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 ةالمقدم

تمثػػػػؿ التناػػػػسة السياسػػػػية الد امػػػػة ا ساسػػػػية جػػػػت ا تنػػػػاؽ ا جػػػػراد والجما ػػػػات 
جهػػت تمثػػؿ  طػػب ، آيدلوجيػػة سياسػػية معينػػة واايمػػاف المطمػػؽ يةجكػػار  زييػػة م ػػددة

الر ػػف جػػت  مميػػة تمقيػػنهـ القػػيـ وا  ػػراؼ والممارسػػات ذات الطػػاي  السياسػػت والتػػت 
تجاهػػاتهـ ال كريػػة التػػت تػػؤثر جػػت سػػموكهـ السياسػػتمػػف لهلهػػا تػػتـ يمػػورة مػػوا   ، هـ وا 

جالمعتقػػػػدات السياسػػػػية و رسػػػػها جػػػػت ن ػػػػوس النااػػػػسة تجسػػػػد الوظي ػػػػة الجوهريػػػػة لهػػػػذ  
و ميهػػا تتكػػة ج ػػوو وملػػموف التثقيػػؼ السياسػػت ي ػػرؼ النظػػر  ػػف التقيػػيـ ، العمميػػة

اسػػػت السي ال كػػػرالمولػػػو ت والعممػػػت لهػػػا سػػػواي كانػػػت إيجاييػػػة تسػػػاهـ جػػػت إنلػػػاج 
تينت  يـ سميية إلف  أـ  مف النقيض مف ذلؾ جقد تكوف سميية تؤدي، لملالعيف لها

وسػػموكيات  زييػػة لػػيقة وهدامػػة تمثػػؿ أداة تلريػػب ومعػػوؿ هػػدـ جػػت ينػػاي المنظومػػة 
التنظيمات  مف أو  ال كرية والسياسية والثقاجية وااجتما ية سواي  مف  عيد ا جراد

 .  ٍد سواي
جت هذا المجاؿ أف التعويؿ  مف هذا اللرب مف التناػسة ومف الجدير يالذكر 

تمثػػػؿ نقطػػػة الاػػػروع ا ولػػػف جػػػت جهػػػـ واسػػػتيعاب ا نمػػػاط الملتم ػػػة لتوجهػػػات ونػػػوازع 
ا جراد السياسية وا سيما يعد التطور ال ا ؿ جت مجاات الي ػث العممػت التػت يػتـ 

اليعػد مػف أو  القػرب مف لهها معرجة مكنونػاتهـ الذاتيػة واتجاهػاتهـ السػايكموجية جػت
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جلػػػػػهم  ػػػػػف معرجػػػػػة طييعػػػػػة العه ػػػػػة يػػػػػيف سػػػػػموكهـ السياسػػػػػت ، ذاؾأو  هػػػػػذا ال ػػػػػزب
 قيقػة م ادهػا أف معظػـ إلػف  وا يد مف اااارة جت هػذا المجػاؿ، واتجاهاتهـ ال زيية

المجتمعات المعا رة ياارؾ أ مب أجرادها ي عالية كييرة جت ال ياة السياسػية ي ػور 
، التراػ  جيهػاأو  اينة سواي  ف طريؽ الت ويت جت اانتلاياتملتم ة ويةاكاؿ متي

 ػػػػف طريػػػػؽ الماػػػػاركة واانلػػػػراط جػػػػت المنااػػػػط السياسػػػػية الملتم ػػػػة ا مػػػػر الػػػػذي أو 
ي     ف طييعة الروايط القاسمة ما ييف النظاـ السياست ومجمػوع ا جػراد المكػونيف 

 .  له 
سياسية  مف جهػـ سػير ويركز معظـ الملت يف واليا ثيف جت مجاؿ التناسة ال

اجعػاؿ سػموكية معينػة إلػف  أ وار ااتجاهات السياسية لألجراد والجما ات التت تترجـ
أنهػػا تنػػدرج لػػمف موا ػػؼ راديكاليػػة أو  وت ػػنؼ ت ػػت لانػػة ميػػوؿ لييراليػػة م اجظػػة

ممػػا يكاػػؼ ويمػػيط المثػػاـ  ػػف الميػػوؿ والػػدواج  وا هػػواي السياسػػية لمقػػاسميف ، متطرجػػة
جػػػػالموا ؼ السػػػػموكية المتينػػػػاة مػػػػف لػػػػدف ، هػػػػذ  العمميػػػػة دوف  يرهػػػػاوالماػػػػرجيف  مػػػػف 

ونمػػػػط اويدلوجيػػػػة السياسػػػػية التػػػػت ي ممهػػػػا اػػػػؾ  ػػػػف طييعػػػػة تعكػػػػس يػػػػه ، النااػػػػسة
يتو ػػػيؿ الثقاجػػػة  هػػػذ  التناػػػسة ك يمػػػةجػػػ ف  لػػػذا، العمميػػػة دوف  يرهػػػاالمعنيػػػوف يهػػػذ  

يػر النااػفي والتطػور  مػف جهػـ التغ اليالغيف منها مما تسا دإلف  السياسية المطموية
يقا هػػػا  مػػػف درجػػػة ومسػػػتوو  ال ا ػػػؿ جػػػت ال يػػػاة السياسػػػية التػػػت يتو ػػػؼ نيلػػػها وا 
النلػػا ال كػػري لمقنػػوات والمؤسسػػات التػػت تػػدير هػػذ  المهمػػة الجسػػيمة واللطيػػرة ممػػا 

يػر إلػف  ج مػا تقودهػا، يجعؿ  ياة الاعوب والمجتمعات جيها تكوف  مف م ترؽ طرؽ
م ػير مجهػوؿ إلف  يقود ال ولف وال متاف الذيإلف  ي يهاتؤدأو  ا ماف واإلستقرار

ف كنػت  ػد . ا ي مد  قيا  وآمؿ أنت أ طيت المولوع  قه جت الت ميؿ والت سػير وا 
ي ػيب و مػف اق   ػد أو    رت جعذري أنػت أجتهػد جػت ذلػؾ والمجتهػد إمػا يلطػ 

 . السييؿ
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 املبحث األول 
 اإلجراءاث املنهجيت للبحث 

 ية الدراسةإشكال :أولا 
تمثػؿ مولػو ة التناػػسة السياسػية مػف المولػػو ات التػت ثػار ومػػا يػزاؿ يثػػور  

وهػذا ،  ولها الجدؿ وا لذ والرد ييف ملتمػؼ الماػارب ال كريػة والتيػارات اويدلوجيػة
مػػا تجمػػف جػػت لػػعؼ وجػػود رؤيػػة والػػ ة واػػاممة ي يػػث تمكػػف الجميػػ  مػػف تةسػػيس 

تاػػكيؿ العقػػؿ السياسػػت لألجيػػاؿ تتسػػـ  منظومػػة جكريػػة تةلػػذ  مػػف  اتقهػػا مػػف إ ػػادة
جمسػػػػػػػةلة اػػػػػػػيوع ظػػػػػػػاهرة اللػػػػػػػهؼ ، ويالتقػػػػػػػارب ا التيا ػػػػػػػد، ياانسػػػػػػػجاـ ا التقػػػػػػػاط 

واالػػتهؼ و ػػدـ ا تػػراـ التنػػوع يػػيف التيػػارات السياسػػية الملتم ػػة يؤسػػس لقا ػػدة زرع 
يػػذور ال ر ػػة واانقسػػاـ المجتمعػػت والسياسػػت ا مػػر الػػذي يهػػدد ا مػػف وااسػػتقرار جػػت 

لػػدوؿ والمجتمعػػات التػػت ا تػػزاؿ تمػػر يمر مػػة التةسػػيس لم يػػاة الديمقراطيػػة إف جػػاز ا
 . التعيير

ومف الجدير ذكر  جػت هػذا المجػاؿ أف  مميػة التناػسة السياسػية لمنػاس ا تقػؼ 
نمػػا تمتػػد وتسػػتمر أيلػػام جػػت المرا ػػؿ العمريػػة اله قػػة   نػػد  ػػدود مر مػػة الط ولػػة وا 

 تما ت  مف ال رد وكذلؾ تجاريه الملتم ة ت عػؿ أثرهػا نه إذا كاف تةثير الوسط ااج
إلػػف  ا مػػر الػػذي يػػد وا، وتجػػارب ال ػػرد  ػد تتسػػ  وتتجػػدد، هػػذا الوسػػط  ػػد يتغيػػرجػ ف 

وا ريػػب جػػت أف التناػػسة ، أي يتناػػسة سياسػػية مغػػايرة، مواجهتهػػا ياسػػتعدادات جديػػدة
يسػػػػة لمسػػػػموؾ جػػػػت مر مػػػػة الط ولػػػػة وال ػػػػيا تمعػػػػب دورام هامػػػػام جػػػػت رسػػػػـ اللطػػػػوط الرس

نمػا مػف الم تمػػؿ ، ولكػػف  ػورة هػذا السػموؾ لػػف تجمػد، السياسػت جػت مر مػة الراػد وا 
 مميػػػة ت ا ػػػؿ نتيجػػػة تػػػةثر وتػػػةثير تجػػػارب ال ػػػرد جػػػت الوسػػػط إلػػػف  جػػػدام أف يتعػػػرض

 .  (1)ااجتما ت الذي يعيش جيه

                                                           

 .363ص، 1991، بغذاد، دار الحكمة، ع الطٍاضً )أضطً َأبؼادي(ػلم االجتما، ( د. صادق األضُد1)
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التعػػػاطت مػػػ  القلػػػايا وا  ػػػداث السياسػػػية المهمػػػة يػػػروح مػػػف جػػػ ف  ومػػػف هنػػػا
، آلرإلف  ألرو ومف كياف سياستإلف  لوطنية تتيايف مف  ركة سياسيةالمسؤولية ا

 التيػػايف ال ا ػػؿ جػػت  مميػػة التناػػسة السياسػػية مػػف طػػرؼإلػػف  وهػػذا يرجػػ  يا سػػاس
 يػػػػث نػػػػرو يعػػػػض ا جػػػػراد ا ياػػػػاركوف ي عاليػػػػة جيهػػػػا ي عػػػػؿ ، آلػػػػر كمػػػػا ينيغػػػػتإلػػػػف 

جاؿ ا  زاب جػت  ناهيؾ  ف اا ياط ال ا ؿ مف، ظروجهـ المزرية التت يعياونها
 . ت قيؽ ا هداؼ التت تلدـ المجتم 

اهتزاز الثقة يالعممية السياسية وا سيما مف ال سات ااجتما ية إلف  وهذا راج 
المهماة التت تعػانت مػف اإل يػاط واليػةس التػت تن  ػر اهتمػاـ اله يػيف جيهػا  مػف 

مغانـ السمطة دوف  م ال هـ ال سوية وال زيية الليقة وكي ية ااست ادة الق وو مف
وهػذا نػاجـ  ػف اللمػؿ ، مرا اة الم ال  الوطنية العميا لميهد والعيػاد  مػف  ػٍد سػواي

المؤسسػػػاتت جػػػت  مميػػػة التنميػػػة السياسػػػية التػػػت مػػػف اػػػةنها أف تقػػػود  مميػػػة الت ػػػوؿ 
الديمقراطت ي يث ترسخ القنا ة لدو الجمي  يجدوو المااركة جت كػؿ  مميػة تغييػر 

 . ستقيؿ مارؽمإلف  سياست تقود
إف اال اؽ جػت  ػن  تناػسة سياسػية رااػدة و ػاسية سػوؼ يولػد  ن ػام سياسػيام 

 يػث انػه ، الذي يمثؿ يدور  مف أيرز الت ػديات التػت تعانيهػا العديػد مػف المجتمعػات
جهو يكرس  الة  دـ ، نتاسا سميية تلر يالدولة والمجتم   مف  ٍد سوايإلف  يؤدي

ويسػػهـ جػػت اسػػتنزاؼ المػػوارد ، ويهػػدد السػػمـ ا همػػت، تااسػػتقرار السياسػػت وااجتمػػا 
ت ػػػػػػا ـ  ػػػػػػدة الماػػػػػػكهت اا ت ػػػػػػادية إلػػػػػػف  كمػػػػػػا يػػػػػػؤدي، وتعطيػػػػػػؿ  مميػػػػػػة التنميػػػػػػة

 .وااجتما ية 
ف التغييػػػر ال ا ػػػؿ جػػػت ال كػػػر اانسػػػانت ومتينيػػػات العمػػػؿ جيػػػه واسػػػيما جػػػت إ

زز ااتجػػا  الاػؽ السياسػت منػػه  مػف وجػه الت ديػػد ويالػذات جػػت اوونػة ا ليػرة  ػػد  ػ
ن ػػػو إ ػػػادة النظػػػر جػػػت ال تميػػػات جػػػت هػػػذا الجانػػػب ورج ػػػت ا ػػػهؿ النسػػػيت م ػػػؿ 

جمـ تعد هناؾ ما يسمف يالثوايػت ال كريػة واسػتمهاـ معانيهػا كمرجعيػات ، المطمؽ جيها
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اا  مػػف  تلػػص  مميػػة التناػػسة يكاجػػة أيعادهػػا ااجتما يػػة والسياسػػية و تػػف الدينيػػة
 . (1)نطاؽ ليؽ جدا  

 قيقػػة م ادهػػا أف التركيػػز ألػػ ف يؤكػػد إلػػف  يػػه جػػت هػػذا المجػػاؿويجػػب التنو 
 ننػا ،  مف النسيية يدؿ المطمؽ جيه و مف التنوع يػدؿ التاػايه التػاـ يػيف المجتمعػات

نعيش مر مة ت وؿ ن و  الـ جديد يؤمف يػالتنوع الثقػاجت والتعدديػة ال كريػة ويػرجض 
جػػػػػ دارة  مميػػػػػة التناػػػػػسة  ،(2)ااسػػػػػتكانة  مػػػػػف جميػػػػػ  المسػػػػػتويات وجػػػػػت كػػػػػؿ الميػػػػػاديف

السياسػػػية ا يػػػد وأف تػػػدار ياػػػكؿ مسػػػؤوؿ مػػػف  يػػػؿ الجهػػػات الملت ػػػة  تػػػت تػػػؤتت 
ثمارها يانعة تعـ مناجعها  مف الجمي  دوف استثناي وهػذ  المهمػة ينيغػت أف تلػطم  
يهػػػا مؤسسػػػات وطنيػػػة مدركػػػة تمػػػاـ اإلدراؾ لوظي تهػػػا جػػػت  مميػػػة التطييػػػ  السياسػػػت 

ف هيمنػػػة ا  ػػػزاب وت ردهػػػا جػػػت إدارة هػػػذا الممػػػؼ ال سػػػاس  جػػػراد المجتمػػػ  يعيػػػدام  ػػػ
جمكمف اللطورة جت هذا الجانب  ندما تكوف ا  زاب السياسية أ ػوو مػف ، واللطير

مؤسسػػات الدولػػة  نػػدما تقػػود  مميػػة التثقيػػؼ السياسػػت وهػػذ  سػػمة مػػف سػػمات الدولػػة 
 ال اامة .

 أهمية الدراسة: ثانياا 
تعد مسؤولة  ف رسـ معػالـ اللارطػة ال كريػة تكمف أهمية دراستنا هذ  كونها  

لكونهػػػا تمثػػؿ اليو ػػمة التػػت يهتػػدي إليهػػػا ، والعقديػػة وال زييػػة ل يػػاة ال ػػرد والمجتمػػ 
، النااػػػسة جػػػت ا تنػػػاؽ ا جكػػػار والميػػػادئ التػػػت يعتقػػػدوف أنهػػػا تمثػػػؿ منهػػػاج  يػػػاة لهػػػـ

رهـ ي ػػػرؼ جعمميػػػة التمقػػػيف والػػػتعمـ السياسػػػية تيػػػدأ جػػػت يػػػاكورة  يػػػاتهـ ومقتيػػػؿ أ مػػػا
التػػت تػػدار مػػف  يػػؿ المسػػؤوليف والماػػرجيف ، النظػػر  ػػف  ػػ ة وسػػهمة هػػذ  العمميػػة

كمػػا تيػػرز لطػػورة هػػذ  العمميػػة أنهػػا تعػػد يمثايػػة الم ػػن  الػػذي ينػػتا الو ػػاس  ،  ميهػػا
السياسػية لكونهػػا تعمػؿ  مػػف يمػورة الميػػوؿ وااتجاهػات التػػت تقػؼ لمػػؼ هػذ  الو ػػاس  

                                                           

دار ابوه األحٍور لللعاػوة ، حقوُق االوطوان َالل وا َالذٌمقرا ٍوة، ماٌر صالح ػالَي َآخرَن .( د1)

 . 221ص، 2009، المُصا، َالىشر

، ٍوةمركوس دراضواا الُحوذل الؼرب، الؼىو  الطاضوً فوً الوُ ه الؼربوً، ( د. حطىٍه تُفٍق اضماػٍا2)

 . 3ص، 2012، بٍرَا
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جلػػه  مػػف أنهػػا ، يكيػػة مثيػػرة جػػت الماػػهد السياسػػتوالتػػت تنطػػوي  مػػف أ ػػداث درامات
تقػػؼ لمػػؼ الكثيػػر مػػف الت ػػوات الجذريػػة التػػت مػػرت وتمػػر يهػػا الػػدوؿ والمجتمعػػات 

 .  ير تةريلها ال ديث والمعا ر
ومما يجعؿ هػذ  العمميػة ت ظػف ياهتمػاـ منقطػ  النظيػر أف تةثيرهػا ا يقت ػر 

دجػ  إلف  يؿ أف دورها يتعدو، بجقط  ؿ تعزيز الموا ؼ وااتجاهات السياسية ج س
ااهتماـ يالقلايا السياسية وا سيما جػت زمػف الت ػوات إلف  العنا ر  ير المسيسة

المسػػػػػاهمة ال ا مػػػػػة جػػػػػت ال يػػػػػاة السياسػػػػػية كالماػػػػػاركة جػػػػػت السياسػػػػػية التػػػػػت تتطمػػػػػب 
 يويا  جت  هذ  العممية دورا   ؤديتكما ، جيهاالترا  أو  اانتلايات و ممية الت ويت

يػػر مػػدارؾ ال ػػرد السياسػػية وردود جعمػػه أزاي الظػػاهرة السياسػػية وا سػػيما اذا كانػػت تقر 
 التناػػػػسة ؤديتػػػػ و، الوطنيػػػػةالمعيػػػػة السياسػػػػة هػػػػت المعيػػػػة ا كثػػػػر تػػػػداوام جػػػػت السػػػػا ة 

 يويػػػام جػػػت مواجهػػػة الغػػػزو الثقػػػاجت والت ػػػدي  جكػػػار هدامػػػة  سػػػميمة دورام السياسػػػية ال
 الػػة مػػف اللػػياع إلػػف  ااجتمػػا ت تػػؤدي تعمػػؿ  مػػف إ ػػداث اػػرخ كييػػر جػػت الينػػاي

تػػـ إتقػػاف  وا ػػد العمػػؿ جيهػػا جػػت المواجهػػػة  كمػػا تقػػوـ هػػذ  العمميػػة إذا مػػا، والتاػػرذـ
ال عالة لمنز ات الرجعية واانهزامية واانعزالية التػت تكرسػها يعػض الثقاجػات ال ر يػة 

نقطػػػػة  الهدامػػػػة والتػػػػت مػػػػف أيػػػػرز د اماتهػػػػا ترسػػػػيخ الماػػػػتركات الوطنيػػػػة التػػػػت تمثػػػػؿ
كمػػػا تقػػػوـ أيلػػػا  جػػػت مقاومػػػة الم ػػػاهيـ والقػػػيـ والمعتقػػػدات ، الاػػػروع جػػػت هػػػذ  العمميػػػة

رسػػاي  وا ػػد وتقاليػػد تػػتهيـ مػػ  روح ، المتلم ػػة التػػت ترسػػيت  ػػف العهػػود السػػايقة وا 
وممػا يجعػؿ التناػسة السياسػية ت تػؿ ا ولويػة  . الع ر وسياؽ التطور ال ا ؿ جيػه
العنػػػؼ إلػػػف  هػػػا هػػػت  الػػػة ركػػػوف الييسػػػة السياسػػػيةجػػػت أجنػػػدات المؤسسػػػات المعنيػػػة ي

أو  وال كػػر الػػذي ي مػػؿ مهمػػ  التطػػرؼ جػػت ملرجاتػػه المتاػػددة والمتاػػنجة ممػػا انػػتا
 . (1)د ـ  الة تنامت مظاهر العنؼ السياست واارهاب ال كري يجمي  أاكاله

                                                           

مركوس ، دَر مؤضطاا المجتمغ المذوً فً تؼسٌس الذٌمقرا ٍوة َاألموه، ( ػلً ػعذ الؼسٌس الٍاضري1)

