل من 

 مؤسسات قوية فعالة
 ثقافة سياسية مشاركة التنمية

 تساىم في تحقيق  تنتج لنا 
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خطط يتضح جميا بأف التنمية مرتبطة ارتباطا كثيقا بنكع الثقافة السياسية بناءا عمى ىذا الم

السائدة في المجتمع ، فإذا كانت ىذه األخيرة تتصؼ بالخضكع ك الشؾ ك عدـ الثقة 

ف الحديث عف التنمية ك ترقية المجتمع يصبح إبالسمطة ، ك يسكدىا حالة مف االغتراب ف

أما  ، عمؿ لتحقيقيا ىدرا مف الكقت ك الجيد ال غيرضربا مف العبث ك السخرية ك يصبح ال

إذا كانت الثقافة السياسية تتميز بالمشاركة ك اإليجابية ك تحمؿ قيـ الكالء ك االنتماء لمسمطة 

 ، فإف تحقيؽ التنمية عمى أرض الكاقع يصبح مف األمكر الممكنة ك الغير مستحيمة.

قات التنميةسادسا:    معو 

صر أىـ العقبات كالمعٌكقات التي تكاجو عممية تحقيؽ التنمية كيمكف سنتناكؿ في ىذا العن

 تصنيؼ ىذا المعٌكقات إلى معٌكقات داخمية كأخرل خارجية.

قات الخارجية::  1  المعو 

تتمحكر المعٌكقات الخارجية لمتنمية أساسا بنمط العبلقات الدكلية بيف المجتمعات النامية 

المعٌكقات في جممة مف المؤشرات لعٌؿ مف أىميا كأبرزىا كالمجتمعات المتقدمة، كتتكزع ىذه 

ىك مؤشر االستعمار، سكاء  تعمؽ بشقو التقميدم المتمثؿ في االستنزاؼ كاستغبلؿ الدكؿ 

المستعمرة عف طريؽ الحركب، أك شٌقو الحديث الذم تجاكز االستعمار التقميدم المتمثؿ في 

ا حاكلت نظرية التبعية مف خبللو تفسير التسمط االقتصادم كالتقني كالثقافي ، ك ىك م

التخمؼ في التنمية عمى أنو انعداـ تكازف في العبلقات العالمية، كىك يتمثؿ لٌب ىذا المنظكر 

في فكرة التنمية االقتصادية النابعة مف التبعية التي تشجع بدكرىا التخمؼ في التنمية ، كىذه 
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اعية تترٌبع في كسط المسرح عمى العديد العبلقة سيطرة كاستغبلؿ مف جانب بضعة بمداف صن

 1مف البمداف النامية.

لى جانب مؤشر االستعمار بشتى أشكالو كمظاىره نجد مؤشر ال يقؿ أىمية مف المؤشر  كا 

السابؽ في ككنو يشكؿ عقبة في كجو التنمية، كالذم نشير بو إلى الديكف ىذه األخيرة التي 

كثيرا مف مظاىر الٌتحٌدم لعمميات التنمية الشاممة تعتبر إحدل المحاكر الرئيسية التي تشكؿ 

في الببلد المختمفة كترتبط دراسة مشكمة المديكنية عمكما بطبيعة الظركؼ العالمية التي 

شكميا النظاـ االقتصادم العالمي، كالذم بدأ يتحدد معالمو األكلى بعد الحرب العامية 

ث أساليبيا االحتكارية حينما تجاكزكا العالمية الثانية، كلجكء الدكؿ المتقدمة الستحدا

 .2االحتكارات االستعمارية القديمة

كما ال يمكف فيـ مؤشر الديكف كأحد المعٌكقات الخارجية لمتنمية، دكف دراسة كاقع عمميات 

كسياسات التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية في نفس الكقت حيث أصبحت الديكف 

نمية في المجتمعات المختمفة بما أفرزت تفاقـ عكامؿ الفقر، تعترض عمميات كسياسات  الت

كالبطالة، كقمة النمك االقتصاد، كالدخؿ الفردم كالقكم كغيرىا مف المظاىر التي تقؼ حاجزا 

 3أماـ تحقيؽ عممية التنمية.

قات الداخمية:  2  المعو 

معٌكقات تكاجو عمميات التنمية بعض المعٌكقات بعضيا اجتماعي، إلى جانب بعض ال

 االقتصادية كاإلدارية كمف ىذه المعٌكقات ما يمي:
                                                             

(1)
 جمٌل جرٌسات، إدارة التنمٌة العربٌة فً ظل السٌاسة الالمنهجٌة، مرجع سابق ، 
(2)

 .42، ص 1998حسٌن عوض هللا، االقتصاد الدولً، الدار الجامعٌة، بٌروت،  
(3)

 .62، ص 2000عبد هللا محمد عبد الرحمن، دراسات فً علم االجتماع، دار النهضة العربٌة، بٌروت، 
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 عدم التكامل في التنمية:-1

يشير مفيـك التكامؿ إلى أف تسيير التنمية في مختمؼ القطاعات بطريقة متكازنة ، كلذا مف 

الصعب أف لـ يكف مف المستحيؿ تنمية الصناعة مثبل بدكف تنمية التعميـ ، كما يعني 

يـك شامؿ يكجو خطة التنمية كميا، كال ييدؼ التكامؿ  في  التنمية كالتنسيؽ التكامؿ كجكد مف

بيف الجيكد المبذكلة فحسب ، إنما ييدؼ إلى صير تمؾ المجيكدات في بكتقة كاحدة ،  كفي 

 إطار فمسفة مكحدة ارتضاىا المجتمع.

 االجتماعية السائدة:القيم  -1

كرا ىاما في تككيف البناء االقتصادم ككذلؾ مف  المتعارؼ عميو أف القيـ االجتماعية تمعب د

االجتماعي كالثقافي كالسياسي لممجتمعات فيي اإلطار المرجعي لمسمكؾ الفردم ، كىي القكة 

الدافعة لمسمكؾ الجمعي، كتحتاج عمميات التنمية إلى أنماط سمككية جديدة بالتالي تحتاج إلى 

لطريؽ الصحيح، كلذا كمما كانت  القيـ قيـ جديدة تدفع إلى أىداؼ التنمية كتقكدىا إلى ا

االجتماعية جامدة كمختمفة كاجيت برامج التنمية عقبات شتى في التنفيذ، كمف القيـ 

كالمعايير التي تعكؽ التنمية ما يمي عمى سبيؿ المثاؿ: االنعزالية كالتكاكؿ ، عدـ تقديس 

ـ تقدير الكقت كغيرىا مف العمؿ كقيمة، عدـ اإليماف بالجديد كالتخٌكؼ مف المستحدثات، عد

 .القيـ األخرل

 

 

                                                             
خطٌط االجتماعً، دار المعرفة للمزٌد الطالع فً هذه النقطة: انظر: كتاب محمد عاطف عنٌت، محمد على محمد، فً دراسات التنمٌة  والت 

 .189، ص 145الجامعٌة، مصر، ص 
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قات اإلدارية و-3  التخطيطية المعو 

إٌف التخطيط في حقيقة األمر يسيؿ تنسيؽ الجيكد كالعمميات اإلدارية التي تقـك بيا األجيزة 

الحككمية لتنفيذ البرامج كالمشركعات، تكظيؼ كتمكيؿ المكارد البشرية كالمالية لخدمة أغراض 

. حيث إدارة التنمية عممية غاية في الصعكبة في حيف تشير 1نمية كمتابعة تنفيذىاكأىداؼ الت

المشكمة اإلدارية في المجتمعات النامية إلى أٌف ىناؾ قصكرا أك تخٌمفا في أساليب العمؿ 

اإلدارم ، يحكؿ دكف تحقيؽ اإلفادة القصكل مف االستغبلؿ المكارد المتاحة قكميا، كتمثؿ 

 دارية في المجتمع ما يمي:مظاىر المشكمة اإل

 عدـ كاقعية األىداؼ. -

 البطء الشديد في اإلجراءات اإلدارية. -

 .عدـ التكامؿ في التنمية كىك ما أشرنا إليو في العنصر السابؽ -

 . عجز كفايات اإلدارية المؤىمة كالقادرة عمى تحمؿ مسؤكليات التنمية  -

ية إلى خارج المجتمع أك في كثير مف القطاعات اإلنتاجتسرب العمالة الماىرة   -

 2بعيدا عف مجاالت تخصصيـ كمياراتيـ.

 تجاىل المشاركة الشعبية: -4

إذا كانت التنمية تقـك عمى عنصريف  ىاميف أحداىما مجيكدات الحككمة، كاآلخر مجيكدات 

أفراد المجتمع ، فإنو مف الخطكرة أف تسير التنمية عمى عنصر كاحد يتمثؿ في مجيكدات 

ف ىذه األخيرة كحدىا ال يمكف أف تقـك  بكؿ متطمبات التنمية، كعممياتيا كلذا الحككمة ، أل

                                                             
(1)

 .158عبد الهادي الجوهري، دراسات فً التنمٌة االجتماعٌة، مرجع سابق ،  ص 
(2)

 .85أحمد مصطفى خاطر، تنمٌة المجتمعات : نموذج المشاركة " دار المعرف اإلسكندرٌة ، ص  
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كاف مف الضركرم  المساىمة كالمشاركة الشعبية في كضع كتنفيذ الخطة، كالمعركؼ أف 

رادة مف الذيف يحدثكنو أك يتأثركف بو  التغيير المنشكد ال ينجح إال إذا تـ عف رغبة كاقتناع  كا 

لمشاركة التشعبية في كضع الخطة كتنفيذىا تعتبر قمة الممارسة باإلضافة إلى أف ا

 الديمقراطية لمحرية بجانبييا السياسي  كاالجتماعي، كىذا ىك جكىر العممية التنمكية.

بالرغـ مف قيمة اشتراؾ المكاطف في العممية التنمكية عبر مختمؼ مراحميا المختمفة كجعمو 

مجتمعات تتجاىؿ حككماتيا اشتراؾ ىذا الطرؼ ،  كىك طرفا فاعبل فييا إال أف الكثير مف ال

الشيء الذم أحدث قصكرا في التنمية كجعميا تكاجو جممة مف العقبات كاألزمات كغياب إرادة 

التنمية لدل المكاطف كتطكره مف بعض المشاريع ، كعدـ تعاكف الحككمة فييا لككنو ببساطة 

 لـ يكف طرفا في كضع خطة التنمية.
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 : مجاالت الدراسةأوال

  -االستبياف –أدكات جمع البيانات ثانيا: 

 : العينة ككيفية اختبارىاثالثا
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 :أوال : مجاالت الدراسة

  :المجال المكاني: 1

ى عٌينة بيف الجامعات الجزائرية حيث تكٌزعت أجريت الدراسة التي نحف بصدد إنجازىا عم

عمى أربعة عشر جامعة  منيا، الجامعات التابعة لمندكة الجيكية لمشرؽ ك مثمتيا جامعة 

سطيؼ ، أـ بكاقي ، جامعة قسنطينة ، تبسة ، كرقمة ك بسكرة  ، أما الجامعات التي تنضكم 

لجزائر، غرداية كاألغكاط ، أما تحت الندكة الجيكية لمكسط فقد مثمتيا جامعة البميدة ،ا

الجامعات التي تنضكم تحت الندكة الجيكية لمغرب فقد مثمتيا الجامعات التالية : جامعة 

 كىراف ، جامعة مستغانـ، المركز الجامعي بتمنراست ك جامعة أدرار. 

كبيذا لـ تقتصر دراستنا عمى مكاف جغرافي كاحد معيف بؿ تباينت كاختمفت عبر العديد في 

لجامعات الجزائرية بجياتيا الجغرافية األربعة ، ك ىذا االختبلؼ لـ يكف نابعا مف فراغ            ا

ك إنما تأتى مف خاصية كميزة المكضكع المدركس، كىك الشيء الذم سنحاكؿ تكضيحو عند 

 التطرؽ لعنصر عينة الدراسة ككيفية اختيارىا.

 :المجال الزمني: 2

في شأف ىذه النقطة، فيناؾ مف يرل أف المجاؿ الزمني لمدراسة يكجد اختبلؼ بيف الباحثيف 

يبدأ منذ اختيار الباحث لمكضكع دراستو إلى نياية انجازه، كىناؾ مف يرل غير ذلؾ، حيث 

يركف أف المجاؿ الزمني لمدراسة يبدأ منذ نزكؿ الباحث إلى الميداف إلجراء الدراسة التطبيقية 

                                                        إلى غاية استخبلص النتائج.     
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ك في دراستنا ىذه اتجينا نحك أصحاب الرأم الثاني بحكـ أنو األكثر شيكعا كاألكثر تداكال 

 بيف الباحثيف.

إلى غاية أكاخر شير  2011لقد استغرقت دراستنا الميدانية فترة امتدت مف شير نكفمبر 

 ذه الفترة إلى أربعة مراحؿ أساسية ىي كما يمي:، كيمكف تقسيـ ى2012مام 

 :المرحمة األولى

لقد تـ في ىذه المرحمة صياغة االستبياف كفؽ ما تمميو عمينا متطمبات الدراسة كانحصرت 

 .2011ىذه المرحمة بيف شير نكفمبر كديسمبر 

 المرحمة الثانية: 

اية أكاخر شير فيفرم إلى غ 2012لقد استغرقت ىذه المرحمة حكالي شيريف مف جانفي 

، كقد تـ فييا مناقشة االستبياف مع األستاذ المشرؼ كالكثير مف األساتذة قصد الخركج 2012

 بصياغة مقبكلة كتتماشى مع المكضكع المدركس.

 المرحمة الثالثة:

في ىذه المرحمة تـٌ تسميـ االستبياف لمجمكعة مف األساتذة الذيف يزاكلكف تدريسيـ 

رة قصد تكزيعيا عمى عينة مف طمبتيـ، كقد انحصرت ىذه المرحمة بيف بالجامعات المذكك 

 كاألسبكع الثاني منو. 2012األسبكع األكؿ لشير مارس 
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 المرحمة الرابعة:

تـ في ىذه المرحمة تبكيب البيانات كتحميميا كتفسيرىا لنصؿ بعدىا إلى نتائج الدراسة ، ك قد 

إلى  2012ر مف النصؼ الثاني مف شير مارس استغرقت ىذه العممية قرابة الثبلثة أشي

 .2012غاية األياـ األخيرة مف شير مام 

 :  المجال البشري                                       3

طالبا مكزعيف عمى أربعة عشر جامعة جزائرية، كسنتطرؽ  750تشكؿ مجتمع البحث مف 

 نا عف العينة ككيفية اختيارىا.إلى حصة كؿ جامعة مف ىذا العدد اإلجمالي أثناء حديث

 -االستبيان –ثانيا : أداة جمع البيانات

إف الباحث عند نزكلو إلى الميداف يككف بحاجة إلى جممة مف األدكات التي يستعيف بيا في 

جمع المعمكمات كالبيانات ذات الصمة كاالرتباط بالمكضكع الذم يدرسو، كتختمؼ أىمية 

بيعة البحث، إلى جانب خصكصية مجتمع البحث الذم االستعانة بيذه األدكات حسب ط

ستجرل عميو الدراسة، إلى جانب عنصر آخر يتعمؽ بطبيعة المعمكمات كالبيانات المراد 

الكصكؿ إلييا، كبيذا نككف أماـ ثبلثة عناصر محكرية تعد بمثابة مرجعا كمكجيا لمباحث 

 أثناء قدكمو الختيار أم أداة مف أدكات جمع البيانات.

األداة التي تـ االستعانة بيا في جمع المعمكمات التي نحف بحاجة إلييا ىي أداة  إف

االستبياف، التي ىي مجمكعة مف األسئمة التي تكجو لفرد أك مجمكعة مف األفراد بيدؼ 

 الحصكؿ عمى معمكمات حكؿ ظاىرة كمكضكع معيف.
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ع المعمكمات نابعا مف لقد كاف اقتصار دراستنا عمى أداة االستبياف كأداة منفردة في جم

خصكصية مجتمع الدراسة لككنو أخذ طابع االنتشار كالتكزيع بيف جامعات عٌدة، مما جعمو 

 غير مستقر في مكاف كاحد.

ىذا إلى جانب كجكد خصكصية أخرل ترتبط باألكلى تكمف في العدد الكبير ألفراد الدراسة 

كىك عدد ال يسمح معو في أغمب  فردا، 750المنتمي إلى ىذه الجامعات كالمقدر عددىـ بػ 

 األحياف إال المجكء ألداة االستبياف خاصة أماـ االلتزاـ بفترة زمنية محددة.

في البدايات األكلى أثناء صياغة االستبياف كصؿ عدد األسئمة فيو ثبلث كخمسكف سؤاال   

نو ثبلث تكٌزعكا عبر أربعة محاكر أساسية، كأثناء نقاشاتنا مع األساتذة األفاضؿ حذؼ م

 أسئمة ىي تباعا كاآلتي:

 يعٌبر المكاطنكف عف آرائيـ السياسية بػ: -1

 مف األمكر المحظكرة          بنكع مف القيكد     حرية كديمقراطية

حذؼ ىذا السؤاؿ بسبب كجكد مؤشرات أخرل ليا نفس الدالالت كالمضاميف التي يحمميا 

 ىذا السؤاؿ.

 جنة المسؤكلة عمى عممية تكزيع السكنات ؟ىؿ أنت عمى معرفة بأعضاء الم-2

حذؼ ىذا السؤاؿ لعدـ التصاقو بالبعد المراد دراستو بشكؿ مباشر، ألف طرح ىذا السؤاؿ 

 بيذه الصيغة، كأننا نيدؼ مف كرائو الكقكؼ عمى البعد المعرفي لمثقافة السياسية لمطالب.

 الدكؿ العربية؟ما ىك تقييمؾ لمستكل التعميـ في الجزائر بالمقارنة مع -3
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حذؼ ىذا السؤاؿ لككف أٌف اإلجابة عميو تفرض عمى المبحكث االستعانة ببعض األرقاـ 

كاإلحصاءات لمكقكؼ بشكؿ دقيؽ عمى كجو المقارنة، ألف اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ بدكف 

ىذه األرقاـ تبقى ببل معنى كليس ليا كزف عممي، كبما أٌننا نجرم ىذه الدراسة عمى أفراد 

ٌكعيف كتقيدكا بعامؿ الكقت إلرجاع االستبياف كاف عمينا لزاما أف نستغني عمى ىذا متط

 السؤاؿ.

كأثناء بداية تفريغ بيانات االستبياف تنازلنا عف جممة مف األسئمة التي رأينا فييا إٌما أٌنيا ال 

تخدـ المكضكع بصكرة مباشرة، أك أف ىناؾ بعض األسئمة يمكف دمج مضمكنيا مع أسئمة 

 رل، كاألسئمة المتنازؿ عنيا ىي كاآلتي:أخ

 ىؿ تطالع باستمرار الجريدة الرسمية؟ -1

 ال         نعـ                             

 ىؿ الحككمة تشجع المكاطنيف عمى مناقشة قضايا ىـ المختمفة مع مسؤكلييـ؟-2

 ال         نعـ                             

 ة الصحٌية لممرضى في المستشفيات العمكمية ىؿ ىي :الٌتكفؿ كالعناي -3

 ال أدرم         غير مرضية       مرضية

 لك الحظت نقائص في الخدمات الصحية بالمستشفيات العمكمية ىؿ تبمغ المسؤكليف:     -4

 ال         نعـ                              

 يا الحككمة في مجاؿ الصحة؟ىؿ أنت عمى معرفة باإلصبلحات التي تنتيج-5

 ال         نعـ                             
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 سكف كرثة         مؤجر     السكف الذم تقيـ فيو ىؿ ىك:  ممؾ -6

  غير مبلئـ                     السكف الذم تقيـ فيو ىؿ ىك: مبلئـ -7

 ت االجتماعية ىؿ ىي:حسب معمكماتؾ مف ىي الجية المسؤكلة عف تكزيع السكنا-8

 البمدية         الدائرة          الكالية

 حسب رأيؾ المؤسسات التربكية المتكاجدة في مكاف إقامتؾ:-9

 غير كافية  كافية                    

 ما ىك تقييمؾ لمخرجات المؤسسات التربكية )مستكل المتمدرسيف( ىؿ ىك:-10

 ال أدرم        غير مقبكؿ       مقبكؿ

 حسب تقديرؾ ىؿ العامؿ بالمؤسسات االقتصادية يمتـز بساعات عممو القانكنية؟ -11

 ال         نعـ                                 

 األجر الذم يتقاضاه العامؿ يتناسب مع القدرة الشرائية؟   -12

 ال         نعـ                                

 تؾ ىؿ أسعار ىذه المكاد مدعمة مف طرؼ الحككمة؟ حسب معمكما-13

 ال         نعـ                               

 األجر الذم يتقاضاه العامؿ يسمح لو بادخار جزء منو؟ -14

 ال         نعـ                              

 ىؿ الحككمة تعمؿ عمى تشجيع اإلنتاج المحمي؟-15

 ال         نعـ                              
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ىذا  33بحذؼ ىذه األسئمة كفقا لبلعتبارات المذككرة تكقفت أسئمة االستبياف عند العدد 

 (01باإلضافة إلى أسئمة البيانات األكلية المتعمقة بالمبحكث )انظر الممحؽ رقـ 

 ثالثا :عينة الدراسة وكيفية اختيارىا:

أحد العناصر الجكىرية في البحث، فإذا كاف شرط الٌدقة  تعتبر عممية اختيار مجتمع الدراسة

مف بيف الشركط المطمكبة كالضركرية في عممية التخطيط لمبحث كتصميمو مف أجؿ 

الكصكؿ إلى األىداؼ المحٌددة سمفنا، فإف ىذا الشرط يقتضي تكٌفره أثناء مرحمة اختيار 

كالتحديد ستككف لو عكاقب كخيمة مفردات مجتمع الدراسة، ألٌف أم خمؿ في عممية االختيار 

ال محالة عمى سيركرة البحث الذم يتمٌيز بيا ىذا األخير مف تناسؽ كتكامؿ في بناء مراحمو 

 المختمفة.

كلٌما كاف يصعب عمى الباحث أف يجمع بيانات دراستو عف طريؽ الحصر الشامؿ الذم 

ىذا الباحث إلى أسمكب يطٌبؽ عمى جميع أفراد المجتمع األصمي، فبل مفٌر إذف أف يمجأ 

المعاينة؛ كالتي تعني اشتقاؽ عينة مف المجتمع ككؿ شريطة أف تككف ممثمة لو، كىذا التمثيؿ 

ٌنما ينبغي أف يتكٌفر عمى معيار آخر ال يقٌؿ أىٌمية  ال ينحصر فقط في عدد أفراد العٌينة، كا 

كتحديدىا أف تتجٌسد فييا  عف ما سبقو، كالذم يتمٌثؿ أساسنا في كيؼ لمعينة التي تـٌ اختيارىا

 كؿ خصكصيات كمكاصفات مجتمع الدراسة بنسب متساكية.

باعتبار أٌف الثقافة السياسية لممكاطنيف ليست كاحدة لككنيا ذات خاصية التمٌيز كالتٌنٌكع مف 

فئة إلى أخرل، ك مف شريحة إلى أخرل، فالثقافة السياسية لدل المكٌظؼ ليست ىي نفسيا 

ذا أردنا التحديد أكثر فالثقافة السياسية لدل المكظؼ نفسو تختمؼ مف التي تمٌيز البطٌ  اؿ، كا 
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مكٌظؼ إلى آخر، كذلؾ حسب معايير عٌدة كمعيار األجر كالمكانة التي يشغميا كغيرىا. 

ا أف نمٌيز الثقافة السياسية لممنتخب الذم ينتمي إلى أحد أعضاء المجالس  كبيذا يمكننا أيضن

بمدية أك حتى النيابٌية، كبيف غيره مف المكاطنيف الذيف ال ينتمكف إلى المنتخبة الكالئية كال

 المجالس المذككرة كىكذا ... .

كأٌماـ ىذا التبايف كالتٌنٌكع مف جية، كطبيعة المكضكع الذم نحف بصدد دراستو كاألىداؼ 

ختيار المسٌطرة لو مف جية أخرل، يتحتـٌ عمينا أف نتحٌمى بالمكضكعية كالحذر عندما نريد ا

عٌينة دراستنا، فبل عمينا اختيار مف يمثٌمكف الحككمة كيشٌكمكف جزءن ال يتجٌزأ منيا بتكٌلييـ 

المناصب كالمسؤكليات، بحجة أٌف إجاباتيـ تصٌب في االٌتجاه المكجب في الغالب، كىك 

الٌشيء الذم قد يفضي إلى أف تككف نتائج الدراسة ال تعٌبر عف الكاقع بكؿ مكضكعية 

كما انو ال يجب عمينا اختيار عٌينة مف المعارضيف لمحككمة ككؿ ما يٌتصؿ بيا، كصدؽ، 

جاباتيـ ستٌتخذ منحى السمب في كؿ شيء حتى كلك كاف األمر غير  كذلؾ ألٌف آراءىـ كا 

كذلؾ، كىك ما يجعمنا أماـ تناقض كاضح بيف ما ىك معٌبر عنو كما ىك كائف بالفعؿ. 

الكصكؿ إليو منذ بداية البحث كجب عمينا اختيار عٌينة  كلبللتزاـ بالمكضكعية كيدؼ نرمي

تككف إجاباتيا تعٌبر عف كاقع التنمية في مجتمعنا كعف ما ىك مكجكد بالفعؿ بنظرة متكازنة، 

لككنيا شريحة محايدة نكعنا ما، فبل ىي معارضة كال مؤٌيدة تمامنا، مثمما سمؼ الذكر عنو. 

لى جانب ىذا الٌسبب كليذا السبب لجأنا إلى شريحة الطمبة  الجامعييف دكف غيرىـ، كا 

الجكىرم في اختيار مجتمع الطمبة، فإنو ثٌمة العديد مف التٌبريرات التي جعمتنا نميؿ إلى ىذه 

 الشريحة دكف غيرىا كىي كاألتي:   
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طبيعة البنكد التي يتضٌمنيا االستبياف مف حيث المفاىيـ كالمصطمحات التي تستدعي  -

 ذكم مستكل تعميمي يؤىميـ لئلجابة عنيا.بالضركرة أفرادنا 

اختيار شريحة الطمبة يتيح لنا فرصة تكزيع أكبر عدد ممكف مف االستبيانات في فترة  -

 كجيزة لسبب تكاجدىـ في قاعات التدريس أك المدرجات المخٌصصة لممحاضرات.

تكاجد العديد مف زمبلء التدريس في مختمؼ الجامعات الجزائرية جعمنا معو نقـك  -

بتكسيع دائرة تكزيع االستبياف عمى عٌدة جامعات، إيماننا مٌنا بأٌنو ٌكمما استطعنا تكسيع دائرة 

تكزيع االستبياف عمى أكبر عدد مف الكاليات المختمفة كٌمما اقتربنا مف المعالجة المكضكعية 

 أكثر لممكضكع.

لذم يقتضي لزكمنا فترة بما أٌف االستبياف الذم قمنا بإعداده يتمٌيز بطكؿ بنكده نسبيًّا، كا -

مبحكثيف لئلجابة عنو، كىك ما فرض عمينا في نفس الكقت أف ال نعتمد عمى معٌينة لم

الطريقة التي يقـك فييا الباحث بنفسو مؤل إجابات  المبحكثيف، لككف أٌف ىذه الطريقة 

تتطٌمب مساحة كاسعة جدًّا مف الكقت، خاٌصة أماـ رغبتنا في تكسيع عدد العٌينة، كىك ما 

الطمبة كمبٌرر آخر، كذلؾ لككننا نحف كزمبلؤنا في التدريس  جعمنا نمجأ إلى اختيار شريحة

قريبكف مف الطمبة بشكؿ دائـ تقريبنا، كىك ما يسمح لنا بتكزيع االستبياف عمييـ كتركو ليـ 

 لفترة معٌينة مف الكقت مف أجؿ اإلجابة عنو مف جية، كضماف إرجاعو لنا مف جية أخرل.

نة الدراسة فإٌنو مف المؤٌكد أٌف جممة التبريرات التي إذا أردنا الحديث عف كيفية اختيار عيٌ 

تطٌرقنا إلييا آنفنا تعطينا صكرة كلك غير صريحة أٌف نكع العٌينة التي تـٌ اعتمادىا في دراستنا  

 فقد اختيرت بطريقة عمدية قصدية كىي العٌينة التي تدخؿ ضمف المعاينات غير االحتمالية.
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الذم نشير بو إلى مجتمع الطمبة محٌدد كمعمكـه مسبقنا      عمى الرغـ مف أٌف مجتمع البحث ك 

كىي الخاٌصية التي تمٌكننا مف االستعانة بأحد عٌينات المعاينات االحتمالية، إاٌل أٌف طبيعة  

الدراسة التي ألزمتنا أف تككف العٌينة ممثٌمة ألكبر عدد ممكف مف الجامعات الجزائرية لتككف 

تصطبغ بالصبغة المكضكعية بمستكيات مرتفعة كانت أحد اإلجابات المتحٌصؿ عمييا 

 المعٌكقات بعدـ االستعانة بتمؾ العٌينات.  
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 ( : يوضح بيانات عامة حول المبحوثين.01)دول رقم ج

 %النسبة  التكرار  

 التخصص

 14.93 112 بيأدب عر 
 18.93 142 عمـك قانكنية
 14.13 106 عمـ النفس

 12.40 93 عمـ االجتماع
   

 المستوى

 18.93 142 ثانية
 51.60 387 ثالثة
 12.53 94  رابعة

 16.93 127  أكؿ ماستر
 

 السن

20-22 132 17.60 
23-25 449 59.86 
26 -28   121 16.13 
 06.40 48 سنة 28كبر  مف  أ

 

 الجنس
 34.80  261 ذكر 
 65.20  489 أنثى
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   التكرار %النسبة
 عمـك سياسية      86 11.46

ص
ـص

ــخـ
الت

 

 إنجميزية  79 10.53
 عمـك اقتصادية  39 05.20
 فرنسية  37 04.93
  ىندسة ميكانيكية  30 04

  ىندسة مدنية  25 03.33
 بسكرة 150 20

 اإل
ـان

كـــــــ
م

ــــة
ـامـ

قـــ
 

  

 كرقمة  113 15.06
 الجزائر  50 06.66
 البميدة  40 05.33
 كىراف 50 06.66
 مستغانـ  28 03.73
 الشمؼ  01 0.13
 غميزاف  01 0.13
 قسنطينة  46 06.13
 سطيؼ  50 06.66
 تبسة  50 06.66
 أـ البكاقي  50 06.66
 األغكاط  50 06.66
 رداية غ 25 03.33
 تمنراست  25 03.33
 أدرار  30 04
 اليزم  07 0.93
 سكيكدة  02 0.26
 برج بكعريريج  02 0.26
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ك ذلؾ  اإلناث،مف خبلؿ الجدكؿ أعبله يتضح أف أغمب أفراد العينة الدراسة تضمنت شريحة 

ة % فئ34.80ػ % في حيف مثمت النسبة المتبقية المقدرة ب 65.20بنسبة قدرت بػ : 

 الذككر .

 لصالح اإلناث في مجتمع دراستنا ال يمكف رده لمحض الصدفة  الفرؽ في نسبة الجنس إف

نسبة النجاح الدراسي لئلناث في المجتمع الجزائرم تفكؽ نسبة الذككر في أف  ك ذلؾ العتبار

ذا حاكلنا مثبل النظر إلى عدد المسجميف مف الجنسيف في مختمؼ إف ، مجمكعيا العاـ

نسبة الطالبات مرتفعة بكثير بالنسبة لمطمبة أف ت الجزائرية في سنكات مختمفة لكجدنا الجامعا

، فنسبة اإلناث إلى الذككر في االلتحاؽ بالتعميـ العالي في الجزائر كاف عمى الشكؿ  الذككر

 : 1اآلتي 

 2010 2009 2007 السنة

 146 144 140  %النسبة 

 

تفسير السبب في عدـ التكازف  عندقؼ أف نؿ بساطة مف خبلؿ ىذه األرقاـ يمكف معيا بك  

مف عدد المسجميف  رتفاعاعبلكة عمى ، في نسب اإلناث بالنسبة لمذككر في الجامعات 

آخر يمكف االستناد إليو كتفسير لتفاكت  عتباراثمة ىناؾ أف نجد  ،اإلناث بالمقارنة بالذككر

     عمى مبلحظتنا الميدانية كأساتذة  ىذا االعتبار الذم يعتمد أساسا، النسب بيف الجنسيف

                                                             
1- http://data.albankaldwali.org: avril 2012 , à 17:30 

http://data.albankaldwali.org/
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نسبة حضكر اإلناث في المحاضرات أك الحصص التكجييية تفكؽ  أفك الذم يقـك عمى 

 غمب األحياف .أنسبة الذككر بكثير في 

ك نسبة حضكرىـ لمدركس  ، قؿ مف جيةأنسبة تسجيؿ الذككر في الجامعات أف مف  انطبلقا

ف تكزيع النسب المدرجة في الجدكؿ أعبله أنؤكد ب يجعمنا، ك المحاضرات مف جية أخرل 

 طبيعية جدا .

الفئة الثانية التي تتضمف أفراد الدراسة الذيف أف بانتقالنا إلى بيانات سف المبحكثيف نجد 

%  59.86عمى نسبة حيث قدرت ب أسنة ىي التي حققت  25-23يتراكح أعمارىـ ما بيف 

ك تأتي ، سنة 26دراسة الذيف يفكؽ أعمارىـ % أفراد ال 22.53في حيف شكمت ما نسبتو 

 سنة.  22-20في الترتيب األخير التي تمثؿ فئة الذيف أعمارىـ ما بيف  % 17.60نسبة 

رسكف في الجامعات المذككرة طمبنا منيـ عند تسميمنا االستبياف لؤلساتذة األفاضؿ الذيف يدَّ 

ف عامؿ السف يعتبر ، ك ذلؾ ألكبر سنا أثناء عممية تكزيع االستبياف األيؿ الطمبة ضتف

فتجربة األفراد ، عنصرا لو حيز كبير مف األىمية في المكضكع الذم نحف بصدد دراستو 

 قؿ منيـ سنا ك ىكذا ........أسنة يختمؼ نكعا ما عف أكلئؾ الذيف  24الذيف يفكؽ سنيـ 

طمبة المقبميف عمى ك بناء عمى ىذا قاـ ىؤالء األساتذة بتكزيع االستبياف بدرجة كبيرة عمى ال

ك ىـ الذيف شكمكا  (ؿ.ـ ؿ )التخرج سكاء كانكا ضمف الطمبة الذيف يدرسكف النظاـ الجديد

أكلئؾ الذيف يدرسكف السنة الرابعة جامعي  ضمف النظاـ ، أك    % 51.60عمى نسبة بػ أ

ك بذلؾ تككف  % 12.53قؿ نسبة في الجدكؿ بػ أك ىـ مف حقؽ ، القديـ ) الكبلسيكي( 

فقد  % 16.93أما نسبة ، % 64.53نسبة اإلجمالية لمطمبة المقبميف عمى التخرج مقدرة بػ ال
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 األدب العربي  اإلنجميزية  مثمت الطمبة الذيف يدرسكف سنة أكؿ ماستر في تخصصات

 اليندسة الميكانيكية ، عمـك قانكنية.

أما  ،جامعيالطمبة الذيف يدرسكف في مستكل الثانية  %  18.93في حيف تضمنت نسبة 

فقد ، تخصصات الطمبة فقد تكزعت عمى مختمؼ العمـك المتكفرة في الجامعات الجزائرية

             ، ك عمـ االجتماع  الطمبة الذيف يدرسكف في شعبة عمـ النفس % 26.53حققت نسبة 

مثمت الطمبة الذيف يدرسكف في شعبتي العمـك القانكنية ، ك العمـك   %30.39ك نسبة 

تكزعت بيف الطمبة الذيف يدرسكف المغة اإلنجميزية ، الفرنسية   % 15.46سية ، ك نسبة السيا

                 فقد تضمنت طمبة األدب العربي ، في حيف مثمت نسبة  % 14.93أما نسبة 

فقد تكزعت بيف طمبة اليندسة  % 07.33أما نسبة  ،طمبة العمـك االقتصادية % 05.20

ك طمبة اليندسة ، كف دراستيـ في جامعة فرحات عباس بسطيؼ المدنية الذيف يزاكل

 .مستغانـ بالميكانيكية الذيف يدرسكف في جامعة الحميد بف باديس 

نا أثناء تفريغ تستكقفإلى نقطة ميمة ا نشيرجدر بنا يتنتقؿ إلى عنصر آخر أف قبؿ 

حيث الحظنا  ،التي تتعمؽ أساسا عف بيانات الجنس ك تخصصات مجتمع البحثاالستبياف ك 

ىناؾ أف لككف لبية منيا شريحة اإلناث ، ك ىذا تتضمف الغا % 68.38نسبة تتجاكز  أف 

كاألدب العربي ك المغات  :  تخصصات في الجامعة يمتحؽ بيا نسبة كبيرة جدا مف اإلناث

ىذه التخصصات المذككرة آنفا تكاجدت أف ك عمـ النفس ك عمـ االجتماع ، ك ما دامت 

ىك الشيء الذم جعؿ نسبة اإلناث في بيانات الجنس تتفكؽ عمى ، دراسة ضمف عينة ال
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ك بيذا نككف قد أضعنا نقطة أخرل العتبارات السابقة التي  ،نسبة الذككر بقرابة الضعؼ

 .حاكلنا مف خبلليا الكقكؼ عمى سبب التفاكت بيف نسبة اإلناث ك الذككر في مجتمع دراستنا

ىـ أالمبحكثيف حكؿ مكاف إقامتيـ فنجدىا قد تكزعت عمى  أما النقطة المتعمقة ببيانات  

ىذه ا يتعمؽ بالكيفية التي عمى ضكؤىا كجدت مك في، المدف مف حيث المكقع ك المكانة 

عف عينة الدراسة )أنظر مطمب العينة ك كيفية نفسنا قد تطرقنا إلييا عند حديثنا أالمدف نجد 

 اختيارىا في الجانب الميداني( .

قصد بيا مدينة الجزائر نالتي ك  طمبة المدف الكاقعة في الشماؿ % 11.99ت نسبة لقد مثم  

مثمت المدف الكاقعة في الغرب الجزائرم ك ىي مدينة  %10.66ك البميدة ، في حيف نسبة 

باإلضافة إلى طمبة يقيمكف في مدينة الشمؼ ك غميزاف الذيف يدرسكف في ، كىراف ، مستغانـ 

مثمت مدف الشرؽ ك ىي  % 25.64نسبة ، أما  دسة ميكانيكيةجامعة مستغانـ تخصص ىن

ىناؾ مف أف ك باإلضافة إلى ىذه المدف نجد ، سطيؼ ، قسنطينة ، أـ البكاقي ، تبسة 

ك كذلؾ مدينة برج بكعريريج بنفس النسبة ، % 0.26الطمبة مف يقيـ بمدينة سكيكدة بنسبة 

ف يزاكلكف دراستيـ يفي المدينتيف األخيرت الطمبة الذيف يقيمكففإف  ك لئلشارة ، % 0.26أم 

        ألعمى المقدرة اأما النسبة ، في المدرسة الكطنية لؤلساتذة بقسنطينة تخصص أدب عربي 

 الجنكب الجزائرم ك تجدر اإلشارةفي مدف قيمكف فقد مثمت الطمبة الذيف ي % 53.31:بػ 

لكف دراستيـ في جامعة كرقمة  ك القميؿ يزاك  يـمعظم ف الطمبة الذيف يقيمكف في كالية اليزمأب

 منيـ في جامعة تمنراست.
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تبياف أفراد مجتمع الدراسة مف حيث مكاف اإلقامة بيف شماؿ الجزائر ك جنكبيا مف جية  إف

ك شرؽ الجزائر ك غربيا مف جية أخرل ، ك كذا التبايف داخؿ نطاؽ المدينة نفسيا مف 

مف مدينة ما يتكزعكف مف المؤكد عمى عدد المقيميف في أف كجية نظر أخرل باعتبار 

مف أفراد الدراسة يقيمكف في  % 6.66ف نسبة أفقكلنا مثبل ، الدكائر ك بمديات ىذه المدينة

         ف ىذه النسبة تتكزع عمى دكائر ك بمديات عيف كلماف ،العممة ، عيف أزاؿ إمدينة سطيؼ ف

حدل إنة بسكرة ألننا سنجد مف يقيـ في ك غيرىا ،... ك نفس األمر كذلؾ بالنسبة إلى مدي

           سيساعدنا عمى إعطاء صكرة، دكائرىا ك بمدياتيا كأكالد جبلؿ ، سيدم عقبة ، أكماش

العمؽ لمكاقع الفعمي لمتنمية في الجزائر في مختمؼ  ك مف ىؤالء الطمبة تتسـ بالشمكؿ ك نظرة

 جكانبيا سكاء كانت سياسية ، اقتصادية أك اجتماعية.

 يبين موقف المبحوثين من المشاركة في االنتخابات : (2جدول رقم )

 %النسبة  التكرار المكقؼ مف المشاركة

 34.26 257 نعـ

 ال

 53.28 389 عدـ االقتناع بأىمية المشاركة

 08.35 61 عدـ كجكد احد المقربيف ضمف المترشحيف

 04.65 34 يف  عدـ االقتناع ببرامج المنتخب

 33.69 246 شيء آخر

 100 730 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجم

                                                             

، ك ال 493االنتخابات المقدر عددىـ بػ  يعبر عف تكرارات إيجابيات المبحكثيف الذيف لـ يشارككا في 730المجمكع    
  يعبر عف العدد اإلجمالي لمعينة
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 تـ الختيار مف يمثميـ ك تكف االنتخابات ىي عممية صنع القرار ك التي يقـك بيا المكاطن إف

االنتخابات الديمقراطية عند  يحتؿ مفيـك، ك  ىذه العممية بكاسطة التصكيت أك االقتراع

 جوزيف عرؼأف ك ذلؾ منذ ، الكثير مف الباحثيف مكقع الصدارة في النظـ الديمقراطية

ستطيع األفراد مف خبلليا يمجمكعة مف اإلجراءات التي " الديمقراطية عمى أنيا  شومبتر

 .1"رة المشاركة في عممية كضع القرارات السياسية عف طريؽ التنافس في االنتخابات ح

رفت الجزائر بعد االستقبلؿ عدة انتخابات ال سيما منيا المصادقة عمى التعديبلت التي لقد عى 

ة ك لكف ػالس البمدية ك الكالئيػختيار النكاب أك أعضاء المجإلأك  ،أجريت عمى الدستكر 

ترة كىي الف معالمو إال في أكاخر الثمانيات ت بالمعنى الديمقراطي لـ تتضحمفيـك االنتخابا

كفتح المجاؿ لممشاركة السياسة بكؿ  التعددية الحزبية  في الجزائرداية  التي يقابميا ب

 ديمقراطية .

