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 موضوع علم االجتماع السياسي 

يتناولها علم االجتماع تتعدد اآلراء حول  طبيعة المواضيع التي 

 السياسي اال انه يمكن ان نحدد ثالث اتجاهات وهي :

 االتجاه االول / علم الدولة 

هذا االتجااه يارا ان مناذ يداياة انبعاا  علام السياساة ياي اال ر ا  

كااان يعنااو يدولااة المدينااة حتااو ان  لمااة سياسااة  ا  ر  يااة تعنااي 

المدينااة وضااواحوها ومسااتعمراتها وحياااتهم والعالقااات القا مااة  يمااا 

يوااانهم ا والقصاااد مااان ولاااا هاااو وجاااود نتاااام مساااتقر والجماعاااات 

الصاارورة جاانء ماان هااذا النتااام وساالول الااداولي  للجماعااات و يمااا 

يونها ر م انه وات طبيعة  وار سياساية اال اناه يسااعد علاو ولا  

ة اال ر  يااة ا و اارا انصااار السياسااة وهااذا يحاادث يااي دولااة المديناا

هذا االتجاه ان طبيعة السياسة ووظيفتها لم تترور ياي المجتمعاات 

الحديعاااااة وان علااااام االجتمااااااع السياساااااي هاااااو لدراساااااة الدولاااااة 
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ومؤسسااااتها ا والدولاااة هناااا  معناااو ناااوع واااا  مااان التجمعاااات 

السياساااة ياااي البشااار ة والمعروياااة  المجتمعاااات ا وجاااذلا ال توجاااد 

منتماة  شاكل دولاة وال ياي الشار ات التجار اة و  المجتمعات الروار

 وظيفة علم االجتماع السياسي هو تحلول مؤسسات الدولة 

 انتقاد هذا االتجاه

ان اول المشاكل التي تواجهنا حون نأواذ يهاذا االتجااه هاو مفهاوم 

 الدولة يهي تتضمن مفهومون وهما :

الاذي  االمة(: الذي يدل علو المجتماع القاومي-مفهوم ) الدولة-1

ولد يي نهاية العصر الوسيط يي اورجا ثم تطور ونما واصاب  اكعار 

 تالحمًا.

الحكومااة( : وهنااا يقصااد  مجموعااة الر ساااء -مفهااوم )الدولااة-2

 والشخصيات يي الحكومة .
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دراساة المجتماع يإوا ما اعتبر علم الدولاة  االمفهوم االول ويضالنا 

القااومي علااو المجتمعااات االواارا هااذا يعنااي ان المجتمااع القااومي 

يختلف عن المجتمعات االورا ا وهنا يصب  علم االجتمااع مقاا ال 

لعلاام االجتماااع العااا لي وعلاام الجماعااات االوليااة ا وهنااا لاان يتمواان 

علم االجتماع السياسي عن علم االجتماع سوا اناه يادرا الدولاة 

الحكومااة هااذا  -ا اكباار امااا اوا اوااذنا  مفهااوم الدولااةلكونهااا مجتمعاا

يؤدي اال ان يتحدد موضاوع علام االجتمااع يدراساة جهااو الدولاة ا 

اي ان النشاااااطات السياسااااية ال توجااااد اال يااااي اطااااار المؤسسااااات 

الحكوميااة ا ولكاان اوا اوااذنا هااذا التعماايم هاال يمكاان اعتبااار نشااا  

وماة( هاو نشاا  حارا يي المتحف ) المتحف احد مؤسساات الحك

سياساااي ا ياااي حاااون نشاااا  االحااانا  السياساااية التاااي هاااي واااار  

المؤسسات الحكومية ال يعتبر عمال سياسيا ا وماوا تسمو حر اات 

التحاااارر والعااااورات ا ان حصاااار دراسااااة علاااام االجتماااااع السياسااااي 
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 المؤسسات الحكومية يجعل دراسة التاهرة السياسية  ور واضاحة 

 وناقصة .

 علم السلطة االتجاه العاني / 

هااذا االتجاااه و يتبناااه ا لااي الباااحعون ان علاام االجتماااع السياسااي 

يعنو يدراسة السلطة ألنها اشمل مان الدولاة ا وتنطلا  الفكارة هناا 

ان الفاارد يشااي  يااي المجتمااع وعالقتااه  اااأليراد االواار ن تماار عباار 

دوره يااي جماعااة اجتما،يااة ا يااالفرد هااو عضااو يااي عا لااة او يااي 

قاد تكاون او طا فاة وهاذه االينياة توجاد يوهاا سالطة نقا ة او حن  

ساالطة اال  او ر ااين النقا ااة او ر ااين الحاان  او الاان،يم الااديني 

يلهذا السلطة توجد يي العا لة  ما توجاد ياي الدولاة ا يفاي الدولاة 

يطلاا  علوهااا الساالطة السياسااية وهااي ساالطة يااون عاادد ماان انااواع 

دولاة اال مان واالل السلطة ياي المجتماع وال يمكان دراساة سالطة ال

مقارنتها ماع السالطات ياي االينياة االجتما،ياة االواراا ياإوا ر نناا 
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دراستنا علو السلطة السياسية الخاصة  الدولاة يمااوا عان حر اات 

التحاارر او االحاانا  والتنتيمااات السياسااية ا يكاال جماعااة انسااانية 

يوهااا حكااام ومحكااومون يوهااا اوليااا الااذي يحكمااون و اوليااا الااذي 

وهذه الحالة تطرح نفسها علو جميع المستو ات ويي  ل  يطيعون 

الجماعااات ا وهااذا االتجاااه يجعاال علاام االجتماااع السياسااي ياادرا 

الساااالطة حوعمااااا وجاااادت سااااواء  انااااة ساااالطة الدولااااة او ساااالطة 

الجماعات االورا وال شا ان دراسة السلطة يسم  لنا  معرية اين 

 تكمن السلطة والسيطرة يي المجتمع .