 . 61ص، 2009، بغذاد، الؼراق للذراضاا َالعحُث
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مػػػف لػػػهؿ مػػػا تقػػػدـ يتلػػػ  ي ػػػورة ا لػػػيس جيهػػػا أف هػػػذ  التناػػػسة تعػػػد  اجػػػة 
و ايمكػػػف ااسػػػتغناي  نهػػػا واسػػػيما جػػػت المجتمعػػػات المةزومػػػة التػػػت ولػػػرورة   ػػػو 

تعػػػػانت مػػػػف ا ػػػػتهات مزمنػػػػة ومػػػػف أزمػػػػات  ميقػػػػة جػػػػت وا عهػػػػا ا منػػػػت والسياسػػػػت 
جهػػت تمثػػؿ  ػػارب النجػػاة الػػذي سػػينقذ الجميػػ  مػػف الغػػرؽ جػػت متاهػػات ، وااجتمػػا ت

يػػاة ال ولػػف وأتػػوف االػػطراب الػػذي سيلػػرب يةطنايػػه كػػؿ م  ػػؿ مػػف م ا ػػؿ ال 
جالنجػاح ، و ندسٍذ سي ػاب يالاػمؿ و ػدـ القػدرة  مػف الت ػدي لهسػت قا ات الوطنيػة

ريػػاف مػػاهر يجيػػد جػػف إلػػف  جػػت  يػػادة سػػ ينة المجتمػػ  والدولػػة ن ػػو يػػر ا مػػاف ت تػػاج
القيػػػادة  مػػػف ا سػػػف وجػػػه وهػػػذا النمػػػوذج الراسػػػد ا يمكػػػف أف يتلػػػرج إا مػػػف مدرسػػػة 

والتػػػت مػػػف أيػػػرز تجمياتهػػػا أنهػػػا ، لهػػػا يالينػػػاف التناػػػسة السياسػػػية الر ػػػينة التػػػت ي اػػػار
  . ا نا()وا تعمؿ يلمير اؿ  (ن ف)تجم  وا ت رؽ جلهم  ف كونها ت كر يمغة اؿ 

 مفاهيم الدراسة: ثالثاا  
تاػػػػػكؿ الم ػػػػػاهيـ المرجعيػػػػػة ا ساسػػػػػية التػػػػػت يػػػػػتـ اا تمػػػػػاد  ميهػػػػػا جػػػػػت جهػػػػػـ  

سػػػػتيعاب المعػػػػانت والمػػػػدلوات العمميػػػػة جػػػػت ملتمػػػػؼ لػػػػروب ، المعرجػػػػة اانسػػػػانية وا 
جاات ػػاؽ  ػػوؿ معنػػف ومينػػف هػػذ  الم ػػاهيـ تمثػػؿ نقطػػة االتقػػاي  ػػوؿ المقا ػػد التػػت 

 ػٍد كييػر إلػف  ج ي اؿ جكرة مولوع الي ث والدراسػة ياػكؿ سػمس تتو ػؼ، تتلمنها
 مف هذ  الم اهيـ التت سوؼ نستعرلها ونتناولها جت دراستنا هذ  وهت  مف الن و 

 اوتت: 
 شئة السياسية التن: أولا 
الػذي يعنػت  (أناػة)ياير المعنف المغوي لكممة التناسة أنها ماػتقة مػف ال عػؿ  

وهػػػػػو الػػػػػذي أناػػػػػة جنػػػػػات معرواػػػػػات و يػػػػػر )أيتػػػػػدع وأيتػػػػػدأ كمػػػػػا جػػػػػت  ولػػػػػه تعػػػػػالف 
إف نااػسة الميػؿ )ويقاؿ ناة الميؿ أي أرت ػ  كمػا ورد جػت التنزيػؿ العزيػز ، (معرواات

و نػػدما نقػػوؿ ، ناػفي يعنػػت ال ػغار مػػف كػػؿ ملمػوؽوال، (هػت أاػػد وطسػام وأ ػػوـ  ػػيهم 
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ومنػه ناػة ال ػيت جهػو ، وأنػه جػت يدايػة ظهػور ، ناة وناويام أي يعنت أنه أرت   ويػدأ
 . (1)ناافي أي إذا كير واب  

كؿ  ممية يكتسب ال رد مف )أما المعنف اا طه ت لهذا الم هوـ جهو يعنت 
ة ويكػوف يواسػطتها موا  ػه واتجاهاتػه لهلها معموماتػه و قاسقػه و يمػه ومثمػه السياسػي

ال كريػػة واايدلوجيػػة التػػت تػػؤثر جػػت سػػموكه وممارسػػاته اليوميػػة وت ػػدد درجػػة نلػػجه 
 . (2)وجا ميته السياسية جت المجتم (

العمميػػػة التػػػت يتعػػػرؼ يهػػػا ال ػػػرد  مػػػف النظػػػاـ )كمػػػا يعػػػرؼ أيلػػػام  مػػػف أنػػػه  
 . (3)(زاي الظاهرة السياسيةأجعاله ا وردود، السياست والتت تقرر مداركه لمسياسة

 أما التعريؼ ااجراست لهذا الم هوـ جيمكف  يا ته  مف الن و اوتت:
هػػػت العمميػػػة التػػػت يػػػتعمـ مػػػف لهلهػػػا ال ػػػرد الميػػػوؿ وال قػػػاسؽ والقػػػيـ والمثػػػؿ )

والميػػػػادئ والتػػػػت تمعػػػػب دورام كييػػػػرام جػػػػت تػػػػةطير موا  ػػػػه السياسػػػػية واتجاهاتػػػػه ال كريػػػػة 
و نلػػػجه العقمػػت والثقػػػاجت وت ديػػد موا  ػػػه أزاي الظػػػاهرات وتعمػػؿ  مػػػف تعيػػيف مسػػػتو 

 السياسية( 
 الحزب  :ثانياا 

جػػػػاي هػػػػذا الم هػػػػوـ كمػػػػا ورد جػػػػت المعػػػػاجـ المغويػػػػة ليعطػػػػت معنػػػػف الجما ػػػػة  
ويػراد مػف ال ػزب هػو ال ػنؼ ، ومعنف ت زب القوـ أي تجمعػوا، والطاس ة مف الناس

 .  (4)مف الناس
جما ػػػة مت ػػػدة مػػػف ا جػػػراد تعمػػػؿ )يػػػه أمػػػا المعنػػػف اا ػػػطه ت لػػػه جيق ػػػد 

، (1)يملتمػػؼ الوسػػاسؿ الديمقراطيػػة لم ػػوز يػػال كـ يق ػػد تن يػػذ يرنػػاما سياسػػت معػػيف(

                                                           

دار إحٍوا  التوراث ، لطوان الؼور ، الؼالموة أبوُ ال  وا جمواد الوذٌه محموذ بوه مكور ، ( ابه مىظُر1)

 . 11ص، 2005، بٍرَا، االضالمً

 225ص.، 2000، بغذاد، ملعؼة الجامؼة، ػلم االجتماع الطٍاضً، ( د. إحطان محمذ الحطه2)

 . 351ص، مصذر ضابق، ػلم االجتماع الطٍاضً )اضطً َأبؼادي(، ( د. صادق األضُد3)

، كتو ػوالم ال، الجوس  األَد، قامُش المحوٍ ، مجذ الذٌه محمذ به ٌؼقُ  الؼالمة، ( ال ٍرَز آبادي4)

 . 56ص، 2000، بٍرَا
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تجمػػ  مػػنظـ مػػف المػػواطنيف تاسػػس لمػػدجاع  ػػف )وهنػػاؾ مػػف يعرجػػه يانػػه  يػػارة  ػػف 
آراسهػػـ وم ػػال هـ وا  هنهػػا مػػف اجػػؿ تن يػػذ يرنػػاما اا ػػهح يالماػػاركة جػػت ال يػػاة 

 . (2)يواسطة ا ناطة والوساسؿ المارو ة(السياسية 
جما ػػة مػػف ا جػػراد )يينمػا يػػذهب جريػػؽ مػػف اليػػا ثيف جػػت تعػػري هـ لم ػػزب يةنػػه 

تعمػػػػؿ يملتمػػػػؼ الوسػػػػاسؿ الديمقراطيػػػػة لم ػػػػوز يػػػػال كـ وااسػػػػتسثار يامتيػػػػازات السػػػػمطة 
 . (3)يق د تن يذ يرناما سياست معيف مت ؽ  ميه ييف أ لاسه(

تنظيـ داسـ يت رؾ  مف المستوو الوطنت )وـ  مف أنه وكذلؾ يعرؼ هذا الم ه
إلػػف  والم مػػت مػػف أجػػؿ ال  ػػوؿ  مػػف الػػد ـ الاػػعيت والجمػػاهيري يهػػدؼ الو ػػوؿ

 . (4)ممارسة السمطة يغية ت قيؽ هدؼ معيف(
 أما التعريؼ ااجراست لهذا الم هوـ جيمكف التعيير  نه يةنه

 سياسػػية معينػػة ويهػػدؼ كػػؿ تنظػػيـ يلػػـ مجمو ػػة مػػف ا جػػراد يؤمنػػوف يعقيػػدة)
ناػػرها والعمػػؿ  مػػف كسػػب الجمػػاهير لػػه يمػػا يوسػػ  مػػف  ا دتػػه الاػػعيية  تػػف إلػػف 

 يستطي  الظ ر يال كـ(
 أهداف البحث: ثالثاا:

دراسػة تتجمػف جػت ا هػداؼ أو  مف ناجمة القػوؿ يػةف القيمػة العمميػة  ي ي ػث 
أجكػار جديػدة جػت ت قيقهػا جػت رجػد التػراث العممػت مػف لػهؿ إلػاجة إلػف  التت يسػعف

ت قيقهػا إلػف  إنسانت ومف أيػرز ا هػداؼ التػت ترمػت دراسػتناأو  كؿ تل ص  ممت
 هت ما يةتت:

                                                                                                                                                      

دار ، الطوللاا الوخالث فوً الذضواتٍر الؼربٍوة َفوً ال كور الطٍاضوً االضوالمً، ( د. ضلٍمان اللماَي1)

 . 569ص، 1999، القاٌرل، ال كر الؼربً

، دار ال كر الجوامؼً، األحسا  الطٍاضٍة مه مىظُر الذٌمقرا ٍة المؼاصرل، ( بالد امٍه زٌه الذٌه2)

 . 19ص، 2013، اإلضكىذرٌة

 .344ص، 1995، القاٌرل، مكتعة الىٍ ة، الىظرٌة الؼامة للقاوُن الذضتُري، ( د. رمسي الشاػر3)

(4(Hauriou (a): gicque jet Gelanrd P. droit const itutionnel en isitutionnel 

politiques 1980 p.276 
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التعرؼ  مف الدور ال عاؿ الذي تمعيه  ممية التناسة السياسية جت ت ديد : أوام 
يو مة انتمػاي النااػسة لمػوطف  يػؿ اانتمػاي لأل ػزاب التػت تنسػجـ مػ  ال كػر والثقاجػة 

 نػػػد الماػػػرجيف والمت ػػػديف لهػػػذ  العمميػػػة مػػػف لػػػهؿ ناجػػػذة التػػػةثير المعنػػػوي السػػػاسدة 
 .الذي يمارسونه  مف ال رد والجما ة

: ااطهع  مف أيػرز ا سػاليب المتيعػة جػت هػذا النػوع مػف التناػسة ومػدو ام ثاني
جعاليتهػػا جػػت توجيػػه ا جػػراد ن ػػو ال كػػر المػػؤدلا الػػذي يتػػوايـ مػػ  ثقاجػػاتهـ السياسػػية 

 .ـ الذاتية التت ي لمونها  ف  يرها مف المعتقدات ا لروو نا اته
أهػػػـ ا نمػػػاط المتعمقػػػة يهػػػذا اللػػػرب مػػػف التناػػػسة وأثرهػػػا إلػػػف  اإلاػػػارة ام:ثالثػػػ

ال عػػػػاؿ جػػػػت ناػػػػر الثقاجػػػػة ال زييػػػػة الر ػػػػينة التػػػػت تقػػػػدس  ريػػػػة اا تقػػػػاد السياسػػػػت 
 ا ميػة والديناميكيػة واانتماي اويدلوجت الذي يثري ال ياة السياسية ويجعمها تتسـ يال

 .الذي ينتا  راكام سياسيام نالجام 
الوظي ػػة الجوهريػػة التػػت تلػػطم  يهػػا  نػػوات ووكػػاات إلػػف  ل ػػت اانتيػػا  رايعػػام:

التناسة السياسية جت المجتم  وت ديد مدو التةثير التت تمارسها كؿ وا دة منها جػت 
 .جت  ياتهـ ن وس النافي جت مقتيؿ أ مارهـ ول يف يمو هـ مرا ؿ متقدمة

تقػػديـ  زمػػة مػػف التو ػػيات والمقتر ػػات التػػت تسػػهـ مسػػاهمة جعالػػة : لامسػػام  
ايوع ثقاجة  زيية نالجة لاليػة مػف الػروح إلف  جت إنتاج تناسة سياسية رايدة تقود

السميية تؤمف يال وار وت تـر الرأي والرأي اولر وتنةو يالمجتم  جت الدلوؿ يةتوف 
 . را ات  زيية مدمرة

 :  جرليات الدراسة :سام ساد
تمثػػػػؿ ال رلػػػػيات أجكػػػػارام اوليػػػػة و لػػػػايا ا تماليػػػػة تقػػػػرر وجػػػػود  ه ػػػػة يػػػػيف  

متغيرات الظاهرة اللالعة لمي ث مف  دمها وينيغت أف تكوف هذ  ال رليات  ايمة 
كمػػػػا ت  ػػػػ  هػػػػذ  ، لهلتيػػػػار وتتم ػػػػور  ػػػػوؿ اإلاػػػػكالية التػػػػت تتناولهػػػػا كػػػػؿ دراسػػػػة

مؤثرة جت المجػاات والجوانػب المتعمقػة يمولػوع ال رليات الم ا ة  ف العوامؿ ال
واستاػػراؼ ، الي ػػث ناهيػػؾ  ػػف تقػػديـ ت سػػيرات لمنتػػاسا التػػت تػػتملض  نهػػا الدراسػػة



   (0202لعام )ا(/33(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

11 

الرؤيػػة المسػػتقيمية لهػػا جلػػهم  ػػف اسػػتعراض أهػػـ ا جويػػة التػػت سػػتثيرها التسػػاؤات 
ومػػػػف يػػػػيف ، اللا ػػػػة يهػػػػذ  الدراسػػػػة والتيارهػػػػا لمعرجػػػػة درجػػػػة  ػػػػ تها وم ػػػػدا يتها

 ت:ال رليات التت ا تر ناها يل وص هذ  هت ما يةت
إف اانتماي ال زيت لألجراد يتو ؼ  مف نمط ال كػر السياسػت السػاسد  نػد : أوام 

  .القاسميف  مف وكاات التناسة السياسية 
ا تهؿ  ممية التناسة السياسية يوّلد ان راجا جكريام يلػر يػةمف المجتمػ   :ثانيام 

   .واستقرار الدولة 
 .ف يالمستوو المطموبف أداي وكاات التناسة السياسية لوظي تها لـ يكإ :لثام ثا
 :  منهجية الدراسة :ام ايعس
ي عػػػد المػػػنها الػػػذي يعتمػػػد  اليا ػػػث جػػػت دراسػػػته يمثايػػػة المراػػػد والػػػدليؿ الػػػذي  

النتاسا وا هداؼ المتولاة مف كؿ دراسة مما يل ت  ميهػا إلف  ي ستعاف يه لمو وؿ
و مف هذا ا ساس يتوجػب أف يتػوايـ المػنها الملتػار مػ  ، العممية الر انة والجودة
و د أرتيانا ا تماد منهجية يت كيؾ م اور دراستنا هػذ  وهػو المػنها ، مولوع الي ث

الذي نعتقد أنه ك يؿ يكاؼ الكثيػر مػف ال قػاسؽ المنلػوية جػت مػتف هػذ   (الت ميمت)
  .جوانيه وزوايا الدراسة ولغرض اا اطة يالمولوع المي وث مف كاجة 

 املبحث الثبني 
 وكبالث التنشئت السيبسيت املسؤولت عن االنتمبءاث احلزبيت  

 تمهيد: 
إف مسةلة التيار اانتماي ل زب معػيف دوف  يػر  هػت نتػاج التثقيػؼ والترييػة  

السياسية التت تقوـ يها مجمو ة مف القنوات التت تعير  ف ن سها كهيسات ووكاات 
ف دور ،   ة الرسمية والػيعض منهػا ي مػؿ السػمة  يػر الرسػميةيعلها يكتسب ال وا 

كػػػؿ وا ػػػدة مػػػف هػػػذ  الهيسػػػات والوكػػػاات ينيغػػػت أف يكػػػوف تكامميػػػام تتسػػػ  جيػػػه  الػػػة 
ويتلػػايؿ جيػػه هػػػامش االػػتهؼ جػػت اإلسػػموب والطريقػػة واوليػػػة ، التطػػايؽ والتماثػػؿ
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ف كػػػاف تػػػةث، التػػػت يسػػػتعيف يهػػػا جػػػت اداي المهمػػػة التػػػت تقػػػوـ يهػػػا ير هػػػذ  الهيسػػػات وا 
ومولػو ية لسػنا  وا ػدة  لػرو  مػف النااػسة ا تيػارات ذاتيػةوالوكاات يتيايف مػف 

 .الوكاات جت هذا المجاؿ نستعرض أهـ هذ س، اللوض جيهاي دد 
 : الجما ة ا ولية أوام  

مرجعيػػػة لكػػػؿ ا جػػػراد مهمػػػا تياينػػػت جنسػػػياتهـ  تمثػػػؿ الجما ػػػة ا وليػػػة جما ػػػة
وتنو ػػت آيػػدلوجياتهـ لكونهػػا تمثػػؿ الييسػػة ااجتما يػػة ا ولػػف التػػت  والتم ػػت ثقػػاجتهـ

يتر رع جيها اانساف وتكػوف ذات اثػر ميااػر  ميػه  يػر مسػيرة  ياتػه وهػو ا يمكػف 
أف يسػػػػػتغنت  نهػػػػػا وهػػػػػذ  الجما ػػػػػة تتعػػػػػدد  نواتهػػػػػا وتلػػػػػـ مجمو ػػػػػة مػػػػػف الو ػػػػػدات 

مهػػا ودواـ اسػػتمراريتها ااجتما يػػة التػػت تمتػػاز يقػػوة  ه تهػػا ااجتما يػػة ويػػزلـ ت ا 
و ػػػوة تماسػػػكها ومػػػف أيػػػرز هػػػذ  الجما ػػػات هػػػت ا سػػػرة التػػػت ت تلػػػف ال ػػػرد  يػػػؿ أف 

 يػػث يناػػة جػػت ظمهػػا ، ت تلػػنه أيػػة جهػػة ألػػرو وهػػت جما ػػة مرجعيػػة  ديمػػة جديػػدة
لها الن ػيب ا وجػر واليػد ج ف  لذا، ويتر رع جت كن ها  تف ييمغ سف الراد والنلوج

التػػت ت  ػػنه مػػف الو ػػوع جػػت مراتػػ  ،  يػػام وتريويػػام وسياسػػيام الطػػولف جػػت تناػػسته إجتما
اللػػػػراب ا له ػػػػت إلػػػػف  اان ػػػػراؼ ال كػػػػري وأتػػػػوف اانػػػػزاؽ العقاسػػػػدي الػػػػذي ي لػػػػت

  .واا وجاج السموكت 
ويما أف هذ  الجما ة تمثؿ الكياف ا وؿ الذي يتـ جيه ول  اللطػوط ا ولػف 

ف كانػػػت هػػػذ  ، وااتجاهػػػات ا ساسػػػية لمال ػػػية الال ػػػية  ايمػػػة لمتػػػةثر والتغيػػػر وا 
العه ػػات ، إاا أف لػػهؿ مرا ػػؿ العمػػر الملتم ػػة  ػػف طريػػؽ مجػػاات ال يػػاة ا لػػرو

دالػػؿ هػػذا الػػنمط أاػػد لطػػرام وأيعػػد أثػػرام جػػت تكػػويف ال ػػية ال ػػرد وتاػػكميها ا سػػيما 
ولذلؾ جقػد ا ػظ الملت ػيف والماػتغميف جػت ، جت السنوات ا ولف مف  ياة ال غير

السموؾ الملػاد جػت ال ػيته تظهػر أو  لتناسة السياسية أف السموؾ المقيوؿمجاؿ ا
أو  يػػوادر  جػػت السػػنيف الميكػػرة مػػف  ياتػػه ي ػػور ملتم ػػة ويةاػػكاؿ متعػػددة كالتسػػام 

