
أ

مقــدمـــة

وهذا يعتبر النظام الديمقراطي اليوم أحد السبل الكفيلة لتأسيس قيم المواطنة والفعالية الوظيفية،

متمثلة في اإلنتخابات والتداول على تولي بالنظر إلحتواءه على مجموعة من المؤسسات واآلليات

.لمواطن بحقوقه السياسية والمدنية،وهو ما يضمن تمتع ا...المناصب العامة والسلطة،إستقاللية القضاء

إلى ظم الديمقراطية من خاللها النأبرز الحقوق السياسية التي تسعى وتعد المشاركة السياسية أحد

وكذا ممارسة الجماهير ضغوطا على صنع القرارات السياسية،عمليةفيالمجتمعأفراد مشاركةدمج و

وتختلف مستويات المشاركة السياسية تبعا لطبيعة لعام،إلتخاذ سياسات تخدم الصالح اصانع القرار 

حيث وللمشاركة السياسية العديد من اآلليات وأبرزها التصويت في اإلنتخابات، .النظام السياسي القائم

بالنظر للوظيفة الحيوية لإلنتخاب وذلكيعتبر التصويت الشكل الرئيسي من أشكال المشاركة السياسية،

شرعية الهيئة الحاكمة من جهة، ومعبرا عن إندماج مجتمعي في المنظمة السياسية حيث يعتبر مقياسا ل

.من جهة أخرى

حيث تطور علم إجتماع ،التي تناولت العملية اإلنتخابيةظهرت العديد من الدراساتإنطالقا من هذا

كما أدى ،ت إجتماعيةبإعتبار أن عناصرها تمثل كائنا،اإلنتخابات الذي يهتم بدراسة العملية اإلنتخابية

.تطور هذا الحقل إلى اإلهتمام بالسلوك اإلنتخابي

قد بدأ اإلهتمام الحقيقي بالسلوك اإلنتخابي مع ظهور المدرسة السلوكية،التي إعتبرت السلوك ف

من الدراسات أدت إلى وجود معلومات وإحصائيات إعداد مجموعةحيث تم ،السياسي وحدة للتحليل

.من خالل دراسة طبيعة هذا السلوك وأهم العوامل المؤثرة فيهلوك اإلنتخابي،ن السأهائلة بش
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ب

النظام السياسي، الذي عملبات والمفاهيم الذهنية لتحليلمقارالعديد من الفي هذا اإلطار تم تطوير

ر عن التي تعبفي بيئة داخلية وأخرى خارجية، من هنا زاد اإلهتمام بمفهوم البيئة الداخليةتفاعلي

حيث تؤثر وتتأثر بالنظام السياسي،ومن رواد هذا اإلتجاه دافيد ،عة من األنساق الفرعية المتفاعلةمجمو

.G.ALMONDوجابرئيل ألموند DAVID EASTONإيستون  

وأبرز هذه ،دت النماذج النظرية المفسرة لهطبيعة البشرية للسلوك اإلنتخابي فقد تعدلبالنظر ل

ذي يهتم بالبعد البيئي للسلوك اإلنتخابي، لذا سيتم من خالل هذه الدراسة تحليل العالقة ذلك الالنماذج

.  بين السلوك اإلنتخابي والبيئة الداخلية للنظام السياسي السائد

الكشف يتمسبناء على ذلك،راسات إمبريقية وميدانيةإن دراسة السلوك اإلنتخابي تقتضي إجراء د

السلوك اإلنتخابي في الجزائر من خالل دراسة نموذجعلىئة الداخلية المؤثرةعن أهم عوامل البي

، خصوصا مع تنامي أزمة المشاركة السياسية التيبوالية الوادي2007اإلنتخابات التشريعية والمحلية

تجسدت من خالل العزوف اإلنتخابي ، حيث شهدت اإلنتخابات التشريعية والمحلية األخيرة العديد من 