در تسااا ل عاان مفهااوم الساالطة نفسااه يهااو  ااام  و *وهنااا يتبااا

 يجااي البحاا  عاان تعر اام دقواا  ومحاادد يااي نفاان الوقااة واسااع 

 للسلطة يسم  التمون ما يون السلطة واالشكال االورا للسلطان .

 ولا هنال اسن عديدة يمكن الر ون الوها : ي / ي

    ما يون الجماعات االولية والجماعات المر بة :التفر  -أ :
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النتر ااة تضااع عالقااات الساالطان يااي الجماعااات الصاارورة او هااذه 

االولية وتضع السلطة يي الجماعات المر بة وهي الجماعاات التاي 

تتكااون ماان الجماعااات الصاارورة االوليااة والتااي تاارتبط  يمااا يونهااا 

وُتُكااون الجماعااة المر بااة اوموضااوع علاام االجتماااع السياسااي يقااط 

سااالطان يوهاااتم  اااه علااام ياااي الجماعاااات المر باااة ااماااا عالقاااات ال

االجتماااع وهااذا يعنااي نقساام العماال يااون علماااء السياسااة وعلماااء 

 االجتماع .

 انتقاد هذا االتجاه 

هااو صااعوجة تحديااد الجماعااات ان االنتقاااد الااذي يوجااه لهااذا الاارأي 

االوليااة او الجماعااة المر بااة اوا ان حتااو يااي الجماعااات الصاارورة 

لجماعااة االوليااة ممكاان توجااد وماار وتحالفااات وجماعااات ير،يااة ا يا

تكون مر بة يالمصنع جماعة اولياة وماع ولاا ممكان تكاون مر باة 

يمن الصعوجة التفر   ياون الجماعاات ا يهال يوساعنا ان نقاول ان 
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مجلاان الااووراء هااو جماعااة اوليااة ولااين ماان صاالي اهتمااام علاام 

 االجتماع السياسي .

 التمون ما يون المجتمع الشامل والمجتمع الخا  : - :

المشيار يقوم علو اساا طبيعة التضامن الذي يقوم  يما يون هذا 

المجتمعااات الخاصااة وات اهاادا  واصااة لااذلا يهااي اعضااا ها ا ي

تنطااوي علااو تضااامن محاادود معاال النقا ااات والجمشيااات الر اضااية 

واالديياة ا والفارد يادول ياي نقا اة او جمشياة لرار  تحقوا  هااد  

ا الهد  ا اال اناه وا  يي حياته او عضو ته و نتهي يتحقو  هذ

ماان جهااة اواارا ينتمااي الااو مجتمااع شااامل الااذي يشااتمل علااو  اال 

هااذه المجتمعاااات الخاصااة و تجاووهاااا مااان حواا  الحجااام والتر واااي 

 واالهمية .

وعليه  ع  الباحعون يرا ان موضوع علم االجتماع السياسي هاو 

تحلوااال السااالطة ياااي المجتمعاااات الشااااملة ولاااين ياااي المجتمعاااات 
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عنااو ينسااجم مااع معنااو  لمااة سياسااة التااي تعنااو الخاصااة وهااذا الم

  مشاكل المجموع .

 

 االنتقادات  

او ان المجتمااااع  ان االنتقااااد لهاااذا المنتاااور هااااو صاااعوجة التموااان

الشاامل لادا الابع  هااو االماة وعناد الاابع  االوار هاو العا لااة ا 

وماان ثاام هنااال مفهااومون للمجتمااع الشااامل االول يااتم تعوونااه ماان 

والل طبيعاة االحسااا وطبيعاة التضاامن اماا المفهاوم العااني هاو 

قااانوني اكعاار هااو ان المجتمااع الشااامل هااو المجتمااع الااذي ينطااوي 

ا ا والواقاع ان المجتماع الشاامل هاو الدولاة علو المجتمعات االور 

االماة  وجكال  ساااطة سانعود الااو نتر اة علاام االجتمااع السياسااي –

 هو علم الدولة التي تم انتقادها سا قًا .

 التمون ما يون السلطة المؤسسة وعالقات السلطان  - :
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يدال من محاولة التمون يون انواع المجتمعاات يمان االيضال التموان 

عالقااات الساالطان ا هااذه العالقااات التااي تنعقااد داواال يااون انااواع 

المجتمعات سواء  انة  بوارة او صارورة ا اولياة او مر باةا واصاة 

 او شاملة .