وهنػػػا تقػػػؼ الثقاجػػػة السػػػاسدة جػػػت ، الملال ػػػةأو  التمػػػرد واا تػػػراـأو  التطػػػرؼ والطا ػػػة
، سص الال ػػػػية لمعلػػػػو جيهػػػػاجػػػػت دالػػػػؿ جما ػػػػات الرجقػػػػة وراي الل ػػػػاأو  الييػػػػت
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ف ، جاستقامة ال رد تني  مف استقامة الجما ة ال النة له وا وجاجه وليد ان راجهػا وا 
مما يؤكػد ، معرجته لم واب مف اللطة ومو  ه منهما يتة ثر  مف مو ؼ الناجذيف جيها

أهمية أثر المستوو ال كػري وا له ػت لممت ػديف لممسػؤولية جػت هػذ  الجما ػة  مػف 
مػػف أساسػػيات الػػدور ا ساسػػت مػػا يؤديػػه الماػػرجيف جػػت جػػ ف  لػػذا، وسػػموكه ال ػػيته

وممػػا يجعػػؿ هػػذا الػػدور م ػػيريام ، مرا ػػؿ الط ولػػة الميكػػرة مػػف إ ػػداد جكػػري لم ػػغار
لم رد والمجتم  هو أف الط ػؿ يولػد وهػو كامػؿ اا تمػاد  مػف  يػر  جػت تمقػت الر ايػة 

ال يغة التت تتيعها الجما ػة جػت  الذهنية والعاط ية وال يزيقية  مف  د سواي وتكوف
المجػػػرد ومػػػ  مػػػرور إلػػػف  ا  قػػػد ومػػػف الم سػػػوسإلػػػف  تناػػػسته متدرجػػػة مػػػف ا يسػػػط

ا يػػاـ والسػػنيف تنجمػػت أمامػػه الكثيػػر مػػف أمػػور ال يػػاة جت ػػي  م هومػػة لديػػه يعػػد أف 
 .كانت  املة جت ت ور 

ال ػػرد جهػػذا الػػنمط مػػف الجما ػػة تمثػػؿ الو ػػاي الثقػػاجت ا وؿ الػػذي ياػػكؿ  يػػاة 
ويتناولػػػػػه يالتناػػػػػسة يمػػػػػا جيهػػػػػا مػػػػػف  ه ػػػػػات وأنمػػػػػاط ثقاجيػػػػػة تعيػػػػػر  ػػػػػف الثقاجػػػػػة ا ـ 
كالمسؤولية ااجتما ية والتماسػؾ العػاسمت والعه ػات القراييػة وسػوؼ نسػمط ا لػواي 

  مف أيرز مكونات هذ  الجما ة وهت:
 ا سرة: 1
اجر  جػػػت تعػػػد ا سػػػرة ال الػػػنة ا ولػػػف لم ػػػرد منػػػذ يػػػواكير  ياتػػػه ونعومػػػة أظػػػ 

جمقد أثيتػت نتػاسا ،  ممية ترييته وتعميمه جت ملتمؼ جوانب ال ياة ولروب المعرجة
الدراسػػػات وا ي ػػػاث السػػػايقة والمعا ػػػرة  مػػػف التػػػةثير الكييػػػر والميااػػػر الػػػذي يمعيػػػه 
الوالديف جت  يا ة أجكار أنجالهـ ونسا مػوا  هـ وت ديػد ميػولهـ وتعيػيف اتجاهػاتهـ 

جدرجػػة التماثػػػؿ جػػػت ، ـ مػػ  معتقػػػداتهـ وثقػػاجتهـ السياسػػػيةويرمجػػة  قػػػولهـ يمػػا ينسػػػج
 ال كػػر والسػػموؾ والممارسػػة مػػا يػػيف الوالػػديف مػػف جهػػة وا ينػػاي مػػف جهػػة ألػػرو ت ػػؿ

وجػت ذات الو ػت تتلػايؿ جيػه مسػا ة االػتهؼ ، مستويات  الية مػف التطػايؽإلف 
يهػػػػذا وممػػػػا يعػػػػزز هػػػػذا الػػػػرأي ،  ػػػػٍد كييػػػػر جػػػػت هػػػػذا الجانػػػػبإلػػػػف  مػػػػا يػػػػيف الطػػػػرجيف

الل ػػوص مػػا يػػذهب الكثيػػر مػػف الملت ػػيف واليػػا ثيف إليػػه أف هنػػاؾ  ه ػػة وثيقػػة 
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 ف ينيػػػة ، يػػيف الناػػةة الميكػػرة لم ػػػرد جػػت وسػػط  ػػاسمت معػػػيف ويػػيف النظػػاـ السياسػػت
السمطة جت ا سرة تترؾ أثرها  مف ال غير وتنعكس جيما يعد  مػف مو  ػه مػف القػيـ 

جعه ػػػة اايػػػف يوالديػػػه تػػػؤثر ، ما يػػػة والسياسػػػيةوا دوار التػػػت تتيناهػػػا الو ػػػدات ااجت
جهو يكتسب أوؿ تجرية له مػ  السػمطة جػت وسػطه ، جيما يعد  مف مو  ه مف السمطة

سػػػمطة ا ـ أـ سػػػمطة ا جػػػراد اولػػػريف جػػػت أو  التػػػت  ػػػد تكػػػوف سػػػمطة ا ب، العػػػاسمت
طة إطا ػة السػمطات ا لػرو كالسػمطة جػت المدرسػة والسػمإلػف  ومف ثػـ يتهيػة، ا سرة

والوا ػػػػ  أف تػػػػةثير ا سػػػػرة  مػػػػف تناػػػػسة الط ػػػػؿ ، جػػػػت الاػػػػارع والسػػػػمطة جػػػػت المؤسسػػػػة
اجتما يػػام وسياسػػيام يكػػوف  مػػف أاػػد  جػػت المجتمعػػات التػػت يقػػؿ جيػػه التمػػايز أمػػا جػػت 

تػػػةثير ااسػػػرة جػػػت التناػػػسة السياسػػػية جػػػ ف ، المجتمعػػػات التػػػت يكثػػػر جيهػػػا هػػػذا التمػػػايز
 نؼ ا وؿ مف المجتمعات هت تمثؿ الجهػة وذلؾ  ف ا سرة جت ال، يلعؼ نسييام 

الو يدة التت تةلذ  مف  اتقها القيػاـ يتناػسة أيناسهػا وتعممهػـ ملتمػؼ  وا ػد السػموؾ 
وأنمػػاط الت كيػػر كمػػا هػػو ال ػػاؿ جػػت المجتمعػػات التقميديػػة والمجتمعػػات ا  ػػؿ تطػػورا 

ؿم مػوا  هـ وت ػرجاتهـ هػت تكػوف يمثايػة المػج ف  ور يٍّا و لارةم ويذلؾ رآة العاكسػة جمػ
، اتجاهات وميوؿ مف أارؼ  مف تناستهـ مػف الوالػديف والمػرييف وا و ػياي  مػيهـ

ويذلؾ نجد أف هذ  الو دة ااجتما ية  مف  در كيير مف التةثير جػت تػرؾ ي ػماتها 
والػػ ة جميػػة  مػػف أجعػػاؿ وسػػموكيات ا ينػػاي جػػت مقتيػػؿ سػػنت  يػػاتهـ و تػػف يمػػو هـ 

  .مف العمر  تّيام 
نجػػد  رايػػة مػف و ػػ  ا سػػرة العظػػيـ واللطيػر  مػػف  الػػر ومسػػتقيؿ  ولػذلؾ ا

أيناسهػػا لكونهػػا تجسػػد الد امػػة ا ساسػػية التػػت يتكػػة  ميهػػا الينػػاي ااجتمػػا ت وال كػػري 
وهػػت تعػػد لػػرورة مػػف ، والسياسػػت لهػػـ يو ػػ ها تمثػػؿ  جػػر الزاويػػة جػػت هػػذا المجػػاؿ

أف ا سػرة تعػد الو ػدة  ويمػا، اللرورات ال تمية لسر وجود وديمومة الجنس الياري
 ااجتما ية ا ولف التت ت تض

و يػػر ذلػػؾ مػػف ااتجاهػػات السػػموكية والممارسػػات ااجتما يػػة التػػت يتعػػرض  
جلػػػه   ػػػف ذلػػػؾ جا سػػػرة تعػػػد أداة رسيسػػػة لنقػػػؿ الثقاجػػػة ااجتما يػػػة التػػػت ، لهػػػا ال ػػػرد
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تمعػػه يعػػرؼ يهػػا   ػػر  وييتػػه  مػػف السػػواي ويعػػرؼ ا نمػػاط العامػػة السػػاسدة جػػت مج
وتلتار ا سرة مف الثقاجػة مػا تػرا  مناسػيام  يػث تقػوـ يت سػير  وا  ػدار ا  كػاـ  ميػه 

التةثير  مػف اتجاهػات أيناسهػا تمتػد لسػنوات طويمػة مػف  مػرهـ و ميػه إلف  مما يؤدي
 ػٍد إلػف  الميػراث الثقػاجت تعكػس وجهػة نظػر أسػرتهإلػف  يمكف القوؿ أف نظػرة الناػ 

  . (1)كيير
أف  ػػوة العه ػػة ااجتما يػػة التػػت تػػريط ااينػػاي يوالػػديهـ لهػػا ومػػف هنػػا نسػػتنتا 

ا ثػر اليػالغ جػػت تعميػؽ وترسػيخ طييعػػة الت كيػر والهػوو السياسػػت لػديهـ ممػا يجعمهػػـ 
يعتقدوف يسداد  و وايه وت ليمه  مف  ير  مف ا جكار والميوؿ وا هػواي السياسػية 

  .ا لرو
 : جما ة الرجقة 2 
يتناسػػػػف التػػػػةثير الػػػػذي ت دثػػػػه أو  و ت أف ينسػػػػفا يمكػػػػف  ي يا ػػػػث مولػػػػ 

جما ػػة الرجقػػة جػػت تػػرؾ ي ػػماتها  مػػف ميػػوؿ واتجاهػػات ال ػػرد وسػػموكه ااجتمػػا ت 
جالػػدور الػذي تمارسػػه هػذ  الجما ػػة ا يقػؿ أهميػػة  ػف الػػدور الػذي تمعيػػه ، والسياسػت

 اوثػػػار التػػػتجػػػ ف  ويػػػذلؾ، ا سػػػرة جػػػت تاػػػكيؿ العقػػػؿ ااجتمػػػا ت والسياسػػػت  يناسهػػػا
إلػػف  ج مػػا تةلػػذ يػػه، تتركػػه هػػذ  الجما ػػة  مػػف كػػؿ  لػػو جيهػػا هػػو سػػهح ذو  ػػديف

جطييعػػة ال كػػر ونمػػط الثقاجػػة ، سػػييؿ الغوايػػة واللػػهؿأو إلػػف  طريػػؽ السػػداد والراػػاد
ونموذج السموؾ الذي يعتنقه المري هو امتداد لم كر والثقاجة والسموؾ الػذي هػو  ميػه 

ا يكوف جت ريعاف  مر  وزهرة ايايه وهػت مر مػة الثمة التت يرتيط يها وا سيما  ندم
و ػػد كػاف مولػػوع ،  مريػة يكػوف جيػػه  مػف اسػػتعداد لتمقػت ملتمػؼ ا جكػػار والثقاجػات

جما ة الرجقة وا يزاؿ م ط اهتماـ العمماي والملت يف لما لهذ  الجما ة مف تػةثير 
نقيػاد لهػـ وا ت ػاي جالمري  اليام ما يكوف اديد التةثر يرجا ه وسػري  اا، منقط  النظير

أثػػػرهـ وتتيػػػ  أثػػػرهـ  ػػػذو النعػػػؿ لمنعػػػؿ ياػػػاركهـ جػػػت أجػػػرا هـ وأتػػػرا هـ وجػػػت السػػػراي 
كما ت نؼ هذ  الجما ة مف أاد الجما ات ا وليػة تػةثيرام  مػف ال ػية ، واللراي

                                                           

 169ص، 2006، ػمان، لشرَقدار ا، المذخا إلى ػلم االجتماع، ( فٍمً ضلٍم الغسَي َآخرَن1)
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و اليام ما يكوف المري ي ط ت أ رانػه ، ال رد و مف يمورة أجكارهـ ومعتقداتهـ وثقاجتهـ
اثػػػؿ معهػػػـ جػػػت ال كػػػر ويتطػػػايؽ معهػػػـ جػػػت الميػػػوؿ وينسػػػجـ معهػػػـ جػػػت مػػػف الػػػذيف يتم

   .ا هداؼ والغايات ولذلؾ  يؿ  ديما أف ال ا ب سا ب
و ػد  ػػازت هػػذ  الجما ػػة اهتمػػاـ الكثيػر مػػف العممػػاي والملت ػػيف الػػذيف كانػػت 

جػالمري ، م ور دراساتهـ وأي اثهـ تدور  وؿ النتاسا المتمللة  مف مهزمة ا  راف
، يقت ػت لطػواتهـ، ما يكوف اديد التػةثر ية رانػه  يػث يكػوف سػري  اانقيػاد لهػـ اليام 

ويتتي  آثارهـ ويااركهـ جػت ملتمػؼ جعاليػاتهـ وأناػطتهـ ويػذلؾ تتيمػور لديػه ملتمػؼ 
و اليػػام مػػا يكػػوف ، أنػػواع السػػموؾ ا ساسػػية والتػػت جػػت لػػوسها تتاػػكؿ نمػػط ال ػػيته

هػػػـ جػػػت السػػػف وطييعػػػة الت كيػػػر وتماثػػػؿ التيػػػار المػػػري   رانػػػه مػػػف الػػػذيف يتماثػػػؿ مع
، الميػػوؿ وااتجاهػػات ممػػا يلمػػؽ  الػػة مػػف اانسػػجاـ والتواجػػؽ جيمػػا يينػػه ويػػيف أ رانػػه

ويذلؾ تمثؿ هذ  الجما ة المرآة العاكسػة  لػهؽ ال ػرد وتوجهاتػه جػت منػا ت ال يػاة 
 تت قؽ إا ا (1)الملتم ة يما جيها توجهاته الثقاجية وال كرية والسياسية  مف  ٍد سواي

يمػػد جسػػور التعػػاوف وتعزيػػز ا وا ػػر مػػا يػػيف أجػػراد المجتمػػ  وتماسػػكهـ وتلػػامنهـ 
التػػػت تعػػػد جما ػػػة ال ػػػ ية النػػػواة والمنطمػػػؽ جػػػت يمػػػوغ ا هػػػداؼ ونيػػػؿ ، جيمػػػا ييػػػنهـ

وا  رايػػػة أف نقػػػوؿ أف تػػػةثير هػػػذا ال ػػػنؼ مػػػف الجما ػػػة ، الغايػػػات أسػػػماها وأسػػػناها
ألسػرة ويقيػة هيسػات ووكػاات التناػسة السياسػية جػت كانت وا تػزاؿ المنػاجس الػرسيس ل

 .التوجيه واالهاـ والتريية والسموؾ والنااط 
ونظػػرام لملطػػورة الكييػػػرة التػػت تاػػػكمها هػػذ  الجما ػػػة  مػػف سػػػيرة وسػػموؾ المػػػري 
لكونهػػػا سػػػهح ذو  ػػػديف جػػػه يػػػد لمسػػػمطة الوالديػػػة مػػػف التػػػدلؿ جػػػت هػػػذا المجػػػاؿ جػػػت 

هـ  يػػػؿ االػػػتهط يهػػػا والماػػػاركة جػػػت ملتمػػػؼ ت ديػػػد  ػػػنؼ هػػػذ  الجما ػػػة  نجػػػال
ا ناطة وال عاليات التت يمارسونها ومرا يتهـ المستمرة والداسية  تف ي  نونهـ مف 

 .الو وع جت مرات  اان راؼ ال كري وا له ت 
 

                                                           

 116ص، 1995، القاٌرل، دار الخقافة، اوحراف األحذاث، ( أوُر الشرقاَي1)
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 : ثانيام الجما ة الثانوية
تنظػػيـ أو  تقتلػػت مسػػيرة ال يػػاة  مػػف اانسػػاف أف يػػرتيط يػػةكثر مػػف جما ػػة 

جطييعػة المهنػة التػت يمتهنهػا ونػوع ، أسرته التت تعد أـ التنظيمات ا ساسػية لػه  ير
العمػػػػػؿ الػػػػػذي يلتػػػػػار  والهوايػػػػػة التػػػػػت يمارسػػػػػها ت ػػػػػرض  ميػػػػػه أف ينتمػػػػػت لمجما ػػػػػات 

جالريػػاط الػػػذي ، ولمتنظيمػػات التػػت هػػت مػػف ن ػػس جنسػػه جػػت المهنػػة والعمػػؿ والهوايػػة
عنػػػػوي  يػػػػؿ الريػػػػاط المػػػػادي تػػػػريط ال ػػػػرد يمثػػػػؿ هػػػػذ  الجما ػػػػة هػػػػت ريػػػػاط رو ػػػػت وم

جالتماثؿ جت ال كر والمعتقد والتطػايؽ جػت الهػدؼ والغايػة واانسػجاـ جػت ، والم م ت
كمهػػا تمثػػؿ  واسػػـ ماػػتركة تجعػػؿ مػػف كػػؿ  لػػو جيهػػا وثيػػؽ ال ػػمة ، الهػػوو والهوايػػة

، يهػػػػا اػػػػديد التمسػػػػؾ يعلػػػػويتها مثػػػػؿ النقايػػػػات العماليػػػػة التػػػػت ينتمػػػػت إليهػػػػا العمػػػػاؿ
والنقايػات المهنيػة كنقايػة المعممػيف ،  يػة التػت ينتمػت إليهػا ال ه ػيفوالجمعيات ال ه

والمهندسيف وا طياي وال نانيف وا ندية ا ديية والريالية نجد أف العلوية جػت مثػؿ 
هػػػذ  التنظيمػػػات ينتمػػػت إليهػػػا ا جػػػراد الػػػذيف ياػػػتركوف معهػػػا جػػػت ن ػػػس العنػػػواف الػػػذي 

المعانػػػػػاة والتطمػػػػػ  ن ػػػػػو ت قيػػػػػؽ لػػػػػذلؾ يقػػػػػدر مػػػػػا هػػػػػو  مػػػػػؿ ن ػػػػػس الهمػػػػػوـ و ، ت ممػػػػػه
وا  رايػػػة مػػػف  ػػػاؿ ، الطمو ػػػات الماػػػتركة والػػػدجاع  ػػػف م ػػػال ها وتطػػػوير أ والهػػػا

 .سايقا اييه الاتي منجذب إليه
وتتميز هذ  الجما ة يالتلطيط المدروس ويهتـ أ لاؤها ي اجاتهـ واػؤونهـ 

جيهػػا  يػػر  والعه ػػات، اللا ػة ويطمػػؽ  ميهػػا أ يانػػام يجما ػػة ذات ااهتمػػاـ اللػػاص
و ػد ا ، ال ية وتتكوف هذ  الجما ة مف أجراد ا يعرجوف يعلهـ ي ورة ال ية

يكوف يينهـ ت ا ؿ مياار و اليا  ما تكوف موجودة مثؿ هذ  الجما ة جت المجتمعات 
  . (1)ال نا ية و ير التقميدية

ومػػف أهػػـ ا ناػػطة وال عاليػػات التػػت تهػػتـ يهػػا هػػذ  الجما ػػة هػػو ناػػر وترسػػيخ 
كػػار والقػػيـ والممارسػػات وذلػػؾ مػػف لػػهؿ المنا اػػات التػػت تػػدور جػػت ااجتما ػػات ا ج

كما تعنف هذ  الجما ػة يتنميػة ، والمؤتمرات والندوات وال مقات التثقي ية التت تعقدها
                                                           

 . 139ص، مصذر ضابق، المذخا إلى ػلم االجتماع، ( فٍمً ضلٍم الغسَي َآخرَن1)
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الجوانػػػػػب ال كريػػػػػة والثقاجيػػػػػة   لػػػػػاسها ممػػػػػا ت ػػػػػقؿ مػػػػػواهيهـ وتكسػػػػػيهـ المهػػػػػارات 
تمثؿ  جر الزاوية جت مواجهػة الت ػديات  والك ايات ومثؿ هذ  الواجيات ا اؾ أنها
 جمعيػةأو  ولهػذا نجػد  نػدما تعمػف نقايػة، (1)العقاسدية التت يمارسها اولروف لػدهـ

نجػػد أف أ لػػاسها ، مظػػاهرة مػػف أجػػؿ ت قيػػؽ هػػدؼ معػػيفأو  إلػػرابأو  تجمػػ إلػػف 
مما يدؿ دالة وال ة ا ليس جيها مدو ، جمعيتهـأو  يتقاطروف لتميية نداي نقايتهـ

الن ػػوذ الػػذي تمارسػػه مثػػؿ هػػذ  النقايػػات والجمعيػػات  مػػف ا ناػػطة التػػت يقومػػوف يهػػا 
ف هذا الن وذ ودرجتػه يمكػف  ياسػه وتق ػيه، وال عاليات التت يمارسونها ومػف هنػا ، وا 