            عممية مشاركة المكاطنيف في عممية االنتخابات سكاء لمترشح لتقمد المناصب القيادية إف

نجاح العممية أك لممشاركة بعممية التصكيت مف األمكر التي تساعد عمى ، ك المسؤكليات

 نجاح االنتخابات في يا بىـ المعايير التي يؤخذ أمف  ك لعؿٌ ، االنتخابية في أم مجتمع 

ىك معيار نسبة مشاركة المكاطنيف في  – الديمقراطية النزييةطبعا ىنا نشير لبلنتخابات  -

داقية كمما زادت مص، نو كمما ارتفعت نسبة المشاركة أك ىك ما يعني ، العممية االنتخابية 

 االنتخابات ك أصبحت ليا معنى ك العكس صحيح.

                                                             
1Joseph.Schumpeter:  capitalism . Socialism .and democracy (new york, harpe) P ,259. 
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المدرجة في الجدكؿ أعبله  النظر لمنسب إف الحديث عف المشاركة في االنتخابات يقكدنا إلى

التي تعبر عف مكقؼ مبحكثينا مف المشاركة في االنتخابات التي شيدتيا الجزائر في الفترات 

نيـ شارككا أمف المبحكثيف عبركا ب % 34.26نسبة أف السابقة ، ىذه األخيرة التي أفرزت 

لسنة ك انتخابات جكاف ، 2009السيما االنتخابات الرئاسية لعاـ ، في االنتخابات السابقة 

 ك انتخابات نكفمبر الخاصة بالمجالس الكالئية ك البمدية.، الخاصة بالتشريعات 2007

كثر أ فأحيث  بحثنا،ة بالتحديد راجع لخصكصية عين 2007رنا عمى انتخابات ااقتص إف

ك ىك ما يعني حتما  ، سنة عمى األكثر 26مف مبحكثينا ال يتجاكز سنيـ  %77.46مف 

 .عدـ مشاركتيـ في االنتخابات التي سبقت ىذه السنكات بحكـ عامؿ السف

أجريت في الجزائر ، يجعمنا في االنتخابات التي  االتمعف في نسبة المشاركة لمبحكثين إف

ه النسبة ضئيمة نكعا ما بالمقارنة مع النسبة اإلجمالية ، ك لكف مع ىذا ف ىذأب ؼشكنست

ف أىمية النسبة طبيعية جدا ، ك ىذا لككف نسبة المشاركة أنؤكد في ىذا االتجاه بأف يمكننا 

ىناؾ أف ك األكثر مف ذلؾ ، % 40في ىذه االنتخابات التي اشرنا إلييا لـ تتعدل نسبة 

ك بيذا تككف نسبة ، % 10ك أخرل لـ تتعدل ، %5ة المشاركة كاليات لـ تتعدل فييا نسب

 المشاركة لدل مبحكثينا غير بعيدة عف الكاقع الذم شيده المجتمع الجزائرم في تمؾ الفترة.

إذا تجاكزنا النسبة المعبرة عف مشاركة بعض أفراد دراستنا في االنتخابات السابقة لمحديث 

ألنيا ، ة سنجدىا تصؿ إلى ضعؼ النسبة األكلىلمشاركعف النسبة التي تعبر عف عدـ ا

ف المنطؽ إفي مسببات العزكؼ عف المشاركة ف غكصال ناذا حاكلإك ، %65.73قدرت ب 

ك التي تمثؿ عدد  المذككرة،مف النسبة  %11.46نستثني مف البداية سنة أف يفرض عمينا 
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اء مرحمة االنتخابات لـ أفراد الدراسة الذيف ال يممككف بطاقة الناخب أصبل لككف سنيـ أثن

 يقدرك ، ك ىك ما ال تسمح ليـ الحصكؿ عمى البطاقة قانكنيا ، سنة  18يصؿ سنيـ إلى 

 فردا. 86 ػعدد ىؤالء ب

ذا كاف المنطؽ يفرض عمينا استثناء ىذه النسبة أثناء بداية التحميؿ عف عزكؼ أفراد إك 

ف إف  لبطاقة الناخب لصغر سنيـالدراسة عف المشاركة في االنتخابات بحجة عدـ امتبلكيـ 

ك ال يمكننا تجاىميا ، فرز لنا إشكاالت أخرل كجب عمينا التكقؼ عندىا بقكة أىذا المنطؽ 

ف ىذه اإلشكاالت تطرح كرائيا عدة تساؤالت ال يمكف اإلجابة عنيا حاؿ مف األحكاؿ أل أمب

جاكز إجاباتيـ بعدـ دكف إقناع ، إذ كيؼ نجد تفسير ألفراد تبأك ربما تقدـ إجابات ليا 

ذكره إلى اختيار عدـ االقتناع بأىمية المشاركة أامتبلكيـ لبطاقة الناخب في خانة شيء آخر 

ال نيـ  في سف ف عدـ كجكد بطاقة الناخب مبررا كافيا ألأبالرغـ مف ،  في خانة أخرل

 المشاركة في االنتخابات أصبل.   بيسمح ليـ 

مبحكثينا في االنتخابات ىك عدـ االقتناع بأىمية مف األسباب التي جعمت عدـ مشاركة 

ىذا %53.28عمى مف بيف النسب اآلخريف ك ذلؾ بػ أىك السبب الذم حقؽ ك ، المشاركة 

ع في المقاـ ف عدـ المشاركة يرجأتضمف أفرادا عبركا ب %08.35باإلضافة إلى كجكد نسبة 

 . حد المقربيف مف المترشحيف لبلنتخاباتأاألكؿ إلى عدـ كجكد 

كانت ىذه النسبة قميمة بالنظر إلى النسبة األكلى ك لكنيا معبرة أيضا عف ما يجرم في  إفك 

عنصر العصبية ك الكالء مف العناصر التي تدخؿ  أفإذ ، الكاقع أثناء المناسبات االنتخابية

غمب األحياف أفي حسابات العممية االنتخابية ، ك ىك ما يؤدم بالكثير مف المكاطنيف في 
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 قتناعيـكال يا ػيـ الشخصية بالمشاركة في حد ذاتػشاركة في االنتخابات ال بسبب قناعاتالم

 ك ال بقناعاتيـ الشخصية باألحزاب ، بالبرامج المعدة ك المطركحة مف طرؼ المترشحيف

حد المقربيف مف األصدقاء أك األقارب أك أبقدر ما كاف السبب في كراء المشاركة ىك كجكد 

 عض بالعرش.ما يسمى عند الب

إلى جانب ما تقدـ مف أسباب ىناؾ البعض مف أفراد العينة كاف السبب في عدـ مشاركتيـ 

ك ذلؾ ألنو في الفترة  ، في االنتخابات راجع لككنيـ لـ يككنكا مقتنعيف ببرامج المترشحيف

التي تسبؽ يـك االنتخاب ك المقدرة بحكالي شير يقـك المترشحيف سكاء كانكا ىؤالء 

أك ينتمكف إلى أحزاب معينة بتقديـ برامجيـ التي تككف بمثابة ، حيف ضمف قكائـ حرة المترش

ك أثناء تقديـ ىذه البرامج مف ،  زىـ في االنتخاباتك أىداؼ يسعكف لتجسيدىا ميدانيا بعد ف

في الكقت  أنوكما ، طرؼ المترشحيف حتما سيجدكف ما يؤيدكنيـ ك يتفقكف معيـ في برامجيـ

طدمكف بمف يرفض ك ال يقتنع بما قدمكه ك طرحكه مف برامج في حممتيـ نفسو حتما سيص

 االنتخابية.

أما عف السبب اآلخر الذم كاف كراء عدـ مشاركة أفراد دراستنا في االنتخابات فقد عبرت 

  ال تكجد شفافية في االنتخاباتأنو التي رأل ممف ينتمكف ضمنيا ب % 21.91عنو نسبة 

ف األمكر محسكمة أات المكاطنيف ليس ليا أىمية تذكر العتقادىـ بك أضافكا كذلؾ بأف أصك 

 .شيئا ك ىك ما جعؿ مشاركتيـ مف دكنيا ال يؤثر في األمر، سمفا 

                                                             

ك ىي النسبة التي تكزعت بيف أفراد العينة بأنيـ ال  ،% 33.69حققت خانة شيء آخر المدرجة في الجدكؿ نسبة  
 . % 22.23ىذا باإلضافة إلى إيجابيات النسبة المذككرة   % 11.46بػ بطاقة الناخب ك المقدرة نسبتيـ يممككف 
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ك قبؿ مغادرة التعميؽ عمى النسب المدرجة في ىذا الجدكؿ نريد تسميط الضكء عمى نقطة 

ك ىي  ، رككا في االنتخاباتيا مف النسب المعبرة عف أكلئؾ الذيف لـ يشالمحكرية تـ استبل

ف التمعف ك التدقيؽ إبالرغـ مف تبايف ك اختبلؼ أسباب عدـ المشاركة بالنسبة لمبحكثينا فأنو 

ال ك ىك عدـ أف في مجمكعيا ينحصر في عامؿ كاحد أفي ىذه األسباب يمكننا مف التأكد ب

مشاركة في مرافضيف الل% مف المجمكع الكمي 100االقتناع بأىمية المشاركة بنسبة 

بما فييا نسبة المعبريف عف عدـ امتبلؾ بطاقة الناخب لككنيـ لـ يكتفكا بيذا ، االنتخابات 

لمدرجة الخاصة بالتعميؿ عف سبب بؿ قامكا باختبار الخانة األكلى مف االختيارات ا، السبب 

ر عف ال سيما أثناء كجكد قطيعة مرتفعة بغض النظ، المشاركة في العممية االنتخابية  ـعد

 أسباب ذلؾ يعتبر معكقا ك مؤشرا سمبيا لقياس التنمية السياسية .

 شكل المشاركة في االنتخابات  يوضح ( 03جدول رقم )

 %النسبة  التكرار شكؿ المشاركة

 92.53 694 مشاركة تمقائية 

 07.46 56 مشاركة إلزامية 

 100 750 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع 

 

ك الحديث عف الديمقراطية ،  تعد الديمقراطية حجر األساس ك القاعدة األساسية لمتنمية

           يتطمب منا كضع ىذا المصطمح في مكانو البلئؽ خاصة أننا في زمف مممكء بالتناقضات
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            فما نراه نحف كفاحا يراه اآلخر إرىابا ، م في بعض المصطمحات أك غاب فيو تكحيد الر 

 ك ما نراه نحف تسمطا يراه اآلخر شكؿ مف أشكاؿ الديمقراطية ك الحرية ك ىكذا ... 

المفيـك الشامؿ لمديمقراطية يتضمف أبعاد ك مؤشرات عديدة ك التي مف بينيا ما يتعمؽ  إف

كما يتضمف  ،  ك فاعمية الحككمة ك االستقرار السياسي ،  االنتخابات، بقضايا الشفافية 

           ك تتسع لحقكؽ اإلنساف ك كرامتو ، ات التصكيت ك المشاركة السياسية إجراءات ك عممي

 ك عمميات الحكـ ك المعارضة ك غيرىا كثير ....

ف ىناؾ ثبلثة ركائز أساسية لمتنمية ك ىي إف 2002كفؽ تقارير التنمية البشرية لعاـ   

ف ك ذلؾ أل، مشاركة التعميـ ك ثالثا الديمقراطية ك ما تفرضو مف حرية ك  ، الصحة 

الديمقراطية تتطمب ممارسات شكبل ك مضمكنا فتصبح الحرية ك المشاركة جزء مف حياة 

فبل  ، ك تصبح في ذات الكقت أساسا لتعزيز التنمية ك تمكيف المجتمع، الناس ك ممارساتيـ 

            ف آخر تحت الضغط أتتصكر مثبل مشاركة أفراد في اتخاذ قرارات أك في أم شأف يمكف 

 نيا شكبل مف أشكاؿ الديمقراطية .أك اإلكراه ، ك تكسـ ىذه الممارسة ب

مؤشرات الديمقراطية التي تشير إلى  أفف النسب المكزعة في الجدكؿ يتضح مف خبلليا إ

  تكفر كجكد فضاء مف الحرية في مشاركة المكاطنيف متكفرة لدل عينة دراستنا بشكؿ كاسع 

ىذه الحرية ىك ما تتصؿ بحرية المشاركة في االنتخابات ك لعؿ  ما نشير بو ىنا في ىك ك

% خير دليؿ عمى ىذا المؤشر ، إذ عبر لنا األغمبية الساحقة مف مبحكثينا  92.53نسبة 

ىذه العممية تجرم أف عممية المشاركة في االنتخابات بالجزائر تتـ بكؿ حرية ك تمقائية ك أف 

 عف أم نكع مف أنكاع الضغكط . بعيدة كؿ البعد عف معاني اإلكراه ك
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ف المشاركة في أىذه األغمبية التي عبرت بأف الشيء الذم استكقفنا في ىذه النسبة ىك  إف

( التي  02% )انظر الجدكؿ رقـ  65.73االنتخابات بالجزائر تـ بكؿ حرية تضمنت نسبة 

اب التي تطرقنا تمثؿ أكلئؾ الذيف لـ يشارككا في االنتخابات السابقة تحت جممة مف األسب

 إلييا أثناء كقكفنا عمى النسب بالتحميؿ .

% إذ  92.53ك ىك ما نعني بالبداىة مصداقية ك مكضكعية النسب المشار إلييا أعبله ب 

قركا صراحة بكجكد أكيؼ ال تككف المصداقية ك نحف أماـ نسبة احتكت عمى أفراد مف العينة 

 بالجزائر.تخابات مساحة كاسعة مف الحرية في المشاركة في االن

لك لـ تكف ىناؾ حرية تامة أنو ك النقطة الثانية التي تصب في صالح ىذه النسبة أيضا ىي 

في المشاركة في االنتخابات بالجزائر لما كجدت لدينا النسبة التي مثمت أفراد العينة الذيف لـ 

ؤكده مرة أخرل ك ىك الشيء الذم ي،  ( 02يشارككا ك قاطعكا االنتخابات ) في الجدكؿ رقـ 

ك ىك  المشاركة تتـ بكؿ حرية ك تمقائيةأف عمى مصداقية أفراد العينة في تعبيرىـ عمى 

 األمر الذم يتجسد ك يتماشى فعبل مع مجريات الكاقع المعاش بالجزائر.

كا أذا تركنا ىذه النسبة جانبا ك سمطنا الضكء عمى النسبة الثانية التي تمثؿ أكلئؾ الذيف ر إ

نيا نسبة ضئيمة جدا أكة في االنتخابات تتـ بشكؿ فيو نكع مف اإللزاـ يتضح لنا بف المشار أب

 .% فقط  07.46إذ شكمت ما نسبتو  ، ا مع التي سبقتيااىذا قارنإ

م لكجدنا مرد ذلؾ إلى أنقؼ عمى الدكافع ك المسببات التي كانت كراء ىذا الر أف ردنا أذا إ

 2009جزائرم أثناء االنتخابات الرئاسية لعاـ التي شاعت في المجتمع ال بعض اإلشاعات

                                                             

 : ىي ذلؾ القكؿ أك الخبر الذم يتناقمو الناس فيما بينيـ دكف التثبت أك التأكد مف صحتو أك خاطئة اإلشاعة
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أم مكاطف  أنومضمكنيا في  يكمفالتي  السنة ك االنتخابات التشريعية ك المحمية مف نفس 

ال سيما شريحة الشباب ستككف لو عكاقب كخيمة مف السمطة ،  ال يشارؾ في االنتخابات

غرض طمب التكظيؼ كؿ ممؼ يكدع ب، حيث أف المقبؿ عمى مسابقات التكظيؼ حينيا 

طالب الكظيفة شارؾ في أف يتضمف نسخة لبطاقة الناخب ليتبيف مف خبلليا أف يشترط 

ممؼ مف الجيات االنتخابات مف عدمو ، ك ىك ما يؤثر فيما بعد عمى قبكؿ أك رفض ال

يشترط مع ممفات طالبي السكف أنو ك ما قمناه عف ممفات التكظيؼ شاع المعنية بالتكظيؼ 

 أيضا .

ىذه كاف الغرض مف ىذه اإلشاعات ك التي تضاربت حينيا تساؤالت عديدة حكؿ مصدر  لقد

ىؿ صادرة مف جيات رسمية أكال ؟ ك غيرىا كاذبة ؟  اإلشاعة ؟ ىؿ ىذه اإلشاعة صادقة أـ

 .االنتخاباتعمى النسب في المشاركة في أىك ضماف  األسئمة،مف 

ف ممفات التكظيؼ ك السكف مرىكف أتصؿ بأما تعمؽ منيا ك  ةأماـ ىذه اإلشاعات خاص

لـ تجد  ، كلذلؾف صاحب الممؼ قد انتخب فعبل أقبكليما بنسخة بطاقة الناخب مشار فييا ب

لك ك الكثير مف شرائح المجتمع ال سيما الشباب منيا الحؿ إال المشاركة في االنتخابات حتى 

 نعيف بذلؾ .تكانكا غير راغبيف ك مق

الكثير مف  ألإلييا ر  أشرنا تزامنت مع المكاعيد االنتخابية التي بتقديـ ىذه المعطيات التي 

كة في االنتخابات اتخذت طابعا شكميا فقط ما   vف حرية المشارأأفراد المجتمع الجزائرم ب

              األمر ليس مقتصرا عمى النسبةأف ك ىك ما يعني ، داـ مضمكف المشاركة ىك اإللزاـ 

 % فقط. 07.46
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 عممية تصويت المبحوثين  شكليوضح ( 04)جدول رقم 

 %النسبة  التكرار عممية التصويت

 100 750 التصكيت بكؿ حرية ك ديمقراطية 

 00 00 التصكيت تحت الضغط ك اإلكراه

 100 750 المجمكع 

 

دأ ف مف مؤشرات الديمقراطية ك تحقيؽ مبأ( ب03لقد تحدثنا في بداية تحميمنا لمجدكؿ رقـ )

ة في بعدىا السياسي في أم مجتمع مرتبط أساسا بعنصر الحرية في المشاركة التنمية خاص

ك يقصد ىنا بالمشاركة تمؾ المرتبطة بالحياة السياسية كالمشاركة في االنتخابات ، المشاركة 

في األحزاب ، المشاركة في اتخاذ القرار ، حضكر االجتماعات الرسمية ك غيرىا مف بيف 

 مظاىر المشاركة.

ف مشاركتيـ في االنتخابات تـ بشكؿ أت أغمبية مبحكثينا في الجدكؿ السابؽ عبركا بكان إذا

 يا نسبةتك لـ نجد إال فئة قميمة مثم  % 92.53تمقائي اختيارم محققيف بذلؾ نسبة 

ف األمر مختمؼ إف، شاركتيـ كاف فييا نكع مف اإللزاـف مأعكس ذلؾ أم  كارأ % 07.46 

ت أر في عدـ كجكد أم نسبة تذكر قد ر عة ىذا االختبلؼ تظيك طبي ،تماما في ىذا الجدكؿ

كد لنا كؿ األفراد الذيف أجريت عمييـ أحيث ، %100أك خالفت النسبة األكلى المحققة بػ 

عممية اختيار المترشحيف ك التصكيت ليـ في المكاتب  أفالدراسة بدكف استثناء يذكر ب
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                 م نكع مف أنكاع اإلكراهأتتسـ ب المخصصة لذلؾ تتـ بكؿ حرية ك ديمقراطية ، ك ال

 ك االلتزاـ.

تحقؽ ىذه النسبة في ىذا الجدكؿ يكضح لنا مف جديد تحقيؽ مؤشرات انتشار الديمقراطية  إف

رض الكاقع ، سكاء تعمؽ األمر بتكفير فضاء لمحرية في أفي الجزائر ك تجسيدىا عمى 

عؿ المكاطنيف يعبركف عف آرائيـ ك اختيارىـ بكؿ المشاركة في االنتخابات أك تعمؽ األمر بج

عمى آراء  %100حرية ك ديمقراطية ، ك ما يدعـ ىذا المؤشر ىك احتكاء ىذه النسبة أم 

ف مشاركتيـ أب اك ألئؾ الذيف ر أك  أك( %65.73 )أكلئؾ الذيف قاطعكا المشاركة في االنتخابات

 . فييا نكع مف اإللزاـ

     ا الشخصية ك تجارب محيط أصدقائنانانبا ك تحدثنا عف تجربتتركنا إجابات مبحكثينا ج إذا

لـ نشيد أك نسمع  أنوفي مناسبات متعددة  المشاركة في االنتخابات السابقة مفك أقاربنا 

باختيار مترشح صكيت رغـ تحت اإلكراه أك ضغط داخؿ المكاتب المخصصة لمتأبمكاطف 

 معيف أك التصكيت لقائمة معينة.

          عممية المشاركةأف ننكه بأمر يصب في ىذا االتجاه ىك أف صدد يجب ك في ىذا ال

ؤلسبلؾ الخاصة  مف رجاؿ الدرؾ ك الجيش الكطني الشعبي كاف لو في سنكات لك تصكيت 

كانكا يصكتكف داخؿ ثكناتيـ ك مقرات ، إذ ات طريقة خاصة في عممية التصكيت يالتسعين

ي كانت سائدة التاصة في التصكيت نابعة مف الظركؼ خقد كانت ىذه الطريقة اللك ، عمميـ

ىذه الطريقة برغـ خصكصية عينتيا ك خصكصية المرحمة أف ك يذكر  ،  السنكات تمؾفي 

إال أنيا كاجيت مكجة شديدة مف االنتقادات مف الداخؿ مف  ،التي كانت يشيدىا الكطف
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ك ىك ما جعؿ  ،لعالميةطرؼ بعض األحزاب ك مف الخارج مف طرؼ المنظمات ك الييئات ا

ك ذلؾ مف  الحككمة الجزائرية تتعجؿ في إدخاؿ تعديبلت في طريقة التصكيت ليذه الشريحة 

جؿ إضفاء طابع الديمقراطية في مضمكنيا الشامؿ مف حيث المشاركة ك التصكيت في أ

 االنتخابات.

 المجالس المنتخبةاجتماعات حضور  منموقف المبحوثين :يوضح  (05جدول رقم )

 %النسبة  التكرار موقف المبحوثين

 01.07 08 نعـ 

 ال

  10.42 76 عدـ كجكد فرصة الحضكر 

  08.76 65 عدـ الرغبة ك االىتماـ

  42.42 317 سبب غياب الثقةب

  28.43 211 عدـ الجدكل مف الحضكر 

  09.83 73 لعدـ األحقية في الحضكر 

  100 742 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجم 

 

مف بيف المؤشرات السياسية التي تعتمد عمييا في قياس التنمية ىك حضكر المكاطنيف  

سكاء كانت ىذه االجتماعات متعمقة باألحزاب السياسية أك اجتماعات  ، لبلجتماعات

دكؿ السيما ذات عمى نسب الج ك بتسميط الضكء، المجالس المنتخبة لمبمدية منيا أك الكالئية 

                                                             

 المجالس المنتخبة ركااجتماعاتيعبر عف تكرارات إيجابيات المبحكثيف الذيف لـ يحض 742المجمكع  
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شارككا في اجتماعات المجالس المنتخبة أف نيـ سبؽ أة بأفراد الدراسة الذيف أجابكا بالصم

تنعدـ في ظؿ النسبة أف تكاد نسبة  نو ال تكجد سكلأيتضح ب، المتكاجدة في مكاف إقامتيـ 

س ك قد نيـ لـ سبؽ ليـ حضكر ىذه المجالأبيا الذيف أجابكا بنعني ك التي ، التي تقابميا 

 . % 01.07 ػ:بقدرت ىذه النسبة 

مجريات األمكر المتعمقة  عمىثقافة ذه االجتماعات تجعمو يمتمؾ حضكر المكاطف لمثؿ ى إف

عضاء ىذه المجالس مف قضايا في أبمكاف إقامتو الحاضر منيا أك ما يتطمع إلييا 

 المستقبؿ.

نو إف االنتخابات،كيت ليـ في كاف المكاطنكف ىـ مف اختاركا أعضاء ىذه المجالس بالتصإذا 

 يحؽ ليـ مراقبتيـ ك متابعتيـ مف الناحية القانكنية لمياميـ ك أدائيـ.

ىـ الطرؽ التي تجعؿ المكاطنيف قريبيف مف منتخبييـ ك مف يمثميـ في تسيير أك لعؿ مف 

منيا  السيما يعقدكنيا،التي تيـ ىك حضكرىـ لبلجتماعات شؤكف حياتيـ لمتابعتيـ ك مراقب

 ات العبلقة الكطيدة بشؤكف حياتيـ العامة.ذ

نيـ لـ يسبؽ أردنا االنتقاؿ لمحديث عف النسبة لممثمة ألفراد الدراسة الذيف عبركا لنا بأ إذاأما 

ليـ المشاركة بالحضكر في االجتماعات المجالس المنتخبة نصطدـ بمؤشر سمبي يؤثر عمى 

                 اديةل ذلؾ إلى األبعاد االقتصقياس التنمية ليس في بعدىا السياسي فحسب بؿ يتعد

مف مجمكع أفراد  %98.93ىذا المؤشر الذم عبرت عنو نسبة ، ك االجتماعية لمتنمية أيضا 

جممة مف األسباب تكزعت كما ىك ب ك قد برركا عدـ حضكرىـ ليذه االجتماعات، الدراسة 

 .مبيف في الجدكؿ
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التي مثمت عينة مف  % 9.83مبتدئيف بنسبة سنحاكؿ الكقكؼ عند ىذه النسب بالتحميؿ 

ف عدـ حضكرىـ ليذه االجتماعات ناجما مف ككف القانكف ال يسمح أب اك أأفراد الدراسة الذيف ر 

كاد المتضمنة في قانكف البمدية تمعنا في ىذا التبرير نجده مخالفا لنص الم إذاليـ بذلؾ ، ك 

 ةىك االطار المؤسساتي لممارس ىذه المكادمجمس البمدم ك الكالئي حسب ، إذ أف ال الكاليةك 

 الديمقراطية عمى المستكل المحمي ك التسيير الجكارم.

يتخذ المجمس الشعبي البمدم ك الكالئي كؿ التدابير إلعبلـ المكاطنيف بشؤكنيـ ك استشاراتيـ 

ك تجد  حكؿ خيارات ك أكلكيات التييئة ك التنمية االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية 

ك تككف مفتكحة لمكاطني  ةينف جمسات المجمس الشعبي البمدم ك الكالئي تككف عمأاإلشارة 

 البمدية ك لكؿ مكاطف معني بمكضكع المداكلة.

           كجو الخصكص الكسائط )كرؤساء األحياء مثبل (  ىك يمكف في ىذا المجاؿ استعماؿ عم

مكف المجمس الشعبي الكالئي تقديـ عرض كما ي ، ك كذا استعماؿ الكسائط اإلعبلمية المتاحة

ك قصد تحقيؽ أىداؼ الديمقراطية المحمية في اطار ، عف نشاطو السنكم أماـ المكاطنيف 

التسيير الجكارم يسير المجمس الشعبي البمدم ك الكالئي عمى كضع اطار مبلئـ لممبادرات 

          تسكية مشاكميـ  يدؼ إلى تحفيز المكاطنيف ك حثيـ عمى المشاركة فيتالمحمية التي 

 ك تحسيف ظركؼ معيشتيـ.

ك في ىذا االطار أيضا يمكف لكؿ مكاطف االطبلع عمى مستخرجات مداكالت المجمس 

ك كذا القرارات البمدية يمكف لكؿ مكاطف ذم مصمحة الحصكؿ ، الشعبي البمدم ك الكالئي

 عمى نسخة منيا كاممة أك جزئية عمى نفقتو.
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اطف االطبلع عمى مستخرجات المداكالت ك قدرة الحصكؿ عمى نسخة إلى جانب قدرة المك 

ات داخؿ البمدية أك الكالية يطمع عمييا في األماكف المخصصة لمممصق أف بإمكانو ، منيا 

 1تمؾ المتعمقة بالنظاـ العاـ ك الحاالت التأديبية. منيا ىذه المداكالت تعمؽ باستثناءأف  لككف

ف الحجة التي قدميا أفراد الدراسة لعدـ حضكرىـ أية يتضح جميا بمف خبلؿ ىذه الكقفة القانكن

ف ثقافاتيـ أك ىك ما يؤكد ب ، االحتجاجات غير مبررة ك غير مؤسسة عمى اإلطبلؽ

 .في ىذا الجانب منعدمةالسياسية 

نو ليس ىناؾ فائدة تذكر مف حضكرىـ ىذه أيرل منتسبييا ب ، % 28.43أما نسبة 

حضكرىـ حسب اعتقادىـ ال يضيؼ ك ال يغير شيئا في الحياة  فألككف  ،  االجتماعات

يستفيدكف حضكرىـ ال يجنكف مف كرائو مكتسبات أف العامة المتعمقة بمكاف إقامتيـ، ك كذلؾ 

ف النقاشات التي تدكر في ىذه االجتماعات مألكفة أكما يركف ب،  منيا ألنفسيـ أك لذكييـ

بما  القرارات التي اجتمعكا عمييا تخدـ فئات بعينيا أف ك ، لمجميع ك نتائجيا كاضحة مسبقا 

نو ال جدكل إاألمر ىكذا فأف ذلؾ فيك يركف ماداـ ل نفسيـ ،كأفييـ أعضاء ىذه االجتماعات 

 مف الحضكر.

مف المبررات األخرل التي تبناىا أفراد دراستنا لعدـ حضكرىـ ىذه االجتماعات ىك غياب 

ك ىي النسبة األعمى  % 42.42ك قدرت نسبتيـ ، لس ك بيف أعضاء ىذه المجا بينيـالثقة 

نو في الكقت نفسو قد إعمى نسبة فأم قد حقؽ أكاف ىذا الر  ، ك إذا مف بيف النسب األخرل 

ألف ىذه األخيرة تحتاج إلى كجكد عبلقة ، خطر المصطمحات التي تعارض التنمية أتضمف 
                                                             

 المكافؽ  – 37العدد  –مف قانكف البمدية الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية  30-26-14-13-12-11انظر المادة 1
 ىػ 1432شعباف عاـ  1المكافؽ لػ  –ـ  2011يكليك  3لػ 
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مف أبنية ك عمميات ك مراكز ك تكزيع لمقيـ بما يمثمو  ثقة بيف المكاطنيف ك النظاـ الكمي القائـ

 شكاال في كجو التنمية.إنو يشكؿ معكقا ك إأما دكف ذلؾ ف ك المكارد ،

ذا كانت الثقة بيف أفراد األسرة في عبلقتيـ فيما بينيـ أك بيف األقارب يعتبر إنذارا لمخاطرة إف

طنيف ك مف يمثميـ في كانت بيف المكا ، إذامضاعفةف ىذه المخاطرة تزداد أضعافا إما، ف

 تسيير شؤكنيـ العامة.

ف ىؤالء ألكخيمة، ف يمثميـ يترتب عنيا نتائج شيكع مثؿ ىذه العبلقة بيف المكاطنيف مع م إف

المكاطنيف تصطبغ أحكاميـ ك تقييماتيـ عف مجريات األمكر بصيغة سمبية ك يصبحكف بذلؾ 

 .                   عف المزايا ك كؿ ما ىك إيجابيبكف الحديث عمدا نك يتج، يبحثكف عف العيكب ك المساكئ 

أعضاء ىذه المجالس يسعكف كراء مصالحيـ  أفب( %42.42)لقد رأل أصحاب ىذه النسبة 

نيـ نسك أك تناسكا أكما ، الخاصة فقط، كىـ بذلؾ ييممكف قضايا األخريف الذيف انتخبكىـ 

 .لمناصببسرعة ما قطعكه مف عيكد لممكاطنيف قبؿ كصكليـ ليذه ا

المعبرة  ،% 28.43ك النسبة التي سبقتيا المقدرة ب ييا ، تـ التعميؽ عمإف ىذه النسبة التي 

نيما يشتركاف في نفس أبنقر عف أكلئؾ الذيف يركف بعدـ جدكل حضكر االجتماعات تجعمنا 

ف ك المبرر   70.85ك ىك ما يحقؽ لنا في مجممو نسبة  ،فقطالمفاىيـ فيما بينيـ  اختمفتا 

األفراد الذيف يشارككف في الدراسة تنعدـ لدييـ الثقة في حضكر االجتماعات المنعقدة  مف%

ك ىك ما يشكؿ كما قمنا عائقا ك حاجزا ، مف طرؼ المجالس المنتخبة الكالئية منيا أك البمدية 

أما ، أك أثناء تنفيذىا أك في مرحمة التقييـ  ، في العممية التنمكية سكاء أثناء التخطيط ليا
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غياب الرغبة ك االىتماـ  أف اك أراد الدراسة الذيف ر ،فقد عبرت عف عينة أف % 08.76سبة ن

 كاف سببا في عدـ حضكرىـ الجتماعات المجالس المنتخبة.

اآلراء يمكف إضافتيا لمعكامؿ التي تعرقؿ ك تقؼ كإشكاؿ في كجو التنمية، ألف  ف مثؿ ىذهإ

يب ك البلمباالة ال تخدـ التنمية ك ال تسايرىا التي تتضمف نكعا مف التسرات التبري مثؿ ىذه

 كما أنيا تتنافى مع ركح المكاطنة ك مبادئ الديمقراطية. ،عمى اإلطبلؽ

 يفك ىي النسبة التي عبر مف خبلليا المبحكث % 10.42أما النسبة المتبقية ك المقدرة ب 

 .ة تسمح لذلؾف سبب عدـ حضكرىـ الجتماعات المجالس المنتخبة راجع لعدـ كجكد فرصأب

أكقات الفراغ لطمبة  أفخاصة ، تقديـ ىذا السبب بيذه الصكرة يجعؿ منو سببا غير مبرر  إف

انعقادىا يتسـ أف ال سيما  ،  الجامعة فيو مف المساحة ما يكفي لحضكر ىذه االجتماعات

 ك بيذا  بالديمكمة ك االستمرار طكاؿ السنة ىك ما يجعؿ فرص الحضكر متكفرة عمى الدكاـ

سبب غياب الرغبة بكاف عدـ حضكرىـ لبلجتماعات  فمبتمحؽ ىذه النسبة أف التبرير يمكف 

 االىتماـ. ك
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 .من عدميا لقضايا السياسيةا( يوضح مناقشة 6جدول رقم)

 %النسبــــــــــــــــــة التكـــــــــــــــرار مناقشة القضايا السياسية

 64 486 نعــــــــــــــــــــــــــم

 ال
 27,06 203 مف األمكر التي ال تيمني

 08,13  61 مف األمكر التي ليست مف اختصاصي

 100 750 وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجم

 

 ختيارابات ك حرية التصكيت في عممية اإلفي المجتمع حرية المشاركة في االنتخ تكفر إذا

ي ىذا المجاؿ قائمة ك مجسدة أسس الديمقراطية فك ئ المبادأف ف ذلؾ يعني بالضركرة إف

                نو ثمة ىناؾ معيار آخر ال يقؿ أىميةإك عبلكة عمى ما تـ ذكره ف، رض الكاقع أعمى 

لقياس التنمية   نا لما تشممو الديمقراطية مف مفاىيـ ك يعد مف بيف المؤشرات السياسية أشك 

ف مناقشة ىذه القضايا المرتبطة بكطنيـ ألاياىـ السياسية ك نقصد بو مناقشة المكاطنيف لقض

كما تجعميـ في تفاعؿ ، تجعؿ المكاطنيف مكاكبيف لمجريات الحياة السياسية في مجتمعيـ 

فبل يمكف تصكر تحقيؽ تنمية سياسية بكجكد حمقة مفقكدة أك  ، مستمر مع نظاميـ السياسي

ي بو ىنا ىك المكاطف, ألف التنمية بحاجة غياب طرؼ مف معادالت ىذه التنمية ك الذم نعن

 . شرنا إليو بالحمقة المفقكدة أميف مشاركيف أما دكف ذلؾ فيك ما إلى مكاطنيف متفاع

مف مجمكع أفراد العينة عبركا  %64ف ما نسبتو أالنظر إلى نسب الجدكؿ يكضح لنا  فإ

االنتخابات ع يضامك ك تعتبر ، القضايا السياسية المختمفة مع زمبلئيـ  نيـ يناقشكفأب
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اسيـ ك القكانيف الصادرة ك غيرىا مف ر ىـ المأالزيارات الميدانية لمكزراء  ، جتماعات الحككمةإ

 .المكاضيع ىي ما ينصب حكليا النقاش ك الحديث

نيـ ال أت عينة مف أفراد الدراسة عبركا بقد مثمف%35.19أما النسبة المتبقية المقدرة ب 

ك التي % 27.06ك قد تكزعت ىذه النسبة بيف ، ة مع زمبلئيـ يناقشكف القضايا السياسي

 يـاتىتمامار مف األمكر التي ال  تدخؿ نطاؽ ف مناقشة ىذه القضايا تعتبأب كارأتمثؿ الذيف 

ختصاصيـ إف ىذه النقاشات ليست مف أب رأكاالتي مثمت الذيف  %08.13,ك بيف نسبة 

كانكا  أك، ممف ينتمكف لؤلحزاب أك الجمعيات ميا ىف مثؿ ىذه النقاشات ليا أأمبرريف ذلؾ ,

 أعضاء في المجالس المنتخبة .

ف تكفر مساحة مف الحرية في نقاش المكاطنيف فيما بينيـ حكؿ القضايا السياسية بغض إ

              النظر عف مضمكف تمؾ النقاشات يعتبر مؤشرا إيجابيا في الحياة السياسية ألم مجتمع 

مرتفعة بالمقارنة مع مجمكع  عتبارىااتجاه يمكف ا اإلة المحققة في ىذك بذلؾ تككف النسب

في المسار س بيا أف الجزائر قد قطعت أشكاطا ال بأك قد تساعدنا عمى الجـز بالنسب ,

 ف عمر الديمقراطية فييا ال يزاؿ فتيا.أالديمقراطي بالرغـ مف 

الدكؿ العربية يعتبر مف  ف مناقشة مثؿ ىذه القضايا في بعض دكؿ الجكار ك غيرىا مفإ

ذا كاف إم شكؿ مف األشكاؿ فأمنيا ب االقترابلمحضكرة عمى اإلطبلؽ ك ال يمكف األمكر ا

 متناعف نتصكر درجة اإلأأفراد األسرة الكاحدة فكيؼ بنا  الحديث في ىذا الشأف ممنكعا داخؿ

                                                             

إلى تمؾ النقاشات التي تجرم بيف الحيف ك طبقا ليذا نشير أننا نتحدث عف مناقشة القضايا السياسية فإننا نشير بيا  
 األخر ك تتسـ باالستمرار ك ال نقصد بيا تمؾ التي  قمما تحدث أم أف فترة المناقشة في ىذه القضايا متباعدة  .
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ؿ يعتبر تجاكزا ف الحديث في مثؿ ىذه القضايا في ىذه الدك ، إذا كاف في األماكف األخرلإ

 لمخطكط الحمراء ك طرقا لباب المجازفة.

  .لألحزابمن االنتماء  المبحوثين( :موقف 7)جدول رقم 

   االنتماء لألحزاب التكرار %النسبة 

 الجامعينتماء بحكـ التخصص اإل 03 0,40
 نعػػػػػػػػػػػػػػػػـػ

 
 جؿ المصالح الشخصيةأنتماء مف اإل 19 02,53

 ماء لتقديـ فائدة لممجتمعنتاإل 07 0,93

 األحزاب مذمكمة مف طرؼ الشعب 514 68,53
 ال

 نتماء يصمح لئلناث ك الذككراإل 207 27,60

 ػػػكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمػػػػػجم 750 %100

 

ي المكقؼ ذات العبلقة بالكطف ىك شحنة كجدانية كامنة بداخؿ الفرد تظير ف نتماءاالف إ

عمييا مف خبلؿ مجمكعة مف الظكاىر  ستدالؿااليمكف ،  عمى مستكيات ك مجاالت مختمفة 

بحيث تككف تمؾ الظكاىر معبرة عف المكقؼ الفرد ك رؤيتو  ، السمككية الصادرة عف الفرد

 .1ك سمبي أ سكاء عبر عنيا بشكؿ إيجابي، مكاقؼ تجاه ما تعرض لو مف 

كثر مف مدلكؿ فقد بينت كتب المغة ىذه المدلكالت ك أشارت إلى أحزب في المغة لو أما ال

            ك الجمع أحزاب ، ف الحزب جماعة مف الناس أجاءت في لساف العرب ف الحزب،معاني 
                                                             

 83ص  2004دار الفجر لمنشر ك التكزيع .القاىرة. 1محمد منير حجاب ، المعجـ االعبلمي.ط 1
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قمكبيـ ك أعماليـ فيـ  ك كؿ قـك تشاكمت،  يوألرجؿ أصحابو ك جنده الذيف عمى ر ب اك حزي 

 1مؽ بعضيـ بعضا لـ ي إذأحزاب ك 

تنظيـ يضـ مجمكعة مف األفراد تديف بنفس »بانو  نبيمة عبد الحميمك يعرؼ الحزب حسب 

ف كاحد آك ذلؾ في العمؿ ، ك تعمؿ عمى كضع أفكارىا مكضع التنفيذ ، الرؤية السياسية 

ك عمى تكلي الحكـ أك عمى األقؿ ،  كبر عدد ممكف مف المكاطنيف إلى صفكفيـأعمى ضـ 

 .2الحاكمة السمطة ر عمى قرارات تأثيال

        لذلؾ يتبنى عادة برنامج سياسي، ك الحزب السياسي ىك تنظيـ شرعي يسعى إلى السمطة 

ك يؤدم كظائؼ سياسية كتنظيـ إرادة الشعب ك بمكرتيا في ، ك يتنافس مع غيره مف األحزاب

 3سياسيشكؿ محدد ك تعميـ المسؤكلية السياسية ك تكفير قنكات لبلتصاؿ ال

نظاـ مكمؿ لمحككمة يسيـ في اختيار المسؤكليف ك تحديد  أنوكما يمكف النظر لمحزب عمى 

 4السياسات العامة لمدكلة فضبل عمى نقد سياسة الحككمة ك مراجعتيا 

تتعرض لبعض األدكار التي قاـ مف  أفحاكؿ سنقبؿ اإلطبللة عمى النسب المبنية أعبله 

المنتميف لؤلحزاب  نسبحيث التعقيب عمى ، قكؼ عندىا أجميا الحزب حتى تتمكف مف الك 

 أك الرافضيف لذلؾ.

                                                             
 309.308 .ص1لساف العرب ج.ابف منصك ،  1
 82ص  71ص  1982نبيمة عبد الحميـ كامؿ،  األحزاب السياسية في العالـ المعاصر. دار الفكر العربي. القاىرة . 2
 140عبد القادر الغفارم رشاد القصي. الكتاب  األكؿ. مرجع سبؽ ذكره  3
 307ص  1995قامكس عمـ االجتماع. دار المعرفة الجامعية مصر  :محمد عاطؼ غيث 4
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قياـ  أفحيث  ،السياسيمف بيف أدكار الحزب ىك التنشئة السياسية ك رفع مستكل الكعي 

تساىـ في رفع مستكل الكعي السياسي لدل  عبئة ك التثقيؼ السياسي ألعضائوالحزب بالت

 أفراد المجتمع بشكؿ عاـ.