نقصد  عالقات السلطان  ال عالقاة  وار متكايياة يسايطر يوهاا يارد 

او اكعر علو االيراد االور ن و يسورهم ويقاًا لمشاويته ا والواقاع ان 

نية يااي الحياااة العمليااة هااي عالقااات  واار ا لااي العالقااات االنسااا

متكايية والقسام الضايول منهاا هاي عالقاات متكايياة ا وعلاو الار م 

من ترو ج يكرة نتر ة العقاد  نتر اة قانونياة معالياة ولكنهاا ليساة 

واقشيااة تمامااا يخلااف متهاار الحقااو  المتساااو ة توجااد ياارد يفاار  

ت المتكايياة ارادته علو يرد اور امع ولا توجد هنال  ع  العالقا

ا ما يهمنا هو ان نمون التي تقوم علو االعجا  والتعاطف و ورها 

ما يون عالقات السالطان العالقاات التاي تادول ياي مفهاوم السالطة 

 الشكل الدقو  وجون العالقات االورا ا و مكان ان نموان مان واالل 
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التموواان مااا يااون المؤسسااات ماان جهااة ومجاارد عالقااات ماان جهااة 

لتفر اا  تصااب  الساالطة تتااألف ماان مجمااوع اواارا وجموجااي هااذا ا

المؤسسااات الخاصااة  الساالطان ا وهااذا يعنااي ان نسااتبعد العالقااات 

 البسيطة الرور متكايية والتي ال تأتي عن المؤسسات .

 انتقادات لالتجاه العاني  اعتباره علم سلطة 

اعتبااار موضااوع علاام االجتماااع السياسااي هااو الساالطة علااو هااذا 

شااامولية مفرطاااة الن السااالطة توجاااد ياااي  ااال النحاااو ينطاااوي علاااو 

جماعة اجتما،ية : يار  العا لاة ومادير المشاروع واساتاو الجامعاة 

يمسااكون جماايعهم جاانء ماان الساالطة مهمااا  ااان نوعهااا او حجمهااا 

يهل جميع هذه العالقاات تعتبار سياساية ا هاذا التوساع ياي دراساة 

علام عالقات السلطة يجعل علم االجتماع السياسي يتوسع و ختلط  

 االجتماع .

 االتجاه العال  / الترا طات االجتما،ية والسياسية 
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ان هاااذا يااارا ان علااام االجتمااااع السياساااي يقاااوم يدراساااة الاااروا ط 

القا مة يون التاهرة السياسية والتااهرة االجتما،ياة ا او التاأثورات 

المتبادلاااة  يماااا ياااون جهااااو الحكااام وجاااون المجتماااع ا يالبااااحعون 

ا كم عوامل المجتماع علاو التااهرة السياساية يذهبون  عودا يي تح

وان علااام االجتمااااع السياساااي هاااو دراساااة السياساااة ياااي وساااطها 

. وللتفر ا  ياون مواداني علام االجتمااع وعلام االجتمااع االجتماعي 

السياساااي يواااذ ر اناااه اوا  اااان اساااتقرار المجتماااع هاااو المشاااكلة 

اهتماام  الر يسية للعلم االجتماع ياان اساتقرار النتاام السياساي هاو

ا و مواال علاام السياسااة ان يكااون مااذهي علاام االجتماااع السياسااي 

الدولااة  يعنااو يوظااا ف المؤسسااات السياسااية ا امااا علاام االجتماااع 

يانااه مااذهي يؤ ااد علااو الصااراع االجتماااعي والترواار االجتماااعي ا 

واهم الموضوعات التي يعنو يدراستها علم االجتماع السياسي هاي 

 التالية :
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علاااو صاااعود محلاااي او علاااو صاااعود الااابالد  سااالول النااااوبون -

كلوتها وجشبارة اورا المواقم واالتجاهات والبحوث ياي الارأي 

 العام .

 صنع القرار السياسي واين تر ن السلطة او القوة السياسية.  -

 ايديولوجيات الحر ات السياسية وجماعات المصال . -

االحااااااانا  السياساااااااية والتنتيماااااااات االوتيار اااااااة ومساااااااا ل  -

 ية .االوليرارش

 الحكومة ومسألة البوروقراطية . -

 

 

*مااا هااو الفاار  يااون مااا يتناولااه علاام االجتماااع السياسااي و 

 علم السياسة التقلودي؟

علاااااام االجتماااااااع السياسااااااي يعنااااااو  األساااااابا  واالثااااااار  ان

االجتما،ية المترتبة علو توو ع السلطة ياي مجتماع معاون ا 
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تااؤدي و هااتم ايضااا  الصااراعات االجتما،يااة والسياسااية التااي 

الو تروورات يي مواقع السلطة وولا ان  ل دراسات العمليات 

التي تر ان انتباههاا علاو الدولاة ا يونماا يموال علام السياساة 

التقلواااادي  العنايااااة  الحكومااااة واليااااات االدارة العامااااة يور اااان 

اهتمامه اساسا  السلطة واتهاا و يام التاأثور علوهاا  وساولة 

ة او مصااال  اواارا ا لتحقواا  مصااال  ايديولوجيااة واقتصااادي

ل جاري  صاورة طبيشياة ياي موادان مان يقبايالعمل السياسي ي

ان يمااااارا السياسااااة عليااااه ان يقباااال قواعااااد اللشبااااة او ان 

االسااتقرار السياسااي يتوقاام علااو حااد ادنااو ماان االتفااا  يااي 

  ع  المبادئ وال يم والمعتقدات .