يعتقػػد العلػػػو الػػػذي يللػػػ   وامػػػر وتوجيهػػػات التنظػػيـ الػػػذي يػػػرتيط يػػػه أف كػػػؿ مػػػا 
وا ريب أف ذلؾ يتطمب استعدادام ن سيام ، سدةي در مف تنظيمه يعود إليه يالن   وال ا

ولذلؾ يعد التلامف ااجتمػا ت والتػرايط المعنػوي العامػؿ ال اسػـ ، لتقيؿ هذا التةثير
كمػػػا يجػػػب التنويػػػه جػػػت هػػػذا ، جػػػت  مميػػػة التػػػةثير والتػػػةثر مػػػا يػػػيف العلػػػو ومنظمتػػػه

مػػب إ ػػداث ومػػف ثػػـ يتط، المجػػاؿ أف  امػػؿ الثقػػة يمعػػب دورام هامػػام جػػت تقيػػؿ التػػةثير
 .التةثير جت ال رد أف يكوف ا لير  مف ثقة مف   ة التةثير 

ومػػف ا هميػػة يمكػػاف أف نػػذكر أف  مميػػة إ ػػداث مثػػؿ هػػذا التػػةثير ا تقتلػػت 
التموي  يال  وؿ  مف يعض المكتسيات كالتسهيهت اا ت ادية واللػدمات والمػاؿ 

ا ة المطمقة يةجكار وميػادئ اايماف الراسخ والقنإلف  يؿ أف  يؿ ذلؾ كمه يعود، جقط
كػػػؿ تنظػػػيـ التػػػت جعمػػػت مػػػف العلػػػو المػػػرتيط يػػػه ين ػػػاع لكػػػؿ مػػػا ي ػػػدر  نػػػه مػػػف 

  . رارات وتو يات ي كـ التزامه ا ديت تجا  
 هيسات التريية والتعميـ: ثالثام 

تعػػد هيسػػات الترييػػة والتعمػػيـ مػػف أيػػرز وألطػػر الهيسػػات التػػت تتػػرؾ ي ػػماتها  
، تمثؿ المناجس الػذي يػزا ـ ا سػرة جػت هػذا المجػاؿ  مف ال ية النشي وهت يذلؾ

جدور المعمـ والمدرس جت التوجيه واارااد والتو ية ا يقػؿ  ػف دور ا ـ وا ب جػت 
ج ت سنوات الدراسة التت يقليها المري جت مسمؾ التعميـ وهػو جػت ، أداي هذ  المهمة

                                                           

 241ص.، مصذر ضابق، ػلم االجتماع الطٍاضً، ( د. إحطان محمذ الحطه1)
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ريػة مػف  ياتػه ينكػب ج ت هذ  المر مة ال ساسػة والجوه، ريي  العمر وريعاف الاياب
 مف تنمية ذاته وتطػوير ال ػيته واسػتقهلية جكػر  ي عػؿ تػةثير منػاها الدراسػة التػت 
تعمػػػؿ  مػػػف تسػػػويؽ ا جكػػػار وتػػػرويا الميػػػادئ التػػػت تمثػػػؿ ثقاجػػػة المجتمػػػ  و لػػػارة 

تمػارس وظي ػة ج نهػا  جالهيسات التعميمية يما لهػا مػف سػطوة ناجػذة  مػف الطميػة، ا مة
د ميػػادئ الترييػػة الوطنيػػة التػػت تجسػػد م ػػور التثقيػػؼ السياسػػت تعمػػيـ الجيػػؿ ال ػػا 

والػػػػذي تػػػػدور  ولػػػػه تطييػػػػ  هػػػػذا الجيػػػػؿ  مػػػػف كي يػػػػة الماػػػػاركة ال ا مػػػػة جػػػػت ال يػػػػاة 
، السياسية يما يلدـ مسػيرة المجتمػ  ن ػو النهلػة والتقػدـ والمسػتقيؿ الماػرؽ الوا ػد

ف مثػػػػؿ هػػػػػذ  الماػػػػاركة ا يمكػػػػػف أف تػػػػػرو النػػػػور إا مػػػػػف لػػػػهؿ ال  هػػػػػـ ال ػػػػػ ي  وا 
 .واإلدراؾ الوا ت لدورهـ جت  ياة أمتهـ وأوطانهـ

ومف ا مور التت يات مف المت ػؽ  ميهػا هػت الػدور ال يػوي الػذي ياتػت تمعيػه 
الهيسات التريوية والتعميمية جت إ داد جيػؿ مسػم  يػالعمـ والثقاجػة وال كػر السػديد يػديام 

نتهػػػػػػمػػػػػػف ريػػػػػػاض ا ط ػػػػػػاؿ ومػػػػػػرورام يالمػػػػػػدارس اايتداسيػػػػػػة والث يالمعاهػػػػػػد ايم انويػػػػػػة وا 
والجامعػػات التػػت تقػػوـ يعمميػػة التنػػوير الثقػػاجت و ػػقؿ المواهػػب والمهػػارات واكتسػػاب 

جلػػػهم  ػػػف دورهػػػا جػػػت تنميػػػة وتطػػػوير الماػػػا ر الوطنيػػػة ، الليػػػرات العمميػػػة والتقنيػػػة
ومتايعة الاؤوف السياسية وتكويف اوراي النالجة  وؿ المساسؿ وا  داث السياسية 

و ػد أثيتػت دراسػات ألػرو  ػف ،  مف السا ة الم مية واا ميميػة والدوليػة التت تجري
الترايطات الهامة ييف التريية والتعميـ وييف الو ت ال كري والسياست والطيقػت لألجػراد 
 يػث تيػػيف ياػػكؿ ا يقيػؿ الاػػؾ مػػا لمترييػػة والتعمػيـ مػػف أثػػر يػالغ جػػت يمػػورة الموا ػػؼ 

ف كانت يدرجات مت اوتةوااتجاهات ذات الطاي  السياست وال  . (1) زيت وا 
وا يمكػػػػػػف تجػػػػػػاوز  قيقػػػػػػة م ادهػػػػػػا وهػػػػػػت أف جػػػػػػت أو ػػػػػػات الهػػػػػػزات السياسػػػػػػية  

واانقهيات العسػكرية وتغيػر أنظمػة ال كػـ نجػد أف كػؿ نظػاـ سياسػت جديػد اسػتطاع 
أف يقػػيض  مػػف مقاليػػد السػػمطة نجػػد أنػػه ا يتػػوانف جػػت ترسػػيخ ميػػادئ تريويػػة وجكريػػة 

تقيػػؿ إلػػف  والتػػت تتاػػكؿ يمقتلػػاها  قػػوؿ المػػواطنيف ياػػكؿ تػػدجعهـلػػدو الػػرأي العػػاـ 
                                                           

)1) Gabriel Almond and Sydney verba: The Civic Culture ،Little Brown ،

Boston ،1989 ،p. 315- 324 . 
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النظاـ السياست الجديد كونه يدرؾ أف دور المؤسسة التريوية والتعميمية هو دور جت 
 . (1) اية اللطورة  مف م اهيـ و يـ وأجكار الجيؿ الجديد السياسية وال زيية

يويػة والتعميميػة التػت القوؿ مما تقػدـ أف المؤسسػات والمعاهػد التر إلف  نلمص 
تعػػت مسػػؤوليتها وواجيهػػا الممقػػف  مػػف  اتقهػػا ا تػػةلوا جهػػدام جػػت لمػػؽ ثقاجػػة ر ػػينة 

كمػا تسػاهـ هػذ  ، جلػاي التقػدـإلػف  ومت لرة جت العيور يالمجتم  مف ريقة التلمؼ
المؤسسػػات والمعاهػػد  مػػف رجػػ  الػػو ت الثقػػاجت والسياسػػت  ينػػاي المجتمػػ  مػػف أجػػؿ 

وال ػػرص  مػػف تمتػػيف أوا ػػر الثقػػة يػػيف الجميػػ  ممػػا يمهػػد ، رارتعزيػػز  الػػة ااسػػتق
وا ي وتنػػا أف ، الطريػؽ ن ػو لمػؽ منػاخ سياسػت مينػت  مػف أسػاس جكػرة  يػوؿ اولػر

جهػت ذو تػةثير لطيػػر ، نغ ػؿ ال ػية المعمػـ والمػدرس جػت ن ػوس التهميػذ والطػهب
إلػف  ـ ينظػروفجهػ، جت ن وسهـ ولها اليد الطولف جت  نا ة أجكارهـ وأدلجة  قػولهـ

معمميهـ ومدرسيهـ  مف أنهـ أناس ممهميف لهـ جت  ياتهـ يقت ػوف لطػاهـ ويقتػدوف 
إلػف  كما ينيغت االت ات، يسموكهـ يا تيار  يمثؿ اانموذج الذي يجب أف ي تذو يه

الػػدور الػػذي تلػػطم  يػػه المنػػاها والمقػػررات الدراسػػية جػػت  ػػب  قػػوؿ وأجكػػار هػػؤاي 
مااف م  آيدلوجية ومنهجية المؤسسة التريوية والتعميميػة وا النااسة يالقالب الذي يت

سػػػيما إذا كانػػػت هػػػذ  اويدلوجيػػػة والمنهجيػػػة مد ومػػػة ومتينػػػاة مػػػف النظػػػاـ السياسػػػت 
ال ػػاكـ الػػذي ا ين ػػؾ يثقػػؼ الػػرأي العػػاـ  مػػف لػػرورة اايمػػاف يهػػا والتمسػػؾ يينودهػػا 

  .اع  نه ويالتالت ا م ر مف ا تنا ها وا م يص مف تينيها والدج
 : اإل هـ ووساسؿ اات اؿ ال ديثة لامسام 

يعػػد التقػػدـ العممػػت الهاسػػؿ الػػذي   ػػؿ جػػت مجػػاؿ تقنيػػة المعمومػػات ووسػػاسؿ  
اات ػػػاؿ ال ديثػػػة ألػػػ ت لمماكنػػػة اا هميػػػة مػػػف السػػػطوة التػػػت ا تقهػػػر ي يػػػث ا 
يسػػتطي  أ ػػد مػػف الو ػػوؼ يوجههػػا جػػت التػػةثير المنقطػػ  النظيػػر الػػذي تمارسػػه  مػػف 
 قػػػػوؿ وأجكػػػػار النػػػػاس يملتمػػػػؼ ماػػػػاريهـ واتجاهػػػػاتهـ وأ مػػػػارهـ يمػػػػا جػػػػيهـ الػػػػنشي 

                                                           

، القواٌرل، مكتعوة األوجلوُ المصورٌة، الجوس  الخواوً، ػلم االجتماع َمذارضً، ( د. مصل ى الخشا 1)

 322ص، 2000
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ال غير الػذي يعػد ال سػة ا كثػر تػةثرا يهػا أكثػر مػف  يػرهـ يسػيب لػعؼ ممكػة النقػد 
لديهـ ولعؼ  درتهـ جت التمييز ما يػيف هػو لػار ومػا هػو نػاج  لمػا تيثػه مػف مػواد 

مة جت التةثير هو ا ترانها يال وت ومما يجعؿ لهذ  الوساسؿ  ظ، إ همية وا  هنية
ويػذلؾ جهػت تعمػؿ  مػف ، وال ورة معام جلهم  ف ذلؾ هو طوؿ جترة المكوث أمامها

تنميػػػػة القػػػػوو الذهنيػػػػة والعقميػػػػة والسػػػػيكولوجية لمسػػػػتلدميها جػػػػت ملتمػػػػؼ ااتجاهػػػػات 
أف الط ػػرة الهاسمػػة إلػػف  كمػػا يجػػب اااػػارة، السػػميية واايجاييػػة  نهػػا سػػهح ذو  ػػديف

تػػت   ػػمت جػػت هػػذا المجػػاؿ جعمػػت مػػف العػػالـ المترامػػت ا طػػراؼ  يػػارة  ػػف  ريػػة ال
 غيرة ي مكاف كؿ جرد جيها أف يطم   ف كثػب  مػف كػؿ مػا يجػري جيهػا مػف أ ػداث 

وأف يػػػػؤثر ويتػػػػةثر جيهػػػػا لػػػػذلؾ جهػػػػت ألػػػػ ت كالسػػػػيؼ المسػػػػمط الػػػػذي ا ، أوا يػػػػةوؿ
مػػػف أف الماكنػػػة وا يلتمػػػؼ اثنػػػاف ، يسػػػتطي  أي اػػػلص مػػػف الت ػػػرر مػػػف سػػػيطرته

 يػػر ميااػػرة جػػت أو  اا هميػػة تػػؤثر  مػػف اوراي والموا ػػؼ السياسػػة ي ػػورة ميااػػرة
تغييػػػػر الموا ػػػػؼ والميػػػػوؿ وااتجاهػػػػات التػػػػت ي ممهػػػػا أينػػػػاي المجتمػػػػ  أزاي أو  تػػػػد يـ

القلايا وا مور السياسية واا ت ادية وااجتما ية واايدلوجية التػت تهمهػـ اػريطة 
يػػػػػث و ػػػػػرض منػػػػػاها وجعاليػػػػػات تػػػػػتهسـ مػػػػػ  طييعػػػػػة ا جكػػػػػار  يػػػػػاـ هػػػػػذ  الوسػػػػػاسؿ ي

واػػػػػريطة  يػػػػػاـ اجهػػػػػزة ، والممارسػػػػػات المطمػػػػػوب ترسػػػػػيلها وناػػػػػرها يػػػػػيف الجمػػػػػاهير
و طا ػػات المجتمػػ  ا لػػرو يتةييػػد وتعزيػػز مثػػؿ هػػذ  ا جكػػار والممارسػػات مػػف هػػذ  
ال قيقػػػة يجػػػب  مػػػف المسػػػؤوليف ااهتمػػػاـ ييػػػراما وأناػػػطة وسػػػاسؿ اا ػػػهـ والسػػػيطرة 

لػػذلؾ ا  ػػرو ، (1) ميهػػا يطريقػػة تػػؤمف ا ػػداث التغييػػر المناػػود جػػت اوراي والموا ػػؼ
مػػػف توظػػػؼ الػػػنظـ السياسػػػية القايلػػػة  مػػػف السػػػمطة وال ركػػػات والتيػػػارات وا  ػػػزاب 
السياسػية التػت تتينػف ايدلوجيػة  زييػة معينػة مػا و ػؿ إليػه العمػـ ال ػديث جػت مجػػاؿ 

يـ وا جكػػار السياسػػية مػػف أجػػؿ الكسػػب موا ػػ  التوا ػػؿ ااجتمػػا ت جػػت ناػػر الم ػػاه
رساي  وا د وتقاليد و يـ تتهيـ م  روح الع ر وسياؽ  والتثقيؼ ال زيت ل ال ها وا 
التطػػػػور ن ػػػػو إ امػػػػة وتةسػػػػيس منظومػػػػة سياسػػػػية و زييػػػػة لهػػػػا القػػػػدرة والمنا ػػػػة جػػػػت 

                                                           

 113ص.، مصذر ضابق، ػلم االجتماع الطٍاضً، ( د. احطان محمذ الحطه1)
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 الت  يف مف القيـ الثقاجية الهدامة ومواجهة النز ات الرجعيػة واانعزاليػة التػت تقػؼ
ويهذا يكوف المواطف  مػف مسػتوو  ػاؿ مػف الػو ت ، وراسها يعض الجهات المايوهة

يا مور السياسػية ويقػوـ يػدور جعػاؿ جيهػا ومػف ثػـ يػؤثر جػت الماػهد السياسػت يطػرؽ 
وأاكاؿ و ور ملتم ة كالمساهمة ال عالة جت اانتلايات والمظاهرات واا تجاجات 

سياسػت مػف لػهؿ العلػوية جػت  ػزب جلػهم  ػف ممارسػة الناػاط ال، واا ت امات
 .جما ة لغط أو  سياست

لػػػـ  ػػػدد أكيػػػر مػػػف إلػػػف  و مػػػف لػػػوي ذلػػػؾ تسػػػعف أ مػػػب ا  ػػػزاب السياسػػػية
ا جػػراد جػػت  لػػويتها وتيػػذؿ أكيػػر جهػػد ممكػػف جػػت التةييػػد الاػػعيت لهػػا  مػػف نطػػاؽ 
واسػػ  مػػف لػػهؿ يوايػػة وسػػاسؿ اات ػػاؿ ال ديثػػة  ػػف طريػػؽ ناػػر ميادسهػػا وأجكارهػػا 

ن ػػرة لهػػا و سػػؿ أدمغػػة النااػػسة يمػػا يتواجػػؽ مػػ  آيػػدلوجيتها و قاسػػدها يعيػػدام و اػػد ال
 ف إتياع الوساسؿ التقميدية التت أل ت جزيام مف المالت  نها لـ تعد تنسجـ مػ  

يػػػؿ يمكػػػف القػػػوؿ أف أي تنظػػػيـ  زيػػػت ا ، روح الع ػػػر ومتطميػػػات المر مػػػة ال اليػػػة
تطي  مف أف ي قؽ أهداجه السياسػية لف يسج نه  يوظؼ هذ  التقنية يالاكؿ المطموب

وأف تكػػوف لػػه  ا ػػدة جماهيريػػة يسػػتطي  أف يتسػػيد مػػف لهلهػػا ال يػػاة السياسػػية التػػت 
 سدة ال كـإلف  تؤهمه لمو وؿ

 املبحث الثبلث  
 أمنبط التنشئت السيبسيت وعالقتهب ببالنتمبء احلزبي  
 تمهيد: 
تهتـ يالجذور الال ػية  هناؾ أكثر مف نمط لعممية التناسة السياسية لكونها 

جال يػػػػاة السياسػػػػية م عمػػػػة ، والسسػػػػيولوجية لمتوجهػػػػات السياسػػػػية لألجػػػػراد والجما ػػػػات
، يال يوية والديناميكية مف  يث اارتياطات والماا ر والػدواج  الذاتيػة والمولػو ية

جلػػهم  ػػف كونهػػا تمثػػؿ  مميػػة تو ػػيؿ لمثقاجػػة ال زييػػة ومػػدلهم ل هػػـ وجهػػات النظػػر 
و ػػػف طريقهػػػا يكتسػػػب المػػػري الكثيػػػر مػػػف الليػػػرات ، لمتعمقػػػة يهػػػذا الجانػػػبالملتم ػػػة ا

ويػذلؾ تكتمػؿ  مميػة النلػوج السياسػت لػه مػف ، والتجارب التت تنير ي ر  وي يرته
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لػػهؿ تجػػاوز الكثيػػر مػػف العثػػرات والعقيػػات التػػت مػػر يهػػا طيمػػة جتػػرة  ياتػػه وا سػػيما 
  .التت تتعمؽ يجوانيها السياسية وال زيية

نػػاوؿ ياػػتٍي مػػف الت  ػػيؿ جيمػػا يلػػص أهػػـ أنمػػاط مولػػوع دراسػػتنا وسػػوؼ نت
 وهت  مف الن و اوتت:

 املطلب األول 
 التنشئت السيبسيت املببشرة 

الموا ػػؼ والميػػوؿ إلػػف  إف هػػذا الػػنمط مػػف التناػػسة ياػػير ياػػكؿ والػػ  وجمػػت
وهػت يػذلؾ ، وااتجاهات التت ي راد نقمها وهت ذات م توو وملموف سياسػت  ػرؼ

جالتيار ال رد ويدلوجية  زيية معينة وتنظيـ سياسػت ، ممية مق ودة وظاهرةتكوف  
م ػػػػدد يػػػػتـ مػػػػف لػػػػهؿ التػػػػةثير والتعمػػػػيـ الميااػػػػر  سػػػػرته ورجا ػػػػه وثمتػػػػه والجما ػػػػات 

 وهناؾ أكثر مف  ناة يتـ مف لهلها هذا النمط مف التناسة وهت:، اللا ة يه
 التقميد والم اكاة:-1

 ػػػور الػػػتعمـ التػػػت يكتسػػػب اانسػػػاف مػػػف لػػػهؿ تعػػػد هػػػذ  العمميػػػة مػػػف أيػػػرز 
وهػػذ  العمميػػة مسػػتمرة ، ناجػػذتها المطمػػة  مػػف ملتمػػؼ أاػػكاؿ النمػػاذج السسيوسياسػػية

جالكثير مف اكتساب القػيـ ، تراجؽ  ياة اانساف منذ يواكير  ياته و تف لريؼ  مر 
والممارسػػػػات والسػػػػموكيات والمهػػػػارات التػػػػت ت ػػػػب يهػػػػذا ااتجػػػػا  تنػػػػدرج لػػػػمف هػػػػذا 

، جال غير يقمد الكيير وال قير يقمد الغنػت واايػف يقمػد أييػه والينػت تقمػد أمهػا، إلطارا
جػػالكثير مػػف المعطيػػات المتػػواجرة جػػت وا عنػػا ااجتمػػا ت الػػذي نعياػػه هػػت نتػػاج هػػذ  