اآلراء المختمفة ك التعبير عنيا بحيث يقـك الحزب ببمكرة كجية نظر سياسية  تمثيؿإلى جانب 

 ك التعبير عنيا أماـ الييئات السياسية. ،الحزبكاحدة عمى مستكل 

حيث يكفر الحزب فرصة  السياسية،ك كذلؾ نجد التجنيد السياسي ك المشاركة في الحياة 

 المشاركة بعممية صنع القرار السياسي فيػػػو.مناسبة لكؿ أفراد المجتمع فرصة المساىمة ك 

جؿ أالحزب يقـك بتجميع القضايا ك المصالح المشتركة ألعضائيا ك مؤيدييا مف  أف كما

 إلى جانب القضايا العامة التي تيـ عامة أفراد المجتمع. السياسي،صياغتيا في برنامجيا 

رض الكاقع أجؿ تحقيقيا عمى أمف أدكار ك أىداؼ سطرىا الحزب ليناضؿ مف تـ ذكره  ما فإ

عينة دراستنا للـ نقؿ باإلجماع  فإ لـ يمكف كذلؾ لدل شريحة عريضة جدا أنويبدك كاضحا 

نيـ يرفضكف االنتماء أالممثمة لمذيف عبركا ب% 96.13 نسبةىك  ىك ما يؤكد ىذا الكضكح

 .إلى األحزاب المعتمدة بالجزائر

 ، إذ اء إلى األحزاب مرده طبيعة الجنس سبب رفض االنتم بأف 27,60دلت نسبة  قدل 

االنتماء إلى األحزاب ىك عمؿ ينتسب  بأفمثمت شريحة اإلناث ىذه النسبة فيـ يعتقدكف 

 .لشريحة الذككر فقط 

                أسسو العدؿ  مف ىذا االعتقاد يتنافى بالجممة مع المفيـك الديمقراطي الشامؿ الذم فإ

   ك في جميع مجاالت الحياة العامة ثانيا ي المشاركة السياسية أكالك المساكاة بيف الجنسيف ف
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ك جعؿ طمكحاتيا لتكلي ، أفكارىاإلى جانب فتح المجاؿ لممرأة لمتعبير عف آرائيا ك 

بيف الدكؿ التي تسعى إلى تكريس  مف ك تعد الجزائر ، المسؤكليات ك المناصب حقا مشركعا

تؤكد ىذا حات السياسية الجديدة في قانكف االنتخابات ك لعؿ اإلصبل، ىذا المبدأ ك األساس 

 .السعي

الغير مدافعيف عمى  تيأصحاب ىذه النسبة مف المكا بأفك أماـ ما قيؿ يمكننا الترجيح 

عمميا الزاؿ محصكرا في نطاؽ ضيؽ  بأفمشاركة المرأة في الحياة السياسية ك االعتقاد 

 فحسب.

عدـ  بأف سببف النسب األخرل فقد عبر أفرادىا بي مفك ىي األعمى  % 68,53أما نسبة 

 رأكانيـ أل،  االنتماء إلى األحزاب يرجع لككنيا أصبحت مذمكمة مف طرؼ أبناء المجتمع 

ذا كاف عمى المستكل النظرم إف ، عمى أدكارىا ك أىدافيا التي قامت مف أجميافييا انحراؼ 

 ك تكفير فرص مناسبة لكؿ أفراد المجتمع، دكر الحزب تمثيؿ اآلراء المختمفة ك التعبير عنيا 

رض الكاقع حسب أصحاب ىذه النسبة ال ييمو إال مصمحتو ك ال يمثؿ إال أعمى  أصبحنو إف

 تمؾحاؿ بحاليا شبيو األحزاب المعتمدة بالجزائر  أغمبأصبحت ، نفسو ك األكثر مف ذلؾ

تمسؾ  فإك ما  ،قطرات المطر عمى األرضإال بنزكؿ التي تظير عمى الكجكد  النباتات

فكظائؼ التنشئة ك رفع مستكل الكعي السياسي ، السماء فقدرىا االختفاء حتى غيث منزؿ 

               مقتصرا  أصبحك تكثيؼ الجيكد ك النشاط ، يتسـ باالستمرار  أفلؤلفراد الذم يفترض 
                                                             

بيف ىذه اإلصبلحات أف يشترط عمى كؿ قائمة انتخابية أف تدخؿ معترؾ االنتخابات أف يككف سببو تمثيؿ المرأة فييا مف 
إلى جانب أنو إف تحصمت القائمة عمى اكثر مف منصب فإف المقصد الثاني يككف لممرأة ميما كاف % 30ال يقؿ عف 

 ترتيبيا في القائمة
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تفتح ك ال  تبدكف ذلؾ فبل نشاط يذكر ك ال مكا ك محددا عمى المكاسـ االنتخابية فقط أما

ك أماـ ىذا المشيد الدرامي لكاقع األحزاب بالجزائر لـ يسع الكثير مف ، أعضاء تظير 

كذلؾ ما  رلـ يكف األم لك ألنو ، نيا تيدؼ كراء مصمحتيا فقطإال أف يكسميا بأالمكاطنيف 

ء تختفي إلى إشعار آخر بمجرد انتياتفسير ظيكر ىذه األحزاب إال في االنتخابات ك 

سبب عدـ االنتماء إلى  بأفك األكثر مف ىذا فقد عبر لنا أفراد الدراسة بات ، االنتخا

ينسكف ، الكثير مف ممثميو بمجرد تكلييـ المناصب ك المسؤكليات  أفاألحزاب راجع لككف 

ك الشيء المؤسؼ في  د باسـ أحزابيـ لمكثير مف الناس قطعكا ألنفسيـ كعك  أنيـ بسرعة 

 ك كثير جدا.كثيرة عكد كانت تجارب مثؿ ىذه الك  أفىذا 

ك أماـ ىذا الكاقع مف الممارسات التي ال تعكس أدكار األحزاب نظريا لـ يجد الكثير مف 

 .الدراسةالمكاطنيف إال العزكؼ عنيا حسب عينة 

 ضآلتياتنعدـ مف شدة  تكادانتقمنا إلى النسب التي مثمت األفراد المنتميف لؤلحزاب فإنيا  إذا

تمعنا في مبررات االنتماء لؤلحزاب لدل إذا ، ك ع نسب الرافضيف لبلنتماء قارناىا م إذا ما

االنتماء  بأفالتي رأل أفرادىا  % 02,53عمى نسبة محققة ىي أف أأفراد الدراسة فإننا نجد 

األحزاب قادرة عمى  أفلككنيـ يعتقدكف  إلى األحزاب كاف بدافع تحقيؽ المصالح الشخصية

تمؾ األحزاب التي ليا تمثيؿ قكم في السمطة بمستكياتيا  سيما، الخاصةالتحقيؽ مصالحيـ 

 . المختمفة



114 

 

ناقكس الخطر قد دؽ  أفالمصالح يعتقد  يحقؽاالنتماء  بأفعينة ىذه النسبة اعتقاد كاف  إذا

ك ىك ما يستدعي إلى مراجعة بدكف حياء أك ، بالغ الخطكرة  أصبحكاقع األحزاب  أفك 

 خجؿ.

لؤلحزاب كاف بحكـ  سبب انتمائيـ بأفعبر أفرادىا  تيال % 0,40 نسبةإلى جانب ىذا نجد  

ك ىك الشيء الذم جعميـ  ،إذ يدرسكف في شعبة العمـك السياسية،  تخصصيـ في الجامعة

فتككينيـ النظرم في الجامعة عف القضايا السياسية شجعيـ ليذا ، يخكضكف تجربة سياسية 

انتماءىـ لؤلحزاب  رأل ممثمييا بأف % 0.93ىذه العينة، ك أما نسبة م أاالنتماء حسب ر 

 .ئدة لممجتمعفاكاف بدافع تقديـ ال

إف رأم ممثمي ىذه النسبة يتطابؽ مع أىداؼ ك أدكار الحزب فعبل ، ألننا أشرنا مف البداية 

ك تطكيره مف حيث رفع مستكل الكعي أنو مف بيف أدكار الحزب ىك االرتقاء بالمجتمع ، 

انب التعبير عف آرائيـ أماـ الييئات السياسية ك غيرىا مف األدكار السياسي ألفراده إلى ج

ألف الفرد الذم يتخذ مكقفا إيجابيا مف السياسة أك لديو ميؿ ككؿ،  التي تعكد بالفائدة لممجتمع

فييا ، تككف دكافعو حكؿ السياسة ك المشاركة أكثر مف غيره ، ك لذلؾ نجد ىؤالء الذيف 

في العادة تنمية معرفتيـ السياسية ، ك يسيمكف في عممية لدييـ ىذا الميؿ يحاكلكف 

االختيارات ك التفاضبلت السياسية التي قد تدفعيـ في النياية إلى االنضماـ إلى أحد 

 .1األحزاب السياسية

 

                                                             
 .364، ص  2006مع ك السياسة ، دار المعرفة الجامعية ، القاىرة ، إسماعيؿ عمي سعد : قضايا المجت 1
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 المشاركة في الحمالت التطوعية من موقف المبحوثبن : يوضح(8)جدول رقم 

 %النسبـــــــــة   ــرارالتكـــــــــــــــ الموقف من المشاركة

 99,60 747 نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـػ

 0,40 03 ال

 100 750 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجم

 

القيـ المحكرية باعتبارىا ىدفا ك كسيمة في نفس  إحدل مشاركة المكاطنيف في التنمية تعتبر

ف مشاركة المكاطنيف أل، في تنمية المجتمع المحمي  ك ىي التي تمثؿ أىمية خاصة، الكقت 

في التعرؼ  ك في التنمية تجعميـ يكتسبكف مف خبلليا التدريب عمى األسمكب الديمقراطي

 عمى الحاجات ك المشكبلت ك كيفية حميا.

فعف طريقيا يتغير السمكؾ  ،  مشاركة المكاطنيف تعد استراتيجية لتعديؿ السمكؾ أفكما 

 ـ              كؿ إلى سمكؾ تنظيمي يتفؽ مع القيـ ك المعايير التي يصنعيا ىذا التنظيالفردم ك يتح

           يعدؿ مف سمككو أففيك يتطمب مف الفرد المشارؾ  ،ك يتطمبيا مع األعضاء المنتميف إليو

 .ك يتفؽ مع تمؾ القيـ ك المعايير

لخيرية في المجاالت التي ترتبط طكعية االمكاطنيف بتمؾ النشاطات ال ىنا بمشاركة رك نشي

 بالجانب االجتماعي بصكرة أدؽ بدكف انتظار مقابؿ مادم.

كاف مف مبادئ تحقيؽ التنمية ىك اشتراؾ المكاطف في عممياتيا ك جعمو جزءا ال يتجزأ  إذا

دراجنا إفإننا نيدؼ مف كراء ، منيا بدءا مف مرحمة الدراسة ك التخطيط إلى مرحمة التقييـ 
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طراؼ المعادلة أيككف طرفا مف  بأنوؤاؿ ىك الكقكؼ عمى مدل استعداد المكاطف ليذا الس

 إلى جانب جس نبض عبلقة ىذا المكاطف مع السمطة التي تمثمو في مجتمعو.، التنمكية أكال 

نيـ أمف مجمكع أفراد الدراسة قد عبركا ب % 99,60نسبة  أفبيانات الجدكؿ أكضحت  فإ

الكثير  أفبؿ ، حمبلت تطكعية تعمف عنيا السمطات المحمية  عمى استعداد لممشاركة في أم

ىذا االستعداد ثابتا حتى لك كاف مصدره  أفمف اإلجابات تعدت المستكل المحمي لتعمف 

 السمطات العميا لمببلد.

العمؿ التطكعي  أفإجابات مبحكثينا حكؿ استعدادىـ لممشاركة اتفقت في مجمميا عمى  فإ

 ك مد يد العكف لممجتمع حينما يريد ذلؾ .، العامة يدخؿ في اطار المصمحة 

التي تمؾ  خاصة ،نا العديد منياتحينما كنا نطالع إجابات مبحكثينا حكؿ ىذا السؤاؿ استكقف

حمبلت التشجير  المجتمع عند الحاجة ال يتكقؼ عند المشاركة في المشاركة فيأف تضمنت 

 ذلؾ بكثير لتصؿ تتعدلبؿ إنيا  –ستبيافك ىي األمثمة التي أدرجناىا في اال -ك التنظيؼ 

 إلى حد التضحية بالنفس مف أجمو.

                 العاـ حالصال أفعممية مشاركة المكاطنيف في مثؿ ىذه األعماؿ تجعميـ يدرككف  إف

ك ليست متعارضة ك يتدربكف منيا األخذ في ، ك الصالح الخاص جميعيا مصالح مشتركة 

 فيمشاركة المكاطنيف تزيد  أفكما ، الخاصة مصالحوثر اتساعا مف االعتبار المسائؿ األك

مثمت نسبة  ، إذعميـ يسيمكف في تنميتو ك تطكيره ما يجمشعكرىـ باالنتماء إلى مجتمعيـ 

  مف أفراد الدراسة الذيف عبركا عف استعدادىـ لممشاركة في الحمبلت التطكعية  % 99,60

  %0,40نستثنييا لضالتيا المقدرة ب  أفالتي بإمكانيا النسبة المتبقية ك  أففاف ذلؾ يعني 
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ف المشاركة في مثؿ ىذه النشاطات ىي مف أكلكيات شريحة الذككر أب رأكاتمثؿ أكلئؾ الذيف 

عدـ  بأفك قد برركا قكليـ ، يمثؿ ىذه النسبة كانت شريحة اإلناث مف أفباعتبار ، 

 قؼ حاجزا أماـ ىذه النشاطات.المشاركة نابع أصبل مف عاداتيـ ك تقاليدىـ التي ت

 ( عرض انشغاالت المبحوثين عمى الجيات المعينة من عدمو 9جدول رقم )

 %النسبــــــــــــــــة  التكـــــــــــرار عرض الجواب

 25.46 191 نعـ

 ال

 00 00 الخكؼ مف مقابمة المسؤكليف

 60.40 453 سبب اليأس ك عدـ  جدكل المقابمة

 10 75 المسؤكليفصعكبة مقابمة 

 04.13 31 شيء آخر

 100 750 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجم

 

ا السؤاؿ ىك معرفة ك قياس العبلقة القائمة بيف اإلدارة ك المتمثمة ذكاف اليدؼ مف كضع ى

ما  إذالؾ مف معرفة ذلنتمكف بعد ، المكاطف  نشغاؿعمييا إالتي يطرح  المعنيةفي الجيات 

ه االنشغاالت ميما كانت ذف ىكاف المكاطف يعتبر شريكا في العممية التنمكية أكال ، أل

فاإلدارة بقدر  ،  خرآنكعيتيا ك شدتيا فإنيا حتما ليا جانب مف التأثير في التنمية بشكؿ أك ب

إال أنيا قد ، ممكاطنيف ك السير عمى تمبية احتياجاتيـ لما ىي مسؤكلة عمى تقديـ خدمات 

مكاطف ، ك لكف رغـ ؿ في لحظة مف المحظات مما يجعميا في مكقع المقصر في حؽ التغف
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ك ىؤالء األفراد  ،  لؾ مبرر حتما ألنيا تتشكؿ مف أفراد عامميف بداخمياذف إما كقعت فيو ف

   لؾ أك الذيقعكف في األخطاء سكاء كانكا متعمديف ىؤالء في نياية األمر بشر ، ك ماداـ 

 ينقؿ انشغاالتو بأف ثقافتو السياسية ك تمزمو مكاطنتومكاطف الذم تحتـ عميو مف كاجب ال فإنو

 أفا االنشغاؿ ليطرحو عمييا ، ك مف كاجب اإلدارة أيضا ذبيالمعنية  ك مشاكمو إلى الجيات 

ا المكاطف بالسماع لو ك محاكلة تسكية انشغاالتو في حدكد ذتمتـز بدكرىا ككاجبيا تجاه ى

الثنائية التي تشكؿ نكعا  مف التكامؿ يزدىر المجتمع ك يتطكر ك يسير  هذ، ك بي اإمكاناتي

 بخطى ثابتة نحك تحقيؽ التنمية في مختمؼ المجاالت.

مف مجمكع نسب  %25.46لـ تكف سكل   أنوبالنظر إلى معطيات الجدكؿ يتجمى لنا  

ؿ في حياتيـ كاجيتيـ انشغاالت أك مشاك إذا يـأنب رأكاالجدكؿ ىي فقط المعبرة عف الذيف 

ف ىذه النسبة أك بالرغـ مف ،  سينقمكنيا إلى الجيات المعنية قصد تسكيتيا  ، فإنيـاليكمية 

 ألفتعتبر ضئيمة بالمقارنة مع النسبة اإلجمالية إال أنيا تمثؿ مؤشرا إيجابيا بالنسبة لمتنمية 

لتصكيت امى ف المشاركة ال تقتصر عأل ، ىذا الفعؿ ىك صكرة مف صكر المشاركة أيضا

يساىـ بطريقة أك  أفنو أبؿ تمثؿ كؿ ما مف ش،   في االنتخابات أك االنتماء لؤلحزاب فقط 

 بأخرل في تقدـ المجتمع ك تطكره.

نيـ أأم  ، فقد مثمت الذيف عبركا عكس ما مثمتو النسبة األكلى % 74.53أما نسبة 

ممة مف التبريرات مرجعيف رفضيـ إلى ح يرفضكف طرح انشغاالتيـ لمجيات المعنية بذلؾ

ال بأنيـ التي عبر منتسبكىا  % 04.13نسبة شكمت اإلدارة جزءا كبيرا منيا باستثناء 

في حالة ما صادفتيـ مشاكؿ ك انشغاالت  –يا ىنا اإلدارة بنشير –يمجؤكف إلى أية جية 
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ك لقد مثمت ىذه  ،نفسيـ في جمياأمبرريف ذلؾ اعتمادىـ عمى ،  تتصؿ بحياتيـ اليكمية 

 عمـ االجتماع .، سبة شريحة الطالبات المكاتي يدرسف تخصصات عمـ النفس الن

ف احتماؿ ذلؾ إف ، ردنا تفسير انحدار ذكم ىذه النسبة مف ىذه التخصصات دكف غيرىاإذا أ

فطبيعة ىذه التخصصات  ،  ممكف رده إلى تأثر ىؤالء الطالبات بتخصصيـ الجامعي

    ىـ المشاكبلت التي تكاجو الفرد مف جية أإلى تحتكم عمى مقاييس عدة تتطرؽ بالدراسة 

ىـ استراتيجيات مكاجيتيا مف جية أخرل بإثبات الذات ك التغمب عمى أك التطرؽ إلى 

 الصعاب ك غيرىا مف المكاقؼ التي قد تككف أثرت عمى تركيبتيـ الشخصية.

ف أتي تعني الفردية لممكاطنيف ك ال ف نصنفو ضمف المساعداتأم ىذه النسبة يمكف أف ر إ

الفرد يقـك بنفسو عمى حؿ مشاكمو ك إدارة أمكر حياتو الشخصية معتمدا في ذلؾ عمى 

غبل خبراتو ك تجاربو ك مستفيدا مف تعممو ستإمكاناتو سكاء كانت جسمية أك عقمية أك مادية م

 لممعارؼ ك اكتساب الميارات.

ك بيف صعكبة ،  المقابمة قد تباينت تبريراتيا بيف اليأس بعدـ جدكل  % 70.40أما نسبة 

ك ىي النسبة األعمى في   % 60.40فآراء الفئة األكلى مثمتيا نسبة ، مقابمة المسؤكليف

ف المسؤكليف ال يبالكف ك غير ميتميف بشؤكف ك انشغاالت أالجدكؿ حيث عبر أفرادىا ب

           عكا ليـ أتيحت ليـ فرصة مقابمة المسؤكليف ك استمبأنيـ إذا ك أضافكا كذلؾ ،  المكاطنيف 

ف الحاؿ يبقى كما ىك إف،  ذكا المكافقة عمى تسكية انشغاالتيـ عمى مستكل مكاتبيـ أخك 

بقكليـ ما جدكل  يف كما عبر الكثير ، عميو بعد الخركج مف ىذه المكاتب إلى إشعارات الحقة

 يئا.شـ يكف ك قد قابميـ فبلف ك فبلف ك فبلف ك لكف كاف األمر ل ىؤالء المسؤكليف ؟مقابمة 
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تسكية المشاكؿ ك االنشغاالت مف طرؼ  بأفكما تكجد إجابات في ىذا المجاؿ عبركا فييا 

مقابمة  بأفكما أضافكا ،  المسؤكليف يتطمب كساطات كبيرة ك تدخبلت مف كؿ جانب 

ف يككف كراءىا أصحاب المناصب العميا ك الماؿ الكفير أؤكليف لطرح االنشغاالت بدكف المس

ف ذلؾ الذم بني بيتا عمى أككاـ مف أف صاحبيا شأميؤكس منو ك يصبح ش األمر فإف

 الرمؿ.

كدكا في أيـ حيث ل اتخذ أفرادىا صعكبة مقابمة المسؤكليف مبررا %13.41أما نسبة 

رل لتكريس خالمسؤكليف يتطمب التضحية في كؿ مجاالت الحياة األ أحدمقابمة  بأفإجاباتيـ 

ىك غياب ىؤالء المسؤكليف  ييـأر ك سبب ذلؾ حسب ، مقابمة ك الجيد فقط لنيؿ حظ ال الكقت

المسؤكليف بمجرد كصكليـ إلى  بأفأضاؼ أفراد ىذه النسبة ، ك  باستمرار عف أماكف عمميـ

المناصب التي ىـ فييا يتناسكا مف انتخبيـ ك يقطعكا معيا ذكريات التسكؿ التي كانكا فييا 

 الحصكؿ عمى المناصب . أجؿمف 

مف سؤاؿ لمبحث عف إجابات  أكثرفي ىذا المجاؿ يحتاج إلى  % 94.44 سبةف تحقيؽ نإ

الكضع يؤشر بكجكد  فإفكانت عمى ىذه الحالة  إذافالعبلقة بيف المكاطف ك السمطة ، عنيا 

ف ىذه العبلقة مف المؤشرات أكقت ممكف لككف  أقربحاالت مرضية تستدعي العبلج في 

 التي تحبط عممياتيا. السمبية لقياس التنمية ك مف العكامؿ
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 .(:يوضح نظرة المبحوثين إلى األحزاب بالجزائر10جدول رقم )

 %النسبة  التكرار المبحوثين اتإجاب

 0.40 03 تطكير ك تنمية المجتمع

 0.26 02 ترسيخ الديمقراطية ك نشرىا 

 0.66 05 نشر الكعي بيف المكاطنيف

 98.66 740 شيء آخر

 100 750 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجم

 

إذ يمكف عف طريؽ التثقيؼ ،  كسائؿ التحديث الثقافي أىـتعد األحزاب السياسية مف 

السياسي تثبيت قيـ جديدة في نفكس األقراد ك إكسابيـ معارؼ سياسية جديدة ك تعبئة 

ىميا األيديكلكجية ك يككف ذلؾ مرتبطا بعكامؿ عديدة أ، الجماىير إلنجاز برامجيا المختمفة 

فكؿ ىذه العكامؿ ،   ك الشخصية القيادية والتي يتبعيا الحزب السياسي ك طريقة تنظيم

 ف تككف أداة مف أدكات تحقيؽ التنمية.أنيا أتساعد عمى بناء ثقافة سياسية مف ش

عميو  أماـ تناقص صارخ بيف ما ىك متعارؼ أنفسنامف خبلؿ أرقاـ الجدكؿ ك نسبو نجد 

ك ما ىك قائـ ك حقيقة ،  ك الكظائؼ المختمفة المرتبطة بالحزب  ما يتعمؽ باألدكارنظريا في

إذ عبرت لنا ما نسبتو ، الكاقع ليذه األحزاب المعتمدة بالجزائر أرضكاقعة عمى 

  األحزاب انحرفت كؿ االنحراؼ عف مبادئيا ك أدكارىا ككظائفيا المنكطة بيا بأف98,66%

أعضاء األحزاب كراء تحقيؽ مصالحيـ الشخصية فقط دكف  عيك فسركا ذلؾ االنحراؼ بس
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فإذا كاف دكر الحزب نظريا ىك تعبئة ك تثقيؼ المكاطنيف ك العمؿ عمى رفع  ،  عامة الشعب

يتجمى كاضحا  أصبحالكاقع  أرضدكر الحزب عمى  ، فإف مستكل الكعي السياسي لدييـ

فننو بكؿ جدارة ك استحقاؽ في إلى جانب ت ،  بدكف عناء في ممارستو لمخداع ك النفاؽ

  اتخاذه أسمكب الكذب ك التحايؿ لتمرير أىدافو ك كؿ ما يصبكا إليو

             كيدؼ األحزاب ىك الكصكؿ إلى السمطة %  98,66فالعبارات التي احتكتيا نسبة  

                  ف انشغاالتيـك تقمد المناصب العميا عمى حساب المكاطنيف ثـ التمرد عمييـ ك نسيا

ال كجكد  ف أقكاؿ ك أفكار األحزاب أصبحت مجرد شعارات جكفاءأك ىمكميـ إلى جانب 

بؿ ،  األحزاب ال تساىـ في تعبئة المكاطنيف ك تثقيفيـ سياسيا  أفكما ، لمعاني ليا عمميا

          ف األحزاب تساىـ في نشر الفكضى أك  تسعى جاىدة إلى تعبئة أرصدتيا البنكية ال غير ،

المعارضة الشكمية فقط  أجؿك أنيا تمارس المعارضة مف  ك االنقسامات بيف المكاطنيف ،

األحزاب  بأفأكدت لنا ، ف باطنيا يدؿ عمى أنيا الكلد المطيع ك ظؿ النظاـ ك سمطتو أل

ف تمعب أديمقراطية ك أصبحت ليس بإمكانيا بالجزائر أصبحت ال تمثؿ نمكذجا لممارسة ال

ألنيا ببساطة أصبحت ترتبط ،  كريا في تعبئة المكاطنيف ك حشدىـ إلييا دكرا حيكيا ك مح

 القنكط ك النفكر. ،معيا مفاىيـ اليأس 

األحزاب انحرفت عف مبادئيا ككظائفيا  بأفالمثمة ألكلئؾ الذيف عبركا ، % 98,66ف نسبة إ

تجعمنا ، معيشالكاقع ال أرضممة مف العبارات التي ليا ما يطابقيا فعبل عمى جمبرريف ذلؾ ب

ك ىذا قصد ، المعبر عف مكقؼ مبحكثينا عف انتمائيـ لؤلحزاب  )07(نسترجع الجدكؿ رقـ 

االنتماء إلى  بأفالتي عبرت % 02,53بإضافة ليا نسبة )% 98,66الكقكؼ عند نسبة 
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نيـ ال ينتمكف إلى أالتي عبرت لنا ب (األحزاب كاف بدافع تحقيؽ المصالح الشخصية الضيقة

 ذكر بالجزائر.أم حزب ي

عندما  ف تبريرات مبحكثينا بعدـ االنتماء إلى األحزاب تكررت بنفس العبارات ك المدلكالت إ

             ك ىك الشيء الذم يجعمنا نؤكد عمى خطكرة الكضع، تحدثكا عف كاقع األحزاب بالجزائر 

 .لسياسة ككؿلمساحة ازقو بالنسبة أك م

ف مؤسسة مف مؤسسات التنشئة السياسية إف، عيا بالجزائر ىذا ىك حاؿ األحزاب ككاق كافإذا 

    ك أصبحت بذلؾ مكضعا لمسخرية ، قد غابت ك تبلشت بفعؿ ضعؼ مكقعيا في المجتمع 

 ك التنكيت لدل شرائح كاسعة ال سيما الشباب منيـ.

 ف نغادر ىذا الجدكؿ بدكف الكلكج لنسبة أ ال يمكف أكثرككف مكضكعييف نك حتى 

الحزب يساىـ في تطكير ك تنمية  رأكا بأفة مف المبحكثيف الذيف ينبرة لعالمع % 01,32 

إلى جانب ككنيا مؤسسة تمارس الديمقراطية ك تعمؿ عمى تكريسيا ك ترسيخيا ، المجتمع 

 ىذا باإلضافة إلى ككنيا تساىـ في نشر الكعي بيف المكاطنيف.

ف أجميا الحزب عمى نشأ متي ف ما عبر عنو ىؤالء المبحكثيف يتماشى مع الكظائؼ الإ

 اإلعبلـ ك المدرسة ك غيرىا...، إلى جانب األسرة  ، مؤسسات التنشئة السياسية أحداعتباره 
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 .: يوضح مشاركة المبحوثين في العمل التنموي لمحكومة من عدمو11جدول رقم 

 %النسبة  التكرار  اإلجابة

 0,80 06 نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـػ

 99,20 744 ال

 100 750 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجم

 

مباشرتيا كنكع مف تكزيع العمؿ عمى د ف عممية التنمية تتطمب خطكات أساسية تراعي عنإ

                 ك ىذه  الخطكات متكاممة ك متفاعمة  ، ك تحديد المستكيات في كؿ مرحمة، مراحؿ 

 الدراسة ك التخطيط إلى جانب التنفيذ ك التقييـ. ك تتحدد في، ك متداخمة 

ككسائؿ ىذه الدراسة ىي ، بعاده أالمجتمع ك  اقعك ففي مرحمة الدراسة يتـ تشخيص ك تحميؿ 

ك كذلؾ االتصاالت ، الرجكع إلى المصادر الرسمية لمحصكؿ عمى البيانات السميمة 

      مستقاه مف مصادرىا األصميةحتى تككف المعمكمات  الشخصية مع قادة المجتمع ك أفراده 

أما في مرحمة التخطيط يتـ كضع خطة ات، ك تحديد األىداؼ ك اقتراح المشركع

            التكاليؼ ك الكقت، تشمؿ األكلكيات مف حيث مدل الحاجة إلى كؿ منيا  ، لممشركعات

مع مراعاة   ك العمالة البلزمة ثـ كضع البرامج في حدكد اإلمكانيات ك طبقا لبلحتياجات

 عدد ممكف مف أفراد المجتمع. أكبرالبدء في المشركعات التي تظير ليا نتائج سريعة تفيد 

ك يتطمب تنفيذىا تحديد المسؤكلية عف  ، أما في مرحمة التنفيذ يتـ ترجمة الخطة إلى برامج

راد فبيف األتكزيع المسؤكليات  ك تتطمب عمميات التنفيذ ، التنفيذ ك تحديد برنامج زمني لمتنفيذ
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في حيف يتـ في مرحمة التقييـ ، التنفيذ  عمىك تككيف األجيزة الكفيمة باإلشراؼ ، ك الييئات 

تصادؼ  قد ر المشاكؿ التيأثعمى نقاط القكة أك األخطاء أك  متابعة المشركعات لمكقكؼ

ياية طة أك تطكيرىا بحيث تؤدم في النخك عمى ضكء نتائج التقكيـ يمكف تعديؿ ال،  التنفيذ

ك يشترط في عممية التقييـ اشتراؾ أفراد ، 1إلى تحقيؽ فكائد ك أىداؼ مشركعات التنمية

 .نيـ ىـ محكر التنمية ك ىدفياالمجتمع أل

تشير أدبيات التنمية ك ما يدكر في فمكيا بأف أفضؿ السبؿ لتحقيقيا ك نجاحيا ، ىك إشراؾ 

ف تذليؿ عكاف األمر غير كذلؾ ف إذاأما  ممياتيا ك مراحميا المختمفة ،المكاطف في ع

ف لـ يكف مستحيبل في إكاجو التنمية يصبح صعبا ك معقدا الصعكبات ك المعكقات التي ت

 أغمب األحياف.

ثبت أف الكاقع أمف المبحكثيف قد عبركا لنا  % 99.20ف ما نسبتو إلقد أفرزت نتائج الجدكؿ 

ططكف لو مف إنجاز المشركعات ف السمطات ك المسؤكليف ال يشرككف المكاطنيف فيما يخأب

ف ىذا اإلقصاء ال يرتبط بمرحمة التخطيط لممشركعات أك قد عبركا لنا أيضا ب، المختمفة 

ىـ خطكة في أك إنما يشمؿ حتى المراحؿ األخرل بدءا مف مرحمة الدراسة التي تعتبر  ،فقط

مناقشتيـ فيما  م المكاطنيف ك مشاكرتيـ كأخذ ر أالعممية التنمكية التي مف الكاجب فييا 

 منيا.ك المستعجمة يحتاجكنو مف مشاريع ك إنجازات ال سيما الضركرية 

               ىك مف يمثؿ، كاف المجتمع المدني ممثبل في األحزاب ك الجمعيات بشتى أصنافيا  إذا

طط لو مف مشاريع تنمكية تخك ينكب عف كؿ المكاطنيف في المجتمع لمشاركة السمطة فيما 
                                                             

،ص  2009طمعت مصطفى السركجي. التنمية االجتماعية مف الحداثة إلى العكلمة: المكتب الجامعي الحديث ،مصر 1
43 ،44 
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ف يشترؾ في ىذه العممية كؿ المكاطنيف بمختمؼ شرائحيـ ك مكاناتيـ أغير المنطؽ  و مفألن

            نو بدكره يتحمؿ جزءا كبيرا مف غياب المكاطف كشريؾ ك كطرؼ ميـ في معادلة التنميةإف

ك تبرير ذلؾ متضمف فيما تـ التطرؽ إليو حكؿ انحراؼ األحزاب ك ضعفيا في الجداكؿ 

 السابقة.

ف ىناؾ عدة مشاريع كاف أب، ميف في كالية بسكرة يعينة مف المبحكثيف المق رت لنالقد عب

كمشركع بناء المسرح  ،بإمكاف السمطات المحمية تجاكزىا ك التخمي عنيا بشكؿ نيائي

باستشارة  –السمطات المحمية  -المتحؼ، مدرسة لمفنكف ك غيرىا لك قامت ىذه األخيرة 

كبر ترتبط بالحياة أييـ ىناؾ مشاريع ذات أىمية أألف حسب ر  ييـ فييا،أخذ ر أالمكاطنيف ك 

 الكيرباء ك غيرىا كثير جدا. ،اليكمية لممكاطف كشبكة الطرقات ك مشكؿ الماء 

ف السمطات تقـك أدلكا لنا بأنجدىا تعبر عف المبحكثيف الذيف % 0.80ك فيما يتعمؽ بنسبة 

 باشراؾ المكاطنيف في العممية التنمكية.

 % 01.07نفسيـ تقريبا مف مثمتيـ نسبة أىـ  % 0.80كثيف الذيف مثمتيـ نسبة ف المبحإ

اجتماعات المجالس المنتخبة )انظر الجدكؿ المبحكثيف الذيف حضركا نقاشات ك  المعبرة عف

 (.05رقـ 

إال أنيا أعطتنا ، ف ىذه النسبة ميما كانت ضالتيا ك ضعفيا بالمقارنة مع النسبة األكلى إ

لككنيا تجعميـ ، ف أىمية حضكر المكاطنيف الجتماعات المجالس المنتخبةإشارة كاضحة ع

ييـ ك مناقشتيـ في بعض القضايا التنمكية التي ترتبط أذ ر أخقريبيف مف السمطة مما يسيؿ 

 قامتيـ.إبمكاف 
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ف التنمية ينجـ عنيا تنمية أف نقكؿ بأنا عمى ىذا الجدكؿ ال يسعنا إال ف نختـ تعميقأك قبؿ 

ذا تكفرت ظركؼ مبلئمة لمشاركة المكاطف في إرقى مستكل أعمى درجة ك أحا ك كثر طمك أ

 ية ك الجكىرية.حد أطرافيا المحكر أمكية ك جعمو عنصرا فاعبل فييا ك العممية التن

 ائج االنتخابات من عدميا ( يوضح شفافية نت12جدول رقم )

 %النسبة  التكرار  اإلجابة 

 10.53 79 نعـ

 89.46 671 ال

 100 750 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمجمال

 

           في الدكؿ الديمقراطية يستند التجنيد السياسي ك إسناد المناصب النخبكية إلى االنتخابات

ك معايير اإلنجاز ك الكفاءة ، ك المفيـك الديمقراطي يفرض إجراء االستفتاءات ك االنتخابات 

ك تعطي الحككمات الباحثة ، ة بيف المكاطنيف الذيف يختاركف بيف بدائؿ سياسية كاسعة الحر 

حقؽ إال عف الشرعية ك المؤمنة بالديمقراطية أىمية بالغة لبلنتخابات ، فالديمقراطية ال تت

القائـ عمى مشاركة كؿ منيـ ليشكؿ ىؤالء في مجمميـ ىيئة ناخبة  باالختيار الحر لؤلفراد

الييئة قادرة عمى  يف العقبلنية ك اإللماـ بالحقائؽ ك المعمكمات لتككف تمؾعمى درجة ب

 م العاـ.أكثر مف المرشحيف حكمة ك أمانة ك تفضيبل مف قبؿ الر أ  راختيا

نو في الكقت نفسو يمتـز باحتراـ إكاف المفيـك الديمقراطي يفرض إجراء انتخابات حرة ف إذا

–لما ليذه األخيرة اطف ، المتبادلة بيف السمطة ك المك  ثقةآراء ك أصكات المكاطنيف لتسكد ال
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ف بزكاؿ الثقة بينيـ السيما مف أل،  مف أىمية بالغة في الحياة المجتمعية ككؿ -أم الثقة

جانب المكاطف يصبح أم عمؿ مصدره السمطة ليس لو معنى ك تحيط بو جممة مف الشككؾ 

 ك االنتقادات ك االعتراضات.

ابات المرتبطة بتكلي المسؤكليات ك المناصب في السمطة يقترف ف الحديث عف االنتخإ

ية في المجتمع ، ك ىك ما يستدعي مباشرة بمف يممؾ زماـ األمكر ك مف سيتكلى عجمة التنم

أفرزتو قتراع ك ما حتكاـ إلى صناديؽ اإلك اإل –ص ذك كفاءة ك خبرة مف جية ختيار أشخاإ

 بكؿ شفافية ك نزاىة مف جية أخرل.

أف ما تـ ذكره يتنافى ك يتعارض تماما مف منظكر مبحكثينا حيث أكدت الغالبية منيـ  يبدكا

             نتخابات ال يعبر عنيا بشفافية مف طرؼ الجيات الرسميةأف نتائج اإل % 89.46بنسبة 

           ك المقصكد بيا كزارة الداخمية في المقاـ األكؿ ، فيـ يشيركف إلى كجكد تبلعبات بالنتائج

التي تتكالىا السمطة  نتخاباتاالدنى مصداقية في أخيـ األرقاـ ك النسب ك عدـ كجكد ك تض

ك الكقائع ، ك قد عبر الكثيركف مباشرة بحجة أنيا تممؾ القدرة عمى تغيير ك تحريؼ الحقائؽ 

كعكد ال  ات الشفافية ك النزاىة التي تطمقيا السمطة قبؿ االنتخابات ىي مجردمحطصف مأب

رجعكا ذلؾ إلى عدة أسباب منيا أف السكاد أك قد  ، رض الكاقعأس ليا مف الصحة عمى أسا

ك لكف رغـ ذلؾ تفكز ، األعظـ مف فئات الشعب ينبذكف أحزاب معينة كال يصكتكف لقكائميا 

  ك ىك ما يركنو تنافيا مع العقؿ ك مجريات الكاقع ، باألغمبية الساحقة في مجمكع األصكات 

ف نسب أإذ يركف ب ،لمحمية منيا أك العامةتضخـ نسب المشاركة سكاء اىذا إلى جانب 
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المشاركة في بعض االنتخابات كصمت إلى حد المقاطعة ، ك لكف رغـ ذلؾ تعمف الدكائر 

 مشاركة كىمية ك مبالغ فييا إلى درجة كبيرة.نسب الرسمية 

            مف شبيات التزكير ك ما يشكبياف ما عبر عنو مبحكثينا عف كاقع االنتخابات بالجزائر إ

عمى المستكيات مف السمطة أغمب مف ىـ في أك أكدىا ختراؽ القكانيف حقيقة معاشو ، إك 

النقطة في الجداكؿ السابقة  بما فييا رؤساء األحزاب الحاكمة فييا ، ك لقد تطرقنا إلى ىذه

بعض ة فييا بالمقارنة مع ف الجزائر فتية في الديمقراطية ك لـ تقطع أشكاطا كبير أكدنا بأحيف 

قع في األخطاء ك التجاكزات التي اعترفت بيا في مجمميا يا تك ىك ما جعمالدكؿ األخرل ، 

بالمكاعيد االنتخابية ، ك لكف رغـ ىذا العمر القصير مف الديمقراطية فيي  ةالسيما المرتبط

لتحقؽ بذلؾ نضجا تسعى في كؿ مناسبة انتخابية إلى مراجعة األخطاء لتجاكزىا ك تفادييا 

 ديمقراطيا كامبل.

ف إفردنا الحديث في ىذا الصدد عف مصداقية االنتخابات ك مدل نزاىتيا ك شفافيتيا ، أذا إف

يؤكد ذلؾ سكاء في أقسامو المتعمقة بالناخب أك  1القانكف العضكم المتعمؽ بنظاـ االنتخابات 

 عمميات التصكيت ك الفرز.

فكر اختتاـ  أف ىذه العممية تبدأرتبطة بالفرز مثبل تقر بانكف الممف ىذا الق 48فالمادة 

تماما ك يجرم الفرز عمنا ك يتـ بمكتب  نتيائواع ك يتكاصؿ دكف انقطاع إلى غاية االقترا

 التصكيت إلزاما.

                                                             
ية ك الجماعات كزارة الداخم 2012يناير سنة  12المكافؽ لػ:  1433صفر عاـ  18مؤرخ في  01-12قانكف عضكم رقـ 1

 المحمية، الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
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ف أعضاء الفرز ىـ مف الناخبيف المسجميف في أالمرتبطة بالفرز أيضا تقر ب 49ة أما الماد

 كؿ مكتب مخصص لمتصكيت.

ف ىذه المكاد المذككرة ك غيرىا تؤكد عمى أف السمطة الحاكمة تسير قدما نحك تصحيح إ

 األخطاء ك تجاكزىا.

بالتفاؤؿ مف الناحية ذا كاف الحديث عف اإلصبلحات التي أقرتيا السمطة جميبل ك يكحي إ

غياب عنصر الثقة المتصمة في نو كذلؾ مف المؤسؼ أف يستمر مع المكاطنيف إالنظرية ، ف

في إف لـ تكف ة حتى ك بالسمطة ك التشكيؾ في نكاياىا ك إجراءاتيا ك النظر إلييا نظرة سمبي

 كاقع األمر غير كذلؾ تماما.

            كعامؿ قكم ك محكرمك مف ىذا المنطؽ نؤكد مرة أخرل في ىذا المقاـ عمى عنصر الثقة 

ذا تفحصنا الكتب التي إا ، فتبط بقضايا التنمية ك شؤكنيذا كاف حديثنا مر إك فاصبل خاصة 

ة التنمية مف رادا عمى عنصر إمس أنيا تتفؽ في مجمميتتتناكؿ مكضكع التنمية بالدراسة نم

رتباطا كثيقا إقيا مرتبط يطرؼ المكاطف كمبادأتو فييا ، إلى جانب أف المراىنة عمى تحق

 بمدل مشاركة ىذا المكاطف فييا.