االجتمااااع السياساااي  ينصاااي علاااو يهااام  يونماااا اهتماااام علااام

لسياساااية يجاااي علوناااا ان نااارجط ماااا ياااون السياساااة العملياااة ا

ا لااااذا اعتنااااوا  ااااالترا ط يااااون الترتوااااي والبنيااااان االجتماااااعي 

االجتماعي)الطبقاااااة ا الفياااااة ا الشااااار حة( وجاااااون الساااااالول 
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السياسااي ومااا يااون االنشااقاقات االثنيااة والعمليااة السياسااية ا 

وعلو الحاالت الخاصة من السلول السياسي ودراسة العوامل 

سياسية عند اواذ اصاوات النااوبون والشابا  والجمشياات الال 

الرساااامية والرواااار رساااامية التااااي ينضاااامون الوهااااا وماااان ثاااام 

 المعتقدات وااليديولوجيات  .

يقاااد  اااان علمااااء االجتمااااع السياساااي يعوباااون علاااو علااام 

السياسة التقلودي اهماله الدوايع الخفية التي ايسادت النتاام 

وراء المتااهر و تجااوو السياسي وانه عاجن ان يرو   يما 

يااادون تفساااور جواناااي السااالول السياساااي التاااي لااام تساااتطع 

 التويو  يون االدعاءات الرسمية وااليديولوجيات السا دة .

 

 المصادر 
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علااام االجتمااااع السياسااايا  :د. صااااد  األساااود -1

 .1991أسسه وأ عادها جامعة  ردادا

ا  علام اجتمااع السياساة ا د. مور ن دويرجياه -2

حاااداد ا المؤسساااة الجامشياااة  ترجماااة د . ساااليم

 1991يوروت ا 

 .علاام االجتماااع السياسااي .د.ايااراميم أياارا  -3

 1991عمان: دار الشرو  للنشر والتوو ع ا 
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 االجتماع السياسي

  االولالفصل 

 :2تمهيدرقم المحاضرة 
 :عنوان المحاضرة 

  (( البنية والبنية الفوقية)) 

 اعداد وتقديم: د. عماد العمر 

  قسم العلوم السياسية 

  كلية القانون والعلوم السياسية 
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 البنية والبنية الفوقية 

طرررك رررارل سررارر  لبرررة البنيررة التحتيررة والبنيررة الفوقيررة وطبيعررة 
العالقة بينهما سر  الرالل ان النران سر  الرالل الايرام انتراد المرواد 

المجتمررر   حتررر الماديرررة سارررل الاررربا  والمالنررر  والمسررر   ...الررر  
ويترتر  علر  كلرن ثنبارل اسرلوت االنتراد يستطي  العيش والتطرور 

 ويتضم  اسري  :

 المنتجة وتتبون:القوى  -1
وتتبرررون سررر  وسررراال االنتررراد التررري  -وسررراال االنتررراد : - أ

 نمساعدتها ثتم انتاد المواد المادية .
الرررربث  ثرررردثرون وسرررراال االنترررراد هررررب  وهررررم النرررران :  - ت

وينتجرون المررواد الماديرة نفضررل تجرنررة سعينرة لرري االنترراد 
 .وعادات وتقاليد العمل 

ترراد الترري تقرروم برري  : وهنررا تبررون روانرر  االنعالقررات االنترراد  -2
االلررراد لرري عمليررة االنترراد ويم رر  ان تبرر  روانرر  تعرراون وتضرراس  
بررري  الرررراد احررررار سررر  دون اسرررتاالل رمرررا يم ررر  ان تبرررون روانررر  

 سيطرة والضوع ... 
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ويؤلررم سجمرروع عالقررات االنترراد البنيررة االقتصررادية للمجتمرر  وهرري 
سية والتري البنية التحتية والتي تقوم لوقها بنية لوقية حقوقية سيا

هي انع ان لطبيعة البنية التحتية وعليه لأن القروة الرايسرية التري 
تتح م لي ش ل المجتمر  وطبيعرة النمرام االجتمراعي ورربلن تطرور 

 .المجتم  س  نمام ال  االر هو اسلوت انتاد المواد المادية

 االنتقادات

ل البنيررة والبنيررة الفوقيررة نانهررا وتررم انتقرراد االطروحررة الماررسررية حرر
سقتصرة عل  تح م العواسل االقتصادية لي البنية الفوقية لري حري  
ان هناك عواسل االرى تارم الر  جانر  العواسرل االقتصرادية ا لراكا 
كانت البنيرة االقتصرادية تحردع نعرظ المرواهر الفبريرة  السياسرية 

القاامررة ا علرر  روانرر  االنترراد تررنع   لررأن هررب  المررواهر نالمقابررل 
لعل  سبيل الماال ان زراعة القط  دلعت عل  االتراع الرة الحياكرة 