وطريقػػة الػػتعمـ هػػذ  تػػتـ مػػف لػػهؿ ، العمميػػة التػػت تعػػد  طػػب الر ػػف جػػت هػػذا الجانػػب
 ػػد أو ، تكػػوف  ػػف طريػػؽ مجهػػود مق ػػود ووا ػػت طػػريقتيف ا ثالػػث لهمػػا وهمػػا ج مػػا

تكوف  ف الطريؽ الثانت وهو اا تياس يدوف و ت لمقيـ وا نماط السموكية الملتم ػة 
و ميػه جػه  رايػة أف نجػد الكثيػر مػف الت  ػيهت ااجتما يػة والثقاجيػة ، مف اولػريف

هذا المنطمؽ  ومف، والسياسية والدينية مف  ياتنا تدلؿ لمف ثنايا هاتيف الطريقتيف
نػػػرو أف السػػػموؾ السياسػػػت والممارسػػػة ال زييػػػة التػػػت يقػػػوـ يهػػػا الكيػػػار مػػػف الوالػػػديف 
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يػػدوف و ػػت جالتػػةثر أو  والمػػرييف والمعممػػيف نجػػد  ػػدا  لػػدو النااػػسة ال ػػغار يػػو ت
يا جعػػاؿ السػػموكية ذات ال ػػيغة السياسػػية لهػػا أثرهػػا اليػػالغ الػػذي ت ػػطيغ يهػػا  يػػاة 

 .ـا جياؿ جت مقتيؿ أ ماره
ومما يجعػؿ التقميػد والم اكػاة أهميػة   ػوو جػت  ياتنػا ااجتما يػة والسياسػية 
هػػػو أف هػػػذ  الظػػػاهرة تمثػػػؿ  اسػػػمام ماػػػتركام لػػػدو جميػػػ  الياػػػر ي ػػػرؼ النظػػػر  ػػػف 
، ثقاجػػاتهـ وآيػػدلوجياتهـ وهػػو جػػت جوهرهػػا اسػػتجاية جػػرد لمثيػػر ي ػػدر  ػػف جػػرد آلػػر

ويتػػدرج التقميػػد ، درجػػة التماثػػؿإلػػف  ويػػيف ااسػػتجاية والمثيػػر تاػػايه  ػػد يقػػارب يينهمػػا
، مستوو التقميد ال ػ ي إلف  أف ي ؿإلف   ند الكاسف ال ت مف مجرد إثارة اانتيا 

و ػػد دلػػت الكثيػػر مػػف ااي ػػاث والدراسػػات يهػػذ  ال ػػدد ومنهػػا دراسػػات )جػػالتيف( أف 
 .(1)التقميد يظهر ياكؿ  وي  ند النااسة أكثر مف ال سات العمرية ا لرو

كممػا ازداد النػاس  ريػام ، جـز أف التقميد يموجب ذلؾ يكوف أكثػر جعاليػةويذلؾ ن
واسػػػيما تػػػةثر ا ينػػػاي ، والت ػػػا ا جػػػا دنف رتيػػػة يقمػػػد ا  مػػػف وال ػػػغير يقمػػػد الكييػػػر

أو  اجتما يػػةأو  ياويػاي جيمػػا يعتقػػدوف مػف اجكػػار و ػػيـ ومعتقػػدات سػواي كانػػت ثقاجيػػة
هـ يمثموف  دوة  ال ة ينيغت اا تذاي يهـ سياسية  نهـ يومنوف أي ا يناي أف آياس

ف كاف هذا التةثير  د تراج     . د كيير جت الو ت الراهفإلف  جت كؿ ا  وا 
 التناسة التو عية: 2
تمثؿ ااستعدادات المستقيمية لتسمـ مراكػز وأدوار م ػددة جػت ملتمػؼ جوانػب  

الػواردة لكػؿ اػلص  ال ياة ااجتما ية والمهنية والسياسػية واا ت ػادية مػف القلػايا
جمثهم  مف ال ػعيد المهنػت نجػد ، من ب ي ترة مسيقةأو   يؿ أف يتسمـ أية مسؤولية

، أف طالب الطب ييدأ يالت كير  يؿ و ػت م ػدد جيت ػرؼ  مػف لػوي تو عػه كطييػب
 ػزب معػيف إلػف  جالػذي ينتمػت، ينس ب  مف ال ياة السياسػيةأو  وهذا ال اؿ ينطيؽ

إلػف  الينيػة الهرميػة لهػذا ال ػزب يػديام مػف القا ػدة وو ػوام  يتطم  أف يتيوأ مو عػام جػت
 .تقمد منا ب رجيعة المستوو جت  مة الهـر

                                                           

 123-122ص، 1995، القاٌرل، دار ال كر الؼربً، ػلم الى ص االجتماػً، ( د.فؤاد العًٍ الطٍذ1)
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إف التطم  ن و ت قيؽ ا منيػات هػت تػدلؿ لػمف داسػرة التلطػيط المسػتقيمت  
ولرورة التهيؤ لممهاـ جت القادـ مف ا ياـ وما تتلمنه مف تو عات تمثؿ أ همام ا 

ولكػػف ،  قيقػػة يعياػػها  مػػف أرض الوا ػػ إلػػف  جهػػدام جػػت أف ي ولهػػايػػةلوا ال ػػالـ يهػػا 
نجد أف يعض هذ  التو عات  د تكوف  يػر  ايمػة لمت قيػؽ الميػدانت ويجانػب التوجيػؽ 
ت قيقهػػا ل ػػا يها ممػػا يقػػدح جػػذوة ا مػػؿ لػػدو ال ػػرد ي يػػث تولػػد لديػػه  الػػة ال اػػؿ 

جػػػت معتػػػرؾ ال يػػػاة يهمػػػة واال ػػػاؽ هػػػذ  داجعػػػام ويار ػػػة أمػػػؿ لتجػػػاوز العثػػػرة والػػػدلوؿ 
ولكف يجب أف تكوف مثؿ هذا الػنمط مػف التناػسة تتواجػؽ والقػدرات ، ونااط مف جديد

  .واامكانيات المتا ة الذاتية سوايم  مف ال عيد ال ردي والمؤسساتت 
 : التعميـ السياست 3
ويػػػػراد يػػػػه كػػػػؿ العمميػػػػات المق ػػػػودة والملطػػػػط لهػػػػا لنقػػػػؿ الميػػػػوؿ والموا ػػػػؼ  

ا ينػػاي إلػػف  ومػػف اويػػاي، الجيػػؿ الجديػػدإلػػف  سياسػػية مػػف الجيػػؿ القػػديـوالتوجهػػات ال
وهػػذ  العمميػػة تػػتـ  ػػف طريػػؽ مؤسسػػات وم ػػادر التناػػسة ، اللمػػؼإلػػف  ومػػف السػػمؼ

الميػػادرة جػػت هػػذا جػػ ف  السياسػػية وهػػذا  مػػف النقػػيض مػػف الم اكػػاة والتناػػسة التو عيػػة
ة وليس  ف طريػؽ الاػلص النمط تةتت  ف طريؽ يواية الجهة المارجة  مف التناس

جةهميػػػة التعمػػػيـ السياسػػػت تيػػػدو والػػػ ة وجميػػػة جػػػت المجػػػاؿ ال زيػػػت ، المػػػراد تناػػػسته
وتعػػػد  مميػػػة الػػػتعمـ مػػػف الوظػػػاسؼ الهامػػػة التػػػت يؤديهػػػا النسػػػؽ ، والسػػػموؾ السياسػػػت
وهػػت تعنػػت إ ػػراز ال ػػرد  مػػف المعػػارؼ وال قػػاسؽ المطمويػػة جػػت ، التريػػوي والتعميمػػت

لػريف واسػيما إذا كػاف يعػيش جػت كنػؼ ييسػة ملػطرية سياسػيام  ممية التواجػؽ مػ  او
ميكانزمات جعالػة جػت التعػاطت معهػا ياػكؿ  ػ ي  وهػذا ا يػتـ اا مػف إلف  وي تاج

 ػٍد كييػر إلػف  هػذ  العمميػة تسػا دجػ ف  ذلؾإلف  إلاجة، لهؿ التكيؼ والتة مـ معها
   . (1) مف إكتساب الليرات مف الم يط الذي يعيش جيه ال رد

                                                           

، 2009، بغووذاد، مركووس العحووُث َالذراضوواا، ال ووع  االجتموواػً، ( د. صووعٍح ػعووذ المووىؼم أحمووذ1)
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وا تػػػةلوا ا  ػػػزاب السياسػػػية جهػػػدام مػػػف لػػػهؿ  مميػػػة التعمػػػيـ أف تعمػػػؿ  مػػػف 
جػػػذب أكيػػػر  ػػػدد ممكػػػف مػػػف المػػػواطنيف يواسػػػطة ال مػػػهت التعيويػػػة التػػػت تقػػػوـ يهػػػا 

جانيهػػا كػػت يتسػػنف لهػػا إلػػف  لمد ايػػة  جكارهػػا ويرامجهػػا اانتلاييػػة ودجعهػػـ لمماػػاركة
ذ  ا  ػػػػزاب  ػػػػف طريػػػػؽ  نواتهػػػػا وتعمػػػػؿ هػػػػ، الظ ػػػػر يػػػػال وز جػػػػت المعتػػػػرؾ اانتلػػػػايت

التعميمية  مف تاجي  ا جراد  مف المااركة جػت ااتجػا  الػذي تتينػا  وتقػوـ يالد ايػة 
أما جت و ت الهػزات السياسػية واانقهيػات العسػكرية والتغييػرات التػت تطػرأ  مػف ، له

إلػف  نظـ ال كػـ ومظػاهر السػمطة تيػرز ال اجػة جػت هػذ  ا و ػات مػف أي و ػت آلػر
تغييػػر جػػذري يػػدرؾ ز مػػاؤ  أف نظػػاـ  كمهػػـ ا يمكػػف أف أو  جيعػػد كػػؿ ثػػورة، مػػيـالتع

يثيػػػت ويقػػػوي وتتوطػػػد د اسمػػػه إا  ػػػف طريػػػؽ لػػػوف جديػػػد مػػػف التعمػػػيـ ياػػػكؿ  قػػػوؿ 
تقيػػؿ النظػػاـ الجديػػد وتةييػػد  والػػواي لػػه وال مػػاس جػػت إلػػف  المػػواطنيف يطريقػػة تػػدجعهـ

تناجس  زيت هو نتيجة هػذا اللػرب مػف أو  جمناة كؿ تداج  سياست، (1)الدجاع  نه
التناػػسة وهػػو يمثػػؿ جػػوهر ال ػػراؾ السياسػػت وال زيػػت نتيجػػة التثقيػػؼ السياسػػت الػػذي 
هػو م  ػػمة التعمػػيـ السياسػػت الػػذي ت ػػرص كػػؿ التكػػتهت والتنظيمػػات السياسػػية جػػت 

وهػػذا ا مػػر ايسػػري وا ينطيػػؽ  مػػف ، اا تمػػاد  ميػػه جػػت ناػػر آيػػدلوجيتها ال زييػػة
جالكثير مف ال كومات والسمطات ، والجهات التت تكوف لارج منظومة ال كـالدواسر 

و ػػػف طريػػػؽ مناهجهػػػا وموادهػػػا الدراسػػػية والتريويػػػة جػػػت مؤسسػػػاتها التعميميػػػة تكػػػرس 
وتوظػػػػؼ كػػػػؿ إمكانياتهػػػػا و ػػػػدراتها وطا اتهػػػػا جػػػػت هػػػػذا المجػػػػاؿ يتثقيػػػػؼ جيػػػػؿ ا مػػػػة 

لسػػمطة  مػػف  ػػعيد الدولػػة يموروثهػػا ال كػػري والسياسػػت التػػت انتهجتهػػا جػػت ممارسػػة ا
والمجتمػػػ  يعػػػد أف أثيػػػت مػػػف لػػػهؿ التطييػػػؽ العممػػػت جػػػت الوا ػػػ  السياسػػػت نجا تػػػه 

وت  ػػػػيف ا جػػػػراد مػػػػف اانػػػػزاؽ جػػػػت ترهػػػػات ا جكػػػػار ، ونجا تػػػػه كممارسػػػػة وسػػػػموؾ
   .الهدامة
 :  الليرات والتجارب -4
 ة  ياته و طار  مر  ويمارس ملتمؼيمر ال رد يم طات ملتم ة طيمة جتر  

                                                           

 . 322ص، مصذر ضابق، ػلم االجتماع َمذارضً، ( د. مصل ى الخشا 1)
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 ومراكػػػز متعػػػددة وت ػػػدث لػػػهؿ مسػػػيرتهويتيػػػوأ أدوار ، لمهػػػاـ وال عاليػػػات وا ناػػػطةا
العمريػػػة والوظي يػػػة والسياسػػػية الكثيػػػر مػػػف الو ػػػاس  و  ػػػداث التػػػت يػػػتعمـ مػػػف لهلهػػػا 
الكثيػػػر مػػػف المهػػػارات التػػػت ت ػػػقؿ مواهيػػػه ا ساسػػػية وتػػػزود  يػػػالكثير مػػػف الجوانػػػب 

ويتػراكـ الليػرات يػزداد ، ملتمػؼ ا ناػطة العممية والتطييقية مف لهؿ المااركة جػت
ر ػيد  مػػف  يػػث الك ػاية وتجػػاوز ا لطػػاي وتعزيػػز الموا ػؼ اايجاييػػة وا سػػيما جػػت 
ال يػاة السياسػػية وال زييػة التػػت يسػت اد منهػػا المػري الماػػارؾ جػت أناػػطتها ول و ػػام 

ولػه  العمؿ السياست منها  مف وجه الت ديد ولديػه اهتمامػات جكريػة وميػوؿ أيدلوجيػة
ت قيقهػػا  ػػف طريػػؽ تسػػمـ مراكػػز القػػوة والن ػػوذ جػػت الينػػاي إلػػف  أهػػداؼ و ايػػات يتطمػػ 

 .الهرمت لممؤسسات السياسية والكيانات ال زيية التت ينتمت إليها
و مػػػػف لػػػػوي ذلػػػػؾ يتلػػػػػ  ياػػػػكؿ ا يػػػػدع مجػػػػاام لماػػػػػؾ يػػػػةف هػػػػذ  الليػػػػػرات 

وذلػػػؾ نجػػػد أف ، يةوالتجػػػارب تعػػػد أداة مهمػػػة وركيػػػزة أساسػػػية لعمميػػػة التناػػػسة السياسػػػ
ا  ػػػزاب العريقػػػة تمتمػػػؾ مػػػف الليػػػرة والك ػػػاية الجيػػػدة ممػػػا يجعمهػػػا مػػػؤثرة جػػػت ال يػػػاة 

لكونهػػػا تجيػػػد المعيػػػة الديمقراطيػػػة وتػػػتقف  وا ػػػدها ، السياسػػػية جػػػت دولهػػػا ومجتمعاتهػػػا
وأ ولها ي يث تجعمها  ػادرة  مػف اكتسػاح السػياؽ اانتلػايت  نػدما تكػوف المناجسػة 

جلػػهم ، ويػػيف  ريماتهػػا مػػف ا  ػػزاب ا لػػرو واسػػيما ال تيػػة منهػػا مػػف أاػػدها يينهػػا 
جانيهػا ولا ػة إذا كػاف ا ليػر  ػد إلػف   ف دورها المؤثر جت استقطاب الػرأي العػاـ

مثػػػػؿ هػػػػذ  جػػػػ ف  ليػػػػر تةريلهػػػػا وم ػػػػدا يتها وك اياتهػػػػا جػػػػت إدارة مجتمعاتهػػػػا ويػػػػذلؾ
هػػداجها وتطمعاتهػػا ا  ػػزاب سػػوؼ تكػػوف لهػػا  ا ػػدة جماهيريػػة  ريلػػة تؤيػػدها جػػت أ

  .وموا  ها الملتم ة جت ال ياة السياسية

 املطلب الثبني 
 األمنبط غري املببشرة للتنشئت السيبسيت  

 توطسة:
االػػػتهط مػػػ  ينػػػت جنسػػػه ومػػػف إلػػػف  يمػػػا أف اإلنسػػػاف كػػػاسف اجتمػػػا ت يميػػػؿ 

تػه يكتسب الكثير مف رؤا  ال كرية و نا اج نه  لهؿ منااطه وجعالياته التت يمارسها
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اايدلوجيػػػػػػة ويػػػػػػتعمـ ملتمػػػػػػؼ اللػػػػػػروب والنمػػػػػػاذج السػػػػػػموكية  ػػػػػػف طريػػػػػػؽ  ه اتػػػػػػه 
جااتجاهػػات والقػػيـ الثقاجيػػة وااجتما يػػة والسياسػػية التػػت يقتيسػػها ال ػػرد ، ااجتما يػػة

 يػػر م طػػات العمػػر الملتم ػػة ا يػػد وأف ت ػػدد معػػالـ لارطػػة التناػػسة السياسػػية لػػه 
 مػف يعػض الجوانػب التػت ي ػدث مػف  اللػوي نسػمطوس، ال زييػةوتعيف إطػار ثقاجتػه 

 لهلها هذا النمط مف هذ  التناسة وهت كما يةتت:
 اانتقاؿ الذاتت لمتوجهات السياسية: 1

يقػػوـ كػػؿ جػػرد واسػػيما جػػت مر مػػة ط ولتػػه يالتوا ػػؿ مػػ   ػػدد  يػػر  ميػػؿ مػػف 
، السػػمطات  يػػر السياسػػية كالسػػمطة ا يويػػة جػػت الييػػت وسػػمطة المعمػػـ جػػت المدرسػػة

ذا التوا ػػػؿ سػػػوؼ يولػػػد لديػػػه  الػػػة مػػػف اادراؾ لمييسػػػة السياسػػػية ورمػػػوز السػػػمطة وهػػػ
ا  اسػػيس والماػػا ر التػػت واكيػػت  ياتػػه ونماهػػا جػػت  يقوـ ينقػػؿسػػج نػػه  ويػػذلؾ، جيهػػا

هػذ  جػ ف  و ميػه، العالـ السياست الموجود مف  ولػهإلف  ال يته منذ يدايات  ياته
عد مر مة م  مية ومؤثرة جػت اتجاهاتػه وميولػه ت المر مة اانتقالية مف  ياة اانساف

 .السياسية التت هت نتاج ثقاجة مجتمعه 
جالقوا ػػد ا ساسػػية ومػػا تنطػػوي  ميػػه مػػف مهػػارات وتجػػارب وليػػرات يتعممهػػا  

اانسػػػاف منػػػذ ناػػػةته و تػػػف يمو ػػػه سػػػف النلػػػا وااكتمػػػاؿ يػػػديام مػػػف ييستػػػه ا سػػػرية 
نتهػ السػمطات جػت إلػف  عػه الم مػت  ػوؿ نظرتػهيمجتمايم ومرورام يالمؤسسػة التريويػة وا 

مػػػف لػػػهؿ تيمػػػور ، ملتمػػػؼ هػػػذ  الييسػػػات ايػػػد أف يسػػػقطها  مػػػف مجتمعػػػه السياسػػػت
يعػػػض ا جكػػػار والػػػرؤو وااتجاهػػػات التػػػت كانػػػت نتػػػاج ت ا ػػػؿ وملػػػاض  ياتػػػه جػػػت 

الييسػػػػة السياسػػػػية جكػػػػؿ ا ناػػػػطة وال عاليػػػػات  يػػػػر إلػػػػف  الييسػػػػات التػػػػت سػػػػيقت إنتقالػػػػه
إلػػف  مارسػػها لػػارج المعيػػة هػػت تعػػد ي ػػد ذاتهػػا تمهيػػد ويوايػػة ل نتقػػاؿالسياسػػية التػػت ي

  . (1) الـ السياسة

                                                           

(1  ( Gabriel Almond (A F unction Approach to Comparative Politics) in 

Gabriel Almond and James Coleman (eds) The Politics of the Developing 

Areas princeeton University Press ،1960) ،P. 28  .  