     كمما تكسعت دائرة التعاكف  السمطة،يف المكاطف ك نو كمما تكفرت عناصر الثقة بإك عميو ف

ف حدكد المشاركة تتراجع إلى إاصر ك غابت فك التساند بينيما، ك كمما تقمصت ىذه العن

 حدكد ضيقة جدا.

ف نتائج االنتخابات ال يعبر عنيا بكؿ أنيـ يركف بأزنا المبحكثيف الذيف عبركا لنا بذا تجاك إ

 عنو رل عكس ما عبرتت %10.53فإننا نجد ما نسبتو  سمية،الر شفافية مف طرؼ الجيات 
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ف نتائج االنتخابات يعبر عنيا بكؿ مصداقية ك شفافية ك ال أأم أنيا تعتقد ب النسبة األكلى ،

 كع مف أنكاع التزكير ك التحريؼ .يطغى عمييا أم ن

 عدمو.( يوضح مساواة المواطنين أمام القانون من 13جدول رقم )

 %النسبة التكرار وثينإجابات المبح

 02.13 16 نعـ

 97.86 734 ال

 100 750 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجم

 

نيا حالة التماثؿ بيف األفراد في المجتمع أماـ القانكف بصرؼ النظر عف ألمساكاة بتعرؼ ا

 لجنس أك شيء آخر .المكلد،  أك الطبقة االجتماعية،  أك العقيدة الدينية أك الثركة أك ا

ف ت ك االستعدادات ك اإلمكانات ، ألك المساكاة ال تعني أف يتساكل الناس في القدرا

يـ نستيعابيا ك تقديـ الكاجبات الممقاة عمييا ، لكإؼ بتحصيميا ك المخمكقات البشرية تختم

              مكمية، ك المساكاة ال تعني العيتساككف بالحقكؽ المعطاة ليـ كبشر ك كمخمكقات إنسانية 

ك كضعت األنظمة ك التعميمات  ىي محددة . ك ليذا كضع القانكف  ك ال تعني اإلطبلؽ بؿ

الناس في  التي تضبط السمكؾ اإلنساني في المجتمع ، ك جكىر المساكاة ىك أف يككف

ستكاءه معو في إإلنساف في حقكقو مع غيره يستمـز ستكاء اإاألحكاـ عؿ حد سكاء ك 
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ب أف يستكفي ما ىك التي تحبب لمناس بعضيـ البعض ، ك اذا كاف اإلنساف يطم الكاجبات

 . 1يؤدم ما عميو ، ك الكاجبات دائما مبلزمة لمحقكؽ ال تنفؾ عنيا   فألو ، فعميو 

تفرض ديمقراطية الثقافة السياسية تحقيؽ المساكاة ك إتاحة المشاركة في العممية السياسية 

النظر عف االختبلفات العقائدية أك الدينية أك المغكية أك السبللية  أماـ أفراد المجتمع ، بغض

بيف ىؤالء األفراد ، ك الديمقراطية تفرض المساكاة بحكـ التعريؼ ، ك تفترض الثقافة 

السياسية الديمقراطية تأكيد قيـ المساكاة عمى حساب التدرج ك تسمسؿ المراتب بشكؿ محكـ 

            رج يستند إلى عكامؿ الثراء ، أك الميراث أك المناصب في المجتمع ، سكاء كاف ىذا التد

 ك المراكز النخبكية  .

في دراستو حكؿ نماذج القيـ المرتبطة بالديمقراطية أىمية المعيار الذم  تسبليك يؤكد 

مف  معيارا إضافيا إلى عدد Lipsetليبست يتضمف المساكاة في مقابؿ التدرج ، حيث يقدـ 

كىذا  ،لو عف الثقافة في أربعة دكؿ  ةفي دراس بارسونزصاغيا  ساسية التي المعايير األ

سماه بالمجتمع ألمساكاة ، ك مجتمع التدرج أك ما المعيار اإلضافي يفرؽ بيف مجتمع ا

نيـ بشر عمى قد تجعؿ مف أفراده مكضع احتراـ ألفالقيـ  السائدة في مجتمع ما  النخبكم 

 . 2مى التفكؽ العاـ ألكلئؾ الذيف يتمتعكف بكضع النخبة قدـ المساكاة ، أك قد تؤكد ع

                                                             

.233إبراىيـ ناصر، المكاطنة، مرجع سبؽ ذكره ص ،  1 
المعايير التي اختارىا ليبست مف بارسكنز مف معايير أخرل صاغيا بارسكنز فيما سمي بالمتغيرات النمطية ك التي كاف  

يـ ك مقارنة النظـ الربعة التي تمثميا الكاليات المتحدة ك كندا ، إنجمترا ، أستراليا ك ىدفيا إيجاد طريقة نظامية لتصنيؼ الق
 ىي معايير ) اإلنجاز _ المحاباة ( ،) العمكمية _ الخصكصية ( ، ) التجديد _ االنتشار(

 2. 192،193عبد الغفار رشاد القصبي _مرجع سبؽ دكره، ص 
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ف غيابيا ك عدـ أل، دكر قيمة المساكاة في المجتمع  مما سبؽ ذكره يتضح جميا أىمية ك

               ك تدني مستكل المشاركة عكر المكاطف بالثقة ك المسؤكلية نتشارىا يؤدم إلى تدىكر شإ

 ك االىتماـ بالقضايا العامة  .

ف ألـ نقؿ جميعيـ يركف ب إفف غالبية  المبحكثينأالنظر إلى نسب الجدكؿ يكحي لنا بف إ

 المساكاة بيف المكاطنيف ك قد مثمت نسبة  أة ك كؿ ما يمثميا ال يحترمكف مبدالسمط

ك الماؿ ك أصحاب القكة  الجاه  ،ف أصحاب النفكذأم، فيـ يركف بأىذا الر   97.86%

             سكاسية ك ال ىـ متساككف مع مف ىـ عكسيـ في المكانة ييـ متميزكف ك ليسكاأحسب ر 

ف القكانيف ك المكائح التي تسير المجتمع ىي مجرد أثركة فقد عبر أصحاب ىذه النسبة بك ال

 ال يممؾ مف يممككف السمطة ك الماؿ _ أما مفبشكميات ك شعارات فقط عندما يتعمؽ األمر 

ا طبؽ عمييـ حرفيا بدكف حذؼ أك نقصاف ، فقد عبر لنذلؾ فكؿ القكانيف ك ما شابييا ت

ؽ عندما ستخراج  كثائؽ معينة في مدة ال تتجاكز الدقائإالبعض متسائميف عف ما ىك تفسير 

جؿ الحصكؿ أياـ ك الشيكر ك ربما السنكات مف ستغراؽ األإف ، ك ينييتعمؽ األمر بأفراد مع

ف أإلى جانب ىذا فقد رأل الكثيركف ب، ريف خآكثائؽ عندما يتعمؽ األمر بأفراد عمى نفس ال

            السمطة تطمب منيـ أداء الكثير مف الكاجبات ك في نفس الكقت ىي متناسية حقكقيـ

 ك مطالبيـ .

بية نتشار الرشكة ك المحسك إاكاة في المجتمع بمف يمثؿ ىذه النسبة برركا غياب قيمة المس إف

ف القكانيف تطبؽ أمكر العادية ، ك ىـ يركف بسط األبأك الكساطة في كؿ شيء حتى في 

 عمى الضعفاء فقط دكف غيرىـ .
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دأ ف السمطة تكرس مبأكا بأمثمت عينة مف المبحكثيف الذيف ر  فقد  %02.13أما نسبة 

 نيـ متساككف  أماـ القانكف ك متساككف في الحقكؽ ك الكاجباتأالمساكاة بيف المكاطنيف ، ك 

 .و تقمد المناصب لألفراد لترقيات ا شكليوضح  ( :14جدول رقم )

 %النسبة  التكرار خيارات المبحوثين

 01,46 11 الكفاءة

 01,06 08 الخبرة 

 97.46 731 المحسكبية ك المحاباة

 100 750 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجم

 

 أسياسية تفرض تحقيؽ مبدالثقافة الف ديمقراطية أ( ب13دنا في الجدكؿ السابؽ رقـ )كالقد 

بغض النظر عف االختبلفات العقائدية أك المغكية أك ، المساكاة بيف أفراد المجتمع الكاحد 

 شيء آخر بيف ىؤالء األفراد.

ئلشارة إلى تطكرات لا إف الحديث عف مبدأ المساكاة ك عدـ التفاضؿ بيف أفراد المجتمع يقكدن

 Patternطمؽ عمييا متغيرات النمط أيث ك التي كؿ دكر القيـ في التحدح نزتالكوت بارسو 

variables ،  ستكشاؼ طبيعة العبلقات كثر المحاكالت شمكال إلأمف  أعتبرىاك التي

مثؿ لب اإلسياـ النظرم الذم تعتبرىا أمتغيرات النمط ك  نزبارسو لقد صاغ  االجتماعية ،

تبدك في المعايير أك أنماط  ك تدؿ ىذه المتغيرات عمى البدائؿ التي قدمو لعمـ االجتماع ،

فيك قدـ في مؤلفو النسؽ االجتماعي أزكاجا مف ىذه  ،  ختيارات الفردإتكقع الدكر في 



135 

 

البدائؿ ك ىي : الكجدانية مقابؿ الحياد الكجداني ،ك المصمحة الذاتية في مقابؿ المصمحة 

ص في يالتخصك العمكمية في مقابؿ الخصكصية ،األداء في مقابؿ النكعية ،ك ، الجمعية 

 1مقابؿ االنتشار .

            الذاتية ، ف المجتمعات التقميدية المتخمفة تتحكـ فييا الكجدانية ،المصمحة أيرل ب نزفبارسو 

ف أنو يرل بيف أفي ح، ك العمكمية ك غيرىا مف القيـ التي تعرقؿ التنمية ك تحد مف تحقيقيا 

 مف القيـ التي تميز مجتمع التحديث.ك الحياد الكجداني ك غيرىا  المصمحة الجمعية ،

تي مثمت مجمكع المبحكثيف ال % 97,46إف النظر إلى نسب الجدكؿ ال سيما منيا نسبة 

ف السمطة الحاكمة ك كؿ مف يمثميا في القطاعات المختمفة تعتمد عمى معيار أب اك أالذيف ر 

لترقيات في اإلدارات ك مختمؼ اا يتعمؽ بتقمد المناصب اإلدارية المحسكبية ك المحاباة فيم

              ف المحسكبية ك المحاباة ال تقتصر عمى المناصبأب اك لقد أضاؼ مبحكثين العمكمية ،

ك الترقيات ذات الكزف ك الشأف الخفيؼ منيا ك ذلؾ ككنيا أصبحت مألكفة حتى في 

 القطاعات ك المناصب ذات الكزف الثقيؿ التي ترتبط بمصير المجتمع ك مستقبمو.

لتحاؽ اإلإلى جانب المحاباة أضاؼ مبحكثينا معيار الرشكة كأحد متطمبات الترقية ك  

بالمناصب في الظركؼ الراىنة ك قد عمؿ مبحكثينا ذلؾ بجممة مف الشكاىد التي مركا بيا في 

 حياتيـ اليكمية.

فيما  نتشار معيار المحاباة ك المحسكبية ك الرشكةإبر لنا الكثير مف المبحكثيف بأف ك لقد ع

فقد المكاطنيف المقبميف عمى مسابقات التكظيؼ أك أم أيتعمؽ بتقمد المناصب ك الترقيات 
                                                             

دار المعرفة الجامعية. مصر.ص ، في التنمية ك التخطيط االجتماعي  محمد عاطؼ غيث، محمد عمي محمد .دراسات 1
164. 
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ك ىك ما دفع  مسابقة أخرل األمؿ في النجاح ككصؿ بيـ األمر إلى حد اليأس ك القنكط ،

الكثير بالعزكؼ عف المشاركة في ىذه المسرحيات حتى ال نقكؿ المسابقات عمى حد تعبير 

 ا.بعض مبحكثين

ف إتفاؽ األغمبية الساحقة مف المبحكثيف عمى أف معايير المحاباة ك المحسكبية ك الرشكة إ

ف سمات قيـ بأك تقمد المناصب يكحي لنا ، ىي ما يعتمد ك يستند عمييا في مختمؼ الترقيات

            نيا تعرقؿ تحقيؽ الديمقراطية ك التنمية ىي سائدة في مجتمعنا أالتخمؼ ك كؿ ما مف ش

ستحالة تحقيؽ التنمية ك الكصكؿ إلييا كيدؼ في إىك الشيء الذم يجعمنا نجـز معو  ك

 المجتمع.

 اك أالمعبرة عف أكلئؾ الذيف ر  % 02,52نتقمنا إلى نسبة إجانبا ك  % 97,46تركنا نسبة  اإذ

فإننا نجد الخبرة ك الكفاءة أ ات في مختمؼ اإلدارات تخضع لمبدف تقمد المناصب ك الترقيأب

           أف ىذيف المعياريف يدخبلف ضمف القيـ التي تميز المجتمعات الحديثة التي تحتـر نفسيا 

 ك تحتـر مكاطنييا ك التي تسكد فييا ركح المساكاة ك العدؿ.

الكفاءة ك الخبرة دكف تدخؿ معايير شخصية أخرل يجعؿ كؿ األفراد  أاالعتماد عمى مبد إف

كما أف باب   ،حظكظيـ متقاربة سابقات التي ترتبط باإلدارةالمقدميف عمى إجراء مختمؼ الم

عمى ىذيف المعياريف يجعؿ األفراد  االعتمادكما أف  األمؿ في النجاح مفتكحا أماميـ .

طبلع كؿ حسب تخصصو ك يبعدىـ كؿ جيكدىـ في الدراسة ك البحث ك اإل يكثفكف مف

 ح.البعد البحث عف طرؽ ك منافذ أخرل تؤدم بيـ إلى النجا
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ف التنمية ال يمكف ليا أف تتحقؽ في ظؿ قيـ التخمؼ التي تتسـ بالمحاباة أا سبؽ نستنتج بمم

ذات مستكيات عميا في بتقمد المناصب  ك المحسكبية ك الرشكة خاصة عندما يرتبط األمر

 السمطة ك ذات عبلقة مباشرة بالعممية التنمكية .

الحياد ك تبتعد عف كؿ ما ىك  أمى مبدمد عفالتنمية يمكف ليا أف تتحقؽ إال في ظؿ قيـ تعت

ك التي مف المؤسؼ أنيا  %02,52شخصي كمبدأ الكفاءة ك الخبرة التي عبرت عنيا نسبة 

 األخرل المدرجة في الجدكؿ.ة ضئيمة جدا بالمقارنة مع النسبحققت نسب

 .( : يوضح أسس اختيار ممثمي الشعب في المجالس المنتخبة 15جدول رقم )

 %النسبة  التكرار  اإلجابة 

 01,73 13 أسس مكضكعية 

 98,26 737 أسس شخصية

 100 750 المجمكع

 

               ك إسناد المناصب النخبكية  إلى االنتخاباتيمقراطية يستند التجنيد السياسي في الدكؿ الد

    ضةف اعتبارات الكالء الشخصي لمحاكـ ك المصادفة المحأل، ك الكفاءة  ك معايير اإلنجاز

عبلقات القرابة ك المصاىرة ك التبعية تتنافى مع متطمبات  ،ك الركابط األسرية الثركة المادية

إعطاء كؿ فرد أفالطون الثقافة السياسية الديمقراطية بؿ ما تستمزمو العدالة منذ أف رأل فييا 

 1ك أف يعمؿ كؿ فرد في ضكء مؤىبلتو ك كفاءاتو. ما لو ،

                                                             
 . 200عبد الغفار .رشاد القصبي .الكتاب األكؿ .مرجع سبؽ ذكره .ص  1
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مف خبلؿ كجكد تقاليد  ستمراراالستقرار ك اإل ديمقراطية ترمز إلىفالمؤسسات في الدكلة ال

سياسية ثابتة ك معايير فنية ك مينية كظيفية تعتبر ىي الصكرة المثمى لمنظاـ السياسي مف 

ك ليس عمى األشخاص الذيف ال يحركيـ  خبلؿ قياـ ىذه المؤسسات أساسا عمى القكانيف 

                الذاتية بقدر ما تحركيـ دكافع ك نزكات شخصية التفكير المجرد مف اعتبارات المنفعة 

ارات يك عمى تغميب االخت ك القانكف  المكضكعية  ىىذه الدكلة تقـك عم ك ىك ما يعني أف

 العممية عمى أم منطؽ ذاتي شخصي .

ف إف –حتى لك كاف مكجزا  –ما تقدـ  ذا كاف ىذا ىك حاؿ الدكلة الديمقراطية مف خبلؿإ

عتبارات ال تميؽ ك ال إاء لو لما يتكفر بو مف سمككات ك ككاقعنا يحتاج إلى تقديـ العز  حالنا

إذ كيؼ ال يككف ذلؾ في ظؿ النسبة المخيفة ، يمكف ليا أف تمتصؽ بالمفيـك الديمقراطي 

ف أعف مجمكع األفراد الذيف عبركا ب ك المعبرة % 98,26المدرجة في الجدكؿ المقدرة بػ 

لمنتخبة ختيار مف يمثؿ الشعب في المجالس اإفي  ارات التي يعتمد عمييااألسس ك االعتب

الكفاءة  أعايير المكضكعية القائمة عمى مبدم صمة بتمؾ المأىي أسس شخصية ك ال تمت ب

 .أفالطون ك المؤىبلت التي دعي إلييا 

                رعمى جممة مف المعاييا عب في الدكؿ الديمقراطية قائمختيار مف يمثؿ الشإذا كاف إ

ك األسس المكضكعية التي يتقدميا معيار العمـ ك المعرفة إلى جانب الكفاءة ك الخبرة دكف 

فإف األمر غير  تو،إغفاؿ عنصر محكرم ك جكىرم يرتبط بمكانو المترشح اجتماعيا ك شعبكي

دمة النتخابية المتقفمك قمنا بقراءة سريعة عمى القكائـ ا كذلؾ تماما في مجتمعاتنا ،

ف الشعكر بالصدمة ك االنييار ينتاب كؿ فرد عاقؿ لما تتضمنو ىذه القكائـ إف، لبلنتخابات 
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إلى جانب كجكد أشخاص غير  الخيانة ،ك مف أسماء مثقمة بأنكاع جمة مف الرداءة ك األمية 

 قرب منيـ.أمعركفيف ال عمى المستكل المحمي فقط بؿ يتعدل ذلؾ حتى عمى مستكل مف ىـ 

نا لمصطمح الخيانة كاف نابعا مف حقائؽ كاقعة إذ ىناؾ الكثير مف األسماء ناضمت إف إدراج

 لـ ف مصالحيـأك دافعت بشراسة عف أفكار ك مبادئ معينة ك لما تبيف ليا ب لسنكات عدة

 ليات إلى أماكف أخرل كفرت أنحرفت ك لجإتعد مضمكنة مع مف دافعت ك تحصنت بيـ ،

 تكؽ الكصكؿ إليو.تما كانت 

             كثر مف ذلؾأى جانب ىذه النماذج التي ال تتماشى مع القيـ ك المفيـك الديمقراطي نجد إل

              المتعمقة ببركز عامؿ الماؿ نتشار قيمة سمبية في السنكات األخيرة إ ك التي نشير بيا إلى

           ف الكفاءة فأصبحت األحزاب المجيرية بدؿ أف تبحث أف أسماء ليا أرصدة م، ك الثركة 

بل في مثؿ صالمعرفة ك العمـ إلى جانب الصيت االجتماعي الذم يعد محكا فا ،ك الخبرة 

ىذه المناسبات أصبحت تفاكض أسماء تممؾ الثركة ك الماؿ مف أجؿ إقحاميا في القكائـ 

 االنتخابية.

جؿ تمثيؿ أمف في ىذا الصدد ال نقصد بأف أصحاب الماؿ ال يحؽ ليـ الترشح لبلنتخابات 

ف ىذا غير منطقي ألنو إذا كاف عامؿ الماؿ إلى جانب تكفر المقكمات األخرل أل ، الشعب

نو إبؿ  ف األمر ىنا يصبح مف ضركرات الترشح ،إكالكفاءة ك الخبرة ك العمـ في المترشح ف

 جؿ الترشح لتمثيميـ  في المجالس المنتخبة.أمف كاجب كؿ المكاطنيف مناشدتو مف 

جؿ دخكؿ معترؾ أتنا إلى أصحاب الثركة الذيف تفاكضيـ األحزاب أك يفاكضكنيا مف إف إشار 

االنتخابات إنما كنا نشير بو إلى أكلئؾ الذيف ال يممككف سكل أمكاليـ ك ثركاتيـ أما دكف ذلؾ 
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امتبلكيـ عدـ مف مقكمات العمـ ك الكفاءة ك غيرىا فيـ يفتقركنيا أيما افتقار، ىذا إلى جانب 

ف يككف ليـ تمثيؿ لدل شرائح كاسعة في أاالجتماعية تؤىميـ ب بية في األكساطدنى شعأ

 المجتمع.

فإننا نجدىا تمثؿ شريحة  % 01,73ردنا االنتقاؿ إلى النسبة األضعؼ ك المقدرة بػ أذا إ

ف األسس التي يتـ عمى أنة الدراسة مف الذيف عبركا لنا بضيقة جدا بالمقارنة بمجمكع عي

مثمي الشعب في المجالس المنتخبة ىي أسس مكضكعية ك تبتعد كؿ البعد ضكئيا اختيار م

ف تعبير ىذه النسبة يقترب بشكؿ كبير إلى ما تـ إك بذلؾ ف عف أم أسس شخصية ذاتية ،

مة بمكضكع صك كؿ ما لو مف  تناكلو فيما يتعمؽ بالديمقراطي حكؿ التجنيد السياسي ،

 . االنتخابات

 .قة بين الحكومة و البرلمان يوضح العال:( 16جدول رقم )

 %النسبة  التكرار اإلجابة 

 92,26 692 عبلقة تبعية 

 01,46 11 عبلقة تعاكف 

 06,26 47 عبلقة صراع 

 100 750 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجم

 

كف حيث يك البرلماف ىك مؤسسة سياسية تمثؿ السمطة التشريعية في الدكؿ الدستكرية ،

    الفصؿ بيف السمطات  أرسات السمطة التشريعية كفقا لمبدع ممامختصا بحسب األصؿ بجم
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ك يككف التحاقيـ  سـ النكاب أك الممثميف ،إيطمؽ عمييـ  ك يتككف مف مجمكعة مف األفراد

ك يتـ اختيارىـ بكاسطة  بالبرلماف عف طريؽ االنتخاب باستخداـ األساليب الديمقراطية ،

 ف الشعب الذيف ىـ مسجميف عمى المكائح االنتخابية في عممية االنتخاب.المكاطنيف م

            نيف أك إلغائياك يككف لمبرلماف السمطة الكاممة فيما يتعمؽ بإصدار التشريعات ك القكا

ك يطمؽ  ات الدكلية ك الخارجية التي يبرميا ممثمك السمطة التنفيذية ،تفاقك التصديؽ عمى اإل

  ف تسميات مختمفة حسب كؿ دكلة مثؿ : مجمس النكاب ، المجمس التشريعي عمى البرلما

 1مجمس الشعب.

( ىي عممية مازالت 15ذا كانت العممية  السياسية في مجتمعنا حسب الجدكؿ السابؽ رقـ )إ

ك ليس عمى أساس ، مف االجتيادات الشخصية  في مجمميا عممية قائمة عمى أساس

نية ذات الميارات التخصصية القادرة عمى تطبيؽ األساليب االعتماد عمى الكفاءات المي

غمب العناصر القيادية التي أنو إك تحكيؿ ىذه األساليب العممية إلى كقائع عممية ف، العممية 

ىي عناصر  نراىا ىنا أك ىناؾ في المجالس المنتخبة السيما المجمس التشريعي )البرلماف(،

ف أل، المسؤكؿ  ر السمكؾ السياسي األخبلقيحا أدل إلى دالقدرات الممتازة مم ال تتكافر فييا

 .2العممية السياسية ىي نتاج تفاعؿ الفئات في تنازعيا عمى القدرة السياسية 

ختيار مف يمثؿ الشعب في الغالب عمى أسس شخصية تقـك عمى العصبية ك الماؿ إذا كاف إ

ة جدا مف المجتمع ك ليس عينة نو ال غرابة أف نممس لدل شرائح عريضإف، في المقاـ األكؿ 

 دراستنا فقط ركح اإلحباط ك فقداف األمؿ في مف يمثميـ عمى المستكل النظرم.
                                                             

 .14:11عمى الساعة -2012-03-13كيكيبيديا ، المكسكعة الحرة ،يـك  1
 .31عامر رمضاف أبك خاكية. مرجع سبؽ ذكره. ص 2
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ك كؿ ما يعرقؿ حياتيـ ، ذا كاف دكر النائب في البرلماف البحث عف انشغاالت المكاطنيف إ

عمى المستكيات أفي  مف مشكبلت ك عقبات ك الدفاع عف حقكقيـ ك المرافعة مف أجميـ

صبح ، أصكتكا لو ك اختاركه ممثبل عنيـ  طكؿ مدتو النيابية ك ىك في خدمة مف ىليحي

ال ىَّـ ليـ إال ىٌميـ ك ال أمؿ ليـ إال  –حتى ال نقكؿ كميـ  –الكثير ك الكثير مف النكاب 

صبحكا بتمؾ أداة مف أدكات السمطة الحاكمة ك مكظفيف أكفياء أك ، ك طمكحاتيـ  آماليـ

ك األخطر  ف احتاجتيـ تجد أيدييـ كاقفة بدكف نقاش ك ال مساءلة ،إك ما  ،ييا لدمؤقتيف 

أما الغائبكف فحجتيـ في  ،مف ذلؾ أف حضكر جمسات المجمس ال يحضرىا إال القميؿ القمة

ذلؾ ىي كاضحة ال تحتاج إلى تبرير  ك ىي أف مف يمثمكنيـ يعيشكف حياة الرفاىية بدكف 

 ال يجدكف مبررا لحضكر مثؿ ىذه الجمسات.مشاكؿ ك ال عقبات ك بالتالي ىـ 

ف النكاب في البرلماف ما ىـ إال أيركف ب اف ىذه السمككات ك غيرىا ىي التي جعمت مبحكثينإ

صبح تمرير القكانيف ك التشريعات لممجمس التشريعي ليس أك  أداة تابعة لمجياز الحككمي ،

ك قد مثمت  دقتيا ال غير ،جؿ مصاأصبح مف أناقشتيا ك التعقيب عمييا ك إنما بيدؼ م

 آراء ىؤالء المبحكثيف. % 92,26بنسبة 

ال نشير في ىذا المعنى أف يككف البرلمانييف ندا ك عدكا لمجياز التنفيذم الذم ىك الحككمة 

ك ال نقصد أف يصنعكا لنا حمبة صراع داخؿ قبة البرلماف ليتناحركا ك يتصارعكا مع 

ا أكفياء لمف انتخب عنيـ ،ك أف يككف ىدفيـ ىك ك إنما نريد منيـ أف يككنك  ،الحككمة

نيـ الصالح العاـ لممجتمع ك ليس العمؿ عمى تحقيؽ مصالحيـ الضيقة فقط ك ال نحتاج م
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بؿ نحتاج منيـ أف يمتزمكا بحضكر جمسات المجمس  ،كا الحككمة في كؿ شيءضأف يعار 

 ليتـ إصدار قكانيف ك مراسيـ تخدـ المجتمع بأكممو.

ه جعؿ النكاب في البرلماف في أما نسمعو ك ما نقر  إلى جانب آراء %92,26 إف آراء نسبة

 غمب األحياف فاقدم الشرعية مف منظكر عامة أفراد المجتمع.أ

 ما دامت الشرعية ىي مفيـك أخبلقي ك معنكم في الدرجة األكلى تتضمف الصكاب ك الخطأ

حتراـ أكلئؾ إالمجتمع ب عتبارىا شعكر أفرادإك لما ىك صحيح ك ما ىك غير صحيح ك ب

ك ىذا الشعكر باالحتراـ يجعؿ االستجابة مف  الذيف يتكلكف مقاليد األمكر في مجتمعيـ ،

ىك ما يجعؿ صاحب  جانب أفراد المجتمع لمف ليـ حؽ إصدار األمر ممكنة ك ميسكرة ك

ف نكابنا إف ،ثـ يككف مكضع الطاعة ك القبكؿ ك مف لتزاـ معترؼ بو ،إالشرعية يحظى ب

زدراء إحتقار ك إلييـ نظرة إفييـ عينة دراستنا تنظر حسب شرائح كاسعة مف المجتمع بما 

نيـ ببساطة لتزاـ معترؼ بو كال يحضكف باالحتراـ ليـ ألإصبحكا ال يحضكف بألككنيـ 

 نحرفكا عف المبادئ ك القيـ التي انتخبكا مف أجميا.إ

ف العبلقة التي تميز أالذيف يركف ب مف المبحكثيف فقد تعبر عف أكلئؾ %  06,26أما نسبة 

                    المجمس التنفيذم مع المجمس التشريعي ىي عبلقة صراع سكاء تعمؽ ذلؾ بالقكانيف

أك حتى في مناقشة برنامج الحككمة ك عمؿ بعض الكزراء ك طبيعة ىذه ، ك المراسيـ 

ك كؿ ما  معارضة لمسمطة ،العبلقة ىي نتيجة كجكد بعض النكاب ممف ينتمكف إلى تيارات 

ف الصراع شيء حتمي في ظؿ كجكد مثؿ ىذه الشريحة المعارضة في إك بذلؾ ف يمثميا

برلماف ك ما تجدر اإلشارة إليو ىك أف ىذه الشريحة ال تمثؿ قطاعا كاسعا داخؿ ال البرلماف ،
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غمبية أما األ مبحكثينا ،مف طرؼ لة النسبة المعبرة عنيا آلككنيا تمثؿ نسبة ضئيمة ض

الساحقة مف النكاب فيـ يتمكقعكف في التيارات المساندة ك المؤيدة لمسمطة بصكرة مباشرة أك 

 غير مباشرة .

ف العبلقة التي أب اك رأفقد عبرت عف عينة ضيقة مف المبحكثيف الذيف  % 01,46أما نسبة 

ف تسكد أك ىي العبلقة التي يجب  ك تساند ، جمسيف المذككريف ىي عبلقة تعاكفتميز الم

في ىذيف المجمسيف ليشكبل حمقة متكاممة متساندة تساىـ في تطكير المجتمع ك تنميتو ال 

و مشاعر خاصة أننا نعيش في زمف تسكد في ،العمؿ عمى تكريس الرداءة ك الصراع

            ف ال قيمة ليـأب ك المظالـ ك اإلحباطات ك شعكر كثير مف األفراد، االغتراب ك الغضب 

ه المشكبلت ف التعامؿ اإليجابي مع الصراعات ك األزمات يخمؽ حمكال مبتكرة ليذإفك بذلؾ 

خذ ك عطاء ك نقاش أك حكار ك ميارات تككف متعاكنة مساندة أمف خبلؿ ما يكفره مف 

 لبعضيا البعض ليتـ في ظميا تجاكز كؿ العقبات ك األزمات.

 .عموميةلمعالج داخل المستشفيات النظرة المبحوثين  : (17جدول )

 %النسبة   التكرار وجود تفضيل في العالج من عدمو

 93,60 702 نعـ

 06,40 48 ال

 100 750 المجمكع
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ف المساكاة ىي حالة التماثؿ بيف أفراد المجتمع أماـ القانكف أ( ب13لقد قمنا في الجدكؿ رقـ )

     م شيء آخربصرؼ النظر عف المكلد أك الطبقة االجتماعية أك العقيدة أك الجنس أك أ

المساكاة بيف أفراد المجتمع بغض  أالمفيـك الديمقراطي يقـك عمى مبدف أب ك لقد قمنا أيضا

 ختبلفات تذكر.إالنظر عف أي

حة ذا كانت المساكاة بيف أفراد المجتمع الكاحد أثناء سبلمتيـ الصحية مطمبا ك ضركرة ممإف

تزداد درجة تحقيؽ المساكاة ك تطبيقيا  فأنو مف البدييي إف، لكي تستقيـ الحياة المجتمعية 

بيف ىؤالء األفراد أثناء سكء سبلمتيـ الصحية ك التي نشير بيا أساسا دخكليـ المستشفيات 

 لمعبلج.

عمييـ  ف الغالبية العظمى ممف أجريتأيا ببتسميط الضكء عمى معطيات الجدكؿ يتضح جم

ارس عميو أنكاع ال تحصى مف ف العبلج داخؿ المستشفيات العمكمية يمأالدراسة يركف ب

ف المرضى الذيف ليـ أفيـ يركف ب ،%93,60التفضيبلت ك قدرت نسبة آراء أكلئؾ ب 

ك لقد عبر لنا ، كساطات سكاء كانت مف داخؿ المستشفى أك خارجيا يتكفمكف بيـ أيما تكفؿ 

ف أركف بىك كاحد مع الفقراء؟ فيـ ي الكثيركف متسائميف بقكليـ : ىؿ طريقة عبلج األغنياء

                ىتماما مبالغا فيو لفئات معينة مف ذكم الكساطاتإك الممرضيف ييتمكف  األطباء

 متيازات .المرضى الذيف يفتقدكف ليذه اإل ك المحسكبيف عمييـ بالمقارنة مع أكلئؾ

 يف ال يممككف الكساطة  لذعف ا عتمنكالحقف بسط األدكية أف أتجاه  عبركا لنا بىذا اإل ففي

ف ىذه الحجج تأتي في جميع األكقات حتى في أمف ذلؾ  ك األغرب، نقضائيا إتحت حجج 

ساعات متأخرة مف الميؿ حسب ما أكده مبحكثينا ، ك في الكقت نفسو تصبح ىذه 
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يتمتعكف  اإلمكانات ك كؿ المعدات إذ تعمؽ األمر بأفراد آخريفكؿ المستشفيات تتكفر عمى 

 ك الثركة.أة المرمكقة أك الماؿ متيازات المكانة االجتماعيإب

ف مجريات األمكر في المستشفيات العمكمية تسير أاؾ عينة مف المبحكثيف عبرت لنا بك ىن

الدخؿ الضعيؼ أك عديمي المدخكؿ يكجيكف إلى العيادات  ككفؽ منطؽ مقمكب إذ ذك 

عمييا عكف يطمب مبالغ ضخمة ال يستطك التي ت، الخاصة إلجراءات الفحكصات ك التحاليؿ 

ف ىناؾ شرائح أخرل ك التي مف حسف حظيا أنيا ميسكرة أفي حيف ، إال بعد معاناة كبيرة 

 الظركؼ يقكمكف بيذه الفحكصات ك التحاليؿ بالمجاف داخؿ ىذه المستشفيات.

عند ىذه االختراقات الكاقعة في سياسة العبلج بالجزائر مف ناحية تفضيؿ  ؼدنا الكقك أر ذا إ

يـ التي ترتبط ننا حتما ال نجدىا منصكص عنيا ضمف القكانيف ك المراسأفراد عمى آخريف فإ

ف القائميف عمى ىذا القطاع أعطكا تعميمات صارمة أف ما ىك معمـك بالقطاع الصحي ، أل

ف مكضكع المشكؿ إك عميو ف ، باالعتناء ك التكفؿ بالمرضى دكف النظر إلى اختبلفاتيـ

قى حبر عمى كرؽ فقط ، بالنسبة لمعامميف المكظفيف ف ىذه التعميمات تبأف في كمالمطركح ي

 داخؿ ىذه المستشفيات.

ك أماـ ىذه المفارقة بيف ما ىك نظرم ك ما ىك إمبريقي فيما يتعمؽ بيذه التعميمات ال نجد 

رد ذلؾ سكء التسيير ك غياب المراقبة ك المتابعة مف طرؼ بالخانة إال ىذه تفسيرا يصب في 

ك ىك الشيء الذم يجعمنا معو نطرح  ،تالمنشآعمى تسيير ىذه ك الساىريف  المسؤكليف

يكميا أماـ أعيف  ه التعميمات ما دامت أنيا تخترؽتساؤؿ فحكاه ما يمي : ما الجدكل مف ىذ

 . المئات مف المكاطنيف ؟
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قبؿ أف ننتقؿ إلى النسبة الثانية في الجدكؿ كجب التذكير بنقطة ميمة ذات ارتباط كثيؽ بما 

( التي 13التي أفرزتيا نتائج الجدكؿ رقـ )% 97.86عمية مؤداىا أف نسبة : كنا نعمؽ 

مثمت المبحكثيف الذيف عبركا بعدـ كجكد مساكاة بيف المكاطنيف بالجزائر مف حيث الحقكؽ             

في جدكلنا الذم نحف % 93.60ك الكاجبات تطابقت ك تكررت بنسبة متقاربة جدا قدرت بػ 

 بصدد تحميمو.

فقد مثمت أكلئؾ المبحكثيف الذيف رأكا بأف سياسة العبلج داخؿ  % 06.40نسبة  أما

المستشفيات العمكمية متساكية ك ال يشكبيا أم شبية فيما يتعمؽ بممارسة التفضيؿ بيف 

 المرضى.

بعد عرض النسبة األكلى ك الثانية مف خبلؿ طرح الفكرتيف ك حتى ال نترؾ باب االحتماالت 

ؽ أم الرأييف الصحيح تقتضي المكضكعية منا أف نتدخؿ بإضافة رأينا إلى قائما فيما يتعم

جانب أصحاب النسبة األكلى ، ألف ما سمعناه مف محيطنا القريب بأـ أعيننا يدعـ مف 

 يؤكدكف كجكد ممارسات التفضيؿ داخؿ المستشفيات العمكمية.
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 .( يوضح طبيعة المستشفيات المفضمة لمعالج 18جدول رقم )

  % النسبة التكرار سبب التفضيل 

 المصحات العمومية

 11.11 09 تكفؿ ك عناية افضؿ

 00 00 تخصص األطباء

 88.88 72 لككنيا مجانية العبلج

 100 81 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجم
   

 المصحات الخاصة

 32.83 645 تخصص األطباء

 33.58 669 تكفر المعدات الطبية

 33.58 669 تكفؿ ك عناية افضؿ

 100 1992 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجم

 

كاف العبلج مف الناحية الطبية يشير إلى محاكلة السيطرة عمى المرض ك التخمص منو  إذا 

                  إلى جانب أنو إزالة جميع األعراض ك المسببات لممرض لمكصكؿ لحالة مف االتزاف

ف ذلؾ يجعؿ المكاطف في مكضع اختيار أم المصحات يفضميا إف، ك االستقرار الكظيفي 

ك ما ىك ، نو يفضؿ المصحات الخاصة أيفضؿ المصحات العمكمية أك  أنولمعبلج ، أم 

تخذىا ىذا إ عتبارات التيىذه تخضع لجممة مف األسباب ك اإل ف عممية التفضيؿأحقيقة 

 تفضيمو لمصحة معينة.المكاطف منطمقا في 
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غمب مجمكع المبحكثيف أف أتجعمنا نستشؼ منيا ب ف النظر إلى معطيات الجدكؿ ك أرقاموإ

ا ، ك قد يفضمكف المصحات الخاصة بيدؼ العبلج فيي %89.20ك المقدرة نسبتيـ بػ 

 اراالختيالتي كانت دافعا ك محركا ليذا عتباراتيـ ك منطمقاتيـ إتباينت في ىذا التفضيؿ 

تفضيؿ المصحات  %  تكررت مف بيف المبحكثيف الذيف كاف 33.58نجد ما نسبتو ف

ىا عف المستشفيات ك كذلؾ تميز ، فرىا عمى التجييزات ك المعدات الطبية الخاصة بدافع تك 

 . يا ك عنايتيا بالمرضىفمالعمكمية بتك

اصة ف نعطي تفسيرات مختصرة عف أسباب تفضيؿ المكاطنيف لممصحات الخأردنا أذا إ

ف ىؤالء المكاطنيف أبكؿ بساطة  بيدؼ العبلج مف حيث ىذيف النقطتيف السابقتيف فإننا نجد

مف كثرة معايشتيـ أك سماعيـ مف طرؼ اآلخريف لمتبريرات المألكفة ك المستمرة المرتبطة 

   بعدـ كجكد معدات طبية تسمح بإجراء الفحكصات ك التحاليؿ داخؿ المستشفيات العمكمية 

لقد تطرقنا إلى ىذه النقطة ككقفنا عندىا  -دكرىا تكجييـ إلى مصحات خاصةك التي ب

ف التكجو إيا فييبتغ ك أماـ غياب ىذه المعدات أك -17بالتحميؿ في الجدكؿ السابؽ رقـ 

 .ياصبح ضركرة البد منألممصحات الخاصة 

ذه المصحات ف ىأ ف مردَّ ذلؾ ببساطة أيضاإفضؿ فأبدافع العناية ك التكفؿ  أتصؿما  اأمٌ 

ت مف ناحية فضؿ الخدماألتقديـ ك بذلؾ فيي تسعى جاىدة ، الخاصة ىدفيا قائـ عمى الربح 

السيما بالخصكص في ظؿ  ، كبر عدد ممكف مف الزبائفأجؿ جمب أالتكفؿ ك العناية مف 

تزايد المستمر ليذه المصحات الخاصة نتشارا كاسعا بسبب الإتعرؼ  ىذه المنافسة التي بدأت

 سكاء تعمؽ األمر داخؿ مكاف إقامة المريض أك خارج إقامتو. ،بعد يـكيكما 
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ؿ المصحات الخاصة نجد عامؿ فضـ ذكره مف دكافع تجعؿ المكاطف يإلى جانب ما ت

% لدل  32.83تخصص األطباء الذيف يشتغمكف فييا ، ك قد حقؽ ىذا الدافع ما نسبتو 

الكاضح لؤلطباء المتخصصيف داخؿ  ك سبب ذلؾ في المقاـ األكؿ النقص ، عينة دراستنا

ف الغالبية فييا تشكؿ مف أطباء عاميف ، ك لعؿ ما يبرر ذلؾ ىك أ إذ ،المصحات العمكمية

 قياـ ىذه المصحات بتكجيو المرضى إلى المصحات الخاصة.

السكاد األعظـ مف أف ف افتقار المصحات العمكمية لمكثير مف المعدات الطبية إلى جانب إ

ك كذلؾ ، ك ىك ما يؤثر كثيرا في عممية تشخيص حالة المريض  تخصصيفمغير  أطبائيا

فضؿ عناية ك تكفؿ المرضى ىك الشيء الذم جعؿ أغمبية أت الخاصة بتقديـ تميز المصحا

المكاطنيف بما فييـ آراء ممف أجريت عمييـ دراستنا يفضمكف التكجو إلى المصحات الخاصة 

 بيدؼ العبلج.