النظام السياسي الجزائري من خالل يعيشهالمظاهر األزموية المعبرة عن حالة الالإستقرار التيا

.العملية اإلنتخابية

:أهمية الدراسة

:تنبع أهمية هذه الدراسة من خالل مايلي
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:األهمية العلمية-1

.ياسي والتحول الديمقراطيدراسة وتحليل العملية اإلنتخابية بإعتبارها أهم مقومات اإلصالح الس-

.دراسة اإلنتخابات تتيح الكشف عن مدى إستقرار العالقة بين المجتمع والنظام السياسي-

دراسة البيئة الداخلية للنظام السياسي وبيان مجموعة التفاعالت بين األنساق الفرعية المشكلة لها -

.وتأثيرها على السلوك اإلنتخابي

عوامل السياسية واإلقتصادية والقانونية واإلجتماعية وتأثيرها على مستوى إبراز مختلف ال-

.المشاركة اإلنتخابية

.تحليل عوامل العزوف عن المشاركة اإلنتخابية-

إن ضبط العوامل المؤثرة في السلوك اإلنتخابي تتيح إمكانية التعرف على إتجاهاته والتنبؤ -

.بطبيعته

:األهمية العملية-2

التعرف على عوامل البيئة الداخلية المؤثرة على مستوى المشاركة اإلنتخابية تجعل النظام :أ

.  السياسي يقوم برسم سياسات تتوافق مع المطالب المجتمعية مما يرفع مستوى المشاركة

.إيجاد آليات كفيلة بالقضاء على ظواهر العزوف اإلنتخابي ومظاهر اإلغتراب السياسي: ب

ر كانية إستفادة النظام السياسي من نتائج الدراسة لتحفيز عوامل البيئة الداخلية ذات التأثيإم: ج

.وتفادي العوامل ذات التأثير السلبي،اإليجابي على السلوك اإلنتخابي

:أهداف الدراسة

:إلىهذه الدراسةتهدف

ة الداخلية وبيان مدى تأثيرها على رصد العوامل السياسية والقانونية واإلجتماعية واإلقتصادية للبيئ-

بوالية 2007لإلنتخابات التشريعية والمحليةمستوى المشاركة اإلنتخابية في الجزائر من خالل دراسة 
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د

ميزت هذه المحطة اإلنتخابية وماإرتبط بها من بالنظرإلى مجموعة من المتغيرات التي وهذا ،الوادي

. ظروف سياسية وإجتماعية وإقتصادية

ل دوافع التغيب عن العملية اإلنتخابية وتأثيرها على البناء المؤسساتي للدولة،على إعتبار أن تحلي-

. العملية اإلنتخابية هي من أهم أوجه المشاركة الشعبية في النشاط السياسي

:مبررات إختيار الموضوع

:مبررات ذاتية وأخرى موضوعيةتتجلى مبررات إختيار هذا الموضوع في

:الذاتيةالمبررات 

.اإلهتمام الشخصي بالموضوع والرغبة في دخول مجال البحث في مجال الدراسات اإلنتخابية-

السياسة المقارنة،حيث تعد الدراسات اإلنتخابية أحد مجاالت البحث الجديدة في :طبيعة التخصص-

.السياسة المقارنة

:المبررات الموضوعية

مجال العلوم السياسية التي تتعلق بتأثير عوامل البيئة الداخليةالجزائرية في األكاديميةقلة الدراسات -

.على السلوك اإلنتخابيللنظام السياسي

.مشروعية النظام السياسيالرغبة في الكشف عن مدى-

العمل على اإلستفادة من نتائج الدراسات المرتبطة بالسلوك اإلنتخابي،بهدف إيجاد الطرق الكفيلة -

. لترشيده وعقلنته
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ه

:لدراسات السابقةا

إن إستعراض البحوث والدراسات السابقة حول الموضوع قد تفيد الباحث في بناء أساس منهجي 