   (0202لعام )ا(/33(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

29 

جػػالمري الػػذي يلػػوض  مػػار تجريػػة ال يػػاة يمػػا جيهػػا اػػقها السياسػػت ا يػػد أف  
ااتجػػا  الػػذي يتواجػػؽ ومنهجػػه السياسػػت ومعتقداتػػه إلػػف  ت ػػوغ جكػػر  المػػؤدلا جيميػػؿ

ل ػػية وموهيتػػه الذاتيػػة جػػت التعػػاطت مػػ  ال زييػػة و ػػف طريقهػػا يكتسػػب مهارتػػه الا
ملتمؼ ا  ػداث التػت ت ػدث جػت الوا ػ  السياسػت يال كمػة المطمويػة التػت يمكػف أف 
تستو ب جمي  الطارسات مف الوا عات يةناة و ير يستطي  مػف لهلهػا أف يسػتدرؾ 
اله وات ويقيؿ العثرات ويتجاوز الثغرات ياكؿ تمكنه مف أف يقؼ  مف رجميه  ميام 

ام أمػػاـ الريػػاح العاتيػػة لمل ػػوـ التػػت تريػػد أف تنػػاؿ مػػف  زيمتػػه وتطمػػ  أف تيػػث  ويػػ
روح اانكسػػػػار والهزيمػػػػة جػػػػت ذاتػػػػه يػػػػدؿ روح المواجهػػػػة والمطاولػػػػة جػػػػت  ػػػػرارة ن سػػػػه 
جالثيات  مف الميادئ والدجاع المستميت  نها والتل ية مف أجمها يكؿ  اؿ ون يس 

لمقػػاييس و ػدؽ مػف  ػػاؿ مػف  ػػير سػتكوف الغميػة لمػػف هػـ مػف تنطيػػؽ  مػيهـ هػذ  ا
 .ظ ر

 التدريب الميدست: 2
جعمميػػػػة نقػػػػؿ ، وهػػػػو يمثػػػػؿ أ ػػػػد وجػػػػو  التعمػػػػيـ  يػػػػر الميااػػػػر وأيػػػػرز لػػػػرويه 

جممارسػػػػة ، الجانػػػب السياسػػػػتإلػػػػف  الليػػػرات والمهػػػػارات مػػػف الجانػػػػب  يػػػػر السياسػػػت
ملتمؼ ا ناطة وال عاليات جت المجاات  ير الساسية سواي كانػت تػتـ جػت المجػاؿ 

ثيػػػػػات أو  ا ت ػػػػػاديا ااجتمػػػػػا ت أوالريالػػػػػت والقاسمػػػػػة  مػػػػػف التنػػػػػاجس وال ػػػػػراع وا 
كمهػا تنػدرج لػمف لانػة ااسػتعداد ا ولػت لمػدلوؿ جػت ، الجدارة وت قيػؽ الظ ػر جيهػا

معترؾ ال ياة السياسية وللػـ العمػؿ الساسػت مػف أجػؿ ت قيػؽ ا هػداؼ الال ػية 
وتقيػؿ اللسػارة وممارسػة العلػوية جػتعمـ  ػيـ ال ػوز والنجػاح ، ذات ال يغة السياسػية

ياػػػػػكؿ جا ػػػػػؿ وأداي ا دوار جػػػػػت الكيانػػػػػات والتنظيمػػػػػات المهنيػػػػػة والريالػػػػػية وال نيػػػػػة 
مقدمة لممارسة الم اهيـ وا جكار مف النا يػة العمميػة أو  وا كاديمية كمها تعد تمهيد

 .جت ال ياة السياسية
سػػػاف كونهػػػا تجسػػػد أهميػػػة التػػػدريب الميػػػدست جػػػت  يػػػاة اانإلػػػف  وايػػػد أف ناػػػير

مدو  درته  مف استيعاب ملتمؼ الظروؼ والتعامػؿ معهػا يوا عيػة و قهنيػة ي ػورة 
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مػراس إلػف  إ ناي مسػيرته ال ياتيػة يمػا جيهػا الاػؽ السياسػت الػذي ي تػاجإلف  ت لت
وليرة جت التعػاطت مػ  الو ػاس  والمسػتجدات يطريقػة تتسػـ يالنلػوج ال كػري وال نكػة 

، ينتػػػػاسا إيجاييػػػػة ت ػػػػب جػػػػت نهايػػػػة المطػػػػاؼ ل ػػػػال ه المطمويػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ اللػػػػروج
ج يجػػػػاد   وا ػػػػد المعيػػػػة السياسػػػػية ا يػػػػد منهػػػػا مػػػػف أجػػػػؿ ت قيػػػػؽ النجػػػػاح جػػػػت العمػػػػؿ 

كمػػػػا أف تهجػػػػت ا لطػػػػاي وتجػػػػاوز السػػػػمييات وألػػػػذ العيػػػػرة والعظػػػػة منهػػػػا ، السياسػػػػت
وتةاػػير نقػػاط القػػوة واللػػعؼ كمهػػا تنػػدرج لػػمف زيػػادة ر ػػيد ك ػػاية ال ػػرد جػػت إدارة 

 .ير مياار أو  ملتمؼ المم ات المتعمقة ي ياته السياسية ياكؿ مياار
الجمػا ت ا يمكػف أف تػةتت مػف أو  إف ارت اع مستوو الك اية والنجػاح ال ػردي

يػػؿ أف ذلػػؾ سػػيكوف م  ػػمة  مػػؿ ملػػنت واػػاؽ ، جػػراغ كمػػا معػػروؼ لػػدو الجميػػ 
ة منهػا  مػف ا هػداؼ المتولػاإلػف  تتلممه الكثير مف الم ا ب  تف يمكف الو وؿ

 . (1) عيد النااط السياست وال زيت
 مػػف أيػػرز وجػػو  المنػػاج  الم جنػػاة جػػت مثػػؿ هكػػذا تػػدريب  تمػػام سػػيؤديجػػ ف  لػػذا 

نتػاسا إلػف  أية مراهقػة سياسػية ريمػا سػتؤديأو  تجاوز كؿ ت رؼ  ير مدروسإلف 
 اإلجػػرازات المترتيػػة  ميهػػاأو  ا ي مػػد  قياهػػا مػػف  يػػث التػػدا يات المتمللػػة  نهػػا

الكيانػػػات والتػػػت  ػػػد أو  والتػػػت سػػػتكوف لػػػرييتها ياهلػػػه سػػػوايم  مػػػف مسػػػتوو ا جػػػراد
مػػػػػا يترتػػػػب  ميػػػػه مػػػػػف تراجػػػػ  جػػػػت التةييػػػػػد أو  تتمثػػػػؿ جػػػػت لسػػػػػارة السػػػػياؽ السياسػػػػت

وجقػداف جميػ  أوراؽ القػوة ، ذاؾأو  الجماهيري وان سار لمن وذ لهذا التنظيـ السياسػت
ف النهايػػة ملييػػة ل مػػاؿ و ندسػػٍذ تػػذهب جػػت معتػػرؾ المناجسػػة ال زييػػة ويالتػػالت سػػتكو 

  .جمي  ا  هـ جت الظ ر يالسمطة والن وذ أدراج الرياح
 ثالثام التعميـ:

إف مػػػػا يتعممػػػػه المػػػػري جػػػػت ال يػػػػاة ااجتما يػػػػة يملتمػػػػؼ منا يهػػػػا ومنااػػػػطها  
جتكػػػػويف وينػػػػاي ، المتعػػػػددة يمكػػػػف أف ينسػػػػ ب ذلػػػػؾ  مػػػػف ال يػػػػاة السياسػػػػية ا م الػػػػة

                                                           

، 2002بىغوووازي ، مىشوووُر جامؼوووة قوووار ٌوووُوص، التىشووواة الطٍاضوووٍة، ( رٌتشوووارد داَضوووه َآخووورَن1)

 . 139 -133ص
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يه مف ميادئ وأجكار تػتـ جػت وسػط الثقاجػات ال ر يػة والجما ػات الال ية وما تتار 
الجما ػػة الثانيػػة إلػػف  ال يػػاة السياسػػية  يػػث ينظػػر المػػريإلػػف  ا وليػػة ومػػف ثػػـ تنتقػػؿ

تاػكيؿ الػذات السياسػية تمػر  يػؿ جػ ف  لػذا، يمنظار ا ولف  مف لوي  ا دة التعمػيـ
ومعتقػػدات ومعػػايير جػػت كػػؿ اػػتي يالمنظومػػة القيميػػة ومػػا تنطػػوي  ميػػه مػػف أ ػػراؼ 

المجتمعات الم مية ومنها يتـ تعمـ هػذ  الػذات ثقاجتهػا و مػف لػوسها تتاػكؿ موا  هػا 
اايجايية مف ملتمػؼ القلػايا ال ياتيػة  مػف  ػٍد سػواي أو  وتتيمور اتجاهاتها السميية

 .ال ياة السياسيةإلف  و ف طريقها تتـ  ممية التعميـ مف ال ياة ااجتما ية
ا جكػػػار والمعتقػػػدات والت ػػػورات التػػػت يتعممهػػػا ال ػػػرد منػػػذ ناػػػةته جالميػػػادئ و  

ا ولف ا يد وأف ت ي  جزي ا يتجزأ مػف ال ػيته ممػا يجعمػه ي كػـ  مػف ملتمػؼ 
الموا ؼ ذات الطاي  السياست التت يمر يهػا  يػر سػنت  مػر  وجقػّا لمنظػور  نا ػر 

امينها منػػػذ يػػػاكورة ومكونػػات الثقاجػػػة ااجتما يػػة التػػػت درج  مػػػف تعمػػـ ميادسهػػػا وملػػ
  . ياته والتت تاكؿ جزيام ا يتجزأ مف يناي ذاته وتكامؿ ال يته

القوؿ مما تقدـ يةف الثقاجة العامة التت أكتسيها المري جت مجتمعه إلف  نلمص
الم مت تعد المرجعية ا ساسية التت تمثؿ اإلطار العػاـ التػت يػتـ ال كػـ  ميهػا  مػف 

لسػػيب ، لتػػت يمػػر يهػػا يمػػا جيهػػا ذات الاػػةف السياسػػتالكثيػػر مػػف الموا ػػؼ ال ياتيػػة ا
يسيط جدا وهو أف ما يتاريه منذ نعومة أظاجر  ومقتيؿ  مػر  تيقػف مهزمػة لػه  تػف 
جت أوالر  ياته يكاجة اتجاهاتهػا السػميية واايجاييػة  مػف  ػد سػواي وي ػرؼ النظػر 

لهػػػػا   مػػػا إذا كانػػػػت ا  كػػػػاـ التػػػػت ي ػػػػدرها  ػػػػاسية أـ لاطسػػػػة  نػػػػه ألػػػػ ف أسػػػػيرام 
ونػادرا  مػا نجػد أف هنػاؾ أالا ػام يعػدلوف مػف ، ومنقادام لتوجهاتها ومطوا ام لميادسهػا

تجاهػػاتهـ التػػت درجػػوا  ميهػػا منػػذ  ػػغرهـ ولػػذلؾ لػػـ يكػػف ملطسػػام  مػػوا  هـ وأجكػػارهـ وا 
مف  ػاؿ أف الػتعمـ جػت ال ػغر كػالنقش  مػف ال جػر وأمفم مػف اػبم  مػف اػتٍي اػاب 

 . ميه ومف ااب  ميه مات  ميه
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 املبحث الرابع 
 دوافع وأسبليب التنشئت السيبسيت وعالقتهب ببالنتمبء احلزبي 

 تمهيد: 
ا م الػػة اف القيػػاـ يعمميػػة التناػػسة السياسػػية ا يػػد وأف تقػػؼ لم هػػا مجمو ػػة  

مػػف الػػدواج  وهػػذ  الػػدواج  تاػػكؿ جػػت  قيقػػة أمرهػػا يوا ػػث تعػػد م ركػػات أساسػػية جػػت 
،  ػػؿ مػػا يػػيف اانسػػاف ومجتمعػػه يملتمػػؼ منا يػػهإدامػػة زلػػـ  مميػػة الت ا ػػؿ المتوا

جاانقطػػاع  ػػف مواكيػػة التطػػورات ال ا ػػمة جػػت الييسػػة ااجتما يػػة والسياسػػية يجعػػؿ 
ومػػف هنػا جػػايت هػػذ  ، المػري يعػػيش  الػة مػػف اا تػػراب ال كػري والمكػػانت  ػف وا عػػه

اليوا ث لكت تل   دام ل الة اانقطاع التت تناة جػت يعػض ا  يػاف ي عػؿ ظػروؼ 
كمػػػا أف التيػػػار ا سػػػاليب ،  ػػػاهرة تمثػػػؿ  الػػػة اسػػػتثناسية جػػػت مسػػػيرة ال ػػػرد والمجتمػػػ 

المعتمػػػػدة  ميهػػػػا جػػػػت القيػػػػاـ يتناػػػػسة سياسػػػػية ر ػػػػينة ومعتيػػػػرة مػػػػف اػػػػةنها أف ت قػػػػؽ 
ا هػػػػداؼ المرجػػػػو منهػػػػا جػػػػت اسػػػػتمالة ا جػػػػراد ن ػػػػو تيػػػػارات  زييػػػػة تعػػػػت المسػػػػؤولية 

خ سياسػت متعػاجت مػف ادراف ال ولػف التاريلية جػت ااسػهاـ اايجػايت جػت إنتػاج منػا
  .واالطراب وال راع الذي يغمؼ جت يعض ا  ياف ال ياة ال زيية 

 املطلب األول 
 دوافع التنشئت السيبسيت وأثرهب يف االنتمبء احلزبي 

هناؾ مجمو ة مف الدواج  التت تقؼ لمؼ تناسة مػف هػذا النػوع وهػذ  الػدواج  
لأللػػػػذ يهػػػػا واإللمػػػػاـ يقوا ػػػػدها ولػػػػرورة  تمثػػػػؿ مسػػػػو ات منطقيػػػػة وميػػػػررات  مميػػػػة

يمػوغ ا هػداؼ إلػف  التركيز  مف تينيهػا ك زمػة وا ػدة لمػا لهػا مػف دور جعػاؿ ي لػت
 وأيرز هذ  الدواج  هت ما يةتت:، المناودة إليها

 :  التثا ؼ :أوام 
وهػػت العمميػػة التػػت يػػتـ مػػف لهلهػػا اكتسػػاب ال ػػرد  نا ػػر المنظومػػة القيميػػة 

وهػػذ العمميػػة تػػتـ ، تػػت تاػػكؿ  نا ػػر  يويػػة جػػت ثقاجػػة المجتمػػ وتاػػرب ميادسهػػا وال
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جهػت ، جيمجرد التعػرض لهػا تلػ ف أمػرام وا عػام ا م ػيص منهػا، يطريقة أوتوماتيكية
اللػػهص مػػف سػػطوته وسػػيطرته وذلػػؾ أو  تمثػػؿ لػػغطام اجتما يػػا ا يمكػػف الت ػػرر

هػات وسػموكيات تينػت اتجاإلف  ي عؿ أثر  ال تمت جت ن وس ولماسر ا جراد جيدجعهـ
معينػػة وم ػػددة م رولػػة  مػػيهـ  سػػب لارطػػة المجتمػػ  القيميػػة والتػػت سػػوؼ تتمػػدد 
وتتعدو آثارها  مف ال ياة ااجتما ية والسياسية ي يػث تتغمػؿ جػت الهو ػت وت ػي  

نمػا هػت  ريػة نسػيية، جزيام أساسيام جت تكػوينهـ ،  ف  ريػة ا نسػاف ليسػت مطمقػة وا 
اانسػػاف سػػيكولوجيا يػػةف يتػػة مـ مػػ  ظػػروؼ المجتمػػ   هػػذ  العمميػػة تهػػتيجػػ ف  ويػػذلؾ

ف هػػذ  العمميػػة التػػت يللػػ  جيهػػا هػػت سػػايقة  مػػف ، وأولػػا ه وظروجػػه الملتم ػػة وا 
وجػػػود  وهػػػت ت ػػػرض  مػػػف كػػػؿ جػػػرد جػػػت المجتمػػػ  مجمو ػػػة مػػػف ا  مػػػاؿ وا جكػػػار 

 .الممزمة له والتت يجدها أمامه 
 ػػف طريػػؽ ل ػػاسص  وتتركػػز  مميػػة التثػػا ؼ  مػػف اكتسػػاب ال ػػرد والجما ػػة

أو  هػػػت اكتسػػػاب الثقاجػػػة يالماػػػاركة واات ػػػاؿأو ، ثقاجػػػة ألػػػرو مػػػف لػػػهؿ الت ا ػػػؿ
 مميػػة التغيػػر الثقػػاجت الػػذي يػػنجـ  ػػف اات ػػاؿ المسػػتمر يػػيف جمػػا تيف متمػػايزتيف 

ولػػػذلؾ اهػػػتـ الملت ػػػوف جػػػت هػػػذا المجػػػاؿ  مػػػف أهميػػػة دراسػػػة انتقػػػاؿ التػػػراث ، ثقاجيػػػام 
و مػف لػوي ذلػؾ أف ، (1)أو  يػر ثقاجػات متعػددة، جة الوا دةالثقاجت زمنيام دالؿ الثقا

التناسة السياسية ترتكز  مف  ممية المثا  ػة التػت  مػف التوا ػؿ والت ا ػؿ اايجػايت 
 تػػف تكػػوف الثمػػار المجنػػاة مػػف هػػذ  العمميػػة ايجاييػػة وملرجاتهػػا ت ػػب جػػت  ػػال  

 .ت قيؽ النلا ااجتما ت والسياست لهجراد والجما ات 
 الليط والت كـ:- ثانيام 

مف ا جكار الرسيسة والجوهرية جت تةريخ ال كػر ااجتمػا ت والسياسػت واسػيما 
 نػػد ا مػػـ القديمػػة هػػت جكػػرة الم اجظػػة  مػػف النظػػاـ القػػاسـ مػػف لػػهؿ السػػيطرة  مػػف 
اوليات التت تعمؿ  مػف لػيط إيقػاع ال يػاة مػا يػيف أ لػاي المجتمػ  الوا ػد ي يػث 

انسػػػاف الذاتيػػػة ياتجاهػػػات مقيولػػػة سيسػػػيولوجيا وسياسػػػيام يمكػػػف الػػػت كـ  مػػػف دواجػػػ  ا
                                                           

 14ص.، 1990، األضكىذرٌة، دار المؼرفة، قامُش ػلم االجتماع، ( د. محمذ ػا   غٍج1)
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جالم اجظػػة ‘ ي يػػث ا تكػػوف لهػػا إجػػرازات سػػميية  ميػػه و مػػف المجتمػػ  جػػت آف وا ػػد 
 مف وجود  ه ة طييعيػة يػيف ال ػرد ويػيف الهيسػة السياسػية وااجتما يػة التػت ينتمػت 

ومقتلػػػيات  الال ػػػيةالمؤامػػػة يػػػيف التطمعػػػات إلػػػف   تمػػػام سػػػوؼ ت لػػػتج نهػػػا  لهػػػا
 مميػػػة السػػػيطرة  مػػػف الوا ػػػ  جػػػت  يػػػاة ال ػػػرد المدنيػػػة جػػػ ف  و ميػػػه، الم ػػػال  العامػػػة

والسياسػػػية ت ػػػرض  ميػػػه يمػػػاذا ياػػػعرا وكيػػػؼ ي كػػػرا ومػػػاهت القوا ػػػد التػػػت ينيغػػػت 
ااسػػػتجاية كونهػػػا تكػػػوف أسػػػاس النظػػػاـ السياسػػػت جػػػت مجتمعػػػه يمػػػا ي قػػػؽ اانػػػدماج 

ة  مػػف أسػػاس التوجهػػات الثقاجيػػة والسياسػػية والػػته ـ يػػيف ا جػػراد لػػمف النظػػاـ  اسمػػ
ويػػػرو )ادوارد روس( أف هنػػػاؾ منػػػاج  ماػػػتركة  ي ، المتماثمػػػة والمتناسػػػقة والمهسمػػػة

ماروع يمكف ت قيقه يعممية التعاوف ييف مجمو ة مف ا جراد وذلؾ  ف طريؽ  رية 
جػراد ولكف  ندما تت ػد من عػة التعػاوف هػذ  يمجمو ػة مػف ا ، النااط الذي يمارسونه

وتقت ر هذ  المن عػة  مػيهـ لكػت يتمتعػوا يالعواسػد المتو عػة جاللػرورة تتطمػب ولػ  
 ػػػدود لمممارسػػػات ومػػػف يػػػيف هػػػذ  القيػػػود اللػػػغوطات الجمعيػػػة  مػػػف ا جػػػراد الػػػذيف 

إف ال ياة الجمعية الماتركة تتطمب السػيطرة  مػف ، (1)يريدوف ااجهت مف المااركة
 نػه لػيس يوسػ  التمقاسيػة أف ، ها جػت يوتقػة وا ػدةالنوازع المتعارلة وا هواي و هر 

والنظػاـ ، ت اجظ  مف تماسؾ المجتم  و مف ا لػص جػت أو ػات التاػنا ااجتمػا ت
جػػػت جػػػوهر  مجمو ػػػة  وا ػػػد ممزمػػػة تقػػػوـ يوظي ػػػة لػػػيط انػػػدماج وته ػػػـ العنا ػػػػر 

ـ يعيارة الرو إف طييعة االتزاـ تقتلت جرض الجزاي  ند ملال ػة أ كػا، المكونة له
 نه ا يوجػد مجتمػ  يػدوف  وا ػد وا  وا ػد يػدوف سػمطة التػت ، القوا د المعموؿ يها

  .تتولف ولعها لكت يعرجها يالاكؿ جمي  أ لاي الجما ة وتارؼ  مف تطييقها 
 تعمـ ا دوار: :ثالثام 