ركا بأفضمية المصحات العمكمية عف الخاصة فقد حققت الذيف عبٌ أما فيما يتعمؽ بأكلئؾ 

ك قد تباينت دكافعيـ بيف كفالتيا ك عنايتيا بالمرضى ك ذلؾ بنسبة  %10.80نسبتيـ 

 لممرضىبالمجاف كنيا تقدـ خدمات عبلجية مف المجمكع الكمي لمعينة ك بيف ك 01.2%

 الكمي لمعينة أيضا. مف المجمكع%09.60الذيف يترددكف عمييا ك ذلؾ بنسبة 

الممثمة ألكلئؾ الذيف يفضمكف العبلج بالمصحات العمكمية  %9.60تكقفنا عند نسبة  اإذ

حتماؿ األرجح ىك عدـ تفضيميا ف اإلأنجد  لككنيا تقدـ خدمات عبلجية بالمجاف فإننا

ف أل ،ا تتكفر بو مف معدات ك تجييزاتك م لقناعتيـ المطمقة بنكعية الخدمات التي تقدميا 

ألنو رغـ التناقض ك العيكب ، تكجييـ إلييا كاف بدافع أنيا تقدـ خدمات مجانية ال غير 
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ستبقى شرائح كاسعة تتكجو إلييا بحكـ كاقعيـ المعيشي العمكمية المتصمة بالمصحات 

 المتدىكر.

ف ىذا التكجو كاف بدافع مجانية العبلج فقط دكف تدخؿ دكافع أخرل كتخصص أك ما داـ 

نو يمكف جدا إضافة ىذه إتميزىا بالمعدات الطبية ف أفضؿ،تكفر العناية ك التكفؿ  ،األطباء

          النسبة إلى المجمكع الكمي لمعينة التي فضمت المصحات الخاصة ك المقدرة نسبتيا 

 . .%98.80ك بذلؾ تصبح النسبة الجديدة المتحصؿ عمييا ىي  %89.20بػ: 

يجعمنا نقر بكجكد مشكمة أماـ العممية التنمكية في  ف تقديـ ىذه النسب بيذه المعطياتإ

ك القكاعد  تالمنشآما الفائدة مف بناء نو أ إذ، جانبيا االجتماعي المرتبط في بعدىا الصحي 

             الصحية ، إلى جانب التكفؿ بتجييزىا بأمكاؿ طائمة ، ثـ في األخير نجد أنفسنا أماـ أرقاـ

   ألبسط األمكر فتقادىااك  تعبر عـ تدىكر أدكارىا ر مف سؤاؿكثأ ك نسب مخيفة تحتاج إلى

  صة ال غير ف ىذه المصحات تحكلت إلى منطقة عبكر لتكجيو المرضى لممصحات الخاأك أ

جؿ تقديـ خدمات لممكاطنيف ك حمايتيـ مف شتى أكجدت مف  المنشآتفاذا كانت ىذه 

فضؿ الخدمات حتى تجعمو أتقديـ لو  نتظر منيا ىذا المكاطفف يأنو مف الكاجب إف األمراض

 يشعر بكجكدىا ك بكينكنتيا.
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 .( يوضح مجيودات الحكومة في مجال الصحة19جدول رقم )

 رأي المبحوثين                      

 المجيودات المبذولة
 غير مرضية مرضية

 النسبة التكرار النسبة التكرار 

 31.60 237 68.40 513 نسبة عدد المستشفيات

 51.86 389 48.13 361 نسبة عدد األطباء

 36.93 277 63.06 473 تكفير األدكية

 62.13 466 37.86 284 تغطية التخصصات الطبية

 80.93 607 19.06 143 تجييز المصالح بالمعدات الطبية الحديثة

 

المجتمع  مف بيف مؤشرات قياس التنمية االجتماعية ىك تكفر الرعاية الصحية ألفراد

          إلى جانب مؤشرات أخرل كنسبة األطباء بالنسبة إلى عدد السكاف، منيـ أبلمتيـ ك لس

ك نسبة عدد المستشفيات ك كذلؾ مدل القدرة عمى مكافحة األمراض ك األكبئة المنتشرة في 

أكساط المجتمع ، ىذه المؤشرات ك غيرىا مف يعتمد عمييا في قياس مدل تنمية المجتمع 

 خمفو.صحيا أك مدل ت

رضى بيف ال تقد تباينمبحكثينا  ف آراءأء عمى معطيات الجدكؿ يتضح جميا ببتسميط الضك 

بجكانب معينة في الصحة ك بيف عدـ الرضى  تصمتاقدمة التي ممف خبلؿ النسب ال أحيانا

 ترتبط بالجانب الصحي أحيانا أخرل. بمؤشرات حينما تعمؽ األمر
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            ؿ لدل مبحكثينا نجد نسبة عدد المستشفياتفمف بيف المؤشرات التي حققت رضى مقبك 

قؿ نكعا ما بالمقارنة أك لكف بدرجة  ك مؤشرات تكفير األدكية ، ك كذلؾ نسبة عدد األطباء

 بالنسب التي سبقيا.

ف عدد المستشفيات بالنسبة إلى عدد المرضى مقبكؿ إلى حد بعيد أفقد عبر مبحكثينا ب

ذا تعمؽ إ قؿ نسبيا المتمكقعة في الدكائر ، أماأمدف ، ثـ بدرجة منيا في الالسيما المتمركزة 

المرتبطة  كدكا لنا بأف المؤشراتأيا مخالفا ، حيث أـ ر األمر بالبمديات فاف مبحكثينا كاف لي

ستشفائية ك تقؿ فييا المستشفيات اإل بالتدىكر ، حيث تفتقد ىذه البمديات إلى أبالصحة تبد

تكفر عميو ىذه ك الصيدليات ، أما ما ت، الصحية الخاصة  العيادات نعداـادرجة  إلى

نيا تفتح إال في الفترات أي تتميز بصحية فيي قاعات العبلج التآت البمديات مف منش

 ك تفتقد إلى أطباء متخصصيف. ،  الصباحية ، ك تفتقر إلى التجييزات ك المعدات الطبية

ف نسبة تكاجد عدد المستشفيات أاىا فكرة مؤد مف خبلؿ ما عبر عنو مبحكثينا نتكصؿ إلى

لتكفرىا عمى  بالنسبة إلى عدد المرضى ىك كافي ك مرضي إلى حد ما في المدف ك الدكائر

ف الكضع يصبح غير إيتعمؽ بيذه النقطة في البمديات فستشفائية ، أما فيما المؤسسات اإل

تكاجد قاعات  قتصاراليذه المؤسسات االستشفائية ، ك  فتقارىاامرضي ك سبب ذلؾ ىك 

 بسط األدكات الطبية حسب ما أكده مبحكثينا.أ العبلج فقط التي تفتقر إلى

نيا متكفرة بشكؿ مرضي في أر لنا عينة كاسعة مف المبحكثيف بك عف مؤشر األدكية فقد عب

ف كؿ أنكاع  األدكية متكاجدة لدل أنا بيمبحكث ك قد أضاؼ ، الصيدليات العامة أك الخاصة
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ك قد حققت نسبة الذيف عبركا عف ىذه اآلراء ، القميؿ جدا منيا ما ىك مفقكد  الصيدليات إال

 .%  63.06ىك 

           قارناىا بالنسبة لعدد المرضى  انسبة عدد المستشفيات إذ مىنا عإلى جانب رضى مبحكثي

 نيـ عبركا لنا عف رضاىـ عف نسبة األطباءإؾ رضاىـ عمى مؤشر تكفر األدكية فك كذل

ؤشريف السابقيف حيث قؿ درجة بالنسبة لممأف كاف رضاىـ إلمستشفيات االستشفائية ك داخؿ ا

يـ في نفس الكقت ذا قارناىا بعدد المرضى ك لكنإف نسبة عدد األطباء مقبكلة أحكا لنا صرٌ 

اعات العبلج غمكف بقتغمبيـ غير متخصصيف السيما منيـ الذيف يشأأعابكا عمى ككف 

س بيا مف المبحكثيف في بعض المؤشرات أكانت آراء نسبة ال بذا إالمتكاجد بالبمديات 

مف الدراسة قد  اف ىناؾ نسب مرتفعة مثمت أفرادإتبطة بالصحة تصب في خانة الرضى فالمر 

ال سيما ستشفائية بالمعدات الطبية ضاىا عف مؤشرات تجييز المصالح اإلعبرت عمى عدـ ر 

فعف المؤشر األكؿ ة التخصصات الطبية ، الحديثة منيا ، ك كذلؾ مؤشر القدرة عمى تغطي

ستشفائية بالجزائر ال زاؿ تجييزىا ف المؤسسات اإلأعمى  % 80.93عبرت ما نسبتو 

م ىك تكجيو ىذه المؤسسات أىذا الر  زك لعؿ ما يبر ، بالمعدات الطبية الحديثة غير مقنع 

 الكثير مف المرضى إلى العيادات الخاصة.

ستشفائية العمكمية لممعدات الطبية الحديثة يؤثر كثيرا عمى ىذه المؤسسات اإل افتقارف إ

ف مرحمة العبلج أف ما ىك متعارؼ عميو أل، رضى خاصة في مرحمة تشخيص المرض الم

ف ىذه المعدات فعبل تفتقدىا ىذه أذا ما كاف جزمنا بإمرحمة التشخيص ىذا  تسبقيا
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ف ىذه الممارسات السمبية إفك تغيب في كجو المرضى ذا كانت مكجكدة إ المؤسسات ، أما

 تؤثر عمى نظرة المرضى ليذه المؤسسة العمكمية ك عمى الحككمة ككؿ.

ؿ بالقدرة عمى تغطية التخصصات الطبية فقد عبرت يمثيما يتعمؽ بالمؤشر الثاني الذم ك ف

ستشفائية بالجزائر الزالت عاجزة عف ف المؤسسات ك المصالح اإلأ%  62.13نسبة تقدر بػ 

ؿ التخصصات الطبية ك ما يبرر ذلؾ ىك تكجيو المرضى إلى عيادات  متخصصة تغطية ك

 التكجو نحك الخارج الكطف قصد العبلج. صحتابعة لمخكاص أك تقديـ ليـ الن

ك فيما يتعمؽ بياذيف المؤشريف الذيف تكممنا عنيما فإننا نشير بأف عدـ القدرة عمى تغطية 

ستشفائية لممعدات الطبية الحديثة تتجو نحك المؤسسات اإل افتقار التخصصات الطبية أك

 قؿ منيا.أما ىك  مف المدينة نحك البمدية إلى تجينااكمما  األسكأ

            كثر أف ننكه بشيء حتى نككف مكضكعييف أىذا الجدكؿ كجب عمينا دكر ف نغادر أقبؿ 

مف سنة إلى  ف الحككمة ممثمة في كزارة الصحة تبذؿ مجيكدات حديثةأنو بالرغـ أك ىك 

ر الرفع مف نسبة جؿ تحسيف ك تنمية القطاع الصحي بالجزائر سكاء تعمؽ األمأمف  أخرل

ك محاكلة تجييز المصالح أ أك تكظيؼ األطباء أك تكفير األدكية عدد المستشفيات

المالية  ةاالستشفائية بأحدث األجيزة الطبية ك الشيء الذم يبرر ىذه المجيكدات ىك األظرف

ف الكاقع المعيش ال يعكس مستكل ىذه المجيكدات ، إمخصصة ليذا القطاع الضخمة ال

المبذكلة بسبب ممارسة سمككات غير مسؤكلة ك غير أخبلقية في بعض األحياف مف طرؼ 

ـ يمسؤكلي المشرفيف عمى عبلج المرضى ممثميف في األطباء ك الممرضيف بشكؿ مباشر ثـ

لك كانت  الصرامة لمقطاع الذم يسيركنو ألنوبشكؿ غير مباشر لعدـ ممارستيـ لمرقابة ك 
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ك ما كجدت ظاىرة تغيب بعض ، ة ما ظيرت المحسكبية في العبلج مالرقابة ك الصرا

 قؿ عمى أثقاليـ.ثتكجيييـ لمعيادات الخاصة لزيادة األجيزة ك المعدات في كجو المرض ك 

 الجوار.لخدمات الصحية بالجزائر بالمقارنة مع دول ا( تقييم 20جدول رقم )

 %النسبة  التكرار تقييم المبحوثين

 14.13 106 عدـ اإلحاطة بمستكل الخدمات الصحية بدكؿ الجكار

 16.13 121 مقبكلة

 69.73 523 غير مقبكلة تماما

 100 750 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجم

 

            ف اإلسياـ بكعي ك إرادة في التنمية االجتماعيةأيات التنمية ىك ما ىك متفؽ عميو في أدب

حي الذم يتمتع بو أفراد أم بدرجة المستكل الص أساسامرتبط  ك االقتصادية ك السياسية

ف تحقيؽ ىذه المعادلة يتطمب مف الحككمة التي تمتمؾ السمطة إلى جانب إك عميو ف، مجتمع

باإلضافة إلى ، شاء مؤسسات طبية قكية ك متميزة في خدماتيا مؤسسات المجتمع المدني إن

العمؿ عمى نشر الثقافة الصحية بيف المكاطنيف ليتسنى في األخير الكصكؿ إلى رعاية 

 تساىـ في تحقيؽ تنمية المجتمع ك تطكيره. أفنيا أك التي مف ش، صحية جيدة 

ة المتعمقة بمؤشرات الصحة مف خبلؿ ما تـ عرضو مف النسب المدرجة في الجداكؿ السابق

ف الخدمات الصحية بالجزائر الزالت بعيدة أىذا إلى جانب معطيات الجدكؿ أعبله نستشؼ ب

كؿ البعد عف مستكاىا المطمكب بدءا مف الكيفية ك الطريقة التي يجب التعامؿ بيا مع 
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معدات حدث الأكصكال إلى مدل استخداـ ، إلى المستكل العممي العاـ لؤلطباء ، المريض 

 % مف المجمكع الكمي لمنسبة المقدرة  69.73الطبية ، ك ما يبرر ىذا نجد نسبة 

% المعبرة عف أكلئؾ الذيف ليس ليـ إحاطة بمستكل  14.13باستثناء نسبة  % 85.86بػ 

ائر متدىكرة ك غير بالجز ف الخدمات الصحية أمات الصحية بدكؿ الجكار قد عبرت الخد

ثير ممف كقد صرح لنا المقارنتيا بالخدمات الصحية بدكؿ الجكار ، فذا ما تـ إمقبكلة تماما 

ف الخدمات الصحية المتكفرة بتكنس كأحد دكؿ الجكار متطكرة جدا أىذه النسبة  ينتمكف إلى

مف تطكر ك خبرة مف  ك يمكف مقارنتيا بالكثير مف الدكؿ األكركبية بحكـ ما كصمت إليو

 ل العممي لكفاءاتيا الطبية.ستخداـ التكنكلكجيا أك المستك إحيث 

ي مستكل الخدمات الصحية ال يمكف ف مجاؿ المقارنة فأعبر لنا الكثير ب ك في ىذا الشأف

ـ  21ستشفائية بالجزائر الزالت في القرف المؤسسات اإل أفمكضحيف ذلؾ ب ،ف يقـك أبداأ

              ةلمحسكبينتشار اإجانب  بسط األدكات الطبية مشيريف بذلؾ إلى الحقف إلىأ تفتقد إلى

يذا بف ال تسكد فييا مثؿ ىذه الممارسات الغير أخبلقية ، ك أك المحاباة في بيئة مف الكاجب 

حد التطكر  ف نقيـ مستكل خدماتنا الصحية مع دكلة كصمت إلىأؿ الكثير : كيؼ بنا ءتسا

 التخمؼ في ىذا الجانب؟. ف الزلنا لـ نتجاكز مؤشراتنحك 

ىذا دائما أعطتنا عينة مف مثمكا ىذه النسبة مف خبلؿ إجاباتيا عمى  تجاهك في ىذا اإل

مستكل الخدمات الصحية بالجزائر  ؿ ك تبرىف عف تدنيلالسؤاؿ مجمكعة مف األمثمة التي تد
                                                             

صرح عبد  الحميد ابركاف كزير الصحة بالجزائر سابقا أف  2010-03-29الفجر بالجزائر ليـك  في مقاؿ في جريدة 
استمرار تعرض المرضى لكاقع مرير كالبيركقراطية ك العشكائية في التكفؿ الصحي ال يمكف أف ينكره أم احد ، ك لـ ينؼ 

ي بمداف ساتو االستشفائية مقارنة بما ىك عميو فالكزير السابؽ الكضعية الكارثية لقطاع الصحة بكؿ زكاياه السيما مؤس
 قؿ مف تمؾ المكجكدة بالجزائر.أأخرل بمستكل ك إمكانيات 
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ف ىناؾ مرضى أعبركا لنا ب ذا ما تـ كضعيا بجنب الخدمات الصحية بدكؿ الجكار إذإ

إلى تكنس  نتقمكااف إلمرضيـ ك لكف ما  استسممكاأك ف يشفكا أثيريف بالجزائر يئسكا مف ك

ف أكذلؾ ب ك أضافكا ،بيدؼ العبلج حتى شفكا ك خرجكا مف دائرة المرض الذم أصابيـ

لمرضيـ ك نفس ىؤالء  الكثير مف المرضى لـ يجد أطباءىـ ك مف عالجكىـ تفسيرا مقنعا

            سيرات مقنعة لمرضيـك جدكا تف -تكنس تحديدا –إلى دكؿ الجكار  نتقاليـاالمرضى عند 

 .نتابيـاية شفكا ك تخمصكا مف المرض الذم ك زيارات مستمرة إلى عياداتيا الطب

تنا المسبقة عف ىذا ف قراءتنا لجممة مف إجابات مبحكثينا عف ىذا السؤاؿ إلى جانب معمكماإ

           في ببلدنا نفسنا نتأسؼ لمكاقع ك لمكضع الكارثي الذم تتخبط فيو الصحة أالمكضكع نجد 

كثر في ىذه النقطة أصبحت شرائح كاسعة جدا في الجزائر تتحدث عف أك الشيء المؤسؼ 

الكضع  كاف دكلة تكنس كنمكذج لمطب ك ما كصمت إليو مف تطكر ك تقدـ كاضح ، فإذا

ىكذا مع تكنس ك غيرىا مف دكؿ الجكار فكيؼ ىك حالنا ك مستكانا في مجاؿ الخدمات 

 نفسنا ك تحدثنا عمى كاقع الطب ك خدماتو في الدكؿ األكركبية؟.أتطاكلنا عمى  ذاإالصحية 

ع الكمي أيضا المقدر المجمك  % مف 16.13كثر نعرج لنسبة أك حتى ال نككف متشائميف  

ف مستكل الخدمات الصحية بالجزائر ألتي مثمت عينة مف الدراسة عبرت با%  85.86بػ 

ذلؾ بكاقع الخدمات الصحية بدكؿ الجكار ك قد طرح الكثير  ذا ما قارنا، إ مقبكؿ إلى حد ما

ذا ما قارناه بمستكل إالصحية بالجزائر في تطكر مستمر  ف مستكل الخدماتأب أيضا

 الخدمات في السنكات الماضية.
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 % التي عبرت عف أكلئؾ المتفائميف لمستكل الخدمات الصحية بالجزائر 16.13ف نسبة إ

عيفة بالمقارنة مع النسبة األكلى التي تطرقنا إلييا إال أنيا تعبر ف كانت ضئيمة ك ضإفيي ك 

بكضكح عف كاقع اإلصبلحات التي تبذليا الحككمة ممثمة في قطاع الصحة كالرفع مف نسبة 

           ، اقتناء تجييزات ستشفائية جديدةتشييد المؤسسات اإل، األطباء بالنسبة إلى عدد السكاف 

كرا ، تحسيف الظركؼ المعيشية لمقائميف عمى ىذا القطاع مف خبلؿ كثر تطأك معدات طبية 

 ك غيرىا مف اإلصبلحات ،  تخصيص ليـ سكنات كظيفية ك تحسيف مرتباتيـ ك أجكرىـ

 تسيـ في إعطاء دفعة قكية لمخدمات الصحية بالجزائر. أفنيا أالتي مف ش

ف أإلى  دكف اإلشارةف نغادر ىذه النقطة أال يمكف  ك ما دمنا نتحدث عف اإلصبلحات

ك قتناء تجييزات متطكرة بقدر ما ىإيقـك عمى تشييد مؤسسات جديدة ك  إصبلح القطاع ال

           ككضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب ستغبلؿ ،عقبلنية في التسيير ك ترشيد اإل

ستشفائية بتعاد كؿ البعد عف الممارسات الغير أخبلقية التي تمارس في المؤسسات االك اإل

مف محاباة ك محسكبية في العبلج ك يتسنى ذلؾ بتشديد الرقابة المستثمرة ك نكعية تحسيس 

النبيؿ في القائميف عمى ىذا القطاع مف أطباء ك ممرضيف خبلؿ تدريبيـ ك تككينيـ بدكرىـ 

 ختاركىا كظيفة ليـ.إممارستيـ الطبية التي 

لمجتمع في جانبو الصحي ال يتحقؽ فقط بكضع ف تنمية اأال يسعنا إال القكؿ ب ك في األخير

ف تساىـ في تطكير قطاع الصحة أنيا أستراتيجيات التي مف شك اإل جممة مف اإلصبلحات

ت بإصبلحات فالحككمة فعبل قام ،رض الكاقعأمتابعة تجسيدىا ميدانيا عمى  بقدر ماىي

رز في أفالقطاع سمككات سمبية داخؿ ىذا  قيـ ك نتشاربا كلكف شاممة في  قطاع الصحة
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ف يؤمنكف بما ىك ف المكاطنيأل ،تجاه ىذه الحككمةإتجاىات سمبية إقيـ ك  الجانب اآلخر

            ستشفائيةلعبلج ك الصيدليات ك المؤسسات اإلرض الكاقع في قاعات اأكائف ككاقع عمى 

المكاطنكف أما ما سطر لو نظريا دكف تطبيقو فيبقى مف منظكر ىؤالء ، ك العيادات ك غيرىا 

 .ر غيضربا مف العبث ال

  .( يوضح معايير توزيع السكنات االجتماعية 21جدول رقم )

 %النسبة  التكرار إجابة المبحوثين 

 01,20 09 عدـ اإلحاطة بالمكضكع 

 02,26 17 معايير مكضكعية

 96,53 724 معايير غير مكضكعية

 100 750 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجم

 

عبرة ( الم13النسبة المدرجة في الجدكؿ رقـ )أف بتسميط الضكء عمى معطيات الجدكؿ نجد 

دلكا بتصريحاتيـ بعدـ كجكد مساكاة بيف المكاطنيف في المجتمع أعف أغمبية المبحكثيف الذيف 

حيث نجد ما نسبتو ، في ىذا الجدكؿ أيضا  % قد تكررت  97,86 المقدرة بػ الجزائرم 

% المعبرة عف 01,20قتطاع نسبة إ% ب98,80 ػ% مف مجمكع النسب المقدرة ب96,53

أكلئؾ الذيف ليس لدييـ معطيات ك معمكمات كاضحة تتعمؽ بمعايير تكزيع السكنات 

 االجتماعية بالجزائر.
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ف المعايير الفعمية التي تتعامؿ بيا السمطات أالغالبية العظمى مف المبحكثيف عبرت ب إف

رض الكاقع فيما يخص تكزيع السكنات االجتماعية ىي معايير غير مكضكعية أالمحمية عمى 

إلى غير ذلؾ مف ك الرشكة المحاباة ك المحسكبية ك الكساطة  أحيث تقكـ عمى مبد، تماما 

 األساليب ك الممارسات التي تتنافى مع المفيـك الديمقراطي ك اإلدارة الرشيدة.

ع نكرانو بما فييـ المسؤكليف ك القائميف عمى شؤكف حد يستطيأال  مبحكثيناف ما عبر عنو إ

   حيث أنيا حقائؽ أصبحت مكشكفة ك معمكمة لدل الجميع بما فييـ الكبير، نفسيـ أالسكف 

ك لعؿ ما يتحدث بو المكاطنكف يكميا مف حقائؽ معاشو  األمي ك المتعمـ ، ،ك الصغير

الصحؼ اليكمية مف  هجانب ما تنشر إلى ، تتعمؽ بيذه التجاكزات ك االختراقات القانكنية 

ك األدلة القاطعة التي تثبت ىذه ،  حقائؽ ك براىيف تكاد تككف يكمية باالسـ ك مكاف اإلقامة 

معايير تكزيع السكف عمى المستكل النظرم القائمة عمى أف التجاكزات لخير دليؿ عمى 

تماما أثناء عممية التكزيع االحتياج ك الظركؼ االجتماعية القاىرة ك األقدمية ليس ىي نفسيا 

           فبدؿ االحتياج ك الظركؼ القاىرة ك األقدمية ك غيرىا تحؿ محميا الرشكة ك الكساطة

ك المحسكبية ك غيرىا مف األساليب التي تصب في خانة الممارسات التي تتنافى مع ركح 

 الديمقراطية .

عمى شؤكف تكزيع السكف  تراكـ ىذه التجاكزات ك االختراقات مف طرؼ القائميف إف

ك جعمتو ، االجتماعي كرست لدل المكاطنيف ثقافة سياسية سمبية اتجاه السمطة التي تحكمو

 سكد لكؿ ما يتعمؽ ك يتصؿ بشأنيا.أنظر إلييا بمنظار ي
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نتياكف ك نستييف بيا ألنيا تصبح محكا فاصبل أف ىذه الثقافة السياسية السمبية ال يمكف  إف

فالقيـ التي يمتمكيا المكاطف اتجاه سمطتو الحاكمة ىي كحدىا الكفيمة  ية ،في العممية التنمك 

 ف تجعمو فاعبل أك متفرجا عمى التنمية ك عممياتيا.أب

ف معايير االستفادة مف سكف اجتماعي ىي معايير مكضكعية أك فيما يتعمؽ بالذيف يركف  ب

ف القائميف عمى أعبركا بحيث  % ،02,26قائمة عمى المساكاة ك العدؿ فقد مثمتيـ نسبة 

 كما  االحتياج ، أشؤكف تكزيع السكنات االجتماعية يعتمدكف أثناء عممية التكزيع عمى مبد

ك غيرىا مف ؼ قصد االستفادة مف سكف اجتماعي يراعكف الظركؼ االجتماعية لممتقدـ بمم

 المعايير المكضكعية األخرل.

 .عياجتما( يوضح شكل االستفادة من سكن 22جدول رقم )

 %النسبة التكرار اإلجابة

 01,20 09 عدـ اإلحاطة بالمكضكع

 0.80 06 االستفادة مف األمكر البسيطة

 98 735 االستفادة مف األمكر الصعبة

 100 750 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجم

 

لكؿ مكاطف كاف مكضكع الحصكؿ عمى مسكف في بعض دكؿ العالـ يعتبر حقا ك مطمبا  إذا

صبح مكضكع االستفادة مف سكف اجتماعي أحيث  ،ف األمر غير كذلؾ في الجزائرإف، بالغ 

لـ يكف في بعض األحياف حمما يراكد كؿ طالب ليذا السكف  إفمف المكاضيع الصعبة المناؿ 
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% باستثناء نسبة 98,80% مف المجمكع الكمي المقدر ب 98فقد عبرت ما نسبتو 

نيـ غير محيطيف إحاطة كافية بيذا أينة مف أفراد الدراسة صرحكا ب% التي مثمت ع01,20

 المكضكع.

ف أ( قد مثمت الذيف رأكا ب21% المعبر عنيا في الجدكؿ السابؽ رقـ )96,53كانت نسبة  إذا

المحسكبية ك المحاباة ك الرشكة ك الكساطة  أمعايير تكزيع السكنات االجتماعية تقـك عمى مبد

لـ  إفتككف االستفادة مف األمكر الصعبة أف ا في مثؿ ىذه الظركؼ نو مف الطبيعي جدإف

ف أفي الجدكؿ السابؽ ب عنيا % المعبر02,26فحتى نسبة  ،نقؿ معقدة في غالب األحياف

معايير تكزيع السكف االجتماعي فييا نكع مف المكضكعية ك الشفافية تضمنت منيا نسبة 

 ع مف السكنات .%  أقرت بصعكبة االستفادة مف ىذا النك 1,46

ىناؾ شرائح عريضة مف أفراد المجتمع لدييا سنكات  أنولقد عبر لنا الكثير مف المبحكثيف 

ك لقد عمؽ بعض  سنة منذ كضعيا ممفات السكف ك لـ يستفيد منو ، 15طكيمة جدا تفكؽ 

ىناؾ مف كضع ممفات قصد االستفادة مف السكف منذ  أنوأفراد الدراسة في ىذه النقطة عمى 

كانكا شبابا ليصبحكا في الكقت الحاضر كيكال ك لـ يسعفيـ الحظ بعد لمحصكؿ عمى ىذا  أف

 المسكف الذم طالما حممكا بو.

           ىناؾ مكاطنيف سئمكا االنتظار ك سئمكا تجديد الممفاتأف في حيف عبر البعض اآلخر 

في المقابؿ ىناؾ أطرافا ك ، ك لـ يستفيدكا شيئا ،  ك الكثائؽ في كؿ سنة لمدة سنكات طكيمة 

 أخرل لـ يتقدمكا في حياتيـ إال بممؼ كاحد ك حصمكا عمى مسكف اجتماعي .
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صعكبة الحصكؿ عمى مسكف اجتماعي إلى جانب ما قمناه مف انتشار  مبحكثينالقد عمؿ 

إلى التزايد المستمر لعدد السكاف ،  المظاىر السمبية مف المحسكبية ك المحاباة ك الرشكة 

إلى جانب التزايد  ، في المقابؿ االرتفاع المفرط لطمبات الحصكؿ عمى مسكف رزأفالذم 

 السكنات المبرمجة لمتكزيع قميمة جدا بالمقارنة مع العدد الحقيقيأف المفرط في الممفات نجد 

نفسيا ال تتخذ شكبل مستمران  عممية التكزيعأف مف جية ،إلى جانب لممتقدميف بالطمبات ىذا 

سنكات في بعض  04سنكات أك  03 إلىتككف متباعدة قد تصؿ  ات التكزيع ، حيث أف فتر 

 األحياف مف جية أخرل.

االستفادة  أف% التي مثمت عينة ضئيمة جدا مف أفراد الدراسة قد عبركا ب0,80أما عف نسبة 

مف سكف اجتماعي يعتبر مف األمكر البسيطة في الجزائر إيمانا منيـ بأف طريقة التكزيع 

ف مف كاجب  الحككمة أنيـ يعتقدكف بأكما  المكضكعية ،أ منطؽ الشفافية ك مبد ير كفؽتس

 بناء السكنات االجتماعية ك تكزيعيا عمى مف يحتاجكنيا بشكؿ مكضكعي.

 

 

 

 

 

 
                                                             

طمب تقدـ بو المكاطنيف المقيميف  15000فقد كشفت اإلحصاءات المتكفرة لدل دائرة بسكرة مثبل أف ىناؾ أكثر مف  
 بالكالية .ك الزالت لـ تستفيد بعد.
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 .في مجال اإلسكان دات الحكومة و ي( يوضح تقييم مج23جدول رقم )

 رأي المبحوثين                 

 مجيودات الحكومة 

 ير مرضيةغ مرضية

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 35,60 267 64,40 483 بناء ك تشييد السكنات 

 17,20 129 82,80 621 سياسة التدعيـ المالي 

 20,53 154 79,46 596 سياسة القركض 

 23,46 176 76,53 574 تكفير مكاد البناء

 

تمكف الكثير مف الدكؿ مف ك ىي متطمبات لـ ت يعتبر اإلسكاف مف متطمبات الحياة ،

كثر المشاكؿ تفاقما بسبب الطمب المتزايد عميو مف أك ىك مف  ؿ قاطع ليا  ،حالكصكؿ إلى 

ك اإلسكاف تتحرؾ مع التطكر االجتماعي ك االقتصادم لمشعكب ليس فقط لسد  السكاف ،

غيرة جية متطمباتو المعيشية المتك لكف لمكا احتياجات المجتمع مف الكحدات السكنية ،

           االجتماعية ك الفنية ك القانكنية ك التنظيمية ، تكامؿ فيو الجكانب االقتصادية تاإلسكاف ك 

 جانب منيا يؤدم إلى خمؿ في خطط ك برامج اإلسكاف . أم ك أم قصكر في

              نيةف دراسة األكضاع السكإكانت الحاجة إلى المسكف أك المأكل حاجة أساسية ف إذا

ك السعي نحك التخطيط لمكاجيتيا بالجيكد الذاتية إلى جانب شاكؿ اإلسكاف في المجتمع ك م

ك لمتنمية االجتماعية ، كاف لمتنمية بصفة عامة  إذامر بالغ األىمية أدعـ الجيكد الحككمية 

 تحقؽ أىدافيا.أف بصفة خاصة 
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يدة كؿ البعد عف المدرجة في ىذا الجدكؿ بع النسبأف المتمعف في نسب الجدكؿ يبلحظ  إف

غمبيا أذا كانت آراء مبحكثينا في إف ( ،22( ك )21النسب المدرجة في الجداكؿ السابقة رقـ )

أف ك ئر تقـك عمى معايير غير مكضكعية معايير تكزيع السكنات بالجزاأف اشتركت في 

ف غالبيتيـ أيضا إف، االستفادة مف مسكف اجتماعي يعتبر مف األمكر المعقدة ك الصعبة

ف الحككمة بذلت مجيكدات مممكسة ك عممية بيدؼ محاكلة القضاء عمى أزمة أعترفكا با

ما عبركا عنو أف ك ىذا االعتراؼ ال يعني بالضركرة ، السكف أك عمى األقؿ التخفيؼ منو 

ف أفراد الدراسة كانكا يتحدثكف فييا ك ذلؾ أل في الجداكؿ السابقة كاف مناقضا ك منافيا لو ،

عف الممارسات السمبية في طرؽ ك معايير االستفادة مف السكنات ك لـ  -ابقةالجداكؿ الس -

 يتطرقكا إلى مجيكدات الحككمة في ىذا المجاؿ.

ف الحككمة بذلت أا بأك غمب المبحكثيف قد ر أف أأرقاـ ك نسب الجدكؿ أعبله تشير إلى  إف

عيـ المكاطنيف ماليا أك تد مجيكدات في مجاؿ السكف سكاء تعمؽ األمر بتكفير مكاد البناء ،

جؿ ترميـ بناء مساكنيـ إلى جانب تقديـ ليـ قركض بنكية يككف تسديدىا بالتقسيط أمف 

ك كذلؾ عمميا المستمر في تشييد السكنات بأنكاعيا الريفية منيا أك  لسنكات عديدة ،

 االجتماعية .

ميف بشؤكف إلى جانب ىذا كمو ساىمت الحككمة في تقديـ تسييبلت لرجاؿ األعماؿ الميت

تساىـ في التخفيؼ مف حدة أزمة أف  نيا أيضاأجؿ بناء سكنات تساىمية مف شأالعقار مف 

 السكف .
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ما دمنا نتحدث عف مجيكدات الحككمة في مجاؿ السكف سنحاكؿ عرض ىذه المجيكدات 

ك ذلؾ  ،  في كالية بسكرة ككاحدة مف كاليات الكطف التي استفادت مف برنامج السكف 

فقط أم  2010 – 12 – 31ية المادية لمسكف حسب نكعية البرامج إلى غاية بعرض الكضع

 .2012 – 2011دكف حساب السنتيف األخيرتيف 

 نوعية البرامج
 عدد السكــــــــــــــــــــــــــــــنات

 الغير منطمقة اإلنجاز حيزفي المنتيية المسجمة

 2207 3882 19915 26004 السكف االجتماعي

 60 3021 4918 7999 جتماعي التساىميالسكف اال

 / / 3100 3100 السكف التطكرم 

 3560 2022 16448 22130 السكف الريفي

 5827 8925 44381 59233 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجم

 المصدر : مديرية السكن و التجييزات العمومية

كثر أف األمر مثمو أك إالسكف بكالية بسكرة ، فما تـ التطرؽ إليو مف مجيكدات في مجاؿ  إف

 2012منو في بعض مناطؽ الكطف الجزائرم ك بمغة األرقاـ خصصت الجزائر في ميزانية 

مف  مميار سنتيـ  6000مميار دينار أم  60فيما يتعمؽ بالسكف الريفي لكحده ما يقارب 

الجزائرية تبذؿ مجيكدات ف الحككمة أخبلؿ ىذه المعطيات الرقمية المختصرة جدا نستشؼ ب

 .حد بعيد في مجاؿ السكف مرضية إلى
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 إف فيي ك ، ف مجيكدات الحككمة غير مرضية أكا بأأكلئؾ الذيف ر  عفأما النسب المعبرة 

ت اإلحصائية ما يمكف تحميميا ك الالدليا مف ال أفإال ،  مف نسب الفئة األكلى أقؿ كانت 

يكدات مممكسة ك كاقعية في تشييد السكنات تفسيرىا ، فالحككمة مثبل عندما تبذؿ مج

طراؼ كجيات غير محتاجة ليا بتاتا ك ىي بغنى أاالجتماعية ك في األخير تستفيد منيا 

ك لعؿ العمؿ عمى إيجارىا لمكاطنيف ىـ بأمس الحاجة إلى مسكف ك مأكل لخير ،  عنيا 

 بغنى عنيا . أنيـدليؿ عمى 

ء االدخؿ الضعيؼ أك المتكسط سك  مجتمع مف ذك ىناؾ شرائح كاسعة مف أفراد الم أفبما 

ىذا إلى جانب النسب المرتفعة بيف الذيف ىـ ،  العامميف منيـ في القطاع العاـ أك الخاص 

ىناؾ فئات عريضة مف أفراد المجتمع طبيعة عمميا ىي مؤقتة  أف ك كذلؾ ، بدكف عمؿ 

التي بدكرىا ،  أك التساىمي تدخؿ في برامج الحككمة في مجاؿ السكف الترقكم أف فكيؼ ليا 

" مرتفعة تصؿ إلى كاحد مميكف   premier  Trancheمالية أكلية "دفعة تتطمب تسبيؽ 

 إلى جانب الدفع بالقسط بعد إجراء عقد مع البنؾ .، دينار 

ىذه اإلجراءات في السكف التطكرم أك التساىمي ال تتماشى مع عامة أفراد المجتمع  إف

ك في المقابؿ نفس ىذه الشرائح ليس ليا حظكظ  ،شرنا الييـ آنفا أ لخصكصية الشرائح التي

 االستفادة مف السكنات االجتماعية نظرا لؤلسباب التي تـ التعميؽ عمييا في مناسبات سابقة.

ك ىذا راجع  ، األسعارف السكؽ الجزائرية تشيد مضاربات في إأما فيما يرتبط بمكاد البناء ف

إذ كيؼ نفسر مضاعفة سعر اإلسمنت إلى ، في تطبيؽ القكانيف لغياب الرقابة ك الصرامة 

ذا إىذا إلى جانب األسعار الجنكنية لمحديد ، ف ، حد درجة ثبلثة أضعاؼ سعره األصمي 
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 أف ديمة الدخؿ عكانت األسعار ىكذا فكيؼ لعامة الشعب مف الشرائح الضعيفة أك ال

 تتحصؿ عمى مسكف ؟!!...

                   يضعنا أماـ فكرتيف متناقضتيف ، إذ كيؼ ال يككف التناقض ما تـ التطرؽ إليو آنفا إف

ك نحف أماـ حقيقة عممية مدعمة باألرقاـ ك اإلحصاءات عف مجيكدات الحككمة في مجاؿ 

الؼ مف األسر اآل مئاتزمة السكف تشتكي منيا السكف مف جية ، ك أماـ مشكمة حقيقية أل

 .ت خمت دكف كلكج الفجر عميياكاسنمنذ التي تنتظر في الطابكر 

المشكمة ال  بأفقكؿ نك  ةكثر جرأأنككف  أف التناقض ما عمينا إال ىذا نتجاكز أف ردنا إذا أ

ف المشكمة بكؿ بساطة ك بكؿ كضكح تتمكقع تكمف في تقصير الحككمة في مجيكداتيا ، أل

                      يؽ الصرامة في الجانب العممي لتكزيع السكنات ، ك كذلؾ غياب الرقابة ك عدـ تطب

ك كذلؾ ال ،  ك المتابعة مف طرؼ القائميف مف مسؤكليف ك قيادات عمى شؤكف السكف 

ف ىناؾ طرؼ آخر يشترؾ في ىذه نحمؿ السمطات كحدىا المسؤكلية في ىذه المشكمة أل

 .يتحمؿ جزء كبير منيا ىي مؤسسات المجتمع المدني ك المشكمة 

الكقكؼ أماـ مف ك ىي في حركتيا تتفاقـ ال بد عمينا  متحركة،اـ مشكمة عميو ما دمنا أمك 

 حركتيا بحركة مكازية تقـك أساسا عمى المكضكعية ك الشفافية دكف انفعاؿ أك تحيز .

ف السكف يعتبر مف ضركريات الحياة لككنو يشكؿ شرؼ أنختـ تعميقنا عمينا اإلشارة بأف قبؿ 

   تقصير أك إخبلؿ في تكفير السكنات ألفراد المجتمع ف أمإالفرد ك حصانتو ، ك عميو ف

عنو بالبداىة ثقافة سياسية سمبية لدييـ ، ىذه الثقافة التي تؤثر في العممية  رف ذلؾ ينجإف

 التنمكية أيما تأثير ك تجعميـ كما قمنا في كـ مف مرة أفرادا متخرجيف ال فاعميف .
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 .المجتمعاجات ( يوضح التكوين بالجامعة و احتي24جدول رقم )

 %النسبة  التكرار  االنسجام من عدمو

 17.73 133 نعـ

 82.26 617 ال

 100 750 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجم

 

ف تحقيؽ التنمية في المجتمع يتطمب أفرادا مؤىميف ك ذكم كفاءات عالية ك ما دامت التنمية إ

            اجتماعي ك ثقافي ، مياتيا بيف ما ىك اقتصادم متعددة األكجو أم أنيا تتبايف في عم

ف تتبايف تخصصات تككيف ىؤالء األفراد ليسيـ كؿ كاحد أنو مف الضركرم إف، ك سياسي

 منيـ مساىمة فعالة ك ناجحة في تخصصو ك ميدانو عندما ينتقؿ إلى سكؽ العمؿ.

جتمع يصبح أكثر مف الضركرة  المؤسسات التعميمية في المكجكد ف  إكاف األمر ىكذا ف إذا

ذا كانت المؤسسات التعميمية مختمفة  ،تككينيـ كتمدرسيـ فييا يتمقبليتمكف أفراد المجتمع  كا 

المؤسسات لمكقعيا الريادم في ىذه ىـ أبإختبلؼ أطكارىا كمستكياتيا فإف الجامعة تعتبر 

خبلؿ اختيارىـ  فاقيـ المستقبمية مفآالمجتمع ، ك فييا تنضج أفكار الطمبة ك تتضح 

 .لمتخصصات التي يرغبكف التككيف فييا 

ف  ما يتـ تككينو لمطمبة في الجامعة يفترض أمف خبلؿ ىذه اإلطبللة المتكاضعة يتبيف لنا ب

 الكاقع . أرضيتكافؽ ك ينسجـ مع احتياجات ك متطمبات التنمية عمى  أف 
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لعبلقة القائمة بيف مخرجات دراجنا ليذا السؤاؿ لـ يكف بدافع البحث عف اإف اليدؼ مف إ

الجامعة ك سكؽ العمؿ أك بالتحديد فرص العمؿ ، ك إنما كاف اليدؼ منو الكصكؿ مف 

خبلؿ إجابات المبحكثيف إلى مكقفيـ مف التخصصات الجامعية الحالية بالنظر إلى متطمبات 

            ف التخطيط لفتح التخصصات يككف تحت مسؤكلية الجيات الكصيةالتنمية الراىنة ، أل

 ك بالتالي يتبيف لنا بعدىا نجاعة ما يخطط لو أك ال .