هرربا االالتررراع ايررر الوسرر  االقتصرراد  الررب  ررران ولبرر  نالمقابررل 
 سانقا عل  االتراع االلة .
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 الرد عل  االنتقادات

الواقررر  ان سرررارر  لرررم ثررردع  ان العواسرررل االقتصرررادية هررري العواسرررل 
سريا  تطرور المجتمعرات ا رمرا ان البنيرة الوحيدة التي ترتح م لري 

ية تية فبالمقابل تمارن البنية الفوقالفوقية هي انع ان للبنية التح
تأثيراتها ايضا علر  البنيرة التحتيرة ا عليره لليسرت وسراال االنتراد 
وحرررردها وال العالقررررات الترررري تقرررروم عبرهررررا والاللهررررا برررري  االلررررراد 

هرري الترري تقرررر  عررةوالجماعررات او العالقررات برري  االنسرران والطبي
طبيعة البنية الفوقية ا انما ايضا االلبار والمفراييم والمبرادا التري 
ي ونهررررا االلررررراد عرررر  االوضرررراع االجتماضيررررة الراهنررررة واالوضرررراع 
االجتماضية المقبلة وهب  تبشم ع  وجه الوعي االجتماعي والتي 
تقرروم برردور سحرررك للجماعررات وااللررراد علرر  تحويررل الحاضررر الرر  

   ضل سنه .سستقبل ال

  

 وعي الواق  وتحويله
ان العواسررل االساسررية الترري تررتح م لرري حيرراة المجتمرر  هرري 
عواسل االنتاد الماد  وس  ثم ان درجرة تطرور هرب  الوسراال 
تبرررررون القاعررررردة التررررري تنشرررررأ علررررر  اساسرررررها المؤسسرررررات 
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االجتماضية ا وس  ناحية االرى ان حررة المجتمر  هري نتراد 
لرراد والجماعرات والتري تبرون سا يحصل سر  تفراعالت بري  اال

عالقات صراع او تضراس  بيرنهم ا وهرب  الحرررة االجتماضيرة 
نمجموعهررررا يلضرررر  لقررررواني  سوضرررروضية ) قررررواني  حررررررة 
المجتمررر ( وقرررواني  وضرررعية )يضرررعها المشررررع( وهررربا الرررب  
يحقررل التقرردم وننررا  الحضررارة االنسررانية .ونررالرام سرر  هررب  

سقطنا لري القدريرة او لري القواني  اال انها ليست حتمية واال 
العمليررة المي اني يررة اك ان ارادة االنسرران الواضيررة تلعرر  دورا 
هاسررررا لرررري تسررررييرها ا وارادة االنسرررران ليسررررت نمعرررر ل عرررر  

المجتمرر   ا لرربا عنررد دراسررةالمررروا الترري تعيشررها الجمرراهير 
وتطرررور  يجررر  ان نأالرررب العنصرررر االنسررراني ونررروازع االلرررراد 

 . الايام نعمل ساوالجماهير ودوالعهم ال  

 المصادر 

علرم االجتمراع السياسريا أسسره  :د. صاد  األسرود -1

 .1991وأنعاد ا جاسعة نادادا
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ا  علررررم اجتمرررراع السياسررررة ا د. سرررروري  دولرجيرررره -2

ترجمة د . سليم حداد ا المؤسسرة الجاسعيرة بيرروت 

 .1991ا 

عمران:  .علرم االجتمراع السياسري .د.ابرراييم أبررا  -3

 .1991والتوزي  ا دار الشرو  للنشر 
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 االجتماع السياسي 

  الفصل الثاني 

 1المحاضرة  رقم 

 عنوان المحاضرة 

 تأثير العوامل االقتصادية على السياسة()

 اعداد وتقديم: د. عماد العمر 

  قسم العلوم السياسية 

  كلية القانون والعلوم السياسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

المهمةةة  ال الملااةةةص اية تةةة في  لةةةسات  ةةة  المس  ةةة   المالحظةةة 

ال ي  ةةي  كل ةةا اةةأا ال ةة اطت لةةي  ايا ةة  كي اليةة  ال لةة     الملااةةص 

 ال  لي  :

 

ي ةةلل لةةة اطت الملااةةص اية تةة في   اةةم ايةةلق  الةةلا    ماةة  اياةةت -أ

بل تة الملارف اليبيعي  كالثتكا  ككألك    ح لة  المةل ب عممالةم ا ةت 

 الةةلا  ل ةةلل المةةلارف اليبيعيةة  ا ةةل تة ع ميةة   ا  اةة   ةةل  لةةسات 

عيتي ةة  اش يةةتة اك مطةةت اش يةةتة  اةةم المس  ةة   ال ي  ةةي  ك اةةم 

كاأا ا  نتاق عش ص كاضح    اللكل الخاةي  طبيم  الالظ م ال ي   ب 

المتبةة  ب عةة لتم  ال نميهةة  اي  مةة    الةةم كةةةع ةتيةة  كةة ل يم مةةل 

 ام البلاكة  إي ال اك ش   الالفط كر ص ا  ختا ه كب مي   كبطتة 

   ل  ام ليلر المس     ال ي  ي  ن يج  ل اطت اأق الل تة .اةا 
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  نفة  الةلكر كاةأا االحة  ن حي  ا ني   ام    ت الملارف كةا ه  ايض

  ام اليما ع لتم  انه ةتي   ام الخاي  كل ا ي ال يم ن  .  
 