لكؿ إنساف منذ وادته ول يف مماته أدوار متعددة جت  ياته  ميه أداسها وجػؽ  
ا مػػر الػػذي ، ال  اللا ػػة والعامػة جػػت كػػؿ مر مػػة  مريػة يمػػر يهػػامػا ت تلػػيه الم ػػ

وم هػػوـ ، يتطمػػب منػػه تعمػػـ طريقػػة أداسػػه لهػػا يالاػػكؿ المطمػػوب ويال ػػورة ال ػػ ي ة

                                                           

 . 25ص، مصذر ضابق، ال ع  االجتماػً، ( د. صعٍح ػعذ المىؼم أحمذ1)
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الػػدور وجقػػام لػػذلؾ ينطػػوي  مػػف م هػػوـ االػػزاـ الواجػػب القيػػاـ يػػه  نػػه  ػػد ث يػػت مسػػيقام 
أو  يم  مػػف ال ػػعيد الػػدينتي عػػؿ القوا ػػد ااجتما يػػة المعمػػوؿ يهػػا جػػت المجتمػػ  سػػوا

السياسػػت كونػػه يتلػػمف  الػػة اانػػدماج جػػت الهيسػػة ااجتما يػػة التػػت أو  ااجتمػػا ت
وكؿ دور له  مة يةدوار وأولاع ، ت دد المنااط وال عاليات التت يتوجب القياـ يها

وأف ا دوار المتعػػػػددة التػػػػػت يقػػػػوـ يهػػػػػا ال ػػػػرد جػػػػػت مجمو ػػػػات ذات طييعػػػػػة ، ملتم ػػػػة
يػػروز مػػا يسػػمف يظػػاهرة  ػػراع ا دوار وذلػػؾ  نػػدما إلػػف   ػػد تػػؤديوأهػػداؼ ملتم ػػة 

يتعػػارض دور ال ػػػرد جػػػت مجمو ػػػة معينػػػة مػػػ  دور  جػػػت مجمو ػػػة ألػػػرو تلتمػػػؼ  ػػػف 
 ػػد إلػػف  موا ػػؼ  مقػػة وجػػت يعػػض ا  يػػافإلػػف  ا مػػر الػػذي يعػػرض ا جػػراد، ا ولػػف

 .يغمب واي  مف واي آلرأو  تكوف متنا لة ا مر الذي ي قد توازنه
، لدور هو نمط السموؾ الذي تنتظػر  الجما ػة مػف جػرد ذي مركػز معػيف جيهػاوا

وهػػو سػػموؾ يميػػز ال ػػرد  ػػف  يػػر  ممػػف ياػػغموف مراكػػز الػػرو جػػالمجتم  ينتظػػر مػػف 
والػػدور ، ومػػف الرااػػد  يػػر مػػا ينتظػػر  مػػف الط ػػؿ، الرجػػؿ  يػػر مػػا ينتظػػر  مػػف المػػرأة

وكػػػؿ دور ، ه ومهنتػػػهيلتمػػػؼ يػػػالتهؼ ثقاجػػػة المجتمػػػ  ويػػػالتهؼ سػػػف ال ػػػرد وجنسػػػ
جػػدور ، ي ػػرض  مػػف  ػػا يه أف يتسػػـ يسػػمات معينػػة وأف يتلمػػف  ػػف سػػمات ألػػرو

ويندر أف يقوـ ال ػرد العػادي يػدور وا ػد يػؿ أكثػر مػف دور ، ا ب  ير دور القالت
و ػػد ، جػػت  ياتػػه جيكػػوف الرجػػؿ إينػػام وأيػػام وزوجػػام و ػػديقام وموظ ػػام و لػػوام جػػت النػػادي

تت ػػػػارع وتتنػػػػاجر ي يػػػػث ا أو  ار يعلػػػػها مػػػػ  يعػػػػضتنسػػػػجـ متطميػػػػات هػػػػذ  ا دو 
 .  (1)يستطي  ال رد التوجيؽ يينها مما يكوف له أثر ستي جت ال يته

يينمػػػا نػػػرو اف ال ػػػػرد الػػػذي يػػػتمكف مػػػػف أف ي قػػػؽ نو ػػػام مػػػػف التػػػوازف مػػػا يػػػػيف 
 متطميات كؿ دور  مف  د  يستطي  مف أف ي قؽ  الة التكامؿ ا مر الػذي ي لػت

عد ت قيؽ النجاحإلف   ف مساهمة ال ػرد يالجما ػة التػت ، المناود  مف ملتمؼ ال  
ذا لػػـ تتعػػرض، ينطػػوي ت ػػت لواسهػػا إذا كانػػت  ويػػة راسػػلة تعػػارض أو   ػػراعإلػػف  وا 
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ت قػػػؽ ج نهػػػا  مػػػ  يعػػػض الر يػػػات العارلػػػةأو ، مػػػ  متطميػػػات المسػػػاهمات ا لػػػرو
  .إايا ام ذاتيام لم رد والجما ة  مف  د سواي

 املطلب الثبني  
 سبليب التنشئت السيبسيت وأهميتهب يف االنتمبء احلزبيأ 

 : توطسة
مػػف اجػػؿ الاػػروع يينػػاي منظومػػة تناػػسة سياسػػية  اسمػػة  مػػف أسػػس  ػػ ي ة  

و وا د سميمة جه يػد مػف ا تمػاد  زمػة مػف أسػاليب ناج ػة ت قػؽ ا هػداؼ المرجػوة 
جة  ػادرة مػف  يػر الممكػف انجػاز ييسػة سياسػية نالػج نػه  منها ويدوف هػذ  ا سػاليب

 مػػف مواكيػػة ا  ػػداث المتسػػار ة جػػت الماػػهد السياسػػت والتعػػاطت معهػػا يرؤيػػة ثا يػػة 
ويمػا أف ايدلوجيػة كػؿ  ركػة سياسػية و ػزب سياسػت تلتمػؼ مػف وا ػدة ، وجكر سديد

ا ساليب التت المعتمػدة مػف لػدف هػذ  ا  ػزاب هػت ا لػرو تلتمػؼ مػف ج ف   لرو
جيعلػػها تعػػد أسػػاليب ناج ػػة ور ػػينة ، سػػتوا ػػدة  لػػرو جػػت مسػػةلة التثقيػػؼ السيا

ف إلػف  الموا ػؼ الميدسيػة وت تقػرإلػف  واليعض اولػر منهػا ت تقػد القوا ػد ا له يػة وا 
التنظيمػات جػػت أي  ػػزب سياسػػت كممػػا كانػػت تتسػػـ يال عاليػػة وال ركيػػة والناػػاط كممػػا 

سػكاف كانت أكثػر ن ػوذام وتػةثيرام  مػف الػرأي العػاـ يمػا يقيمػه مػف  ػهت وروايػط مػ  
المجتمػػػػػ  الم مػػػػػت ويػػػػػذلؾ تكػػػػػوف هػػػػػذ  التنظيمػػػػػات أداة لمتعيسػػػػػة السياسػػػػػية والتثقيػػػػػؼ 

ييػػد أننػػا سػػوؼ نركػػز  مػػف ، (1)السياسػػت ومػػف ثػػـ التػػةثير جػػت وا ػػ  النظػػاـ السياسػػت
اإليجػاب أو  أيرز ا ساليب الااسعة ي رؼ النظػر  ػف ت ػني ها وتو ػي ها يالسػمب

 جت هذا المجاؿ وهت  مف الن و ااتت:
 ا  راي:  -ا  أو 
تمثػػؿ  الػػة اإل ػػراي مػػف أيػػرز ا سػػاليب التػػت يػػتـ التعويػػؿ  ميهػػا جػػت  مميػػة  

الكسػػب ال زيػػت وجػػؽ مقاسػػات الجهػػات السياسػػية التػػت تر اهػػا ي يػػث تسػػتو ب كاجػػة 
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المتغيػػرات الطارسػػة وتتعامػػؿ مػػ  كاجػػة المسػػتجدات يمرونػػة  اليػػة ويوا عيػػة جيػػدة لمػػا 
يػػػة يسػػػيؿ لهػػػا لعػػػاب الكثيػػػر مػػػف اليػػػا ثيف وراي تتلػػػمنه مػػػف م  ػػػزات ماديػػػة ومعنو 

المناج  الذاتية والههثيف لمؼ الم ال  الال ية ماداـ أف هذ   ريزة جطرية توجػد 
ف كانػػػت هػػػذ  الغريػػػزة تتيػػػايف مقاديرهػػػا وتةثيراتهػػػا مػػػف  جػػػت ن ػػػس كػػػؿ كػػػاسف ياػػػري وا 

ماديػة وا تةلوا يعض ا  زاب جهدام جت تقديـ  زمة مػف اامتيػازات ال، الص ولر
 ػػػ وجها مػػػف أجػػػؿ توسػػػي   ا ػػػدتها إلػػػف  والمعنويػػػة لألجػػػراد الػػػرا ييف جػػػت اانلػػػماـ

الجماهيريػػػػػة  تػػػػػف ت ػػػػػي  ر مػػػػػام  ػػػػػعيام جػػػػػت المعادلػػػػػة السياسػػػػػية و ػػػػػا ية ا وزاف 
ولكػػػف يجػػػب أف نسػػػتدرؾ أف لػػػيس كػػػؿ ا  ػػػزاب تتكػػػة ، اانتلاييػػػة مػػػف العيػػػار الثقيػػػؿ
تتينػا  ا  ػزاب  ػا ية التمويػؿ الكييػر  يػؿ  اليػام مػا،  مف هػذا ا سػموب وتمجػة إليػه

جت نار أيديولوجيتها ال كرية مف لهؿ توظيؼ الماؿ السياست جػت ت قيػؽ أجنػداتها 
 ال زيية .

و اليام ما تتجمف هذ  اإل رايات جت الو ود اانتلاييػة لممراػ يف جػت المواسػـ 
ي يب النالػب  اانتلايية التت ت مؿ الكثير مف الو ود والكهـ المعسوؿ الذي يكاد

يالتلمػػػػة الكهميػػػػة لكػػػػّف أكثػػػػر هػػػػؤاي المراػػػػ يف  اليػػػػام مػػػػا يتن ػػػػموف  ػػػػف يػػػػرامجهـ 
اانتلايية وسيتنكروف لنالييهـ وهػذا يمثػؿ أياػ  اسػتغهؿ يمكػف أف يلػرج مػف أ ييػة 

ولكف يجب استدراؾ  قيقة م ادها وهت أف  ندما تنلب ، (1)تمؾ الكيانات السياسية
ر ػػػػيد التةييػػػػد جػػػػ ف  انػػػػت مل  ػػػػة لمكسػػػػب ال زيػػػػت مميػػػػة لػػػػخ ا مػػػػواؿ التػػػػت ك

لأل ػػػزاب التػػػت تعتمػػػد مثػػػؿ هػػػذا ا سػػػموب  تمػػػام سػػػيتراج  كمػػػا أف الرهػػػاف  مػػػف هػػػذ  
اولية سوؼ يكوف رهانػام لاسػرام  مػف المػدو اليعيػد  ف اانتمػاي ال زيػت القػاسـ  مػف 

ذا كػاف ، ت قيؽ الم ال  المادية لـ ولف يكوف إنتمايم  ػميميام  ػاد ام  اإل ػراي جػت وا 
الوجػػه الثػػانت لػػه يتجسػػد يالجوانػػب جػػ ف ، جانيػػه المػػادي يمثػػؿ أ ػػد أوجػػه هػػذا اإل ػػراي

ا ج نػه  ولػذلؾ، المعنوية كال  ػوؿ  مػف المكانػة السػامية والمركػز ال زيػت المرمػوؽ
  .يقؿ أثرام وتةثيرام جت اانجذاب إليه

                                                           

 . 152ص، 2009، بٍرَا ،المؤضطة الجامؼٍة، الت لٍا الطٍاضً، (د. كلُد ٌُوان1)
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 اإلر اـ: ثانيام 
ض ا  ػػػزاب المتن ػػػذة جػػػت يمثػػػؿ هػػػذا ا سػػػموب الوجػػػه اولػػػر مػػػف سياسػػػة يعػػػ 

وهو يطييعة ال اؿ أسػموب اػاسف وجػا ا ، استمالة أجراد المجتم  جت اانلماـ إليها
يمكػػػف تجاهػػػؿ وجػػػود   نػػػه يعػػػد  قيقػػػة جػػػت الوا ػػػ  السياسػػػت تمارسػػػه  ػػػدد  يػػػر مػػػف 

 يػػث أف سياسػػة اللػػغط الن سػػت والتمػػوي  مػػف ، ا  ػػزاب جػػت يعػػض الػػدوؿ الاػػمولية
متيػػازات الماديػػة والمعنويػػة وطريقػػة التهديػػد والو يػػد يالويػػؿ ال رمػػاف مػػف ال قػػوؽ واا

والثيور لكؿ الص ا يديف يالواي التاـ لم زب واسيما إذا كاف هػذا ال ػزب  ايلػام 
تمثػػػؿ أيػػػرز المنػػػاها المعتمػػػدة جػػػت ،  مػػػف السػػػمطة ومػػػف  ػػػناع القػػػرار جػػػت المجتمػػػ 

ر يػػتـ وجػػؽ منظػػور جسياسػػة التمييػػز مػػا يػػيف اػػلص وآلػػ، أجنػػدات ا  ػػزاب الناجػػذة
 ػ وجها والػػواي لهػػا إلػػف  ا  ػزاب التػػت تتيػ  هػػذا ا سػموب تػػتـ  مػف أسػػاس اانتمػاي

 .دوف  يرها مف ا  زاب ا لرو
و اليػػػػػام مػػػػػػا نجػػػػػػد مثػػػػػػؿ هػػػػػػذا ا سػػػػػػموب اػػػػػػاسعام وراسجػػػػػػام جػػػػػػت الػػػػػػنظـ الاػػػػػػمولية 

تممػؾ والدكتاتورية التت تساوـ اعويها  مف التمت  ي قو هػا الطييعيػة ك ػؽ العمػؿ وال
له ػهـ لم ػزب  والتوظيؼ وال رية والتنقؿ والس ر مف  دمها إذا لـ يعمنوا واسهػـ وا 
ال ػػػػاكـ ونقػػػػيض ذلػػػػؾ يػػػػتـ ت ػػػػني هـ يػػػػةنهـ انػػػػاس يطعػػػػف جػػػػت واسهػػػػـ وي اػػػػكؾ جػػػػت 

لمعمػػػؿ ، إله ػػػهـ لنظػػػاـ ال كػػػـ الػػػذي يقػػػود  مثػػػؿ هػػػذا ال ػػػزب المتسػػػيد والمت ػػػدي
تيػػػ  سػػػيجعؿ الكثيػػػر مػػػف ا جػػػراد الػػػذيف إف اسػػػموب اايتػػػزاز والمسػػػاومة الم، السياسػػػت
( ولكػػف يجػػب 2)، (1)هػػذا ال ػػزب مكػػرهيف ا مػػؤمنيف يةهداجػػه وميادسػػهإلػػف  ينلػػموف

اااػػػػػػارة جػػػػػػت هػػػػػػذا المجػػػػػػاؿ أف ا  ػػػػػػزاب ال اكمػػػػػػة يمكػػػػػػف أف توسػػػػػػ  مػػػػػػف  ا ػػػػػػدتها 
الجماهيريػػة  مػػف المػػدو المنظػػور ولكػػف  مػػف المػػدو اليعيػػد ا يمكػػف أف ي كتػػب لهػػا 

أزمػػػات ونكسػػػات ت ػػػد مػػػف إلػػػف  إذا مػػػا تعرلػػػت مثػػػؿ هػػػذ  ا  ػػزاب النجػػاح واسػػػيما
مقػدرات الدولػة والمجتمػ   يػث نجػد سػر اف مػا تػن ض  نهػا ن وذها وسػيطرتها  مػف 
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جمػػوع   يػػرة مػػف النػػاس كانػػت م سػػوية  مػػف  واسمهػػا  نهػػا أ جيػػرت  مػػف اانلػػماـ 
 .إليها 

المجتمعات  الر هاب ااجتما ت( جت)وتظهر هذ  الماكمة التت ت نؼ لمف 
لنظػػػػػاـ ال ػػػػػزب الوا ػػػػػد  ذات الينػػػػػاي المت ػػػػػمب والتػػػػػت تللػػػػػ أو   يػػػػػر الديمقراطيػػػػػة

ا سرة ال اكمة التت يكػوف جيهػا ال ػرد إذا كػاف مػف  يػر المؤيػديف أو  وال اكـ ا و د
لػػػذا يكػػػوف هنػػػا ، لم سػػػة ال اكمػػػة مر ػػػودا جػػػت سػػػموكه و ديثػػػه و ه اتػػػه مػػػ  اولػػػريف

ويظؿ يمرور الو ت يعانت مف  مؽ مستمرو لوؼ ، ولهمهزومام دالميام لاس ام ممف  
 .  (1)داسـ جت مواجهته ل لريف

تيػاع سياسػة ا مػر الوا ػ   إف أسموب التمدد ال زيت وجؽ منطؽ القهر والقوة وا 
ذاؾ تعد مف ا ساليب الرلي ػة أو  جت جرض ا جندات ال سوية الليقة لهذا ال زب

س  التػػةريخ جػػت المالػػت وأ ػػداث ال الػػر وال جػػة الممجوجػػة التػػت أثيتػػت جاػػمها و ػػا
الراهف جت  ير مكاف مف الدوؿ واسيما التت تمر يمر مة الت وؿ الديمقراطت والتػت 

جالمهػػػػػاث وراي ، تعػػػػػانت مػػػػػف الط ولػػػػػة السياسػػػػػية و مػػػػػة الليػػػػػرة جػػػػػت التنػػػػػاجس ال زيػػػػػت
المكتسػػػػيات السياسػػػػية مػػػػف لػػػػدف يعػػػػض ا  ػػػػزاب دوف إدراؾ الوسػػػػاسؿ الناج ػػػػة جػػػػت 

إلػف  وؼ تكػوف لهػا ردات جعػؿ  كسػية مػف اػةنها أف تيعػث يرسػاسؿ لاطسػةيمو ها س
الجمهور  وؿ م دا يتها والتاكيؾ ينزاهتها والطعف جت أهداجها وجػديتها جػت ا لػذ 

  الػة التطػور والعيػور يػه مػف يػراثف اللػياع وال اػؿإلف  يالمجتم  مف  الة التلمؼ
 .ملتم ةل ة النجاح والظ ر جت ملتمؼ جوانب ال ياة الإلف 

وسػػػاسؿ اايتػػػزاز إلػػػف  ليػػػار توظيػػػؼ أسػػػاليب اإلكػػػرا  والتعويػػػؿإلػػػف  إف المجػػػوي
إلػف  والمناورة التت تعتمدها يعض هذ  ا  زاب هت جػت  قيقػة ا مػر أسػاليب تماثػؿ

 ٍد كيير الطػرؽ التػت تتيعهػا الجما ػات اللارجػة  مػف القػانوف جػت ت قيػؽ مػا ترمػت 
  .ايات يعيدا  ف الوساسؿ المارو ة إليه مف أهداؼ وما تتطم  إليه مف  
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ولكػػػػف ا يػػػػاـ سػػػػتثيت  قيقػػػػة دواجػػػػ  هػػػػذ  ا  ػػػػزاب المرييػػػػة والماػػػػيوهة والتػػػػت 
سػػتظهر لمػػرأي العػػاـ جػػوهر  قيػػدتها المتهاجتػػة آجػػهم أـ  ػػاجهم وسػػوؼ تتسػػا ط  نهػػا 
ا وراؽ التػػت كانػػت تسػػتريها  وراتهػػا يومػػام يعػػد آلػػر كمػػا تتسػػا ط أوراؽ الاػػجر جػػت 

   .يؼج ؿ اللر 
 : اإل ناع -ثالثام 

 ػػزب سياسػػت  مػػف التسػػويؽ أو  دأيػػت لهيػػا التياػػير جػػت كػػؿ  ركػػة سياسػػية 
 جكػػار  وأيدولوجيتػػه دالػػؿ ا وسػػاط الجماهيريػػة مػػف أجػػؿ الت اػػيد ل ػػال ه والعمػػؿ 
،  مف توسي   ا دته الاعيية لكت يكوف  لور  جػا هم ومػؤثرام جػت الماػهد السياسػت

كيػاف سياسػت مػف ت قيػؽ أهداجػه جػت التعيسػة العريلػة أو  جاذا مػا اسػتطاع أي  ػزب
 .سيل ف ر مام  عيام جت المعادلة السياسية ج نه  لمجمهور

ويقػػدر  يػػوؿ ا جػػراد ايدلوجيػػة ال ػػزب وا تنػػا هـ يسياسػػته تكػػوف مػػؤازرتهـ لػػه 
لػػذا نجػػد ، وانػػدجا هـ لمماػػاركة جػػت يرامجػػه وناػػاطاته الجماهيريػػة  مػػف نطػػاؽ واسػػ 