ف أ% قد عبرت ب 82.26ما نسبتو أف لقد أفرزت نتائج الدراسة فيما يتعمؽ بيذا السؤاؿ 

متطمبات ك احتياجات  غمب التخصصات الحالية التي تدرس بالجامعة ال تتماشى معأ

ف ىناؾ تخصصات تجاكزتيا الظركؼ أسبة بيـ ىذه النتأضاؼ الكثير ممف مثمالمجتمع ، ك 

 .بغنى عنيا الراىنة ك أصبحت

ف آراء مبحكثينا في ىذه النقطة ك التي أصبحت تشكؿ قناعات حقيقية يعايشكنيا يكميا في إ

ف اإلحباط المستمر الذم إحياتيـ الجامعية ، أثرت ال محالة عمى تككينيـ الجامعي ، إذ 

 عميـ ال يركزكف ك ال ييتمكف بدراستيـ .ج غتراب صبح يبلزميـ بفعؿ اإلأ

                    اتيفي ىذه النقطة يمكف إرجاع سبب تفكؽ الكثير مف الطمبة في سنكات السبعين

بدايات األكلى مف سنكات التسعينيات، ك اىتماـ الكثير منيـ بالدراسة الات ك حتى يك الثمانين

 .المينيمستقبميـ ك التركيز فييا إلى تفاؤليـ المستمر بكضكح 

                                                             

مطمبة لنستفسر مف خبللو سبب عدـ تركيزىـ ك اجتياداتيـ في الدراسة ، فتككف إجاباتيـ مختصرة ك أحيانا نكجو سؤاؿ ل 
 عبله نقركا  ك غيرىا مف اإلجابات التي تصب في ىذا اإلتجاه. –معبرة " ما كاف كالك" 
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اإلحباط  ك حاالت االغتراب ك عدـ كضكح آفاؽ المستقبؿ جراء المفارقات الظاىرة بيف  إف

         فقد الطمبة ركح التركيزأك بيف ما يدرس في الجامعة  ما يتطمبو المجتمع مف تخصصات ،

نسب  كعؿ نسب الرسكب الجامعي المرتفعة ك المبادرة ك حتى حب الدراسة ذاتيا ، ك ل

منخفضة ، ك انتشار بعض المظاىر في الحضكر الطمبة لممحاضرات كالحصص التكجييية 

ر عنو أفراد دراستنا  مف خبلؿ نسبة   الجامعة التي ال تكحي بتاتا بقداسة المكاف تفسر ما عبٌ 

82.26  %. 

ف ما أبت أ% فإننا نجدىا تعبر عف عينة مف أفراد الدراسة ر  17.73أما اذا انتقمنا إلى نسبة 

يدرس في الجامعة مف تخصصات مختمفة تتماشى ك تنسجـ مع متطمبات ك احتياجات 

 المجتمع .

ف تكافؽ ما يدرس في الجامعة ك ما يحتاجو المجتمع في تحقيؽ تنميتو يغرس في نفكس إ

 .ك التككيف الجامعييحفزىـ عمى الدراسة  الدائميف مماالطمبة التفاؤؿ ك األمؿ 

 .العامةأفضمية التدريس بالمؤسسات الجامعية الخاصة أو  ( يوضح25جدول رقم )

 %النسبة   التكرار اإلجابة 

 95.86 719 المؤسسات الجامعية الحككمية 

 04.13 31 المؤسسات الجامعية الخاصة 

 100   750 المجمكع 
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ات الصحية المفضمة ا كجو سؤاؿ ألفراد الدراسة عف أم المؤسسم( عند18في الجدكؿ رقـ )

% كانت لصالح المؤسسات  89.20العمكمية أك الخاصة تحصمنا عمى نسبة  لمعبلج:لدييـ 

% لصالح  10.80ك في مقابؿ ذلؾ أفرزت النتائج عمى نسبة  االستشفائية الخاصة ،

سكء الخدمات ك أف ك لقد عمقنا عمى تبايف النسبتيف عمى  المؤسسات االستشفائية العمكمية ،

ئؿ الحديثة ك غيرىا مف المسببات ىي التي جعمت أفراد الدراسة إلى افتقاد المعدات ك الكسا

 جانب الكثير مف شرائح المجتمع تدخؿ المؤسسات االستشفائية العمكمية .

ف األمر غير إم األماكف المفضمة لمعبلج لممبحكثيف فأكاف ىذا ىك الحاؿ فيما يتعمؽ ب إذا

حيث  معية المفضمة لدييـ لمدراسة ،لجام المؤسسات ابأكذلؾ تماما عندما تعمؽ األمر 

نيا تفضؿ أ% مف مجمكع النسب أقرت ب 95.86أفرزت نتائج الدراسة عمى ما نسبتو 

ف أقركا بكؿ صراحة بأك لقد  الدراسة ك التككيف في الجامعات العمكمية التابعة لمحككمة ،

           مف تأطير  ،المؤسسات الجامعية الحككمية تتكفر عمى مقكمات الدراسة ك التككيف جيديف 

ك مكتبات ك مخابر ك غيرىا مف العناصر التي تساعد عمى الدراسة في ظركؼ ك أحكاؿ 

ف مجانية التدريس ك التعميـ أمناسبة ،ك باإلضافة إلى ىذه المقكمات ك العناصر عبركا لنا ب

د مف الدكؿ ىذه الميزة تفتقدىا العدي أف بالجامعة ىي ميزة تحسب لمحككمة الجزائرية ، حيث 

 الكبرل في العالـ .

ف ما تـ التعبير عنو مف طرؼ مبحكثينا ليك حقيقة كقفنا عمييا نحف أثناء زيارتنا لمعديد مف إ

الدراسة في الجامعة تكمؼ الكثير ك الكثير مف الماؿ  خاصة في  أف حيث  الدكؿ العربية ،

تبة ك اإلطعاـ ك المبيت كميـ فالدراسة ليا حقكقيا المالية ، النقؿ ك المك تخصصات معينة ،
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في الجزائر فكؿ ما تـ ذكره مف  عندنا  ليـ حقكؽ مالية تثقؿ كاىؿ الطالب ك أسرتو ، أما

 الحككمة تتكفؿ بذلؾ كمو .أف لككف ، حقكؽ مالية فيي غير مكجكدة 

نا ف أفراد دراستأنقطة ميمة تتعمؽ بإلى ننتقؿ إلى النسبة الثانية كجب عمينا اإلشارة أف قبؿ 

نيـ في الجدكؿ السابؽ رقـ أإجاباتيـ إلى حد بعيد، حيث  كانكا مكضكعييف معنا مف خبلؿ

عدـ التكافؽ ك عدـ االنسجاـ بيف التخصصات أف %  82.26( عبرت ما نسبتو 24)

في حيف نجد ما ال يركزكف ك ال يبالكف بالدراسة الجامعية ك بيف ما يحتاجو المجتمع جعميـ 

ف مقكمات الدراسة مف كسائؿ ك إمكانيات في أس العينة أجابكا ب% مف نف 95.86نسبتو 

المؤسسات الجامعية الحككمية متكفرة ، فالنسبة األكلى عبرت عف حالة االغتراب التي 

يعيشيا الطالب الجامعي لغمكض أفاقو ك مستقبمو ، أما لما استدعى األمر التعبير عف كاقع 

قد عبركا عف ككمة في مؤسساتيا الجامعية فمعيشي مف امتيازات ك مقكمات كفرتيا الح

 .الحقيقة بكؿ مكضكعية

% قد مثمت عينة مف أفراد الدراسة الذيف فضمكا الدراسة في  95.86كانت نسبة  إذا

ت عكس ذلؾ ، حيث أ% ر  04.13ىناؾ نسبة  فإفلمحككمة ؤسسات الجامعية التابعة الم

مكع الكمي ألفراد الدراسة الذيف يفضمكف مثمت ىذه النسبة عينة ضيقة جدا بالمقارنة مع المج

ىذه المؤسسات ال تدرس  أفك لقد برركا ذلؾ ب الدراسة في المؤسسات الجامعية الخاصة ،

كؿ التخصصات مثؿ ما ىك الحاؿ في المؤسسات الجامعية الحككمية ، حيث أنيا تدرس 

ميف عف نكعا ما متفائ يـلتخصصات طمبا في سكؽ العمؿ فقط كىي ميزة تجعماكثر ا

 .مف مثمتيـ ىذه النسبة المستقبمي ك الميني حسب ما أكده ىـمشكار 
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ف نسب تفضيميا لممؤسسات أإلى جانب ىذا نجد شريحة أخرل مف ىذه النسبة عبرت ب

ة مميف ىذه المؤسسات تعطي اىتماما كبيرا لمجكانب العأالجامعية الخاصة لككنيـ يعتقدكف ب

ة ، مثؿ ما ىك معمكؿ بو في المؤسسات الجامعية التابعة كثر مف الجكانب النظريأاالمبريقية 

 لمحككمة .

ف الغالبية العظمى أفراد دراستنا  يثقكف كؿ الثقة في أمف خبلؿ أرقاـ الجدكؿ نستشؼ ب

ك ما تتميز بو مف مقكمات تفتقدىا  مؤسساتيـ الجامعية الحككمية مف حيث ما تكفر بيا

 الكثير مف الدكؿ الكبرل.

ة عنصر محكرم ك جكىرم لدل األفراد في عبلقتيـ مع السمطة التي تحكميـ ف عامؿ الثقإ

           بلقة القائمة بيف الفرد ك سمطتو ف غيابيا ينجر عنو مؤشرات سمبية تعكر العك تمثميـ، أل

 ( لخير دليؿ عمى ذلؾ .18نتائج السؤاؿ المدرج في الجدكؿ رقـ ) أفرزتوما  ك لعؿٌ 

 يودات الحكومة في مجال التعميم ( يوضح مج26جدول رقم )

 %النسبة  التكرار  موقف المبحوثين 

 65.46 491 مجيكدات مرضية 

 34.53 259 مجيكدات فير مرضية 

 100 750 المجمكع 

 

المكاطف ، فالقيـ ك االتجاىات السائدة في ك حد األدكات الرئيسية لبناء اإلنساف أالتعميـ ىك 

لتي تطمع بيا ا يكتسبيا اإلنساف مف عمميات التنشئة اأم مجتمع ليست فطرية ، ك إنم
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تطكير  عمى عمؿيك التعميـ  ك أىميا القنكات التعميـ الرسمي ،المؤسسات المختمفة 

يثة مثؿ المكضكعية في التفكير ، ك الفكر ، ك يكسب المكاطف قيما حد الشخصية اإلنسانية

 مفكية لتحقيؽ الحراؾ االجتماعي ق ك ىك كأداة ككسيمة النقدم ك القدرة عمى التخطيط ،

 . 1عمىأسفؿ إلى أ

ف المشكبلت التي تكاجو المجتمعات شتى أصبح مف المعترؼ لدل الجميع اليـك بألقد 

حيث ال يستطيع أم مجتمع تحقيؽ  مظاىرىا يمكف تجاكزىا عف طريؽ العمـ ك لممعرفة ،

في ىذا ، ف 2معرفة ك الثقافةالتنمية الجامعة الشاممة ك مكاجية متطمبات المستقيؿ إال بال

            سياسة لمتنمية يرجع إلى قمة التعميـ ك انتشار األمية أمفشؿ أف " آرثرلويسالصدد يرل "

نصؼ قرف يرجع إلى االستثمارات  أقؿاالتحاد السكفياتي مف  أحرزه التطكر الذم أف ك يرل 

 .3الضخمة التي أنفقت عمى التعميـ 

قركا برضاىـ عف أغالبية أفراد الدراسة قد أف يتضح كاضحا  الجدكؿ مف خبلؿ معطيات

ف مجانية التعميـ في أالمجيكدات التي بذلتيا الحككمة في مجاؿ التعميـ ، حيث صرحكا ب

جميع األضرار التعميمية التي ينعـ بيا األفراد المجتمع جزائرم ألكبر مجيكد تبذلو الحككمة 

ذلؾ ظاىرة عدـ التمدرس أك ظاىرة بتقضي ك  جؿ الرفع مف نسب المتمدرسيف ،أمف 

ذا كانت ىذه األخيرة أم ظاىرة التسرب المدرسي ، في تزيد مستمر إالتسرب المدرسي ، ف

بالجزائر مف سنة إلى أخرل ك في جميع األطكار في ظؿ سياسة مجانية التعميـ التي 

                                                             
 .242مرجع سبؽ ذكره ص–قايد دياب  1
 16، ص2007اإلسبلمي، الدار العالمية لمنشر كالتكزيع لكاء أميف منصكر: إشكالية التعميـ في العالـ العربي ك  2
 . 256مريـ احمد مصطفى ، إحساف حفظي ، مرجع سبؽ ذكره ، ص  3
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ي حالة عدـ كجكد نتصكر كاقع ىذه الظاىرة ف أف تمارسيا الحككمة الجزائرية ، فكيؼ بنا 

 ىذه السياسة ؟ 

         إلى جانب  مجيكد الحككمة في تطبيؽ سياسة مجانية التعميـ نجد إلزاميتيا لتعميـ األطفاؿ

فالحككمة تعمؿ  ،ك إجبار إدخاليـ مقاعد الدراسة بدءا مف السنة السادسة مف عمر الطفؿ

ك في  ،يؿ أبنائيـ بالمدرسة اسيـ بحث األكلياء عمى التسجر جاىدة بفعؿ التشريعات ك الم

 تكعد بإجراءات ردعية لكؿ مف خالؼ ىذه التشريعات .تالمقابؿ 

يسيـ في  أف نو أإجبارية التعميـ ك مجانتيو لكؿ الشرائح المجتمع بدكف تمييز مف ش إف

      ك التي في مجمكعيا مظاىر تعرقؿ تحقيؽ التنمية القضاء عمى مظاىر األمية ك التسرب

 جزا أماـ قياميا .ك تقؼ حا

ىذه السياسة التي تنتيجيا الحككمة الجزائرية تفتقدىا الكثير مف الدكؿ العالـ ، ك ىك ما  إف

 ا بالتعميـ إيمانا منيا بمكانتو ك مكقعو في حياة األفراد ك المجتمعات .تنيؤكد اىتماـ حككم

لدراسة راضية بيذه ك عف  مجيكدات الحككمة في مجاؿ التعميـ التي جعمت الغالبية أفراد ا

المجيكدات أيضا ىك سيرىا المستمر عمى الرفع مف عدد المؤطريف ك عدد المدارس في 

 جؿ مكاكبة مكجة التزايد المستمر لعدد السكاف .أمختمؼ أنحاء الكطف ، ك ىذا مف 

                                                             

% مف 87.67% ك. 94.21سنة بػ  15-6حسب  إحصاءات مديرية التربية لكالية بسكرة مثبل بمغت نسبة التمدرس مف  
 .2011-2010سنة ، ك ىذا حسب إحصائيات  16-19
%  2.62بمغت نسبة التسرب المدرسي بكالية بسكرة  كمثاؿ في التعميـ االبتدائي بػ 2011-2010إحصائيات حسب  

 % .9.40%  ، التعميـ الثانكم بػ  5.46التعميـ المتكسط 
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جؿ الرفع أالحككمة الجزائرية بذلت قصارل جيدىا مف  بأفحد في ىذه النقطة أك ما ال ينكره 

          صبح العمؿ عمى الرفع نسبة المدارسأدد المدارس ك عدد المؤطريف ، حيث مف ع

 ك المؤطريف عممية سنكية يشيدىا المجتمع الجزائرم .

السياسة المجانية التعميـ ك الزاميتو، إلى جانب العمؿ رفع نسبة المدارس ك المؤطريف  إف

يقة األمر مف المؤشرات اإليجابية في سنكيا لمكاجية ظاىرة التزايد السكاني تعتبر في الحق

ىذه السياسات التي تبذليا الحككمة مف أف كما  قياس التنمية االجتماعية في أم مجتمع ،

االعتقاد بأف تعني الناحية السياسة تخمؽ لدل المكاطف ما يسمى بالثقة السياسة ، ك التي 

تكقعاتيـ ك ىك ما يجعميـ أنيا تعمؿ بأسمكب يتفؽ مع الحككمة تستجيب لمطالب المكطنيف ك 

 ندكنيا .ايثقكف فييا ك يس

نو ال يعني إف قد حققت أقؿ ما حققتو النسبة األكلى ، 34.53كانت النسبة الثانية المقدرة  إذا

         تجاىميا ألنيا حققت بدكرىا نسبة معتبرة ، ك ليا الدالالت ما يجعمنا نقؼ عندىا بالتحميؿ 

 .السؤاؿ الذم تضمنتو ىذه النسبةعف ة بصكرة شاممة ك دقيقة حتى تتضح الرؤي ك التعقيب ،

ريراتيـ لعدـ رضاىـ عف مجيكدات بالتمعف في إجابات المبحكثيف بشكؿ دقيؽ المرتبطة بت إف

المبذكلة مف طرؼ الحككمة في مجاؿ التعميـ نجدىا في مجمميا تصب في مكضكع 

 أف كما  ي السنكات األخيرة ، فاإلصبلحات التربكية التي شرعت الحككمة في تجسيدىا 

إلى السياسات التي تنتيجيا الحككمة في  ؽيـ ىذه النسبة خمت مف التطر تالتبريرات مف مثم

الشيء ك ىك   المؤطريفإلى جانب عدد المدارس ك عدد  ،  مجاؿ مجانية التعميـ ك إلزاميتو
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كمة كاف في محمو عف رضاىا عف مجيكدات الحكاألكلى  النسبةإجابات  بأفلذم يؤكد معو ا

 ك مكضكعيا إلى درجة كبيرة .

ذريعة في عدـ رضاىا لمجيكدات % 34.53ما كاف المجمكع التبريرات التي اتخذتيا نسبة ل

 أف الحككمة في مجاؿ التعميـ تصب في خانة اإلصبلحات التربكية ، كاف لزاما عمينا 

 ىـ عناصر اإلصبلح ك بإيجاز شديد .أإلى  ؽنتطر 

 اخبير  157مف طرؼ المجنة تككنت مف  2012فريؿ أصبلحات التربكية في مشركع اإلأ بد

              ك أخصائي في مجاؿ التربية ك التككيف ، التي تكمفت بكضع مخطط إصبلحي شامؿ

 ك تضمف ىذا اإلصبلح عمى اىـ النقاط ىي كاالتي : 

 .إصبلح المنيج الدراسي  -

 .عميـإصبلح األسمكب التدريس ك تطكير كسائؿ الت  -

 .تككيف المعمميف ك األساتذة -

 الخاصة.الترخيص لممدارس  -

           عمى عدـ رضاىـ عمى مجيكدات الحككمة في مجاؿ التعميـ% 34.53تفؽ مجمكع إلقد 

ف ىذه اإلصبلحات أك التي مثميا اإلصبلحات التي شرعت في تجسيدىا مبرريف ذلؾ ب

يبي يستيدؼ ضرب الثكابت مشركع تغر شكمية ك ال تعبر عف اإلصبلح الحقيقي ك أنيا ال

  .الكطنية

            ف ىذه اإلصبلحات أثرت عمى عممية التحصيؿ الدراسي لممتمدرسيف أكما عبر الكثير ب

 .الصفر ك أنيا أرجعت مستكاىـ الدراسي إلى
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ف ما عبر عنو مبحكثينا يتفؽ إلى حد كبير مع ما عبر عنو الكثير مف فئات المجتمع مف إ

ىذه اإلصبلحات قد أف ك مربيف ك أساتذة ك حتى مسؤكليف سابقيف في السمطة مف أكلياء 

ليس االرتقاء بالمنظكمة التربكية بقدر ىدافيا كانت أأف  ك حققت كارثة في حؽ التعميـ ،

 ماىي ضرب الثكابت الكطنية ك عصؼ ىذه المنظكمة برمتيا .

ة في يفراد دراستنا لممجيكدات الحككمرغـ آراء ىذه النسبة المعبرة عف عدـ رضى العينة مف أ

ككف مكضكعييف أحيانا ك نقر بالمجيكدات العممية أف نيجب  أنوإال  مجاؿ التعميـ ،

         رض الكاقع في مجاؿ التعميـ أالحككمة جاىدة عمى تجسيدىا عمى المممكسة التي تعمؿ 

ناؾ في مجاؿ التعميـ ك بالرغـ مف كجكد بعض النقائص ك االختبلالت التي تظير ىنا ك  ى

إال أننا نستطيع تجاكزىا برؤية نافذة ، ك التي شكمت اإلصبلحات التربكية جزءا منيا 

 مكضكعية ىادئة ك عممية .

 .( يوضح معايير التوظيف بالجزائر 27جدول رقم )

  اإلجابة التكرار %النسبة 

 معايير مكضكعية 21 2.80

 معايير غير مكضكعية 729 97.20

 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجم 750 100

 

الذم تضمف بيانات المؤشرات السياسية ىك  (14رقـ ) ذا كاف اليدؼ مف كضع السؤاؿإ

قياس البعد المعرفي لممبحكثيف مف خبلؿ دائرة معمكمات ك آرائيـ فيما يتعمؽ بمعايير تقمد 
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تـ كفؽ المراسيـ ك قراراتو التي مصدرىا المناصب اإلدارية العميا ك الترقيات فييا التي ت

ف سؤالنا ىذا يأخذ منحى ك ىدفا آخر يتمثؿ في إرة تممؾ السمطة في المجتمع فسيالجيات الم

اإلدارات العمكمية المختمفة التي تتـ عف  فيمعرفة آراء أفراد الدراسة حكؿ معايير التكظيؼ 

           ات المختمفة لممترشحيفطريؽ المسابقات كاالمتحانات حسب المستكيات ك الشياد

 ك المتقدميف لممسابقة أك االمتحاف.

ذا كانت طبيعة كؿ سؤاؿ تختمؼ عف اآلخر مف حيث نكعية المناصب ك طريقة ك جية إ 

عمى  -أم ىذا السؤاؿ –ف نقؼ مف خبللو أالتنصيب مف جية فإننا مف جية أخرل يمكننا 

ف كانت إالمطركحة عمييـ حتى ك  ئمتناأسع مكضكعية إجابات مبحكثينا ك مدل تركيزىـ م

 (.14صيغة السؤاؿ مغايرة نكعا ما ك متباعدة عف السؤاؿ األكؿ رقـ )

ىدفنا مف السؤاؿ السابؽ ك سؤالنا ىذا ىك الكقكؼ عمى المعايير المتبناة بالجزائر  إفٌ 

د ىذا الجدكؿ لبللتحاؽ بالمناصب اإلدارية المختمفة بمستكياتيا المختمفة فإننا لف نتكقؼ عن

 بالتحميؿ مطكال بسبب ما تحصمنا عميو مف معمكمات في ىذه النقطة في المناسبة السابقة.

( قد أعادت نفسيا 14ف نسب الجدكؿ رقـ )أبتسميط الضكء عمى معطيات الجدكؿ نبلحظ ب

          ف المحسكبية أ% مثمت المعبريف ب 97.46ذا كانت نسبة إمف جديد في ىذا الجدكؿ ف

 97.20نسبة  فٌ إاصب أك ترقيتيـ فػف األفراد في المنػي المحؾ الفاصؿ في تعييىلمحاباة ك ا

ف معايير التكظيؼ األفراد في اإلدارات العمكمية ىي معايير غير أكا ب% مثمت الذيف عبرٌ 

مكضكعية تقـك عمى المحاباة ك المحسكبية ك الرشكة ك العصبية ك غيرىا مف أصناؼ الطرؽ 

ال تخدـ تنمية المجتمع ك ترقيتو لككنيا تكرس لدل المكاطف قيمة عدـ الثقة  الممتكية التي
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اف نو أش مف بمسؤكليو ك بمف يمثمكنو ك ىك ما تجعمو في الغالب متسيبا ال مباليا لكؿ ما

 يصدر مف السمطة أك يحتميا.

              ف التنمية تقـك عمى تكفر عناصر ك شركط البد منياأت سابقة بمناسبالقد تطرقنا في 

ك التي بدكنيا يعتبر الحديث عف التنمية ضربا مف العبث ، ك لقد ركزنا في ىذا الشأف عمى 

مكقع ك مكانة مشاركة الفرد أك المكاطف في العممية التنمكية في مختمؼ مراحميا ك أجزائيا 

 بدء مف التخطيط ك الدراسة إلى التقييـ.

ف إرادة المشاركة إما إيجابية اتجاه مف يمثمكنو فذا كاف يحمؿ قيإف ىذا المكاطف إك عميو ف

              ذا كاف يحمؿ معو قيما سمبية تسكدىا عدـ الثقةإأما  ،في التنمية تككف قكية ك فعالة

 ف نسبة احتماالت مشاركتو تككف ضعيفة إذ لـ تكف منعدمة عمى اإلطبلؽ.إك االغتراب ف

ف معايير التكظيؼ بالجزائر في أعف أكلئؾ الذيف عبركا بذا انتقمنا إلى النسبة الثانية المعبرة إ

مختمؼ اإلدارات العمكمية في معايير مكضكعية تقـك عمى الكفاءة ك الخبرة ك الشيادة فإننا 

 نجدىا حققت لؤلسؼ نسبة ضعيفة جدا.

 المساكاة ك عدـ التفضيؿ بيف األفراد أف التنمية الحقيقية في المجتمع ىي التي تقـك عمى مبدإ

ميما كانت أيديكلكجياتيـ ك اختبلفاتيـ ، بحيث يككف إسناد الكظائؼ ك المناصب عمى 

طار الجيكية ك المحاباة ك العصبية  إمقدار قاعدة الرجؿ المناسب في المكاف المناسب ال في 

            جؿ نشر قيـ الثقة في نفكس أفراد المجتمع ك يصبحكف يثقكف في قدراتيـأك ىذا كمو مف 

بيف ىذا الفرد ك سمطتو ك حككمتو ك ىك  متينةمكانياتيـ ، ك بيذا كمو تتكلد عبلقة قكية ك إ

 .الشيء الذم تتطمبو التنمية في األخير ك تقـك عميو
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 ( يوضح نظرة المبحوثين لمستقبميم الميني بعد التخرج22الجدول رقم )

 المستقبل الميني بعد التخرج  التكرار %النسبة  

 تفاؤلية نظرة  41 5.460

 نظرة التشاؤمية 709 94.53

 المجمكع  750 100

 

عمميا تطمب ذلؾ في الكقت  ا ك كفاءات عالية ك مؤىمة تأىيبلأفراد ما كانت تتطمب التنميةل

              شؤكف المجتمع بإنشاء ك خمؽ مؤسسات تككينية ى ات القائمة عمتقـك السمط فأنفسو 

مختمؼ التخصصات ك الفركع ذات االرتباط  عمى باحتكائيا ك تعميمية عالية المستكل تتميز

 باحتياجات ك متطمبات التنمية  .

جؿ ىذا كجدت مؤسسة الجامعة في المجتمع لتتحمؿ مسؤكلية تككيف ك تأىيؿ األفراد أك مف 

مختمفة لجعميـ بعد انتياء فترة دراستيـ قادريف ك مؤىميف ألداء أدكارىـ الفي التخصصات 

 منكطة  ليـ حسب تخصصاتيـ ك إمكانيتيـ التي تمقكا تعميما فييا .ككظائفيـ ال

ذا كاف مف كاجب الحككمة إنشاء ك فتح الجامعات في المجتمع ليككف دكرىا يتمثؿ في تعميـ إ

ف يككف تخطيطيا أف مف كاجبيا أيضا إك تككيف األفراد في تخصصات ك شعب معينة ، ف

تراتيجية كاضحة ك مبينة عمى دراسة العممية  لتحقيؽ في تككيف ك تعميـ ىؤالء األفراد كفؽ اس

جؿ تفادم أالتكافؽ بيف مخرجات الجامعة  كما تتطمبو التنمية فعميا ، ىذا كمو مف 
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االختبلالت ك الفجكات التي قد تحدث بيف ما يخطط لو مف تككيف األفراد ك بيف االحتياجات 

 الحقيقية مف مناصب ككظائفو .

 ما فأإذ نجد يتنافى مع أجكبة أفراد دراستنا  طير السابقةافي األسيو إل ف ما تـ اإلشارة إ

           ف مستقبميـ الميني بعد تخرجيـ مف الجامعة يشكبو الغمكضأيركف ب %94.53نسبتو 

مى الشيادة مباشرة نيـ يتكجيكف بعد حصكليـ عأك التشاـؤ  ك ذلؾ نظرا إليمانيـ القاطع ب

ىذا الجانب  ،يتحقؽ لف آماليـ بااللتحاؽ بإحدل الكظائؼ حمـ ف حظكظيـ كأك إلى البطالة 

ف الحصكؿ أنو حتى الذيف ىـ مف فئة األكثر تفاءال لمستقبميـ الميني متأكديف كؿ التأكيد بأ

عمى الكظيفة المستقرة يعتبر مف األمكر  الصعبة ك المعقدة جدا في مجتمعنا خاصة في ظؿ 

 الظركؼ الراىنة .

ف ذلؾ أككف ليكف نابعا مف الفراغ أك مف ال شيء ،  ـفاءؿ مبحكثينا لف تشاؤـ ك عدـ تإ

الشعكر مؤسس ك لو مف التبريرات الثابتة عمى أرض الكاقع المعيش ما يجعمو شيئا طبيعيا 

ذ كيؼ ال ينتابيـ ىذا الشعكر ك ىـ أماـ كاقع يشيد إالشريحة مف الطمبة ،  اتوفي نفكس ى

نيـ أماـ الكاقع يعرؼ فيو المحظكظكف أككظيفة كما  ؿمب مرتفعة جدا مف الذيف دكف عنس

يـ ك ما تككنكا فيو ػير تخصصغمف المتخرجيف مف الجامعة التحاقيـ بمناصب مؤقتة ك في 

                متدينة ال تعكس مستكل التطمعات ركاتبمى عنيـ يحصمكف مقابؿ ذلؾ أإلى جانب 

 ك اآلماؿ التي يتكقكف إلييا .

ى ىذا المشيد الدرامي لممتخرجيف مف الجامعة الذم صكرتو لنا إجابات باإلضافة إل 

إلى عنصر آخر  ؽالتطر بف ىناؾ إجابات كثيرة بررت شعكرىـ بالتشاـؤ أمبحكثينا ، نجد 
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نو في المقابؿ تكاجد أذ عبرت ىذه اإلجابات إكية مف ما سبقو ، اكثر مأسأيجعؿ المشيد 

رة أماـ األعداد قفي المناصب الدائمة ك المست الفرص الضئيمة جدا لمسابقات التكظيؼ

اليائمة لممتخرجيف سنكيا ك بشكؿ مستمر مف الجامعة تطغى عمى ىذه المسابقات الكثير مف 

ف تككف الكفاءة ك الجدارة ك االستحقاؽ مف المقكمات أنو بدؿ أالتبلعبات ك الشبيات ، ك 

 ك ىي المحاباة ك الكساطة ك الرشكة.  كثر انتشاراأخرل أالنجاح األساسية استبدلت بمقكمات 

مجتمع الجامعة مف الطمبة اتجاه مستقبميـ  ك التشاـؤ عمى طغياف مشاعر اإلحباط فٌ إ

الميني يؤثر تأثيرا بميغا عمى تركيزىـ في الدراسة ، كىك ما يجعؿ تحصيميـ ك تككينيـ 

 الجامعي يتخذ مستكيات متدنية .

إلى  يـالتنمية ك تسير ب قكدف تأيحة مف المفترض ف  انتشار مثؿ ىذه المشاعر لدل شر إ

ف ىذه األخيرة لـ تجسد ألثقة اتجاه سمطتيـ الحاكمة يحكـ األماـ يكرس فييا القيـ عدـ ا

الكثير مف  في يجعميـ سمبييف ال مباليف بيا ىك ماتكقعاتيـ ك آماليـ المشركعة منيا ، 

 المكاقؼ .

ا مف نحكا لجد أنيا تمثؿ عينة مف أفراد الدراسة صرٌ فإننا ن %5.46ذا انتقمنا إلى النسبة إ 

ف أذ يركف إ ،الجامعي يف لمستقبميـ الميني بعد تخرجيـ نيـ متفائمأخبلؿ إجاباتيـ ب

حصكليـ عمى الشيادة الجامعية عامؿ محكرم يؤىميـ مباشرة لبللتحاؽ بالكظيفة التي 

 تتماشى مع تخصصيـ ك مؤىبلتيـ العممية .

ف كؿ أفراد الدراسة الذيف أ( %5.46ؼ عنده المبلحظة في ىذه النسبة )ف ما يجب الكقك إ

                يـ ىذه النسبة يدرسكف بالمدرسة الكطنية لؤلساتذة بقسنطينة تخصص أدب عربي تمثم
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حظكظيـ في التكظيؼ أثناء  لككف أفٌ  دبعيإلى حد تفاؤليـ كاف مقبكال  فٌ ك ىك ما يعني أ

االمتيازات ساتذة األدب العربي قكية ك مرتفعة جدا، ك ىذا بحكـ المخصصة أل المسابقات 

 التي تتكفر عمييا ىذه المدارس الكطنية مف طرؼ كزارة التربية الكطنية. 

 ( يوضح مجيودات الحكومة في توفير مناصب عمل :29جدول رقم )

 %النسبة  التكرار موقف المبحوثين من المجيودات 

 53.60 402 مجيكدات مرضية 

 46.40 348 مجيكدات غير مرضية 

 100 750 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجم

 

مجيكدات الحككمة في مكافحة  كمف مؤشرات قياس التنمية االقتصادية في المجتمع ى

ف المجتمعات التي تشيد نسب مرتفعة البطالة كالعمؿ عمى تكفير مناصب العمؿ لمعاطميف أل

 خفضة ك غير متكاممة .نلة تعتبر التنمية االقتصادية فييا ملحاالت البطا

مف البطالة ك حققت فييا  عالية ف الجزائر كاحدة مف المجتمعات التي شيدت مكجةأك بما 

نسب مخيفة في السنكات السابقة خاصة لدل شريحة الشباب منيـ ، ىذه الشريحة التي تمثؿ 

ف تتجاكز ىذه الظاىرة ك تحاكؿ أت الجزائر النسبة األكبر في ىـر تكزيع السكاف ، حاكل

ف ىذا مستبعد جدا ك لـ يحدث التخفيؼ مف حدتيا حتى ال نقكؿ القضاء عمييا بالجممة أل

حتى في الدكؿ المتقدمة الكبرل ، ك ذلؾ بكضع جممة مف االستراتيجيات ك اآلليات التي مف 

ال سيما الحاصميف منيـ  ف تساىـ في امتصاص نسب كبيرة مف الذيف ىـ بدكف عمؿأنيا أش
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ىذه الفئة التي تشيد ارتفاعا مستمرا في كؿ سنة مف حيث تزايد  ،عمى شيادات جامعية

 نسبتيا بالمقارنة مع العشرية الماضية .

مف جممة االستراتيجيات ك اآلليات التي انتيجتيا الجزائر ك التي حاكلت مف خبلليا 

اب بتقديـ ليـ قركض بنكية إلى جانب امتصاص البطالة ىي سياسة تمكيؿ مشاريع الشب

( ك عقكد CIDخمؽ صيغ جديدة لمتكظيؼ متمثمة في عقكد إدماج حاممي الشيادات )

( ، ك عقكد العمؿ المدعـ CFI(، ك كذلؾ عقكد تككيف ك إدماج )CIPاإلدماج الميني )

(CTA. ك ذلؾ عبر كاليات الكطف بأكمميا دكف استثناء ) 

ما نسبتو  فٌ أأفراد دراستنا نجد  ره المجيكدات بالتقييـ مف كجية نظردنا الكقكؼ عند ىذأذا إ 

يا حاكلت بجد مجيكدات مرضية ك مقبكلة إلى حد بعيد ألنٌ  يانٌ أ% يركف فييا  53.60

ة البطالة ال سيما منيا المتعمقة بتمكيؿ مشاريع الشباب بمختمؼ شرائحيـ مف التخفيؼ مف حدٌ 

متباينة المبمغ ليـ السف ، ك ذلؾ بتقديـ قركض بنكية حيث المستكل التعميمي أك مف حيث 

مميكف دينار جزائرم ، ك لئلشارة في ىذه  10ؿ إلى تصلؼ دينار جزائرم لأ 40مف  أتبد

يا لـ تكف بنفس مستكل ف صيغة تقديـ القركض البنكية كانت مكجكدة سابقا ك لكنٌ أالنقطة 

  إعبلميا لدل شرائح المجتمع مف جية  لككنيا كانت مجيكلة ،الفاعمية التي ىي عمييا اآلف

ف إجراءات الدراسة لمفصؿ في الممفات تستغرؽ شيكر ك سنكات مف جية أف ك كذلؾ ككٌ 

ببيف كانت نسب إيداع الممفات مف طرؼ شرائح الشباب أخرل ، ك نتيجة ليذيف السٌ 

ة إلى بالخصكص ضئيمة جدا إذ لـ تكف منعدمة في الغالب ك إلسقاط ىذه اآلليات اليادف

امتصاص البطالة عمى مدينة بسكرة مثبل ككاحدة مف الكاليات المستفيدة كغيرىا مف الكاليات 
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( ANGEMنشاط الككالة الكطنية لممؤسسات المصغرة ) فٌ أاألخرل مف ىذه السياسة نجد 

 339ؿ (  ك مكٌ ائي ) أم بيف المؤسسة ك المستفيدمشركع ثن 3704ؿ قد مكٌ  2009في سنة 

في  تمثؿ 2010المستفيد ( ، أما نشاطيا سنة  ،المؤسسة،) أم بيف البنؾ مشركع ثبلثي 

ك في  ،يؿ الثبلثيمك مستفيد فيما يتعمؽ بالت 627تفاد سأمشركع ثنائي ، ك  4829تمكيؿ 

، ك عدد المستفيديف مف  5209كاف عدد المستفيديف مف صيغة التمكيؿ الثنائي  2011سنة 

 . 183صيغة التمكيؿ الثبلثي ىك 

ت الجيات أايد عدد الطمبات مف جية أخرل أنشنتيجة لتزايد عدد البطاليف مف جية ، ك تز ك 

لؼ دينار لتصؿ أ 40مف  أ( صيغة جديدة لمقركض تبدANGEMالكصية ليذه المؤسسة )

مستفيد فيما  2090ستفاد خبلليا أك  2011ة نك ىذا خبلؿ س ،لؼ دينار جزائرمأ 100إلى 

  . ثيما يتعمؽ بالتمكيؿ الثبلمستفيد في 435ك يتعمؽ بالتمكيؿ الثنائي ، 

فقد  2010( في سنة ENSEJأما فيما يتصؿ بنشاط الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب )

 عاطؿ عف العمؿ. 1932شاب ك حققت مناصب شغؿ قدرت ب  5244ستفاد أ

 فقد 31/12/2010( إلى غاية CNACأما نشاط الصندكؽ الكطني لمتاميف عمى البطالة )

 . 1007مستفيد محققا مناصب عمؿ قدرت ب  540ساىـ في االستفادة 

ف أتمثمة في إنشاء صيغ العقكد بمختمؼ الشيادات نجد مذا انتقمنا إلى اآلليات األخرل الإ 

         مناصب قدرت 31/12/2011إلى غاية  01/06/2008بسكرة كمثاؿ كفرت مف 

 .إدماج حاممي الشيادات  مف عقكدضمنصب يدخمكف  15618منيا  28964 : بػ
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ليات المنتيجة في كالية بسكرة ككاحدة مف مف خبلؿ ىذه الكقفة الرقمية المتمثمة في اآل

ف ىناؾ نسب معتبرة مف أمف طرؼ الحككمة نستشؼ ب يدة مف ىذه السياسةالكاليات المستف

 دمجكا في كظائؼ متعددة سكاء كانت إدارية أك ضمف نشاطات حرفية .أالشباب قد 

ردنا الحديث عف الذيف لـ يككنكا راضيف عف ىذه اآلليات المتبعة مف طرؼ الحككمة أ ذاإ 

ف ىذه اآلليات مؤقتة ك غير نيائية إلى أ% قد مثمتيـ ، حيث يركف ب 46.40ف نسبة أنجد 

فاؽ الشباب خاصة منيـ المتحصميف عمى شيادات آجانب ككنيا ال تعكس متطمعات ك 

أما  اآلليات مرتبطة بعقكد زمنية معينة أم أنيا ستنتيي ال محالة ف ىذه أجامعية ال سيما ك 

ف الحصكؿ عمييا أ النسبة ليات القركض البنكية فقد عبر مف تضمنتيـ ىذهآفيما يتعمؽ ب

االستفادة منيا في حالة غياب ىذه  ك تدخبلت ، ك ىك ما يجعؿ استحالةيتطمب كساطات 

 ت ك ما شابو ذلؾ .العناصر ك المقكمات المتمثمة في الكساطا

لية تقديـ القركض البنكية بالنسبة لدائرة آك في ىذا الصدد نشير إلى نقطة محكرية ترتبط ب

ف ىذه اآللية في أحيث يركف ب ،أفراد الدراسة أك ما خرج عنيا مف ذك الشيادات الجامعية

  ( CNACمجمؿ النشاطات المدعمة مف طرؼ ككاالت ) الغالب ال تميؽ بيـ لككف أفٌ 

(ENSEJ ، )(ANGEM السالفة الذكر ذات صبغة حرفية في المقاـ األكؿ ، ك بيذا فيـ )

كثر مبلئمة لمذيف ىـ بدكف شيادات جامعية ، ك بذلؾ فيـ أف ىذه اآللية تككف أيركف ب

ف المناصب التي ترقى إلى مستكاىـ التعميمي ىي تمؾ المتصمة بالكظائؼ أيؤمنكف ب

 الحككمية بدرجة أكلى .
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جؿ تكفير مناصب عمؿ ك ىك أف قكلو في مكضكع مجيكدات الحككمة المبذكلة مف ما يمك

نو ستبقى ىذه المجيكدات المبذكلة مف منظكر غالبية أفراد المجتمع بما فييا عينة  الدراسة أ

نو في مقابؿ ىذه المجيكدات ىناؾ تزايد مستمر ألككف  ،فييا نكع مف النقصاف ك القصكر

مشكارىـ الدراسي في سنكات متقدمة سكاء كانكا في مرحمة المتكسط نيكا أمف الشباب الذيف 

إلى جانب النسب العالية في كؿ سنة مف المتخرجيف مف الجامعات الجزائرية  ،أك الثانكم

 بمختمؼ تخصصاتيـ ك شياداتيـ .