ال ل اطت الم اص اية ت في    ما  عملى نش ط اي ةتاف كلكة  ه   -ب

   ا  غالل اةأق المةلارف كل لياهة  الةم اةلارف اتةالمه اك ا رك ةهب 

لة اطت اةأق ربم  ل ل ت    بال امطا الارف طبيعي  ا  ا  كل ا ا ةلار 

الملارف  ام ال ي    يم مل  ام لف  ص ا ةتاف المج مةم امهة ب   امة  

كةة ل اي ةةتاف لةةل ه  الخبةةتة كالمهةة رة ل  ليةةص اةةأق المةةلاف الخةة م الةةم 

اال ل ةةةة   كامةةةة  ارةةةةشح لةةةة اطت اية تةةةة ف كبطةةةةتا   اةةةةم المس  ةةةة   

ال ي  ةةي  ب لهةةأا  اةةم التةةمطل المماةة  نجةةل ال الةةلكل ل شةة  ا  ةة  

 اي تاف ام الملارف اليبيعي   .كيفي  لف  ص 



4 
 

ال ا  لى ليلر ال لى اين   ي  يمبت  ا طبيمة  المالةة  بةطا  -ج

اين ةةةة ل كبةةةةطا اليبيمةةةة  كاةةةةلى  ةةةةييتله  اطهةةةة بكي ل   ا ةةةة لى 

ال يةةلر اةةأا  اةةم نلويةة  افكا  الممةةص كالي ةةة   الم ةة خلا  ككةةألك 

  ام ال الظي  كال  الي      ماي  اين  ج .

 

 م اص ام الملارف اية ت في  ا  ال   ل لف طبيمة  ال طبيم  ال  -ف

التكاعط اي  م وي ب   لمالة   ايةي وي  ي لم  اةم ا   ةه  الالظة م 

ايةيةةةة   ب كي ةةةةلم  اةةةةم ا ةةةة ي المالةةةةة   التةةةةال وي ب كال   ةةةةلة 

التأ م لي  الالظ م التأ م ل ب كالمالة   ايي تاكي  لشمة  الةم الل ةلف 

يمةةة  الباليةةة  ال   يةةة  كالمالةةةة   ال ةةة  الالظةةة م اييةةة تاك  ب اي ال طب

لجةةتي  اللهةة  لةةسات  اةةم الباليةة  الفل يةة  كاةة  اي  ةة ر كالمس  ةة   

ال ي  ةةي  كال  نلنيةة  بكاي لغططةةت  ةة   الةةة   اين ةة ج  اةةثال ل  ةةلل 
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المالةةة  اةةا طةة عم  را ةة  الةةم رةةال   ي   شمهةة  لغططةةت  ةة  ال ةةاي  

 ال ي  ي  .

 

 

لااةةةص اية تةةة في  بةةةالف  لةةةي  كةةةص اي ةةةتاف   فةةة  الل اةةةم الم  -ه

الم ةة لى   ةةل فلةةع اللرا ةة   ال اي ةةتاف   فةة كللل  ةة  لمةة ططه  اةةم 

المةةلارف اليبيعيةة ب  ماةةةم  ةةبطص المثةةة ل االةة   ا ةةةتاف لةةل مه  اياةةةلر 

لا  ن  ةةة  ااةةة ال  الثةةةتكة الةةةالل اليةةة  لا اةةةل  ةةة  حةةةطا االةةة   ا ةةةتاف  

 كل لي  ايالال.
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تلشط ارلش طةةة  كاي ةةة  ال لةةة اطت المةةةلارف اليبيعيةةة   اةةةم اي ةةةتاف اةةة -ك

ب ل يم المال ل   ب   لا ك نةع لل ةل ك ةتة  ة  المال ل ة   الم شة به  

كالم ملفة  ل ت لافتف اا  ني  ا  ي ر ا   ال  شه اأا يجمص  المميي   

 .اية ت في  ةلرله     ال        ال ي   
 

 المت فر 

 اةةة  اي  مةةة ا ال ي  ةةة ب أ  ةةةه  :رةةة فأل اد ةةةلفف.  -1

 .1991عغلافبكأعم فقب   ام  

ب لت مة    اة  ا  مة ا ال ي  ة  ب الري  فك ت يةهف.  -2

 1991ف .  اي  حلاف ب المس    الج اعي  بطتك  ب 

 مة ل: فار  . اة  اي  مة ا ال ي  ة  .بتاهي  أبتاشف.ا -3

 1991الشتكأل لاالشت كال ل يم ب 



 االجتماع السياسي

  الفصل الثاني 

 :2رقم المحاضرة 

  عنوان المحاضرة 

 (الترابط بين التطور االقتصادي والديمقراطية) 

 اعداد وتقديم: د. عماد العمر 

  قسم العلوم السياسية 

  كلية القانون والعلوم السياسية 

 

 

 



 الترابط بين التطور االقتصادي والديمقراطية

ان هناا  عققاة وقيقاة باين التطاور تتفق المذاهب السياسية -
 االقتصادي في المجتمع ومقدار التمسك بالديمقراطية.