ب تعمػػػؿ جاهػػػدة لجػػػذب اكيػػػر  ػػدد ممكػػػف مػػػف المػػػواطنيف لهػػػا يواسػػػطة جميػػ  ا  ػػػزا
ال مػػػػهت التعيويػػػػة التػػػػت تقػػػػوـ يهػػػػا لمد ايػػػػة  جكارهػػػػا ويرامجهػػػػا اانتلاييػػػػة ودجعهػػػػـ 

  . (1)كت يتسنف لها المااركة جت ال كـ ين يب واجر، لممااركة جت   ها
مػػاف أي  ػػزب سياسػػت يسػػيب اايإلػػف  ويمكػػف ت ػػنيؼ ا جػػراد الػػذيف ينتمػػوف

يةهداجػػه والعقيػػػدة المطمقػػة يميادسػػػه ي يػػث تكػػػوف جػػزيام ا يتجػػػزأ مػػف ال ػػػياتهـ هػػػـ 
ال زييػػوف ال قيقيػػػوف الػػذيف يػػػداجعوف  نػػػه وينالػػموف مػػػف اجػػػؿ ن ػػرته مهمػػػا كانػػػت 

 . (2)الظروؼ وااتدت اللطوب
إف التعويػػػؿ  مػػػف هػػػذا ا سػػػموب يعػػػد هػػػدجام اسػػػتراتيجيام وناج ػػػام  مػػػف المػػػدو  

ف اانلػػماـ اليػػه اليعيػػد  نػػه يسػػتن د  مػػف اإليمػػاف المطمػػؽ يميػػادئ وأجكػػار ال ػػزب وا 
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 y http:wwwiraqicp.com> societ، د.ػامر صالح فً ضٍكلُجٍة االوتما  للحس  الشٍُػً (2)



   (0202لعام )ا(/33(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

41 

وتينت أجكار   وام و مػهم تعػد الػذليرة ا ساسػية التػت يسػتمد منػه ال ػزب معينػه الػذي 
لػذلؾ ا نعجػػب ، ا ين ػد جػػت مواجهػة  ػػوادي الػدهر وناسيػػات الزمػاف إذا مػػا أّلمػت يػػه

مػف اجػؿ العقيػدة السياسػية لم ػزب مف أناس أجنوا  ياتهـ ول وا يػة مف مػا يممكػوف 
، الػػذي ينتمػػوف إليػػه  نهػػـ آمنوايهػػا إيمانػػام مطمقػػام وراسػػلام ويةجكػػار  وأهداجػػه واػػعاراته

جػػا  زاب التػػت تمتمػػؾ أن ػػار  قيقيػػيف يػػداجعوف  نػػه جػػت أ مػػؾ الظػػروؼ هػػو  ػػزب 
نػػاج  يامتيػػاز يسػػتطي  أف يتسػػيد السػػا ة السياسػػية  نػػدما تعتقػػد الكثػػرة الكػػاثرة مػػف 

ينػػػػػػاي المجتمػػػػػػ  أف هػػػػػػذا ال ػػػػػػزب دوف  يػػػػػػر  هػػػػػػو المػػػػػػداج  ا وؿ  ػػػػػػف طمو اتهػػػػػػا أ
 .وم ال ها وهمومها يا جعاؿ ا يا  واؿ 

يػػؿ ، العاط ػػةأو  ال ػػزب ا يسػػيب الم ػػم ةإلػػف  إف ا اػػلاص الػػذيف يػػدلؿ
يسيب ا يماف والعقيدة واادراؾ الثا ػب  جكػار وآيدلوجيتػه ومعتقداتػه وأهداجػه ي يػث 

هػػـ ال زييػػوف ، زيام ا يتجػػزأ مػػف ذواتهػػـ وآمػػالهـ وتطمعػػاتهـ جػػت ال يػػاةتكػػوف هػػذ  جػػ
ال ػػميميوف الػػذيف ييقػػوف جػػت  ػػ وؼ ال ػػزب ويػػداجعوف  نػػه يكػػؿ  ػػاٍؿ ون ػػيس مػػف 

 . (1)أجؿ ن رته مهما كانت النتاسا
ولقػػد أثيتػػت و ػػاس  التػػةريخ السياسػػت ال ػػديث والمعا ػػر أف ا  ػػزاب الر ػػينة 

زاب التػػت يمتػػؼ  ولهػػا مؤيػػديف وأن ػػار مسػػتعديف ييػػذؿ والجماهيريػػة هػػت تمػػؾ ا  ػػ
إلػػف  الغػػالت والن ػػيس مػػف أجػػؿ الػػذود  ػػف وجودهػػا لػػد كػػؿ مػػف يتهػػددها ويعرلػػها

وهذا اإليماف نػاي  مػف القنا ػة الراسػلة  نػدهـ ، اللطر  نهـ آمنوا إيمانام مطمقام يها
سػػػػية التػػػػت ي ػػػػواييه المػػػػنها الػػػػذي التطػػػػو   ن سػػػػهـ جػػػػت الػػػػدجاع  ػػػػف العقيػػػػدة السيا

  .ال زب الذي انلموا إليهأو  يعتنقونها
جاإليمػػػاف الراسػػػخ والقنا ػػػة المطمقػػػة يميػػػدأ معػػػيف وايدلوجيػػػة م ػػػددة يعيػػػدام  ػػػف 
الم ػػال  الذاتيػػة والمنػػاج  الال ػػية لهػػو ليػػار  ػػاسب وأسػػموب راػػيد  نػػدما يعتمػػد 

نهػػا تسػػير مػػف لػػدف الهيسػػات والمكونػػات والقنػػوات المعنيػػة يعمميػػة التناػػسة السياسػػية  
 مػػف السػػكة ال ػػ ي ة جػػت إنتػػاج جيػػؿ مػػؤمف إيمانػػام راسػػلام ي كػػر سياسػػت يعينػػه ا 

                                                           

 . 163 ص، ذر ضابقمص، ػلم االجتماع الطٍاضً، ( د. احطان محمذ الحطه1)
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وذلػػؾ لسػػيب يسػػيط ، يمكػػف أف ين ػػؾ  نػػه مهمػػا طالػػت اللطػػوب وأدلهمػػت الظػػروؼ
وا ػػػد وهػػػػو أنػػػػه سػػػيكوف أكثػػػػر يقػػػػايم وأملػػػف سػػػػه ام جػػػػت مواجهػػػة التيػػػػارات ال كريػػػػة 

ور يذكر جػت السػا ة السياسػية جػت   مػة المن رجة والطارسة التت تريد أف يكوف لها د
 .مف الزمف

يمكػػػف الجػػـز أف هػػػذا ا سػػػموب يعػػػد الرهػػػاف الػػػراي  ج نػػػه  و مػػف لػػػوي مػػػا تقػػػدـ
جػالكثير مػف الموا ػؼ وا  ػداث أثيتػت ، الذي ا يمكف أف يلذؿ مف يتينا  ويعمؿ يه

ة ياكؿ ا يدع مجاا لماؾ نجا ة هذا ا سموب جت ينػاي جيػؿ يمتمػؾ منظومػة جكريػ
وسياسػػية لهػػا مكانتهػػا السػػامية والراسػػدة مػػف يػػيف المنظومػػات الموجػػودة التػػت تعػػا يهػػا 

ف الػرأي العػاـ ، السا ة السياسية جت أكثر مف مكاف جت  المنا المترامػت ا طػراؼ وا 
ف همػػه ا وؿ يطمػػ  يػػةف يوظػػؼ جميػػ   الػػذي لي ػػر ال ػػزب يا جعػػاؿ  يػػؿ ا  ػػواؿ وا 

ا م الػػة سػػوؼ يكػػوف ج نػػه  ؿ لدمػػة النػػاسإمكانياتػػه ويسػػلر جميػػ  جهػػود  مػػف أجػػ
 .ير ا مافإلف  ال زب الذي يكوف جديرام يقيادة س ينة الدولة والمجتم 
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 الخاتمة
مجمو ة مف إلف  تو ؿج نه  م طته النهاسيةإلف  يعد أف و ؿ  طار الي ث

 ااستنتاجات والتو يات وهت  مف الن و اوتت:
 الستنتاجات: :أولا 

ياسػػػػية تعػػػػد الػػػػركف الػػػػركيف جػػػػت  مميػػػػة التثقيػػػػؼ ال زيػػػػت والػػػػو ت ف التناػػػػسة السإ .1
أهميتها تةتت جت المقاـ ا وؿ ج ف  ولذلؾ، السياست والنلا ال كري  يناي الاعب

 .الذي يعوؿ  ميه جت هذا ااطار
 مػف طػرؼ م ػدد أو  إف القياـ يهذا النوع مف التناسة ليس  كرام  مف جهة معينػة .2

متعػػػددة تعمػػػؿ مػػػف أجػػػؿ يمػػػوغ الهػػػدؼ الػػػذي  يػػػؿ هػػػت مػػػف  ػػػميـ جهػػػات وأطػػػراؼ
وجػػدت مػػػف أجمػػػه جػػت تنػػػوير النااػػػسة يػػالوا   السياسػػػت الػػػذي يعياػػوف جيػػػه وكي يػػػة 

 .ت قيؽ ااستقرار السياست جت المجتم  وتثييت د اسمه 
 ػػػػد  كييػػػػر  مػػػػف مػػػػدو جا ميػػػػة إلػػػػف  إف جا ميػػػػة  مميػػػػة التناػػػػسة السياسػػػػية تعتمػػػػد .3

لمػػػػؿ ي ػػػػيب هػػػػذ  المؤسسػػػػات ا يػػػػد وأف أي جػػػػ ف  لػػػػذا، المؤسسػػػػات المعنيػػػػة يهػػػػا
 .ينعكس سميام  مف طييعة هذ  التناسة

إف ا تنػػاؽ جكػػر سياسػػت معػػيف واايمػػاف يميػػادئ وأهػػداؼ  ػػزب م ػػددة  نػػد أجػػراد  .4
المجتم  وا سيما جسة الاياب منهـ  مف وجه التل يص يعتمد يدرجة كييرة  مف 

ة التناػػسة السياسػػية وهػػذا طييعػػة العقيػػدة السياسػػية لمقػػاسميف والماػػرجيف  مػػف  مميػػ
  .ااستنتاج يثيت   ة ال رلية ا ولف لدراستنا هذ 

إف ت قيؽ ااستقرار ا منت يعتمد يدرجة كييرة  مف ااستقرار السياسػت الػذي هػو  .5
 ػػدم كييػػر  مػػف إلػػف  م تػػاح اازدهػػار اا ت ػػادي والرجػػا  ااجتمػػا ت وهػػذا يعتمػػد

إل ػػػػاؽ لػػػػرر كييػػػػر إلػػػػف  ؤديسػػػػهمة التناػػػػسة السياسػػػػية ونقػػػػيض ذلػػػػؾ سػػػػوؼ يػػػػ
 .ياستقرار الدولة وأمف المجتم  وهذا يدلؿ  مف م دا ية ال رلية الثانية لدراستنا

أو  إف طييعػػة السػػموؾ السياسػػت اايجػػايت والسػػميت  مػػف  ػػٍد سػػواي  جػػراد المجتمػػ  .6
 دم كيير  مف نوع ا سػموب المتيػ  جػت إلف  المهتميف يالاةف السياست جيه يتو ؼ
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وا سػػيما مػػف الجهػػات السياسػػية والمت ػػدية لمعمػػؿ السياسػػت والناػػاط  هػػذ  العمميػػة
 .التو يةأو  ال زيت سواي جت مجاؿ التثقيؼ

إف ما تاهد  السا ة الم ميػة مػف  ػرا ات سياسػية ومناك ػات  زييػة ومما كػات  .7
يػػػػيف ال ر ػػػػاي السياسػػػػييف يػػػػنـ  ػػػػف وجػػػػود لمػػػػؿ كييػػػػر جػػػػت أداي ووظي ػػػػة الوكػػػػاات 

أف تكػػوف الييسػػة إلػػف  ا مػػر الػػذي أجلػػف، تناػػسة السياسػػيةالمسػػؤولة  ػػف  مميػػة ال
 .وهذا يثيت   ة جرلية دراستنا الثالثة، السياسية ملطرية

إف  دد  ير  ميؿ مف ال ركات والتنظيمػات السياسػية وال زييػة  ػد مارسػت الن ػاؽ  .8
السياست والتلميؿ اا همت لمجمهور مف لهؿ الديما وجيػة التػت ا تمػدتها جػت 

ته ب يعواط ه وممارسة اللػداع لػد  والمتػاجرة يطمو اتػه لكػت تلػمف  ممية ال
 .هذ  ا  زاب الظ ر يالسمطة واليقاي  طوؿ جترة ممكنة 

 التوصيات: :ثانياا 
لػػرورة إ ػػادة تةهيػػؿ وكػػاات التناػػسة السياسػػية ياػػكؿ جا ػػؿ ومعالجػػة الماػػكهت  .1

جػػػت انتػػػاج تناػػػسة واوجػػػه اللمػػػؿ التػػػت تعػػػانت منهػػػا  تػػػف تسػػػتطي  القيػػػاـ يوظي تهػػػا 
 .سياسية ر ينة ت قؽ ااستقرار السياست وا منت

تطييػؽ نظػػاـ ر ػػيف لمترييػة والتعمػػيـ جػػت جميػ  أ ػػاليـ ومنػػاطؽ الػيهد ك يػػؿ يتنميػػة  .2
ويل ؼ ويمطؼ مػف  ػدة ، الروح الوطنية ي يث يعزز ال مة ييف المواطف والدولة
ويقلػػػت  مػػػف النز ػػػات ، التياينػػػات السياسػػػية وا سػػػيما يػػػيف الجما ػػػات المتمػػػايزة

 .ال زيية الليقة والميوؿ اان  الية المقيتة
ا تماد ايدلوجية سياسية معينة تت ؽ  ميها الجهات ذات العه ة وتػد مها وسػاسؿ   .3

انتػػػاج تناػػػسة سياسػػػية رااػػػدة تعمػػػؿ  مػػػف تعزيػػػز ثقػػػة السػػػكاف إلػػػف  اا ػػػهـ تهػػػدؼ
 ا مػػػة والمػػػؤثرة جػػػت يالنظػػػاـ السياسػػػت ال ػػػال  ويال ركػػػات واا ػػػزاب السياسػػػية ال

  .السا ة يعيدام  ف ال را ات السياسية
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لػػرورة  يػػاـ اليرلمػػاف التسػػري  يسػػف  ػػانوف يػػنظـ  مػػؿ ا  ػػزاب وم ػػادر تمويمهػػا  .4
لكػػت تقػػوـ يػػدور إيجػػايت وينمػػاي جػػت التو يػػة والتثقيػػؼ السياسػػت النالػػا لمجمهػػور 

 .ساسيةلكوف هذ  اا زاب تمثؿ إ دو  نوات التناسة السياسية المهمة وا 
ت عيؿ دور القلاي جت مكاج ة المػاؿ السياسػت والت ػدي لػه يكػؿ  ػـز  نػه يمثػؿ  .5

م ػدرام مػف م ػادر التهديػػد لمولػ  ا منػت والسياسػت ويعمػػؿ  مػف تمويػث ال يػػاة 
السياسية وال زيية وينتا ييسة سياسية ملطرية ا مر الذي ي سػد وينسػؼ التناػسة 

 .السياسية مف جذورها 
كيانػػػات وال ركػػػات وا  ػػػزاب السياسػػػية التػػػت تعتمػػػد لطايػػػام  ػػػؿ و ظػػػر جميػػػ  ال .6

سياسػػيام متطرجػػام ا يتعػػايش مػػ  اولػػر وتعمػػؿ جػػت ذات الو ػػت  مػػف اػػ ف وتعيسػػة 
إ ػػػداث  الػػػة مػػػف اانقسػػػاـ ااجتمػػػا ت والسياسػػػت دالػػػؿ إلػػػف  الاػػػارع يمػػػا يػػػؤدي
 .المجتم  الوا د 
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 :الممخص
تؤدي التناسة السياسية دورا  م وريا  جت مولو ة اانتماي ال زيت لكونها تلطم  

وتسػويؽ ا جكػػار يعمميػة الترييػة والتثقيػؼ السياسػت لمجمهػور واسػيما الجيػؿ الجديػد مػنهـ 
واويدلوجيات والمعتقدات السياسية مف لهؿ  ػدد مػف الوكػاات الرسػمية و يػر الرسػمية 
التت تؤلؼ  نا ر أساسية جت تركيية اليناي ااجتما ت لمدولة والمجتم  يديا  يالجما ػة 

المهنية ا ولية الممثمة يا سرة وجما ة الرجقة ومرورام يالجما ة الثانوية الممثمة يالنقايات 
واات ادات الاعيية ومؤسسػات المجتمػ  المػدنت وانتهػاي يهيسػات الترييػة والتعمػيـ ووسػاسؿ 

 .اإلت اؿ ال ديثة 

منهػػا ا نمػػاط الميااػػرة التػػت تكػػوف ‘ وهنػػاؾ أنمػػاط متعػػددة لهػػذا النػػوع مػػف التناػػسة 
جيهػػا التوجهػػات المػػراد نقمهػػا ذات م تػػوو سياسػػت  ػػرؼ والتػػت تعػػد الم اكػػاة واكتسػػاب 

أمػا ، وهت يذلؾ تكوف  ممية مق ودة الهدؼ وظػاهرة المعػالـ، الليرات مف أيرز  ورها
النػػوع اولػػر منهػػا جهػػت ا نمػػاط  يػػر الميااػػرة وهػػت تمثػػؿ المر مػػة اانتقاليػػة لال ػػية 
ا جراد جت  ياتهـ والتت يتـ جيها التركيز  مف نقؿ الميوؿ وااتجاهات المتعمقة يػالموا ؼ 

 وهنػػاؾ مجمو ػػة مػػف الػػدواج  التػػت تػػد وا،  مػػور والقلػػايا السياسػػيةاإلػػف   يػػر السياسػػية
 .تينت هذا النمط مف التناسة كعمميات التثا ؼ والليط والت كـ وتعمـ ا دوارإلف 

وتعتمد هذ  الجهات المسؤولة وال النة لهذا اللرب مف التناسة  مف مجمو ػة  
ومف لمنها ، والتثقيؼ السياست ميتغاها جت التريية السياسيةإلف  مف ا ساليب لمو وؿ

اإل راي الذي يعتمد  مف إطهؽ  دد مف اامتيازات المادية والمعنوية لماػلص ، اسموب
وكػػذلؾ اسػػموب اإلر ػػاـ القػػاسـ  مػػف سياسػػة ، الػػذي ير ػػب جػػت اانتمػػاي لعلػػوية  ػػزب مػػا

لتلييؽ ممارسة اأو ، اإلكرا  والتهديد والو يد جت ال رماف مف التمت  يال قوؽ المارو ة
 ػ وؼ ا  ػزاب وا سػيما القايلػة منهػا  مػف إلػف  والقهر  مف الراجليف جت اانلػماـ

 .السػػػمطة كمػػػا هػػػو ال ػػػاؿ جػػػت المجتمعػػػات التػػػت ت كمهػػػا الػػػنظـ الاػػػمولية والدكتاتوريػػػة 
إتيػػاع اسػػموب اإل نػػاع القػػاسـ  مػػف لػػرورة اايمػػاف المطمػػؽ يةجكػػار وأهػػداؼ إلػػف  إلػػاجة

  ف ا هواي الال ية والمناج  الذاتية.  زب معيف دوف آلر يعيدام 
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ABSTRACT: 
Political upbringing plays a crucial role in party affiliation 

because it carries out in political education for the public especially 

the new generation and the marketing of ideas, ideologies and 

political beliefs through a number of official and non–official 

agencies which constitute basic elements in the social structure of 

the state and society ،starting with the primary group represented by 

the family and the group of companionship and through the 

secondary group represented in professional unions popular 

associations ،civil society organization and non- governmental 

organizations ending in education media and modern means of 

communication such as social networking sites and others. There are 

several types of this type of formation ،including direct patterns that 

the guidance to be transferred with a purely political content ،which 

is the simulation and the acquisition of experiences from the most 

prominent images and thus it is a deliberate process goal and 

phenomenon of land marks. The other type is the indirect patterns ،

which represent the stage of transition to the personality of 

individuals in their lives ،which is focused on the transfer of 

tendencies and trends relation to informal situations to political 

issues. There are many motives call for adopting this type of 

development such as the process of acculturation control and 

learning from roles. The agencies and institutions responsible for 

this kind of formation depend on arrange of methods to reach their 

goals in political education and political behavior including the 

method of temptation which depend on the release of a number of 

material and moral privileges of the person who wishes to initiate to 

the membership of a party as well as the method of coercion based 

on the policy of coercion and threat and intimidation in the denial of 

the enjoyment of legitimate rights or the practice of harassment and 

oppression of the opponents to join the ranks of parties to power as 

in the societies governed by totalitarian and dictatorial regimes in 

addition to the method of persuasion based on the need for absolute 

faith in the ideas and objectives of a particular party without another 

away from personal goals and self-benefits. 

 