مناصب عمؿ بىذا كمو إلى جانب ىناؾ رغبة خاصة مف طرؼ شباب اليـك في االلتحاؽ 

 ما.ك ىك الشيء الذم جعؿ حظكظ تكظيفيـ ضئيمة نكعا  غيرىا،معينة فقط دكف 

 .ات الحكومة في مجال مكافحة عمالة األطفال يود( يوضح مج30الجدول رقم )

 %النسبة  التكرار حوثينرأي المب

 17،46 131 مجيكدات مرضية 

 82،53 619 مجيكدات غير مرضية 

 100 750 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجم

 

طفاؿ ك األنو كؿ شكؿ مف أشكاؿ النشاط االقتصادم الذم يمارسو أاألطفاؿ بعمالة عرؼ ت

ك ىك العمؿ  النفسي،مكىـ الطبيعي الجسدم ك نك يضر مف ب رامتيـ،كم يحرميـ مف الذٌ 

  .رفاىيتوم ييدد سبلمتو ك صحتو ك ك الذٌ  ،لطفؿاعباء ثقيمة عمى أ الذم يضع
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ىرة تشغيؿ األطفاؿ عمى المستكل الدكؿ عقب إنشاء منظمة العمؿ الدكلية ىتماـ بظااال أبد

ك التي حدد  1921 لسنة 5في ىذا الشأف برقـ تفاقياتاال، حيث صدرت أكلى 1919عاـ 

 ناعية.الصٌ سنة في المنشآت  14نع تشغيؿ األطفاؿ قبؿ سف مفييا 

األطفاؿ ليصؿ البالغيف ؿ سف تحريـ تشغيؿ عدٌ  1937لسنة  59 ك بمقتضى االتفاقية رقـ

 تتجاكز مدة تشغيؿ األطفاؿ  أف الب 1948لسنة  90سنة ، كما أكصت االتفاقية رقـ  15

 السبعة ساعات ك حـر في نفس ىذه االتفاقية تشغيميـ ليبل .سنة  18سف  دكف

مـ المتحدة في ك تضمف اإلعبلف العالمي لحقكؽ الطفؿ الذم أصدرتو الجمعية العامة لؤل

  فؿ بالحماية مف جميع صكر األعماؿ ك القسكة ك االستغبلؿ ف يتمتع الطٌ أب 1959نكفمبر 

المبلئـ ؿ قبؿ بمكغو السف ف ال يجكز استخداـ الطفأصكرة ، ك  أيةعمى بو ك يحضر اإلتجار 

يحضر في جميع األحكاؿ تركو يعمؿ في أم مينة أك صفة  تؤدم بصحتو أك تعميمو أك ك 

 في أك العقمي .تعرقؿ نمكه الجسمي أك الخم

إلى جانب اتفاقيات منظمة العمؿ الدكلية نجد االتفاقيات العربية متمثمة في منظمة العمؿ  

سنة سكاء كانكا ذككرا أك  18العربية التي حرمت بدكرىا تشغيؿ األطفاؿ الذيف ىـ دكف سف 

 .إناثا

يؿ األطفاؿ عمى غرار ىذه المنظمات العالمية حذت الجزائر حذكىا في تحريـ ك منع تشغ 

حـر تشغيؿ  11/04/1990المؤرخ في  90/11مف قانكف العمؿ  15ففي المادة رقـ 

سنة ، ك أف يككف تشغيؿ األطفاؿ الذيف يتراكح سنيـ ما بيف  16األطفاؿ الذيف ىـ دكف سف 

 ك أف يطابؽ أيضا ىذا العمؿ لجسمو ك قدراتو. كيةبأسنة بككالة  16-18
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 سنة  19ليبل لمذيف تقؿ أعمارىـ  تشغيؿ األطفاؿ 11-90مف قانكف  28كما منعت المادة 

معف في ىذه القكانيف ك االتفاقيات يممس فييا حرص الحككمات عمى الحفاظ بكرامة ف التٌ إ

الطفؿ كببراءتو ك منع كؿ مف يحاكؿ استغبللو ك الحاقو األضرار المختمفة بو جراء تشغيمو 

 في مختمؼ األنشطة .

يا الحككمات في العالـ بما فييا الجزائر تاءات القانكنية التي كضععمى الرغـ مف ىذه اإلجر 

ف إالتي تعد مف بيف الحككمات المدافعة عمى صيانة الطفؿ ك حمايتو مف أم استغبلؿ ف

لـ ا تماما لما تـ التطرؽ إليو مف خبلؿ القكانيف ك االتفاقيات ، ك ىذا التناقض ضالكاقع مناق

ف يؤيد أبؿ بإمكاف كؿ فرد مف أفراد المجتمع الجزائرم  فحسب ، % 82.53تعبر عنو نسبة 

 ىذه النسبة بمجرد إلقائنا عميو نفس السؤاؿ الذم كجو لمبحكثينا .

الؼ مف األطفاؿ الذيف ىـ في سف ش في المجتمع الجزائرم يعرؼ مئات اآلاقع المعاالك  فٌ إ

بلت ك غيرىا مف حك كرشات الحرؼ المينية ك المالبراءة في األسكاؽ ك كرشات البناء 

األماكف التي أصبحت تشيد إقباال كاسعا عمييا مف شريحة األطفاؿ ، فجمعية الطفكلة 

          غؿ ما يتجاكز المميكف طفؿ في الجزائر ىـ في عالـ الشٌ  ىناؾ ونٌ أالمسعفة بالجزائر قدرت 

رحت ر صئف االجتماعي بالجزامفتشية العمؿ بكزارة العمؿ ك الضما فٌ أك عمى الرغـ مف 

زيارة ميدانية لمختمؼ األماكف المتكقع إيجاد  13999رت خمسة محاضر فقط بيف رٌ أنيا ح

ىذه األرقاـ ال تؤيدىا حتى الجيات الكصية التي  فٌ أإال أننا نؤكد ب، غمكف تيش بيا أطفاؿ

          الكاقع بعيد كؿ البعد عف ما تـ التصريح بو  فٌ أل ،صرحت بيذه األرقاـ ك اإلحصاءات
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ىـ في سكؽ العمؿ  ر بالجممة عف كاقع األطفاؿ الذيفتـ التصريح بو ال يعب ما فٌ أك 

 بالجزائر . 

إلى جانب تصريحات مفتشية العمؿ نجد ىناؾ إحصاءات خاطئة ك غير معبرة تابعة لمييئة  

في  ألؼ طفؿ بالجزائر 300لتطكير الصحة ك البحث التي صرحت بكجكد حكالي  الجزائرية

خذ عينات أف ما تـ االعتماد عميو اقتصر عمى أل ،ؿ ك ىك رقـ ال يعكس الكاقععالـ الشغ

 استطبلعية فقط ك ىذا حسب رئيس الييئة نفسو.

ظاىرة تشغيؿ األطفاؿ بالجزائر تفكؽ حدكد التكقع بكثير النتشارىا بقكة في الكثير مف  فٌ إ

غمب أسكاء في المجاالت ، ك تتخذ صكرا ك مظاىر شتى مفتكحة عمى االختبلؿ ك ال

األحياف ، ك ىك الشيء الذم ال يجعؿ منيا ظاىرة محدكدة األثر بؿ يجعؿ منيا ظاىرة 

ال يتكقؼ  األمر في الغالب فٌ أل ،منتجة لظكاىر أخرل مف العطب ك الباثكلكجيا االجتماعية

المجحؼ كالغير عادؿ ليؤالء األطفاؿ، بؿ يتعداه مف مستكل العبلئؽ  عند حدكد التشغيؿ

الشغؿ ك المشتغؿ إلى مستكيات أخرل مف التحرش ك العنؼ ك االنتياؾ  بيف ربٌ  تكحةالمف

ف لظاىرة تشغيؿ األطفاؿ اتصاؿ كثيؽ باليشاشة االجتماعية بؿ ، إالكاضح لحقكؽ اإلنساف 

لمستكل التيميش ك اإلقصاء االجتماعي الذم تعاني منو فئات عريضة مف  بارز نيا عنكافإ

 المعطكبة. التنميةامج المجتمع نتيجة بر 

يمارس عمييـ أنكاع االستغبلؿ التي  فالؼ مف األطفاؿ في عالـ الشغؿ الذيذا كاف مئات اآلإ

 ـػػػػػػاتيػػػا ىي تقييمػػػمف ـ ػػككاقعي ىذا ىػػػك حػػػاليػػػـ  اػػػػا ك صحيػػػػػا ك نفسيػػػـ عاطفيػػػػر عمييػػػػػتؤث
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نيـ جزء ميـ ناىيؾ عف تقييمات أفراد أسرىـ ألك اتجاىاتيـ لمسمطة التي تمثميـ ك تحك 

 منيـ.

استغبلؿ مف ناحية حسف أغؿ ستف عالـ الطفكلة فضاء مفتكح مممكء بالبراءة يجب أف يإ

ك نفسيا ك عاطفيا حتى نتمكف مف مد المجتمع تككينيـ ك المحافظة عمييـ صحيا  تعميميـ ك

م أذا كاف الكاقع عكس ىذا فبإأما  ،بجيؿ سميـ مؤىؿ ك قادر عمى صنع التنمية في المستقؿ

 يات التنمية ؟طاقات سنكاجو تحدٌ 

نو مف بيف المؤشرات أشرنا إلى مؤشرات قياس التنمية بألقد تطرقنا في الجانب النظرم حينما 

يتبعيا مف استغبلؿ في  قياس التنمية االجتماعية ىك عدـ كجكد لمظاىر عمالة األطفاؿ ك ما

اىرة ال يمكف قراءتيا بعيدا عف الشرط السكسيكسياسي المنتج بما أف ىذه الظك ، المجتمع

 لميشاشة فإنيا ترجمة كاقعية لجزء مف الخسراف ك اإلفبلس المجتمعي العاـ.

ف الحككمة تبذؿ أنجد عينة أخرل مف أفراد الدراسة ترل ب % 82.53ك بعيدا عف نسبة 

          ؿ إصدار القكانيفمجيكدات مرضية في مجاؿ مكافحة عمالة األطفاؿ ك ذلؾ مف خبل

تصؿ بمنع ك تحريـ تشغيؿ األطفاؿ في مختمؼ األنشطة تاسيـ المختمفة التي ر ك الم

ف الحككمة أؤكد بنك لممكضكعية  ،% 17.46نسبة  ؤالءى االقتصادية ك قد مثمت أراء

 مراسيـ التي تمنع تشغيؿ األحداث الجزائرية تبذؿ مجيكدات مف خبلؿ إصدار القكانيف ك ال

ف الكاقع يعبر عكس ما تنص إال أف ىذه المجيكدات تبقى حبيسة االطار النظرم فقط ، أل

ك بذلؾ يجب أف تتعدل ىذه المجيكدات مف مجرد كضع  ،عميو ىذه القكانيف ك المراسيـ
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نيا أف تقضي أك تخفؼ عمى أقكانيف ك لكائح إلى مجيكدات كاقعية مممكسة ك عممية مف ش

 رة التي أصبحت سمة مف السمات المنتشرة في المجتمع الجزائرم. األقؿ مف حدة ىذه الظاى

 يوضح موقف المبحوثين من أسعار المواد االستيالكية األساسية (31جدول رقم )

 %النسبة التكرار موقف المبحوثين من األسعار

 99.20 744 أسعار مرتفعة

 00 00 أسعار منخفضة

 0.80 06 أسعار مقبكلة

 100 750 كعػػػالمجم

 

االقتصادييف استطاعكا تنمية العديد مف النماذج االقتصادية لمتنمية  أفٌ  مف الجدير بالذكر

            حيث أنيا تتضمف بعض المتغيرات مثؿ  االجتماعية،كثر كضكحا مف النماذج أ

ف ىناؾ اتفاؽ حكؿ ىذه أأكجو اإلنفاؽ ....( كما يبلحظ ، اإلنتاج، االستيبلؾ ،خؿد) ال

قاؿ مثبل يف أك االقتصادم،ك مثاؿ ذلؾ كضع مستكيات لمنمك  لمتنمية،االقتصادية  المؤشرات

ك كذلؾ قد يقاؿ نمك المدخرات المخصصة  ،%50أك  % 100ف مستكل اإلنتاج القكمي إ

 ... الخ. % 50ك  %100لئلنتاج 

خؿ االقتصادية مف خبلؿ مفاىيـ متعددة مثؿ الدالتنمية لقد حاكؿ العمماء معالجة قضية  

          القكمي ، متكسط الدخؿ الفردم ك المقارنة بيف الدكؿ النامية ك المتقدمة عمى أساس ذلؾ 

ف تككف مماثمة لمسيرة التنمية أسيرة التنمية في تمؾ الدكؿ النامية ينبغي مف أك بالتالي يركف 
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          دة ف التنمية االقتصادية تعني تمؾ السياسات المقصك أفي الدكؿ المتقدمة ، ك يركف 

ك المخططة ك التي تستيدؼ إقامة ك تدعيـ اقتصادم جديد يصبح قادرا عمى رفع مستكل 

اإلنتاج ك الدخؿ القكمي ك بالتالي زيادة الدخؿ الحقيقي لؤلفراد ك رفع مستكل المعيشة بصفة 

 1عامة

ـ مف لقد تناكؿ العديد مف الكتاب ك المختصيف القدرة الشرائية بالتعريؼ . ك عمى الرغ

ففي  ،ف ىناؾ اتفاقا عاما عمى ما يعنيو ىذا المصطمحأتعددىا ك اختبلؼ مصادرىا إال 

مكسكعة الكيكيبيديا تشير القدرة الشرائية إلى مقدار السمع ك الخدمات ك" كميتيا التي يمكف 

 كثر عمكمية باألصكؿ الجارية"  أشراؤىا بمقدار مف النقد أك بشكؿ 

            نيا " القدرة عمى شراء سمع ك خدمات أك كمية السمع أضا بك عرفت القدرة الشرائية أي

 ك الخدمات التي يمكف لكحدة مف النقد شراؤىا"

ف لـ نقؿ جميعيـ عبركا إغمب المبحكثيف أف أبتسميط الضكء عمى نسب الجدكؿ يتضح جميا 

ر شرائح مرتفعة جدا خاصة في ظؿ تدني أجك  مكاد األساسية الضركرية ف أسعار الأعمى 

ك قد تضمنت إجاباتيـ الكثير مف التبريرات التي تصب في ىذا االتجاه  ،كبيرة في المجتمع

ك إلى جانب ىذا  ،ف تزداد بشكؿ يكميأف أسعار المكاد األساسية تكاد أك التي مف بينيا 

ف أجرة المكاطف في ظركفنا الراىنة أصبحت ال تكفي لسد أىناؾ مف تضمنت إجاباتيـ  ب

أم دكف  ،األسرية الضركرية لمدة تفكؽ الخمسة عشرة يكما في الظركؼ العادية الحاجيات

ك قد أضاؼ الكثير في  ،م مناسبة أخرلأ أكات كالمرض أك الزيارات العائمية تدخؿ استثناء

                                                             
 .61، ص  60رشاد احمد عبد المطيؼ ، تنمية المجتمع المحمي ، مرجع سبؽ ذكره ، ص  1
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               الدخؿ ك األجكر المرتفعة في المجتمع الجزائرم يشتككف  كذا كاف ذك إنو أىذه النقطة ب

مف غبلء المعيشة ك األسعار األساسية  فما ىك آراء ك تصكرات الشرائح التي  ك مستائيف

 ! ىي بدكف عمؿ أك تمؾ التي ىي أجكرىا متدنية ؟

ف إجابات أفراد دراستنا فيما يتعمؽ بغبلء المعيشة ك ارتفاع األسعار ارتفاعا جنكنيا ك بشكؿ إ

ف عمى شؤكف ك ف ك القائمك المسؤكل حد بما فيياأية ال ينكرىا عدائـ ك مستمر ليك حقيقة كاق

 نفسيـ.أالمجتمع 

لماضي عف ارتفاع نسبة التضخـ خبلؿ شير فيفرم ا ديكاف الكطني لئلحصائياتعمف الألقد 

رجع الخبراء االقتصادييف بالجزائر ارتفاع كتيرة التضخـ منذ أمف المائة ، ك قد  5.3إلى 

بزيادة األجكر خبلؿ العاـ الماضي في بداية العاـ الجارم إلى صب الحككمة ألمكاؿ كبيرة 

قطاعات غير منتجة ، ك كذلؾ ضخ زيادة أخرل لممتقاعديف في بداية العاـ الجارم ك ىك ما 

، ك ىك ما يسمى لدل االقتصادييف بالتضخـ  1أدل إلى الزيادة الكاضحة ألسعار المكاد

كثر أعاـ لؤلسعار عادة نو االرتفاع الكبير ك المتسارع في المستكل الأالزاحؼ الذم يعرؼ ب

 خطر أنكاع التضخـ.أفي الشير ك يعتبر  % 50مف 

 ضعؼ اإلنتاج الصناعي ك الزراعي  ف زيادة األجكر لمعامميف في قطاعات غير منتجة كإ

ك كذلؾ زيادة التعامبلت الخارجية التي تتـ بالعممة الصعبة أماـ انخفاض في سعر الدينار 

فرز ضعؼ القدرة الذم أ ك ىك الشيء، األسعار بالجزائر  ت إلى ارتفاعكؿ ىذه العكامؿ أد

 الشرائية لممكاطف.

                                                             
 .05ق ، ص 1433جمادل األكؿ  03المكافؽ لػ  2012 مارس 26جريدة النيار : االثنيف  1



218 

 

ف تختفي أماـ النسبة األكلى نجد أنيا مثمت أ ضئيمة تكادنسبة  ك ىي % 0.80ا نسبة أمٌ 

ف أسعار المكاد األساسية بالجزائر مقبكلة أعبركا ب الذيف عينة ضئيمة مف أفراد الدراسة

 بالنسبة لممكاطنيف.

تحسيف ف مف بيف مؤشرات قياس التنمية االقتصادية في المجتمع ىك أشرنا في البداية بألقد 

ؽ إال مف خبلؿ قدرتو الشرائية لمسمع االستيبلكية حقال تت الظركؼ المعيشية لممكاطف كالتي

جؿ أف تبذؿ قصارل جيكدىا مف أك بذلؾ فعمى الحككمات  ،األكثر ارتباطا في حياتو اليكمية

                مف ك استقرار المكاطف في مجتمعو ، ك عامبل محكريا أدؼ لككنو يشكؿ بمكغ ىذا الي

يشعر بالفخر ك االعتزاز باالنتماء إلى حككمتو  -المكاطف –ك جكىريا في جعؿ ىذا األخير 

نو أالتي تمثمو ك جعمو فردا فاعبل مشاركا في العممية التنمكية لتكلد قناعة في داخمو مفادىا 

ذا كاف الكاقع عكس إيتجزأ ك طرفا في تحقيؽ ىذه المعادلة المرتبطة بالتنمية ، أما جزء ال 

ىذا فيحؿ محؿ مشاعر االعتزاز ك الفخر باالنتماء إلى السمطة الحاكمة مشاعر أخرل 

ف يككف ىذا الفرد فاعبل ك طرفا في التنمية يصبح أيسكدىا السخط ك التذمر ، ك بدؿ 

ع ضكثر مف مك أف لـ يكف معكقا ك معرقبل لمتنمية في إلتنمكية ، محايدا بعيدا عف العممية ا

 مف مكاضعيا المختمفة في المجتمع.  
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 ( يوضح قدرة الجزائر عمى إنتاج ما تستورده من عدمو32جدول رقم )

 %النسبة  التكرار موقف المبحوثين 

 81.73 613 الجزائر قادرة عمى إنتاج بعض ما تستكرده

 18.26 137 درة عمى إنتاج بعض ما تستكردهالجزائر غير قا

 100 750 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجم

 

إف اليدؼ مف كضع ىذا السؤاؿ ىك الكصكؿ إلى معرفة آراء المبحكثيف حكؿ قدرة الجزائر 

 يحؿ قمنا جزء لكي ال -التي تستكردىا مف الدكؿ األجنبيةعمى إنتاج جزء مف السمع ك المكاد 

مف عدـ القدرة الخاصة في ظؿ سياسة االستيراد  –ف ىذا غير منطقي محميا كممة "كؿ " أل

التي تنتيجيا الجزائر المتزايدة ك التي تمس كؿ أنكاع المنتكجات بدكف استثناء بما فييا 

 مثبل . كاإلبرالمنتكجات التي تتميز ببساطة الصنع 

 أف% مف أفراد الدراسة عبركا ب81.73و ف ما نسبتأمف خبلؿ نسب الجدكؿ يتضح جميا 

الجزائر قادرة ك باستطاعتيا إنتاج بعض المنتكجات ك السمع التي تقـك باستيرادىا بالعممة 

ك لقد استعاف مف مثمتيـ ىذه النسبة ببعض التبريرات  ،الصعبة مف طرؼ الدكؿ األجنبية

ض المنتكجات دكف المجكء إلى يركف فييا تبريرا صريحا عمى مقدرة الجزائر إنتاجيا لبع التي

كجكد اإلمكانيات المادية ك الطبيعية ، تكفر رؤكس  ك التي مف بينيا ،االستيراد مف الخارج

% مف مجمكع 75ف نسبة الشباب بالجزائر يفكؽ أتكفر اليد العاممة خاصة ك  ،األمكاؿ

نة مف ك في ىذا الصدد تضمنت إجابات الكثير مف المبحكثيف عمى صيغ متباي ،السكاف
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                      األسئمة التي تستعجب عمى عدـ قدرة الجزائر عمى إنتاج بعض السمع البسيطة جدا

ك تستكرده مف دكؿ أجنبية صنعت غالبيتيا في البيكت ال في المصانع خاصة المستكردة 

منيا مف الصيف ، ك إلى جانب ىذا ىناؾ أسئمة أخرل تمحكر مضمكنيا عمى كيفية لجكء 

زائر الستيراد الخضر ك الفكاكو ك الحبكب في ظؿ تكفر ك تميز الجزائر بإمكانياتيا الج

ف الجزائر في سنكاتيا السابقة أالطبيعية مف مياه ك تربة ك مناخ عمى الصعيد العالمي ، إذ 

 كانت مف بيف الدكؿ المصدرة لما تـ ذكره لككنيا حققت فييما فائضا في اإلنتاج .

ف الجزائر غير قادرة عمى أف أفراد الدراسة عبرت بمقد مثمت شريحة % ف 17.26ا نسبة أمٌ 

 عدـالعالمية عدـ تكفر التكنكلكجيا  إنتاج ما تستكرده مف الخارج ألسباب عديدة مف بينيا

            طرؼ الحككمة لمقدرات  عدـ كجكد التشجيع مف متخصصة،كجكد أيدم عاممة 

 .ك المؤىبلت

مقدرة الجزائر عمى إنتاج ما تستكرده تعطينا  ـراد النسبة المؤكدة لعدف التمعف في تبريرات أفإ

ف التبرير بعدـ تكفر اليد العاممة أإذ ، قراءة إيجابية تصب في خانة مف مثمتيـ النسبة األكلى 

ف بإمكانيا ألبلستيراد مدل الحياة إذ  أالمتخصصة ك ذات خبرة ليس تبريرا يجعؿ الجزائر تمج

ات معينة في مؤسسات عالمية متخصصة لفترات زمنية محددة ثـ تتكلى تدريب ك تككيف فئ

ىذه الفئات نفسيا تككيف ك تدريب شرائح أخرل داخؿ مؤسسات جزائرية أما فيما يتعمؽ بعدـ 

ا خاصة في ظؿ اقتصاد السكؽ ك االنفتاح االقتصادم مف ر تكفر التكنكلكجيا فيذا ليس مبر 
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خرل ، ك ىي عكامؿ مف جية أ ك تشيدىا الجزائر  جية ك البحبكحة المالية التي تنتعش

حدث اآلالت ك الكسائؿ التكنكلكجية المتصمة بالتصنيع أف تجمب ك تكفر أتؤىؿ الجزائر ب

 المتكفرة في الدكؿ األكثر تقدما في العالـ .

ف ىذا التبرير جزء كبير ألمرتبطة بسياسة التشجيع ، نؤكد بأما فيما يتعمؽ بالنقطة األخيرة ا

نو تجاكزه الزمف لسبب كجد ىك أننا نعيش زمف اقتصاد السكؽ ك الرأسمالية التي ال مجاؿ م

مفتكح لكؿ أصحاب رؤكس األمكاؿ  فييا الحتكار الدكلة لكسائؿ اإلنتاج حيث المجاؿ فييا

ف سياسة أك مصانع إنتاجية ، ىذا إلى جانب ف تككف ليـ فرص إنشاء ك خمؽ مؤسسات أب

ئمة مف طرؼ الحككمة الجزائرية سكاء تعمؽ ذلؾ بتككيف ك تدريب التشجيع مكجكدة ك قا

الطاقات البشرية في الخارج أك إتاحة الفرص لمفئات الراغبة في المساىمة في االقتصاد 

 .الكطني عف طريؽ جممة مف التسييبلت ك تقديـ أنكاع مختمفة مف التدعيـ 

التي ينطككف تحت لكائيا قادرة عمى الحككمة  فٌ أف إحساس ك شعكر غالبية أفراد المجتمع بإ 

إنتاج ما يمكف إنتاجو مف السمع ك المكاد لتكفر جممة مف الظركؼ ك المكانات ك لكف دكف 

ك تترسخ لدييـ قناعات  ،تحقيؽ ذلؾ يجعميـ ساخطيف عمييا ك متذمريف منيا أيما تذمر

مؤىميف لقيادة  طرؼ فييا غير قادريف ك غير ىـ ف مف يشكمكنيا ك مفأتتمحكر في مجمميا 

 المجتمع نحك التطكر ك التنمية .

ف انتشار مثؿ ىذه النماذج مف المشاعر ك القيـ لدل عامة أفراد المجتمع يعتبر مؤشرا ينذر إ

ف نتصكر أإذ كيؼ بنا  ،بالخطر عمى طبيعة العبلقة بيف المكاطف ك السمطة التي تمثمو
                                                             

بحبكحة المالية لـ يسبؽ ليا اف حققتيا في سنكات ماضية ، ك ىك ما أىميا اف تقـك بالتفاكض مع اف الجزائر حققت  
 صندكؽ النقد الدكلي نفسو مف اجؿ إقراضو .
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معيـ قيـ اإلحباط ك اليأس ك القنكط  تحقيؽ تنمية شاممة في المجتمع بكجكد أفراد يحممكف

                   نو كاقع ال يكفر ليـ األماف ك االطمئنافأ نتيجة معايشتيـ لكاقع ينظركف إليو عمى

ك االستقرار لككنيـ تابعيف لمجتمعات أخرل غير مجتمعاتيـ في الممبس ك الغذاء ك في كؿ 

 شيء يرتبط ببقاء كجكدىـ عمى ىذه األرض .

نجح الكسائؿ التي يمكف االستناد إلييا لمتخمص مف ىذا الكاقع ىك العمؿ أنو مف أابت مف الث

عمى زيادة اإلنتاج ك تحقيؽ االكتفاء الذاتي إضافة إلى التخمص مف السيطرة االقتصادية 

األجنبية بجميع أشكاليا بقدر اإلمكاف ك كؿ ىذا يمكف تحقيقو بكاسطة خطط التنمية 

 عية ك االستثمار الجيد لمكارد ك إمكانات الدكلة .االقتصادية ك االجتما

 ( يوضح مستوى الخدمات المجتمعية بالنظر إلى الضرائبالمدفوعة 33جدول رقم )

 %النسبة  التكرار مستوى الخدمات حسب المبحوثين

 26.13 196 خدمات  مرضية

 73.86 554 خدمات غير مرضية 

 100 750 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمجم

 

إجبارم دفعو لمسمطات العامة  بشكؿ اع مف الماؿ يمـز األفرادطتقا" نيا أتعرؼ الضريبة ب

 . " جؿ تغطية أعباء الدكلة ك السمطات الجيكيةأمف  مقررة بدكف مقابؿ كفقا لقكاعد
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مف  ينكب عنيا مف فريضة نقدية تقتطعيا الدكلة أك "نياأي بلك يعرفيا أساتذة الفكر الما

أشخاص القانكف العاـ مف أمكاؿ األفراد جبرا أك بصفة نيائية ك بدكف مقابؿ ك يستخدميا 

 ." لتغطية نفقاتيا ك الكفاء بمقتضيات ك أىداؼ السياسة المالية العامة لمدكلة

ف ىناؾ جممة مف الكسائؿ ك األدكات يجب أف تحقيؽ تنمية اقتصادية شاممة يعني إ

ك التي تعتبر الكسيمة المستعممة مف طرؼ كؿ الدكؿ  الضريبة،ا مف أىمي استخداميا ك لعؿٌ 

 ميما كاف مستكاىا االقتصادم.

الذم أكجب  1929ف ظيكر المفيـك الحديث لمضريبة كاف أثناء األزمة االقتصادية سنة إ

تدخؿ الدكلة نشاطيا بزيادة مميزاتيا بحيث أصبحت الضريبة أداة فعالة في تكجيو النشاط 

ىـ مصادر اإليرادات العامة ك كذا كسيمة فعالة لمتحكـ في مسار أمف  االقتصادم ك

االقتصاد الكطني ك تكجييو مما يؤدم إلى إنعاشو ك حسف أدائو في مختمؼ الجكانب 

 . السياسية ك المالية ك االقتصادية ك االجتماعية

ؼ ك لما كانت لمضريبة أىداؼ اقتصادية في المقاـ األكؿ ترمي إلى تحقيؽ األىدا

االقتصادية في التخصيص ك التكزيع ك االستقرار ك النمك ك ذلؾ مف خبلؿ التأثير عمى 

ف لمضريبة أىداؼ اجتماعية بحتة ييدؼ مف إالدخؿ ك االدخار ك االستثمار ك اإلنتاج ، ف

مرغكب غير ال محاربة الظكاىر، يؼالسكف تطكير الرٌ  معالجة أزمة، خبلليا تطكير المجتمع

 الظكاىر ك المشكبلت التي يشيدىا المجتمع. فييا ك غيرىا مف

ف الحككمة تيدؼ مف كراء االقتطاعات الضريبية المختمفة استخداميا أشرنا أفي بداية حديثنا 

ما تـ اإلشارة  فإ ،سرهأجؿ تحقيؽ منافع عامة لممجتمع بأفي المصاريؼ ك اإلنفاؽ العاـ مف 
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تكقعات الغالبية مف مجمكع أفراد دراستنا نو ال يعكس متطمعات ك أإليو في حديثنا ىذا يبدك 

نيـ غير راضيف لمستكل الخدمات التي تقدميا الحككمة أ% 73.86حيث أكدت ما نسبتو 

 بالنظر إلى االقتطاعات الضريبية التي يدفعكنيا بشكؿ مستمر.

ف الخدمات كارثية لمغاية السيما المرتبطة منيا أث عبر الكثير مف خبلؿ إجاباتيـ بحي

ت الحياة اليكمية الضركرية ، ك التي نشير بيا إلى خدمات الغاز ك الكيرباء ك الماء بمقكما

غاز البكتاف غير متكفرة بشكؿ دائـ ك ىناؾ مف صرحكا  خدمات فأك ىناؾ مف عبر ، 

باستيائيـ مف االنقطاعات المتكررة ك المتكاصمة لمكيرباء خاصة في فصؿ الصيؼ بالنسبة 

ي تشيد ارتفاعات في درجة الحرارة إلى جانب ىناؾ الكثير مف لممقيميف في المناطؽ الت

ف يتكاجد في أنيـ يدفعكف ثمف اليكاء بدؿ الماء المفترض أصرح مف خبلؿ إجاباتيـ ب

 حنفيات البيكت.

ف كاقع شبكات الطرؽ ال إذا كاف الحديث ىكذا في خدمات الماء ك الغاز ك الكيرباء فإ

ف شبكات الطرؽ أعبركا ب%  73.86يـ نسبة تضمنت مف فٌ أليختمؼ عميو في شيء 

ميا ك حياء المدف تشبو إلى حد كبير المسالؾ الفبلحية في شكأبالجزائر ال سيما المكجكدة ب

ذا كاف ك إ ،نجر عنو صعكبات ك مشاكؿ في الحركة المركريةأىيئتيا ، ك ىك الشيء الذم 

 يختمؼ عنيا كثيرا في ف حاليا خارج المدف الإحاؿ شبكة الطرؽ داخؿ المدف ف ىذا ىك

 غالب األحياف في العديد مف المناطؽ خاصة منيا التي ترتبط بيف البمديات ك الدكائر.

ف األمر إذا تجاكزنا مستكل الخدمات ك انتقمنا إلى مستكل آخر يتعمؽ بتطبيؽ الضرائب فإ 

ليست  نوأكثر عف ما سبقو ففي ىذه النقطة تضمنت إجابات العديد مف المبحكثيف بأيسكء 
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دؿ االعتماد عمى معايير مكضكعية في بنو أحيث  ،ىناؾ عدالة في االقتطاعات الضريبية

عممية االقتطاع خاصة ما تعمؽ منيا بالنشاطات االقتصادية التجارية استبدلت في الغالب 

 قـك عمى المحسكبية ك الرشكة ك غيرىا مف المظاىر السمبية.تبمعايير غير مكضكعية 

ة إليو مف طرؼ عينة أفراد الدراسة حكؿ ىذه النقطة ىك حقيقة كاقعية نعيشيا ف ما تـ اإلشار إ

ك بانتشار ىذه المظاىر في عممية االقتطاعات ىذه يككف  اليكمية في حياتنا مستمر بشكؿ

       ىناؾ اختبلؿ في المبادئ التي تقـك عمييا فرض الضريبة ك التي ىي مجمكعة مف القكاعد

اإلخبلؿ  فٌ بمثابة دستكر عاـ ضمني تيتدم بو الحككمة ك تحترميا ألك األسس  التي تعتبر 

برزىا ىي أىـ ىذه المبادئ ك أمف  ك لعؿٌ  ،بيا يعتبر تعسؼ الدكلة في فرض الضرائب

ف يساىـ رعايا الدكلة في أنو يجب أفي ىذه النقطة  دم سميثآقاعدة العدالة ، حيث يؤكد 

منيـ في  كؿ مكاف أم نسبة الدخؿ الذم يتمتع بوالنفقات كفقا لمقدرتيـ النسبية بقدر اإل

 حماية الدكلة.

العدالة لـ يكف مكجكدا في األنظمة السياسية القديمة حيث كانت تفرض  دأف كاف مبإ

نو في الكقت الحاضر في مجتمعنا إالضريبة عمى طبقات معينة ك تعفى طبقات أخرل ف

             بة بطريقة معينة لبعض الفئاتاتخذت شكبل آخر حيث يتـ احتساب معدؿ ك نسبة الضري

ك األشخاص ك يتـ احتساب معدؿ الضريبة كفؽ اعتبارات أخرل مغايرة لفئات أخرل 

 يمتينكف نفس النشاط ك الكظيفة التي يمتينكنيا أصحاب الفئة األكلى.

ف الخدمات المجتمعية المقدمة أ% فقد مثمت شريحة مف العينة عبرت ب 26.13أما نسبة 

 ية بالنظر إلى االقتطاعات الضريبية مف طرؼ الحككمة.مرض
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ف تسير عمى أمف كاجب السمطة  الحاكمة ك المسيرة لشؤكف حياة المكاطنيف في المجتمع  فٌ إ

تطكير المجتمع ك ترقيتو ك االرتقاء بالخدمات المجتمعية المختمفة خاصة منيا األكثر 

اء ك كيرباء ك طرقات ك غيرىا لتصؿ اتصاال ك ارتباطا بحياة المكاطنيف اليكمية مف م

نو يقابؿ ىذه الخدمات اقتطاعات ضريبية تثقؿ أمستكل تطمعاتيـ ك احتياجاتيـ خاصة ك 

شرنا إلييا أذا كانت ىذه الخدمات التي إؿ الكثير ك الكثير مف مختمؼ شرائح المجتمع ، فىكا

م عزيمتيـ ك إرادتيـ ف ذلؾ يقك إفي مستكل ىذه االقتطاعات ك مستكل تطمعات المكاطنيف ف

لبلمتثاؿ لكؿ ما يصدر مف السمطة بما فييا ىذه االقتطاعات الضريبية نفسيا ، ك ىك 

تخدميـ ك ترعى مصالحيـ ك حاجياتيـ الضركرية ف السمطة أالشيء الذم يجعميـ يشعركف ب

ذا كاف األمر إالتي ال يمكف االستغناء ك التخمي عنيا في ضـ أم ظرؼ مف الظركؼ ، أما 

تردم في مستكل الخدمات المجتمعية  أك انعداميا تماما بالرغـ ىناؾ نو أأم  ،كس ذلؾع

مف الحاجة القصكل ليا مف طرؼ المكاطنيف ك في مقابؿ ىذا التردم أك االنعداـ تقـك 

السمطة رغـ ىذا كمو بما يسمى باالقتطاعات الضريبية بحجة أنيا تسيـ في إيرادات الحككمة 

جؿ تحقيؽ منافع الناس ك حاجياتيـ ، ك ىك أستخدـ لئلنفاؽ العاـ مف ت أف نياأالتي مف ش

ييـ ما يتكقعكف طف ىذه الحككمة تأخذ منيـ حقكقيا ك ال تعأالشيء الذم يشعر المكاطنيف ب

ميـ مستائيف منيا ك مف اقتطاعاتيا الضريبية المستمرة التي ال جعك ما ينتظركنو منيا مما ي

كة ك فجكة متباعدة بيف ىذا المكاطف ك حككمتو تجعمو معيا ك ىك ما يخمؽ ى ،فائدة منيا

فبالنسبة ليذه االقتطاعات  التي تمثمو  طتولسمك الشؾ ك عدـ الكالء  نفكريحمؿ قيـ ال
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خذ بدكف عطاء ، كيجعمو يحاكؿ أالضريبية مثبل تجعمو ال يشعر بكاجب دفعيا ألنو يرل فييا 

 لطرؼ لمحيمكلة مف دفعيا ك التخمص منيا .إلى كؿ اأ اليركب منيا قدر اإلمكاف ك يمج

 نتائج الدراسة  : ثانيا

ـ المحددة لما كانت الثقافة السياسية ىي مجمكعة المعتقدات ك الرمكز ك االتجاىات ك القي 

               فراد مجتمع معيف الدكر المناسب لمحككمة ك ضكابط ىذا الدكر ألمكيفية التي يرل بيا 

ة بيف الحاكـ ك المحكـك ، ك لما كاف الدكر المناسب لمحككمة ك ضكابطو ك العبلقة المناسب

                    تشكؿ في دراستنا ىذه عمى دكرىا التنمكم في المجاالت السياسية ك االجتماعية

 مفليو إىـ ما تكصمنا أنبرز ف نكشؼ ك أادية سنحاكؿ مف خبلؿ ىذا العنصر ك االقتص

 نتائج عامة ك جزئية .

الجداكؿ السابقة تعطينا صكرة كاضحة ك شاممة عف  أرقاـنسب ك  إلىالتمعف ك النظر  فإ

ك كؿ ما مف  ،الدراسة ك نظرتيـ السمبية اتجاه السمطة التي تمثميـ ك تحكميـ أفرادمكقؼ 

دكرىا التنمكم ك عدـ استطاعتيا  أداءالمجتمع نظرا لتقصيرىا في  بيئةف يمثميا في أنيشأ

 األمرسكاء تعمؽ  ،كثر مف مكضعأالمجتمع في  أفرادمنيا عممو مف طرؼ  تحقيؽ ما يتكقعو

 االجتماعي .   أكاالقتصادم  أكبالجانب السياسي 

مكحدة كذات مضمكف كاحد  إجاباتكانت  أنياالدراسة  إجاباتأفرادك ما يمكف استنتاجو مف 

لجغرافية لمبحكثينا ك المناطؽ ا األماكفىذا عمى الرغـ مف تبايف  ،االستبياف ألغمبأسئمة

ضفى عمى النسب أالية جزائرية ، ك ىك الشيء الذم لككنيـ تكزعكا عمى تسعة عشرة ك 

يقيمكف في كالية  أفراداف النسب المعبر عنيا مثمت أفمك  ،المتحصؿ عمييا طابع المكضكعية
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رم النتائج بالقصكر ك الضعؼ بحكـ عدـ مقدرتيا عمى تمثيؿ المجتمع الجزائ تسمتالبعينيا 

 ككؿ .

الدراسة ىي في مجمكعيا تحمؿ  أفرادالسمككية التي ميزت  األنماطف القيـ ك االتجاىات ك إ

ك االغتراب  اإلحباطجانب مظاىر  إلى،أحيانامظاىر سمبية ك النفكر ك الشؾ ك البلمباالة 

ف طرؼ ك االلتزاـ بو م هأداؤ اتجاه السمطة ، ك ما يمثميا نتيجة الفجكة القائمة بيف ما يتكقع 

 رض الكاقع .أ، ك بيف ما ىك كائف بالفعؿ عمى  السمطة

جانب شرائح كاسعة جدا في  إلىالدراسة  أفرادف أف نضيفو في ىذه النقطة أما يمكف 

                   مف يتكلى شؤكنيـ ك مسؤكلياتيـ بمختمؼ مستكياتيـ إلىالمجتمع الجزائرم  ينظركف 

ىي  ك ،يطغى عمييا الشؾ كنظرة يغمب عمييا التشاـؤ ؤكلية ك مكانتيـ مف حيث حجـ المس

ف يؤخذ باستمرار ىك الفرد أف ما يجب أل ،ك ركح التنمية أقيـ في مجمميا تتنافى مع مبد

باعتباره كسيمة التنمية ك غايتيا في نفس الكقت ، ك اذا كاف مف مبادئ التنمية ضركرة 

مف ذلؾ ىك  األىـف الشيء إف،ع التنميةتعاكف ك اشتراؾ جميع فئات المجتمع في تنفيذ مشاري

ك االغتراب ك قيـ النفكر  اإلحباطالمجتمع مف قياداتيـ ك مف يحكميـ ، فمشاعر  أفرادمكقؼ 

المجتمع مف قيادتيـ مف  أفرادك الشؾ ك غيرىا مف المشاعر ك القيـ التي تعبر عف مكقؼ 

 كيا ك تفعميا .ف تحر أكثر مف أقؿ التنمية ك تفرمميا عكامؿ تعر  أنياالمؤكد 

أف  نو عمى الرغـ مف أنسب الجداكؿ ىي  إلىف النقطة التي تستكقفنا طكيبل عند النظر أ

ك االغتراب  اإلحباطجانب طغياف مشاعر  إلى،الدراسة يحممكف قيـ الشؾ ك النفكر أفراد

تبياف ك بنسب مرتفعة جدا االس أسئمةعف  إجاباتيـاتجاه مف يمثميـ في السمطة في مجمؿ 
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اذا ما كانكا يشارككف في الحمبلت المتعمؽ  مطمقة عف سؤالنا بإيجابة أجابكانيـ أحظنا ال

كد ما أحيث  ،عدـ المشاركةف التطكعية التي تنظميا السمطات التي تسير شؤكف حياتيـ م

نيا كاجب كطني أفي ىذه الحمبلت التطكعية بدافع  نيـ سيشارككف حتماأ%  99.60نسبتو 

 مثؿ ىذه الظركؼ .الكطنية في  تضيوتق

                 مف قيـ األفرادما يحممو ىؤالء  إلىبيذه النسبة الغير متكقعة بالنظر  اإلجابةف ىذه إ

المجتمع الجزائرم  أفرادك مشاعر اتجاه السمطة تجعمنا نؤكد عمى الخاصية التي يتميز بيا 

د يا ية عف الجزائر ك تقديـ للشديدك التي ىي تعمقيـ ك غيرتيـ ا ،ككؿ بما فييـ عينة الدراسة

 ف كاف كاقع حياتيـ اليكمية ال يشجع العمؿ ك القياـ بذلؾ .إالعكف عند الحاجة حتى ك 

ف القيـ ك االتجاىات أالنتائج الجزئية لمدراسة ىك  إلى نتقاؿاالليو قبؿ إ اإلشارةما تجدر 

ال تقـك  األخيرة ف ىذهأئما بالسمبية لمجتمع البحث اتجاه السمطة ال يمكف تفسيره دا

المراكز الصحية  شاءنكاإلسكانكا  بمجيكدات تنمكية في شتى المجاالت كمجيكدات التكظيؼ 

ك يعتبر ذلؾ ضربا  ،رض الكاقعأالمجسدة عمى  األرقاـف ىذا منافيا لكاقع أل ،خرآشيء  أك

 ما ىي في أساساف التفسير الحقيقي ك الجكىرم لطبيعة ىذه العبلقة يكمف مف الجحكد أل

غير مكضكعية ؟ ما ىي أك المعايير المتبناة في التكظيؼ ؟ ىؿ ىي معايير مكضكعية 

المنتيجة في العبلج داخؿ المستشفيات العمكمية ؟ ىؿ ىي سياسة المساكاة بيف  السياسة

انتياج سياسة التفضيؿ ك المحاباة ؟ ما ىي معايير االستفادة مف السكنات  أكالمرض 

ـ ىي فرص سامحة لبناء أقائمة عمى العدؿ ك المساكاة ؟ ر الجتماعية ؟ ىؿ ىي معايي
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ما شابو ذلؾ مف معايير غير مكضكعية  أكمناسبات لرد الجميؿ ،  أكعبلقات اجتماعية 

 قائمة عمى المحسكبية ك الرشكة ك غيرىا ...