البلادان المتقدماة فاي التصانيع  وتتلخص ببساطة كلما كانت- 
ث تاااداد الثاروة وماان قاام لااداد الاادكل الفاردي كلمااا ساانحت يابح

 فرصة اكثر للديمقراطية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مستوى الوعي السياسي   -أ

مساااهمة الجماااهير فااي صاانع القاارار بطاايل ديمقراطااي يجااب ان  -1

الاى للاك عان  تكون على مستوى معين من الوعي واليمين الوصول

طريق رفع مستوى التعليم وهذا لتطلب مستوى اقتصادي عالي حتاى 

 تهيأ الجامعات والمراكا الثقافية .

كقل عدة مؤشرات :لذا يمين بيان هذا الترابط من   

   
 

 
وعي التبالن     مستوى الوعي السياسي             التقحم واالندماج     تسوية المنازعات السياسية       



يحتااااج الن اااام الاااديمقراطي عااادد كبيااار مااان السياسااايين االكفاااا  -2

يمتلكااون المعرفااة السياسااية وال يمياان ان لتااوفر للااك اال فااي البلاادان 

 .ة التي تتمتع بمستويات عالية من الثقاف

ان الن ااام الااديمقراطي يحتاااج الااى وجااود مؤسسااات تتوسااط بااين -3

الطااعب والدولااة مثاال االحاااات ومن مااات المجتمااع الماادني والنقابااات 

العمالياة والمهنيااة ورواباط رجااال االعمااال وجماعاات الالاا ط وهااذا ال 

تتوفر اال في المجتمعات لها امتداد تاريخي في التطور .

 التقحم واالندماج -ت

تقوم القرارات السياسية علاى االتفااب باين الجماعاات والقاوى -

 السياسية التي تؤلف المجتمع ولكن الا كان :



المجتمع منقسم الى جمااهير فقيارة واقلياة مترفاة فياؤدي الاى -

 اقلية متسلطه او حيم دييتاتوري واستبدادي .

ان التبالنااات االجتماةيااة تجعاال الطبقااة الاادنيا متسااامحه مااا -

وى معيطااتها ال لااانخف  الااى مساااتوى عميااق فلهاااذا دام مساات

 تميل لقن مة الكلية .

توزيااع الثااروة لااؤقر علااى بنيااة المراتااب والطبقااات وتبعااا لااذلك -

 .لتوزع النطاط السياسي حسب المراكا

 

 تسوية المنازعات السياسية  -ج

ان وفرة الموارد تبعث االمل لدى االفراد باالنتفاع مان الركاا  العاام -

.الن االفاراد فاي الطبقاات  في البقد لذا لبقى البنيان االجتماعي مرنا  



والمراتااب الساافلى فااي المجتمااع يطااعرون ان بوسااعهم تساالق الهاارم 

االجتماعي ،وقد دلت الدراسات كلما كان االنتاج الوطني عاالي زادت 

ل تسااوية المنازعااات بااالطرب الساالمية ال ان هنااا  تاارابط معهااا سااب

مابين التطور االقتصادي والسلم االجتماعي،فكلما كانت البقد غنياة 

 زاد عدد االفراد المتعلمين ، اما في البلدان النامية .

ان التبالن الطاسع بين المستويات لاؤدي الاى اكاتقل ال ايم التاي -

ليا تن ر للسفلى باازدرا  الن اسالوت تتبناها كل طبقة ، فالطبقات الع

حياتهم مختلف وتبعا لذلك تختلاف سااييولوجيتهم ، والطبقاات العلياا 

تن ر الاى ان الطبقاة السافلى لاي  مان حقهاا ان تحيام لاذا تساتخدم 

 مختلف الوسائل للعنف .

من ناحية اكرى ان مستوى الدكل القومي لؤقر على قواعد اللعباة -

لااابقد غنياااة فاااان الحياااام ال يصااارون علاااى الديمقراطيااة فاااالا كانااات ا



التمسااك بمقاعااد الحياام الن انتقااال الساالطة لاان لااؤقر علااى مسااتواهم 

المعاشاااي ، اماااا فاااي البلااادان النامياااة فقااادان السااالطة يعناااي فقااادان 

 االمتيازات لهذا لتطبثون بها

 وعي التبالن  -د

ان الفقاار وحاادي ال يمياان ان ييااون ساابب رئيسااي فااي تبنااي  -

ية فالا ماا وجاد فقارا  متمااقلون فاي وضاعهم االفكار اليسار 

االجتمااااااعي فاااااانهم ال يطاااااعرون باااااالفقر لتبناااااون الناعاااااه 

 المحاف ة وال ي يرون حالة الفقر او لثورون عليها.

الا كاان هناا  وعاي طبقاي وان كاان نسابيا  ستطاعر الطبقااة  -

الدنيا بال بن في توزيع الثروة لاذا فااالحاات اليساارية تميال 

لبلااادان الفقيااارة اكثااار مااان مثيقتهاااا فاااي الاااى التطااارل فاااي ا



البلاادان ال نيااة )بعبااارة اكاارى شااعورها بالتبااالن اقااوى ماان 

 التخلف(.