إستعراض بعض يتموعليه سوكذا إضافة قيمة معرفية جديدة في الموضوع المدروس، سليم لموضوعه،

:الدراسات التي إهتمت بموضوع السلوك اإلنتخابي ومنها

بجامعة الجزائروهي عبارة عن مذكرة ماجستير في اإلعالم واإلتصال:العيندراسة أمينة رأس-1

السلوك اإلنتخابي واإلتصال دراسة ميدانية وصفية لعينة :تحت عنوان ، وجاءت2003أجريت سنة 

ماهي : ،وجاءت إشكالية الدراسة كمايلي1999من الناخبين في الجزائر خالل اإلنتخابات الرئاسية 

وماهي المكانة التي إحتلها 1999حددت سلوك الناخبين خالل اإلنتخابات الرئاسيةالعوامل التي 

؟اإلتصال من بين جملة تلك العوامل

وقد توصلت هذه .ويالحظ أن هذه الدراسة ركزت على عنصر اإلتصال وأثره في السلوك اإلنتخابي

:الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

.د السلوك اإلنتخابيدور اإلنتماء الجهوي في تحدي-

.أنه ال توجد عالقة كبيرة بين متابعة وسائل اإلعالم والمشاركة اإلنتخابية-

.التأثير المحدود للحملة اإلنتخابية على الدفع نحو المشاركة اإلنتخابية-

أجريت العلوم السياسية بجامعة الجزائروهي عبارة عن مذكرة ماجستير في : دراسة بارة سمير-2

أنماط السلوك اإلنتخابي والعوامل المتحكمة دراسة ميدانية لطلبة كلية تحت عنوانوجاءت،2007سنة 

حيث إستهدفت هذه الدراسة توضيح مختلف األنماط التي .الحقوق بجامعة مولود معمري تيزي وزو

:وقد ركزت على مجموعة من العوامل أهمها،يأخذها السلوك اإلنتخابي وفقا للعوامل المتحكمة فيه

:مايليىوقد توصلت هذه الدراسة إل.النظام اإلنتخابي،الظروف اإلجتماعية،لثقافة السياسيةا
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للسلوك اإلنتخابي بالتنشئة السياسية والحمالت اإلنتخابية والظروف اإلجتماعية التأثر الالمتماثل -

.واإلقتصادية

التصويت العقالني، التصويت الالعقالني، اإلمتناع : يأخذ السلوك اإلنتخابي عدة أنماط تتمثل في-

. العقالني واإلمتناع الالعقالني

على العالقة بين عوامل البيئة الداخليةتختلف عن هذه الدراسات كونها ستركزهذه الدراسةأما 

مجموعة من المتغيرات الرئيسية متمثلة ها ستركز علىإضافة أن،للنظام السياسي والسلوك اإلنتخابي

كما أن الجانب الميداني للدراسة ،ؤسساتي كمحددات للسلوك اإلنتخابيداء المواألفي الوالء القبلي

.يضفي عليها الطابع اإلمبريقي من خالل اإلستعانة بعينات تمثيليةسوف 

:إشكالية الدراسة

لعملية اإلنتخابية بإعتبارها أحد مؤشرات تطور وكفاءة النظم السياسية،بالنظر لألهمية التي تمثلها ا

السلوك اإلنتخابي هو وليد مجموعة من التفاعالت التي تحدث بين مختلف األنساق الفرعية وبإعتبار

:مايليفإن إشكالية الموضوع تتمثل فيللبيئة الداخلية،

ي في الجزائر على لسياسي على السلوك اإلنتخابحدود تأثير عوامل البيئة الداخلية للنظام اماهي 

؟2007التشريعية والمحلية ضوء اإلنتخابات

:لتحليل هذه اإلشكالية وتبسيطها نطرح التساؤالت الفرعية التالية

ماهي المستويات المفاهيمية والنظرية لدراسة السلوك اإلنتخابي؟-

ة في السلوك اإلنتخابي؟ماهو دور البيئة الداخلية في تحليل العوامل المتحكم-

عبر عينة من الناخبين 2007كيف يمكن تفسير السلوك اإلنتخابي في تشريعيات ومحليات -

الشباب بقمار والية الوادي؟
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:فرضيات الدراسة