المشكمة  نماإك  ،ف المشكمة في الجزائر ال تتمثؿ في القكانيف ك المراسيـأ إلىك بيذا نتكصؿ 

الحقيقية تتجسد في كيفية تطبيؽ ىذه القكانيف ك الكيفية التي تدار ك تسير بيا مختمؼ 

 العامة.المرافؽ 

 األولعن التساؤل  اإلجابة: 1

ف أالدراسة  راءأفرادآف ما يمكف قكلو عف التنمية في بعدىا السياسي بالجزائر حسب إ

ثناء أالسياسية بيف المكاطنيف القضايا م ك مناقشة أالر  إبداءمظاىرىا المتمثمة في حرية 

          حكاراتيـ ، ك كذلؾ الحرية في اختيار مف يمثميـ خبلؿ المشاركة في االنتخابات متكفرة 

ف أ% التي عبرت ب 92.53ك لعؿ نسبة ، المجتمع أكساطك سائدة االنتشار بقكة في 

لخير   اإلكراهك  لزاـاإل أنكاعم نكع مف أنتخابات ىي مشاركة تمقائية بدكف المشاركة في اال

 أصبحتك ما تفرضو مف حرية ك مشاركة مف المفاىيـ التي  ،ف الديمقراطيةأدليؿ عمى 

ك ميزة ك خاصية تكسـ المجتمع الجزائرم ك تميزه عف  ،األفرادفي حياة  يتجزأال  تشكؿ جزء

 ،فقطغيره مف المجتمعات ، ك حرية التعبير ليست ميزة مقتصرة عمى مناسبات االنتخابات 

 تفاعبلتيـ اليكمية . أثناءفراد المجتمع أالمناقشات ك المحادثات التي تتـ بيف   أيضابؿ تميز 

ف تكفر مساحة مف الحرية في نقاش المكاطنيف فيما بينيـ حكؿ القضايا السياسية بغض إ

 ألنو في الحياة السياسية في مجتمعنا  إيجابياالنظر عف مضمكف تمؾ النقاشات يعتبر مؤشرا 

 إال  أخرلف عمر الديمقراطية بالجزائر ال زاؿ فتيا بالمقارنة مع مجتمعات أعمى الرغـ مف 
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فاذا كانت مناقشة القضايا  ،تعد معتبرة جدا في المسار الديمقراطي أشكاطاقطعت  أنيا

المحظكرة ، ك ال يمكف االقتراب  األمكرالسياسية بيف المكاطنيف في بعض المجتمعات مف 

ف مناقشة مثؿ ىذه أل ،ذلؾ في الجزائركغير  األمكر، فاف  األشكاؿمف م شكؿ أمنيا ب

   يقتصر عمى كبار السف فقط ا الييف الحديث فأك  ،العادية ك المقبكلة األمكرالقضايا مف 

 .ليـ حظكظا فييا  ر السفاف صغإبؿ 

ة  مؤشرا ايجابيا تفاعبلتيـ اليكمي أثناءالمجتمع  أفرادذا كانت المناقشة القضايا السياسية بيف إ

بحضكر  األفرادفاف مشاركة ىؤالء  ،الضركرية بالنسبة لمفيـك الديمقراطية األمكرك مف 

ف ىذا الحضكر أكثر مف ضركرة ، لككف أالرسمية لممجالس المنتخبة يعتبر االجتماعات 

حضكرىـ  أفجانب  إلى، إقامتيـالمتعمقة بمكاف  األمكريجعميـ يمتمككف ثقافة عمى مجريات 

             ىذا يجعميـ قريبيف ممف انتخبكىـ ك اختاركىـ لتمثيميـ ك ىك ما يساعد عمى متابعتيـ

 فأ إالك مراقبتيـ ، فعمى الرغـ مف ىذه االمتيازات التي تصب في خانة تنمية المجتمع 

           دراستنا غابت مشاركتيـ في حضكر ىذه االجتماعات ك قدرت نسبتيـ إفرادغالبية مجمكع 

ك عمى الرغـ مف تعدد ك تبايف التبريرات التي فسرت عزكفيـ عف الحضكر  ،% 98.93ػ : ب

مراجعة ىذه التبريرات مراجعة مكضكعية يجعمنا ال نؤيد ىذه التبريرات، ك ال نسايرىا  إالأف

ألنو ميما  ،ف مجمكعيا يتنافى مع ركح المكاطنة ك مبادئ الديمقراطيةأل اإلطبلؽعمى 

 أك%(  28.43سكاء المتعمؽ منيا بعدـ جدكل الحضكر ) حققت نسبة  باألسباتعددت 

%(  08.76عدـ الرغبة ك االىتماـ  ) بنسبة  أك%( ،  42.42غياب الثقة ) بنسبة 

ك كاعيف بدكرىـ في المجتمع  لك كانكا متحديف األفرادتصبح لصالح ىؤالء  أفبإمكانيا 
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يضعؼ  أفنو أميـ لمجتمع مدني قكم مف شتشكي أكيـ طراخان أفكما  ،كفاعميف ال متفرجيف

، ك بذلؾ يصبحكف يشارككف حضكر ىذه االجتماعات بدكف  بأكمميايبعدىا  أك األسبابىذه 

 أفنو أيا مف شعكم بإرادة كاعية لدكرىا ك مكققال األفرادحضكر ىؤالء  أفخمفية ، كما  أم

ال تخدـ  أخرلر ك مأي الطريؽ الصحيح دكف التفكير في ىذه المجالس ف أعضاءيجعؿ 

ف طرؼ مركج بقرارات جماعية متفؽ عمييا حضكرىـ يساىـ في الخ فأكما  ،الصالح العاـ

         بالصبغة الديمقراطية غشيء الذم يجعؿ ىذه القرارات تصطبىك الالجميع دكف استثناء ك 

يككف  أفتتطمب  األخيرةف ىذه عممية تنمكية ، أل أمعمى نجاح  األخيرفي  ك ىك مؤشر

 .يمثمكنو مع مفلمكاطف شريكا ك طرفا فاعبل في اتخاذ القرارات ا

مف مؤشرات قياس التنمية في بعدىا السياسي لما تحممو ىذه  األحزاب إلىكاف االنتماء  إذا

ف تساىـ في رفع درجة الكعي بيف المكاطنيف عف أنيا أدكار ك كظائؼ مف شأمف  األخيرة

ك المشاركة في الحياة  تيا في التجنيد السياسيطريؽ التنشئة السياسية ، ك كذلؾ مساىم

المساىمة ك المشاركة المجتمع فرصة  أفرادحيث يكفر الحزب فرصة مناسبة لكؿ السياسية 

 ألحزابأف اير كذلؾ بالجزائر تماما ، حيث غ األمرف إنع القرار السياسي ، فصبعممية 

رد شعارات ك عناكيف جكفاء ال ك كظائفيا التي سبؽ ذكرىا مج أصبحتأدكارىاالمعتمدة فييا 

          % 96.13كاقع ، ك ىك ما عبرت عنو نسبة رض الأقة ليا بالجممة بما تقـك بو عمى عبل

 فأصبح، جمياأالتي قامت مف  أسسياانحرفت عف مبادئيا ك  األحزابف ىذه ك ذلؾ أل

 صية بحتة شخ أغراض إلىاالنخراط ك االنتماء بدافع قضاء المصالح الشخصية ك الكصكؿ 

صبح مف المكاضيع التي تطفك ك تظير خبلؿ أضكع دكرىا في التجنيد ك التعبئة مك  أما



213 

 

ىناؾ مكاطنيف دكرىا  األحزابأفك بعدىا مباشرة تتناسى ىذه  ،المناسبات االنتخابية ك فقط

ة  العمؿ عمى جعميـ مشاركيف في الحياة السياسيك  ،يتمثؿ في تجنيدىـ ك رفع مستكل كعييـ

 األحزابانخراط المكاطنيف في بعض  أفبالجزائر ىك  األحزابكثر لكاقع أؤـز الكضع ك ما ي

صبح بدافع أ –حزب كاف  أمحتى ال نقكؿ االنخراط في  –التي ليا تمثيؿ في السمطة 

      مف العدـ يتأتىدافع االنخراط ىذا لـ  فأىنا  تأكيده، ك ما يجب  أيضاالمصمحة الشخصية 

                راؼ ك تشكيو لممبادئ حمف ان آلتإلييااألحزابالمتردية التي  اعاألكضبؿ جاء نتيجة 

 عبلقة . بأيةك غيرىا مف المظاىر التي ال تمت بالتنمية في بعدىا السياسي  األدكارك 

بمكانتيا ك مكقعيا الطبيعي في المجتمع ما عمى  تتبكأ أفبالجزائر  األحزاب أرادتا إذك عميو 

جماعية تصب في مصمحة  أغراضجؿ تحقيؽ أصؼ مف  االتحاد في إالالمكاطنيف 

 ك االبتعاد كؿ البعد عف المصالح الضيقة الشخصية . ،المجتمع بدافع تنميتو ك تطكيره

التي ذكرنا حاليا  األحزابىذه  أعضاءمف أن كممة المكاطنيف ىنا كاف نابعا ك تركيزنا عمى

كاف  عديدة  سمبية صاؼف كصفيـ بأك أل ،فك ف جزائريك مكاطن األخيرىـ في  األعمىفي 

               جاءكا مف مكاف غير الجزائر أكأنيـ،فينيـ ليسكا مكاطنيف جزائريأكانت حقيقية ال يعني 

لمحزب بيدؼ خدمة يغير نفسو ك يصمحيا ك يسخر انتماءه  أفكؿ مكاطف عمى يذا بك 

 أفكثر مف أتضر التنمية  السمبية لمحزب التيجؿ تجاكز النظرة أالمجتمع ال غير  مف 

 تنفعيا .
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 بيف  بالجزائر عمى التنمية ىك انتشار قيمة عدـ الثقة األحزاب السمبية لكاقعمف االنعكاسات 

ك يتجمى ذلؾ  ،اتجاىيـ اليأسك  اإلحباطمشاعر  ك طغياف ،المكاطف ك السمطة التي تمثمو

ىمكميـ المتصمة بحياتيـ  المكاطنيف عف طرح انشغاالتيـ ك أغمبيةعزكؼ  بشكؿ مممكس في

  % 94.44م نسبة أجالس المنتخبة ك قد مثمت ىذا الر ال سيما الم ،اليكمية عمى مف يمثميـ

المختمفة عمى  ك طرح انشغاالتو رائوآلالمكاطف  إبداءذا كاف إالدراسة . ف أفرادالتي عبر عنيا 

ب مشاركة السمطة في ىذا الفعؿ يدخؿ في با أفلمتنمية لككف  إيجابيامف يمثمكنو مؤشرا 

ك مرد ذلؾ جممة مف  ،غير كذلؾ بالجزائر أصبح مراألتسيير شؤكف المجتمع ، فاف 

          تختصر في مجمكعيا في كممة كاحدة ىي فقداف الثقة بيف المكاطف ك السمطة سباباأل

 % 89.46نستعرض نسبة  أفمممكسة يكفي  بأشياءالكقكؼ عند ىذه الكممة  أردنا إذاك 

بالجزائر ال يعبر  لف نتائج االنتخابات التي تجر أالدراسة الذيف عبركا ب أفرادثمة لمجمكع المم

فيو تبريرات تغيب  أكيفتقد  إفىذا المكقؼ حتى ك  إفعنيا بكؿ شفافية ك مصداقية ، 

ذا إنتاب شرائح عريضة مف المجتمع ، في اجماعي اشعكر  أصبحنو أمكضكعية كاضحة يكفي 

ف إف الجكىرية في تحقيؽ تنمية المجتمع األدكاتمكاطف ك السمطة مف بيف كانت الثقة بيف ال

ك تحيط بو جممة مف  ،عمؿ مصدره السمطة ليس لو معنى أمزكاليا بيذا الشكؿ يصبح 

 ك االنتقادات ك االعتراضات ك ىي مفاىيـ في مجمميا تتعارض ك قيـ التنمية. الشككؾ

الفجكة القائمة بيف المكاطف ك السمطة نجد نسبة  يدعـ حديثنا عف آخرمؤشر  إلى ك بانتقالنا

بالجزائر تحكميا  اإلداريةالترقيات ك تقمد مختمؼ المناصب  أفالتي تعبر عمى  ،% 97.46

 أخرلجانب معايير  إلى،معايير غير مكضكعية تقـك عمى المحاباة ك المحسكبية ك الكالء
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ىذه النسبة نجد نسبة جانب  إلىك  ،تتعارض تماما مع المفيـك الديمقراطي بالمعنى الصحيح

القانكف مف  أماـف المساكاة بيف المكاطنيف أالدراسة الذيف يركف ب ألفرادمثمة % الم 97.86

ف شعارات القانكف فكؽ الجميع ك غيرىا مف أجبات ك الحقكؽ منعدمة ، كيركف  بحيث الكا

الناس تفاؤال بالنظاـ  كثرأال يصدقيا حتى  أكذكبةالشعارات التي تشترؾ في نفس المضمكف 

 السياسي بالجزائر .

 أفرادالعدؿ بيف  إقامةف ما تفرضو الديمقراطية مف مبادئ تحقيؽ المساكاةك إك عميو ف

ال مكاف لو ة ك المغكية ك العقائدي اإليديكلكجيةالمجتمع الكاحد بغض النظر عف اختبلفاتيـ 

 في الجزائر حسب غالبية أفراد الدراسة .

 دراستنا لـ تتكقؼ أفرادجية نظر ك المكاقؼ الدرامية لمبعد السياسي لمتنمية مف المشاىد ك  إف

ىـ مؤسسة تمثؿ المكاطف في عبلقتو مع السمطة الحاكمة  أشمؿ تعند ىذا الحد، بؿ امتدت ل

ك قياميا عمى مبادئ شخصية بحتة  األحزابرداءة دكر  ف،إ% 98.26عبرت ما نسبتو  إذ

اختيار ممثمي الشعب في تبنى عمييا في التي  دئ الديمقراطيةمعايير تتنافى مع مبا أفرزت

             جانب الصدل االجتماعي إلى، تككف الخبرة ك الحنكة السياسية أففبدؿ  ،البرلماف

ك المؤىبلت العممية ىي المعايير التي يعتمد عمييا في اختيار مف يمثؿ الشعب في المجالس 

حمبلتو  أثناءر الثركة التي يساىـ بما في تمكيؿ الحزب التشريعية حمت محميا معايير مقدا

ت المحكرية حد المقكماأبية ك ركح القبيمة التي ال زالت جانب معيار العص إلى، االنتخابية

 ك غيرىا . في اختيار المترشحيف
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حد يستطيع أممجالس التشريعية  ك ىك كاقع ال كاف ىذا ىك كاقع اختيار المترشحيف ل إذا

 أف% المعبرة عمى  92.28الدراسة المقدرة ب  أفرادالنسبة المعبرة عنيا مف طرؼ نكرانو ، ف

صادقة ك ال بصبغة التبعية غعي بالحككمة في غالبو عبلقة تصطبعبلقة المجمس التشري

 جداؿ فييا .

التي يتفؽ معيا شرائح ك  ،الدراسة فرادألمف كجيات نظر ك مكاقؼ  إليو اإلشارةما تـ  إف

  شجعة لصناعة ك تحقيؽ التنمية م غير مف المجتمع تعتبر بحؽ عكامؿ كاسعة ك عريضة

 إلى، فاعميف مشاركيف ك كاعييـ بمسؤكلية دكرىـ في المجتمع اأفرادتحتاج  األخيرةف ىذه أل

 مطة التي تمثميـ ك يعتبركنيا جزءالس إلىيسكدىـ شعكر االنتماء  أفراد إلىتحتاج  أنياجانب 

المجتمع ك القائميف عمى  أفرادالثقة بيف  أفعة قكية تقـك عمى مبدد إلىمف حياتيـ ك تحتاج 

ية الحقيقية يعتبر مضيعة لمكقت دكف فيذا يعتبر الحديث عف التنم أماتسيير شؤكف حياتيـ ، 

 . غيرلمجيد ال راكىد

كثر سنستعرض النسبة التي استكقفتنا كثيرا خبلؿ عرضنا أئميف ك حتى ال نككف متشا 

جرم عمييـ البحث مف أك التي ارتبطت بمكقؼ ممف  ،نتيا جداكؿ الدراسةلمنسب التي تضم

%  99.60حيث عبرت ما نسبتو  ات،السمطالمشاركة في الحمبلت التطكعية التي تعمنيا 

نيـ سيشارككف حتما في ىذه الحمبلت التطكعية لككنيـ يعتبركف ىذه المشاركة كاجبا كطنيا أ

      الحاالت ال يمكف االستغناء أسكأنيـ حتى في كدكف أ، كيؤ تمميو عمييـ ضمائرىـ ك نفكسيـ

 . إلييـما احتاجت  إذاك ترؾ السمطة بمفردىا 
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المجتمع الجزائرم لككنيـ  أفرادىذا المكقؼ بحؽ يعبر عف قكة ك درجة الكعي لدل  إف

مف  يحممكفك بيف ما  ،يضعكف حدا فاصبل بيف ما يرتبط ك يتعمؽ بالحس ك الكاجب الكطني

 اتجاه مف يمثمكنيـ . اتجاىاتك قيـ 

 عن التساؤل الثاني  اإلجابة: 2

المبحكثيف مف خبلؿ تسميط الضكء عمى النسب ذات عبلقة بالبعد  إجاباتالتمعف في  إف

ا يالحككمة بذلت ك تبذؿ مجيكدات ال يختمؼ في أفاالجتماعي لمتنمية يعطينا قراءة عمى 

           السيما مجيكداتيا في مجاؿ الصحة ،اعيجؿ تحسيف ك رفع المستكل االجتمأاثناف مف 

 إيماناكبر أير بيذه المجاالت الثبلثة بدرجة ك السكف ك التعميـ ، ك لقد جاء اىتماميا الكب

تشكؿ العنصر الحيكم في حياة البشر ، ك التي ال يمكف االستمرار في البقاء  بأنيامنيا 

 بدكنيا .

ك تحديدا في  ،ت المذككرة عمى المستكىالكطنياستعراض مجيكدات الحككمة في مجاال إف

صراحة مساحة كاسعة مف الزمف قصد بيحتاج منا  األرقاـبمغة النسب ك  األخيرةالسنكات 

الكقكؼ عند ىذه المجيكدات  االنتياء مف ذكرىا ، ك لكف لما كاف اليدؼ مف دراستنا ىك

جيكدات في مجمكعيا تحسب ىذه الم أفالدراسة  أفراد إجاباتسنممس مف خبلؿ  يـ يبالتق

 إطبلؽف أبعمى الحككمة ال ليا ، كقد ترتب ذلؾ انطبلقا مما ىك متفؽ عميو لدل الجميع 

حسب ما تقدمو مف خدمات ك بالتنمكية المختمفة يككف  اإلنجازاتعمى المشاريع ك  األحكاـ

 تيدفيف المباشريف مف ذلؾ .سلككنيـ ىـ الم ،المجتمع عنيا أفرادمدل رضى 
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شرنا أذات صمة بكجيات نظر مجتمع البحث ك التي  الجدكؿ معطياتنظرة عمى  اءبإلق

مؤشر  أخذنا فإذا، المجتمع الجزائرم أفرادة ماف ما عبركا عنو ىؤالء يتفؽ معيا عأخبلليا ب

نو ىناؾ أ% يركف ب 93.60ما نسبتو  أفالعبلج داخؿ المستشفيات العمكمية سنجد 

             بداخميا حيث يغمب عمى ىذا المؤشر مفاىيـ الكساطة التفصيؿ  أنكاعممارسات لمختمؼ 

في مثؿ  بلؽاإلطال يككف ليا كجكد عمى  أفك المحاباة ك غيرىا مف المفاىيـ التي يفترض 

نو عمى الرغـ مف تكفر أفي ىذه النقطة ىك  إليو اإلشارةما يمكف  أىـك  ،ىذه المرافؽ

تقابؿ  ،الزمة خاصة منيا الضركرية أدكيةك ك معدات  أجيزةالمستشفيات العمكمية مف 

بالمرضى الذيف لـ تتكفر فييـ مقكمات  األمربالجفاء ك التغييب بعدـ كجكدىا لما يتعمؽ 

مف  هإجراؤ ما يمكف  إلجراءالعيادات الخاصة  أكك يتـ بذلؾ تكجيييـ لمصيدليات  ،الكساطة

لمرضى تتكفر فييـ كؿ مف ا آخربصنؼ  األمرعندما يتعمؽ  أما، تحاليؿ ك معاينات

 حيث ا،الشأف يصبح مختمفقع العبلج داخؿ ىذه المستشفيات فالمقكمات التي يتطمبيا كا

جؿ استغبلؿ التجييزات ك المعدات المسخرة لعبلج أيجدكف كؿ التسييبلت البلزمة مف 

 المرضى .

حد أال  نتكمـ عف تكاجد مثؿ ىذه المؤشرات في مستشفياتنا ك التي أفنو مف المؤسؼ جدا إ

الة كانت العد فإذا، نفسيـأالقائميف عمى شؤكف ىذا القطاع  نكرانيا بما فييـ يستطيع

شيء  أمالمجتمع بغض النظر عف  أفرادالمساكاة بيف كؿ  دأاالجتماعية تقتضي ممارسة مب

نتصكر ما تقتضيو  فأسبلمتيـ الصحية فكيؼ بنا  أثناء أم، األفرادفي الحياة العادية ليؤالء 

 .؟  في ظركؼ استثنائية كحاالت المرض العدالةىذه 
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انتشار مثؿ ىذا النكع مف الممارسات داخؿ المستشفيات العمكمية جعؿ الكثير مف شرائح  إف

ك قد  ،تؤكد ذلؾ %  89.20ك لعؿ نسبة  ،المجتمع يفضمكف المصالح االستشفائية الخاصة

 أفك التي مف بينيا ككف  ،يؿك التبريرات التي كانت دافعا ليذا التفض األسبابتباينت 

ك ىي  ،المصحات الخاصة تتميز بتخصص طاقميا الطبي في مختمؼ التخصصات الطبية

جانب تميزىا بالتكفؿ ك العناية الفائقة  إلىىذا  ،ميزة تفتقدىا غالبا المستشفيات الحككمية

ذه الميزة عف ى أما، الطبية المختمفة األجيزةك تميزىا كذلؾ بتكفر المعدات ك  ،بالمرضى

 داخؿ المؤسسات العمكمية فقد نالت حظيا بالحديث ما يكفي .

عة تفضؿ العبلج بالمصحات االستشفائية الخاصة . ف ىناؾ شرائح كاسأب تأكيدنااذا كاف 

في مجانية العبلج  األكؿالمستشفيات العمكمية يكمف في المقاـ  إلىتفسير لجكء البعض  إفف

 .تأكيدهكثر بكثير عف ما تـ أنيا العزكؼ ع لكال ىذه الميزة لكاف إذ، فييا

الدراسة  أفرادف غالبية مجمكع إف مجيكدات الحككمة بمجاؿ الصحة فما تعمؽ الحديث ع إذا

  ت مكجكدة فعبل آالمشاريع ك المنش إنجازتمثمة في ف مظاىر ىذه المجيكدات المأيؤكدكف 

دمات الطبية ك ما يشمميا يككف مف تميز الخ فأك لكف مضمكف ىذه المجيكدات المفترض 

الدراسة  فرادأك ىك الشيء الذم جعؿ الكثير مف  ،فيك مفقكد بمستكيات شديدة الكضكح

بالجزائر الزالت بعيدة كؿ البعد إذا ما تـ مقارنتيا بمستكل ف الخدمات الصحية أيعبركف ب

مناه في نؤكد ما ق أف إالىذه المؤشرات ال يسعنا  أماـك  الخدمات الصحية بدكؿ الجكار،

التي تقـك  باإلصبلحات يتأتىف تحقيؽ التنمية في الجانب الصحي ال أب ،المناسبات السابقة

عمى  اإلصبلحاتبقدر ما تشتمؿ ىذ  األعدادك  باألرقاـت ك التباىي آالمنش نجازإعمى 
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ة ك الرقابة المستمرة ك المتكاصمة مك تشديد الصرا ،مف المتابعة في التقييـ إضافيةمجيكدات 

            دكف االعتماد عمى التقارير المدكنة ،الطبي داخؿ المستشفيات الحككمية األداءمى ع

 . نفعا ارات المكسمية التي ال   تجدمك الزي

 فإذا، حاؿ كاقع مجيكدات الحككمة في مجاؿ السكف ال يختمؼ عف كاقع الصحة تماما إف

فاف معايير االستفادة مف  ،لعبلجكانت المستشفيات العمكمية تشيد ممارسات التفضيؿ في ا

العدالة االجتماعية  أبدالسكنات االجتماعية ىي معايير غير مكضكعية ك ال تقـك عمى م

ك الذيف مثمتيـ نسبة  ،الدراسة أفرادف المعايير الحقيقية المعمكؿ بيا حسب أل ،بالجممة

            مف المعايير % ىي معايير تقـك عمى المحاباة ك المحسكبية ك الرشكة ك غيرىا 96.53

 األكثراالحتكاـ ليذه المعايير في عممية تكزيع السكنات جعؿ الفئات  إفييـ أك حسب ر 

          الصعبة األمكراالستفادة مف سكف اجتماعي مف  كأالحصكؿ  أفاحتياجا لمسكف يركف 

المكضحة في م النسبة أك قد عبرت عمى ىذا الر  ،لـ تكف مستحيمة في الغالب إف ك المعقدة

 % . 98( المقدرة ب : 22الجدكؿ رقـ )

أفراد الدراسة مف مجيكدات الحككمة في مجاؿ السكف المتمثمة في كضع جممة مف  راءآ أما

كرفع نسبة تشييد السكنات ، سياسة  ،السكف أزمةتختمؼ مف شدة  أفنيا أالتي مف ش لياتاآل

خاصة  ،حد بعيد إلىنيا مرضية أبركض ك التدعيـ المالي ك غيرىا . قد عبركا عنيا الق

ك ما يمكف  ،جحكد في حقيا كأ إنكارغالبا المتعمقة منيا بالمعطيات الرقمية التي ال تحتاج 

ككمة في مجاؿ شرائح كاسعة مف المجتمع عف مجيكدات الح رضىعدـ  أفتكضيحو ىنا 
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لمعايير ت المنجزة بقدر ما ىك عدـ الرضى عف اآلة ك حجـ المنشآالسكف ال يكمف في ض

 المتبناة في عممية التكزيع في حد ذاتيا .

ال  في حؽ االستفادة مف سكف بالجزائرالتجاكزات المعبر عنيا مف طرؼ عامة المجتمع  إف

ألنو ك بكؿ  ،عمى تكجيو التيمة ك تحميؿ المسؤكلية السمطة فييا بمفردىا هقتصار ايمكف 

جانب الطرؼ األكثر  إلى، نيكمؤسسات المجتمع المد أخرلطراؼ أبساطة تشترؾ فييا 

الكثير مف المكاطنيف يبذلكف  أصبححيث  ،في ىذه القضية ك ىي ثقافة المكاطف نفسياتأثيرا 

جؿ الحصكؿ عمى مسكف عمى الرغـ مف عدـ أكؿ السبؿ مف  إلىقصارل جيكدىـ ك المجكء 

 لمكاطف .خذ حقا مف حقكقيـ مف ىذا اأف االستفادة منو يعتبر أالعتقادىـ ب إليوحاجتيـ 

مجتمع البحث عف التعميـ بالجزائر يختمؼ تماما عف ما عبركا عنو في  أفرادما عبر عنو  إف

ف مجيكدات الحككمة في مجاؿ التعميـ مرضية أيرل غالبيتيـ ب إذحؽ الصحة ك السكف ، 

ت ك المؤسسات التربكية ك التعميمية مرضية بالنسبة لعدد آنسب المنش إذ، ظاىرا ك مضمكنا

 درسيف .المتم

كبر مجيكد يحسب أ أفكما  ،مقكمات الدراسة ك التعميـ متكفرة ك متميزة بدرجة عالية أفكما 

لصالح الحككمة في مجاؿ التعميـ ىك عمميا ك نضاليا المستمر عمى مجانية التعميـ في 

كانت  فإذا،البالغيف سف السادسة مف العمر ؤلطفاؿل لزاميتوإالدراسية مع  األطكارمختمؼ 

يد مف دكؿ العالـ بما فييا الدكؿ العربية يفرضكف غرامات ك مبالغ مالية معتبرة العد

االستفادة مف  أك،الدراسة أكالنقؿ  أكطعاـ اإل ك، أبالمبيت اآلمرلممتمدرسيف سكاء تعمؽ 
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 أفنجاز عظيـ  يجب إك ىذا  ،ف ىذا كمو بالمجاف في مؤسساتنا التعميميةإخدمات المكتبة ف

 كثيرا .نفتخر ك نعتز بو 

 الثالث عن التساؤل  اإلجابة: 3

االقتصادم عمى  االقتصادية يمكف الحكـ عمى الكضعمؤشرات قياس التنمية  إلىبالنظر 

غير مطمئنة ك غير مرضية بالنسبة لعامة المجتمع بما فييـ  أكضاعيشيد  بأنو، كجو العمـك

ىي تمؾ المرتبطة بالقدرة  المؤشرات تكضيحا ك تعبيرا عف ىذا المكضع أكثرك  ،عينة دراستنا

 األساسيةالمكاد االستيبلكية  أسعارف أ% ب 99.20حيث عبر ما نسبتو  ،الشرائية لممكاطف

ف أب اضافك أبؿ   ،عند ىذا الحد فحسب األمرك لـ يتكقؼ  ،ارتفاعا رىيبا األسعارمرتفعة 

ف خبلؿ ىذا عمى الرغـ مف تدخؿ الحككمة م،بشكؿ مستمر بالجزائر في تزايد  سعاراأل

 . األساسيةالمتمثمة في المكاد  األسعارسياسة تدعيـ 

          متدنية أجكرالحديث عف القدرة الشرائية لممكاطف في ظؿ كجكد فئات كثيرة ذات  إف

بتردم ىذا الكضع الذم لو  إشعاريعتبر  ،مف ذلؾ تكاجد الكثير مف ىـ بدكف عمؿ األكثرك 

 . األفرادانب االجتماعية في حياة ك انعكاسات مباشرة عمى الجك  إفرازات

ؼ مف خبللو عمى عف المؤشر السابؽ سنكش أىميةال يقؿ  آخرمؤشر  إلىذا انتقمنا إك 

المعايير التي يحتكـ الييا  أف%  97.20حيث عبرت ما نسبتو  ،كثرأخطكرة ىذا الكضع 

               معايير غير مكضكعية  تقـك عمى المحسكبية ك الكساطة في مسابقات التكظيؼ ىي

صبح أة ك المؤىبلت العممية ك الشيادة معايير الكفاءة ك الخبر  أماك الرشكة ك ما شابيا 
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بكؿ  أنيا أم، في المناسبات االنتخابية  األحزابف الشعارات التي تتغنى بيا أنيا شأش

 .بساطة ال زالت حبيسة االطار النظرم ال غير

 أفضؿتكفير  إلىتيدؼ  ألنيالمكارد البشرية ا أنشطةىـ أعممية التكظيؼ مف  كانت إذا

 بالجزائر غير كذلؾ مراألف إف ،الكفاءات السياسية ك المؤىبلت الممتازة مالعناصر مف ذك 

ف التنمية أل  ،ك ىك مؤشر سمبي يتعارض مع قيـ التنمية بشكؿ عاـ ،في مكاضع كثيرة

 إسنادبحيث يككف  األفراديف العدالة ك المساكاة ك عدـ التفضيؿ ب أالحقيقية تقـك عمى مبد

 الكظائؼ عمى مقدار قاعدة الرجؿ المناسب في المكاف المناسب .

جانب التدفؽ المرتفع لمخرجات الجامعة  إلى التكظيؼ عدـ المكضكعية في أمبدتكريس  إف

كضعا تشاؤميا ك اليبشر بالخير  أفرزك عدـ تكافقو مع متطمبات ك احتياجات سكؽ العمؿ 

البحث مف خبلؿ  أفراد حيث عبر ،ة الطمبة الذيف يزاكلكف الدراسة بالجامعةبالنسبة لشريح

ف مستقبميـ الميني بعد تخرجيـ  مف الجامعة يشكبو أ% ب 94.53المحققة المقدرة ب نسبةال

التي سبؽ الكقكؼ عندىا بالتحميؿ خاصة في  األسبابك ىذا كمو نتيجة  ،ك التشاـؤالغمكض 

 (.27)الجدكؿ رقـ 

مف خبلؿ طرحنا لمسؤاؿ المتعمؽ بمستكل الخدمات المجتمعية بالنظر  إليوالتكصؿ  ما تـأما

ىذه الخدمات ال  فبأ% الذيف عبركا  73.86مثمت نسبة االقتطاعات الضريبية فقد  لىإ

ك لـ يتكقؼ المكقؼ المأسكم عند ىذه  ،المجتمع أفرادتعكس مستكل تطمعات ك تكقعات 

تدخؿ معايير غير مكضكعية  في عممية احتساب  لىا إشارك أأفراد الدراسة  أفلككف ،النقطة

تستكرده لككف أف الميزاف  بعض ما إنتاجالجزائر  إلىإمكانيةك بالنسبة  ،االقتطاعات الضريبية
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ف الجزائر قادرة عمى أ% ب 81.73نسبتو التجارم يغمب عميو معدالت الكاردات عبر ما 

تكفرىا عمى  إلىك ذلؾ بالنظر  ،لغذائيةما تستكرده ال سيما المنتكجات ا بعض إنتاج

 ف تحقؽ ذلؾ .أك بشرية تؤىميا بطبيعية  إمكانيات

المؤشرات البارزة في قياس التنمية االقتصادية  كأحد األطفاؿالحديث عف مؤشر عمالة  أما

ىي  األطفاؿمجيكدات الحككمة في مجاؿ مكافحة عمالة  أف%  82.53فقد عبرت نسبة  

نتيجة التزايد المستمر بشكؿ كاضح في الحياة اليكمية لمعدالت  ،مجيكدات غير مرضية

ىذه الظاىرة ال يمكف قراءتيا كما سمؼ الذكر  أفك بما  ،الذيف ىـ في سكؽ العمؿ األطفاؿ

            ترجمة كاقعية لجزء مف الخسراف فإنيا،بعيدا عف الشرط السكسيكسياسي المنتج لميشاشة

نعي التنمية ك مستقبميا جيؿ صا أفكيؼ ال يككف ذلؾ ك  ،المجتمعي العاـ اإلفبلسك 

 يـ بكثير .كبر مف سنٌ أاء ك مسؤكليات عبأيتحممكف 
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 الخـــــــــــــاتمـــــــــــــــــــة

لقد كشفت الدراسة التي بيف أيدينا عف حقائؽ عديدة ك متباينة تشترؾ في مجمميا عمى أف 

األداء التنمكم بمختمؼ أبعاده ك مجاالتو السياسية منيا أك االجتماعية أك االقتصادية لـ 

 يرقى إلى طمكحات ك تكقعات غالبية أفراد مجتمع البحث.

ك لقد تعددت أسباب عدـ الرضى عف ىذا األداء، فمنيا ما أتصؿ أحيانا بالتقصير في 

المجيكدات المبذكلة مف طرؼ السمطة ، ك منيا ما أتصؿ بكجكد انحرافات، ك ممارسات 

غير مكضكعية أثناء تجسيد العمؿ التنمكم كالمحسكبية ك الكالء ك غيرىا مف السمككات التي 

 ديمقراطي.تتعارض مع المفيـك ال

كاف كاقع التنمية المعبر عنو ىكذا حقيقتو يتفؽ معيا شرائح كاسعة ك عريضة مف أفراد  إذا

المجتمع الجزائرم، فإنو في الكقت نفسو ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ أف نبرئ أنفسنا نحف 

نا كمكاطنيف ك أف ال نتحمؿ جزءا مف ىذا التقييـ السمبي الذم لحؽ بالتنمية، لككننا ساىم

بشكؿ أك بأخر بالكصكؿ إلى ىذه النتيجة، ك يكمف سبب ذلؾ أف دكرنا في عممية التنمية 

          أصبح مقتصرا عمى المشاىدة مع النقد ك االعتراض لكؿ ما مف شأنو يصدر عف السمطة 

ك فقط، فإذا كانت العممية التنمكية مرىكف تحقيقيا بإلزامية تكاثؼ الجيكد الحككمية ممثمة في 

لقادة ك المسؤكليف مع جيكد المكاطنيف فإف األمر غير كذلؾ بالجزائر، حيث أف ىذه العممية ا

         مقتصرة عمى الجيكد الحككمية ال غير، ك ىك الشيء الذم أفرز جممة مف اإلخفاقات

 ك النقائص في حؽ التنمية ككؿ.
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تنمكم إلى جانب إف المشاركة اإليجابية ك الفعالة مف جانب المكاطنيف في العمؿ ال

مف العراقيؿ التي تكاجو التنمية المسؤكليف ك السمطات مف شأنيا أف تذلؿ الصعكبات ك تحد 

إلى جانب أف ىذه المشاركة تساىـ بنسبة مرتفعة بإزالة أصناؼ التقييمات السمبية المتصمة 

ألف  بالسمطة ك االبتعاد عف االنتقادات التي تضر بالتنمية أكثر مف أف تنفعيا، ك ذلؾ

المكاطف أصبح شريكا ك طرفا في المعادلة التنمكية، ك األىـ مف ذلؾ كمو أنو عف طريؽ 

ىذه المشاركة الكاسعة ك المنظمة تخمؽ نكعا مف الضغط المتكاصؿ ك المستمر عمى القادة 

بمختمؼ مستكياتيـ ك مسؤكلياتيـ ك ىك الشيء الذم يدفعيـ إلى الكقكؼ بحـز مف أجؿ 

 مجتمع ك تجسيد تطمعات ك آماؿ المكاطنيف في حدكد المكانات المتكفرة .النيكض بتنمية ال

إف احتكاء المكاطنيف ك تحفيزىـ لممشاركة في عممية التنمية  يقكدنا بالضركرة إلى اإلشارة 

 لدكر مؤسسات التنشئة السياسية الرسمية منيا ك الغير الرسمية بمختمؼ أطيافيا ك أصنافيا

في عمميات التعبئة ك التكعية ألف التمكف مف ذلؾ سيشكؿ قكة دافعة لنؤكد أىمية ىذا الدكر 

 لتحقيؽ المستيدؼ مف التنمية.

إف الحديث عف عممية احتكاء المكاطنيف ك تحفيزىـ لممشاركة عف طريؽ مؤسسات التنشئة 

السياسية ال سيما الرسمية منيا ممثمة في مختمؼ األحزاب ك الجمعيات يضعنا أماـ إشكالية 

       ة بقكة في المجتمع الجزائرم تتمثؿ في أف الغالبية العظمى مف المكاطنيف يرفضكفمطركح

ك يعزفكف ك ال يتقبمكف ىذه المؤسسات ألسباب تـ التطرؽ الييا في مناسبات سابقة أثناء 

تحميمنا لمجداكؿ ىذا مف جية، ك كذلؾ إف استقراء الكاقع المعاش ك الكقكؼ عند الكثير مف 

إلحصاءات التي احتكتيا دراستيا يجعمنا نقؼ عند نقطة ال بد مف إثارتيا ك إبرازىا األرقاـ ك ا
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تكمف في أف المكاطف الجزائرم اصطبغت قيمو ك اتجاىاتو النظرة السمبية المتمثمة لكثير مف 

 الشؾ ك الحيطة ك عدـ الثقة لكؿ ما يمثؿ السمطة ك كؿ ما ىك قادـ منيا.
ـــــً:ضع المأساوي فً الحقٌقة ال ٌسعنا إال أن نضع جملة من التساؤالت التً تحتاج إلى وقفة بحثٌة جرٌئة دون خجل أو حٌاء هً كاآلتــــــــو علٌه أمام هذا المشهد و الو  

 ؿ ىذه القيـ السائدة ؟ظىؿ بإمكاننا أف نحقؽ تنمية حقيقية ك شاممة في  -

      ماىي االستراتيجيات المبلئمة التي يمكف اإلعتماد عمييا في جعؿ المكاطف أداة  -

 ك عنصرا فعاال في العممية التنمكية ؟ 
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  (11ملحق رقم )

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 

 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية

 شعبة علم اإلجماع

 

 

 من إعداد : نبيل حليلو                                                                                   

 :  تحت إشراف األستاذ الدكتور    

 برقوق عبد الرحمان

 استبيــــــان

 

الثقافة السياسية للطلبة  في ضوء" التنمية فٌإطار إعداد مذكرة رسالة الدكتوراه بعنوان 

 دراسة على عينة من طلبة بعض الجامعات الجزائرية.الجامعيين"

ٌشرفنا أن نضع بٌن أٌدٌكم هذا االستبٌان راجٌن من سٌادتكم الفاضلة تحكٌمه و ذلك 

بالوقوف على بنوده لوضع المالحظات التً ترونها مالئمة و التً الشك أنها تدعم و تجعل 

 هذا االستبٌان صحٌحا 

 شكرا مسبقا

 

 للثقافة السياسية المعتمد في الدراسة: اإلجرائيالمفهوم 

الحكومة و مسؤولياتها  و  إزاءتلك القيم و االتجاهات و المعتقدات لألفراد : " الثقافة السٌاسٌة هً 

و ما ينبغي عليها أن تفعله لكي تستمر , لكون أن هذه   -الحكومة -التي توضح ما يتوقع عمله منها

 ".المسؤوليات يعدها هؤالء األفراد حقوقا لهم

 

2111/2112 
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 تنتمً          ال تنتمً                    

 ......................................فً كلتا الحاالت اشرح لماذا ؟........................................ 
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