:، تهدف الدراسة إلى إختبار الفرضيات اآلتيةإنطالقا من اإلشكالية المطروحة

.كلما زاد مستوى المقاطعة اإلنتخابيةثقة المواطنسب كلما إختلت قدرة النظام السياسي في ك-

.كلما زادت الفعالية التنظيمية للعملية اإلنتخابية كلما زاد مستوى المشاركة اإلنتخابية-

.كلما تراجعت الحركية السوسيو إقتصادية للنظام السياسي كلما زاد مستوى المقاطعة اإلنتخابية-

اسة إستخدام مزيج من األدوات المنهجية بداية بالمنهج الدرتفرض طبيعة:اإلطار المنهجي

. مجموعة من اإلقترابات النظرية، إضافة إلى عدة أدوات تتعلق بالدراسة الميدانيةو 

أساس الدراسة على منهج دراسة الحالة الذي يقوم على في هذهلقد تم اإلعتماد:المنهج المعتمد-أ

وذلك بقصد الوصول إلى تعميمات علمية تتعلق ،الوحداتمن التعمق في دراسة وحدة 

وهومايتناسب مع موضوع هذه الدراسة حيث تم دراسة السلوك ، بالوحدة المدروسة

. بوالية الوادي2007اإلنتخابي من خالل حالة اإلنتخابات التشريعية والمحلية

اخلية للنظام السياسي على السلوك تقتضي دراسة تأثير عوامل البيئة الد:اإلقترابات النظرية: ب

:اإلنتخابي إستخدام عدة إقترابات نظرية أبرزها

:المقاربة النسقية-1

ؤثر في النظام التي تقوم على أن النظام السياسي يتشكل من بيئة داخلية وخارجية وكليهما ي

نتخابي يوجد ضمن أن السلوك اإل:،ويمكن اإلستعانة بهذه المقاربة في دراستنا من خاللالسياسي

.للنظام السياسيمة ديناميكية متفاعلة مع مجموعة من العوامل المشكلة للبيئة الداخليةومنظ

ية التي حاولت تفسير تماد على مجموعة من النماذج النظرسيتم من خالل هذه الدراسة اإلع-2

غير أن هذه الدراسة )نيالنموذج البيئي، النموذج النفسي، نموذج اإلختيار العقال( السلوك اإلنتخابي

.لية تضم مختلف األبعاد التحليلية للسلوك اإلنتخابييستقوم على مقاربة توفيقية تكم
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:أدوات الدراسة-ج

الذي يعد طريقة علمية لتجميع معلومات عن أشخاص بسؤالهم بطريقة مباشرة أسئلة :اإلستبيان-1

رف على الظروف واألحوال ودراسة المواقف تتعلق بالظاهرة المراد دراستها،كما يفيد في التع

واإلتجاهات واآلراء، وحسب موضوع الدراسة فقد تم تصميم إستبيان يستجيب لمتغيرات الدراسة 

. قمار والية الواديبلدية النظرية، تم توجيهه لعينة من الناخبين الشباب ب

المقابلة الشخصية للمستجوب، ملء كل اإلستمارات في الميدان عن طريقتماإلشارة إلى أنهتجدر

: بعد ذلك تم تفريغ البيانات بواسطة جهاز الحاسوب، وتحليلها بإستعمال برنامج إحصائي خاص هو

SPSS)التي فتم الحصول على التكرارات والنسب) برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية ،

.لوك اإلنتخابيتساعد الباحث في دراسة اإلرتباط بين متغيرات الدراسة والس

:عينة الدراسة-2

بالنظر إلى طبيعة الدراسة المرتبطة بجانب ميداني فقد تم اإلعتماد على عينة تمثلت في 

( قمار والية الوادي، وقد كانت العينة من النوع غير العشوائيبلديةمجموعة من الناخبين الشباب ب

تشكل نسبة معتبرة من التركيبة الديمغرافية الفئة وقد تم إختيار فئة الشباب إلعتبار هذه) قصدية

.للمجتمع الجزائري، مما يجعلها جديرة بالدراسة

ة قمار بوالية الوادي ألنها األقرب جغرافيا، إضافة إلى أن اإلعتماد على عينة من بلديوقد تم إختيار 

، وهذا بالنظر ألن سكان سكان إحدى البلديات لدراسة السلوك اإلنتخابي تكون أقل تعرضا لألخطاء

البلدية الواحدة اليختلفون عن بعضهم البعض كثيرا من حيث إتجاهاتهم تجاه المشاركة اإلنتخابية، وهو 

.ما يحقق التجانس داخل مجتمع الدراسة، ويمكن من الوصول إلى نتائج دقيقة
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ط

:تقسيم الدراسة

وى التحليل تم اإلعتماد على خطة لمعالجة اإلشكالية المطروحة ولتغطية الفرضيات في مست

:تضمنت شقين

:الشق النظري

) السلوك اإلنتخابي( إلطار المفاهيمي والنظري للموضوعيمثل الفصل األول ا: يحتوي على فصلين

ث األول بالمفاهيم التحليلية الخاصة بدراسة السلوك اإلنتخابيإهتم المبح:وينقسم إلى ثالث مباحث

،أما المبحث الثاني فقد تضمن ) لنظام السياسي، المشاركة السياسية، المشاركة اإلنتخابيةالبيئة الداخلية ل(

مقاربة مفاهيمية للسلوك اإلنتخابي من خالل تتبع اإلهتمام األكاديمي بهذا الموضوع إلى تحديد مفهومه، 

اض النماذج أما المبحث الثالث فقد تم تخصيصه إلستعر.وصوال إلى ضبط مفهوم اإلمتناع اإلنتخابي

).نموذج اإلختيار العقالنيالنموذج البيئي، النموذج النفسي،( النظرية المفسرة للسلوك اإلنتخابي

أما الفصل الثاني فقد تضمن الدراسة التحليلية لتأثير عوامل البيئة الداخلية على السلوك اإلنتخابي، 

ة محددات البيئة السياسية المؤثرة خصص المبحث األول لدراس:وبدوره تم تقسيمه إلى ثالث مباحث

، أما المبحث )داء المؤسسات السياسيةأالتنشئة السياسية، الثقافة السياسية، ( على السلوك اإلنتخابي

النظام اإلنتخابي، اإلدارة طبيعة(الثاني فيتناول محددات البيئة القانونية المؤثرة على السلوك اإلنتخابي

فيهتم بدراسة محددات البيئة السوسيوإقتصادية وتأثيرها على السلوك أما المبحث الثالث)اإلنتخابية

.اإلنتخابي

التطرق فيه للدراسة الميدانية للسلوك اإلنتخابي في تشريعيات ضمن فصل واحد تم ت:الشق الميداني

: تضمن ثالث مباحثدقمار والية الوادي، وقبلديةعبر عينة من الناخبين الشباب ب2007ومحليات 

المبحث األول لإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية المتعلقة باإلستبيان وكذا خصائص عينة خصص

المحددات السياسية، ( الدارسة، أما المبحث الثاني تعلق بمحددات المشاركة اإلنتخابية عبر عينة الدراسة

مبحث الثالث محددات ، في حين تضمن ال)المحددات التنظيمية والقانونية، المحددات السوسيوإقتصادية

المحددات السياسية، المحددات التنظيمية والقانونية، المحددات (المقاطعة اإلنتخابية عبر عينة الدراسة

). السوسيوإقتصادية
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