 البلدان المتقدمة

وقاااد عرفااات الااادول المتقدماااة الكثيااار مااان احااادا  الصاااراع   -

-1972الطبقااي كصوصااا كااقل الثااورة الفرنسااية و عاادها 

 فالمقصلة قطعت رقات االالل الالحايا وال رياب ان 1791

الخول الذي تملاك الطبقاة الحاكماه ادى الاى اعتباار طبقاة 

 .تاريا اجنبية على البقد البرولي

 
قااة العاملااة اال بعااد ان بخفااف الطبقااة الحاكمااة ماان قمعهااا للطلاام ت -

ضاامنت مصااالحها الطب يااة واصاابحت الملكيااة الخاصااة غياار معرضااة 

 للتهدلد .



 العالم الثالث  

االناادفاع نحااو اليسااار يااأتي ماان فااي بلاادان العااالم الثالااث  -

العمال والفقحين والبرجوازية الصا يرة وصاراعها يياون ماع 

الطبقات العليا التي تحالفت مع االمبريالية والتي كانت هي 

الساابب فااي التخلااف ودوام هااذا التحااالف يعتباار ع بااة تجاااي  

 التنمية.

الطبقااات الاادنيا واحاابهااا فااي العااالم الثالااث ال تريااد ان تعيااد  -

زيع الثروة في الابقد وانماا ترياد االساتيق  علاى السالطة تو 

لكاااي تقالاااي علاااى االسااات قل واالحتكاااارات والاااتخلص مااان 

التبعيااة االقتصااادية وماان قاام االنطااقب فااي تحقيااق التنميااة 

 .والتطور



لهااذا االحاااات الطاايوةية فااي البلاادان المتقدمااة ال ت ااف فااي  -

ي قوريتهااا علااى نفاا  االرضااية مااع االحاااات الطاايوةية فاا

العالم الثالث، بالرغم من الدلولوجيتها الثورية )الماركساية( 

فااان واقعهااا يختلااف باال الكثياار ماان االحاااات اليسااارية فااي 

 اور ا فقدت قوريتها واصبحت اصقحية.

  المصادر

د. صادب األسود: علم االجتماع السياسي، أسسه وأبعادي،  -1

 .1771جامعة ب داد،

سليم علم اجتماع السياسة ، ترجمة د . د. موري  دوفرجيه ، -2

 .1771،  روتيحداد ، المؤسسة الجامعية ب

د.ابراهيم أبراش. علم االجتماع السياسي. عمان: دار الطاروب  -3

 .1777للنطر والتوزيع ، 
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 االجتماع السياسي

  ولالفصل اال   
 :3تمهيد  رقم المحاضرة 
 :((مفهوم السلطة)) عنوان المحاضرة 

 اعداد وتقديم: د. عماد العمر 

  قسم العلوم السياسية 
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 مفهوم السلطة 

ة جففيكتنففت تحد ففد مفهففوم السففلطة الاليففر مففت الصففعو ا  نتي

اخفففتال الفففرطر واال روففففا  الفاريفففة للةفففافليت مفففت جهفففة  

فضا عت عدم سكونها مت جهة اخرر  فهي بوصفها واقعفة 

محفاوال  ففر  اجتماعية لم تتخذ شكًا ثابتفًا ا  تنقلفب بفيت 

القففوة للسففيطرة علففي االخففريت و ففيت محففاوال  اقنففاع االففففراد 

 و كلمففة اخففرر اففي واقعففة اجتماعيففة بعمففل جمففاعي م ففتر  

سياسفففية تنطفففوع علفففي عناصفففر ماديفففة )االجةفففار( ومعنويفففة 

د منهففا )االقنففاع( وتتجففو نحففو ااففدال تنسيميففة ت سيسففية ال بفف

فففي  ففل تر يففا اجتمففاعي مففنسم  وممففا تقففدم يمكففت القففول ان 

السلطة تتمحور في مجموعة دوال  فهفي دالفة قفوة  مفا انهفا 
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دالفة تفففاو  ودالفة تنسففيم ودالفة رضففا والفي يمكففت بمجموعهففا 

 لل مفهوم السلطة و ما ي تي : تم

 السلطة دالة قوة -1

بدءًا يجا االفراز ان  ل أمر البد ان يقترن بالطاعفة الال أننفا 

يجا ان ندر  انو ليس  ل أمر يحسي بهذه الطاعة  ما انفو 

س فففي  ففل فففال تحسففي السففلطة بالطاعففة  لففذا ال بففد مففت لففي

نففا  اإلكففراه الففذع تلجفف  اليففو السففلطة افيانففا لحمففل ال وجففود

علففي الطاعفففة   ال  ال يمكفففت القامففة نسامفففًا وسفففلطة ومجتمعفففًا 

متماسكًا دون ان تاون انا  قوة ت خذ علي أ فدع الخفارجيت 

 عت قيمو .

الال انو مت نافية اخرر تعمل السلطة السيما في المجتمعفا  

الحد لففة باالسففتناد الففي الرضففا فففي انجففاز مهماتهففا والوصففول 
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ان الرضففا اففو ال يمففة الففي ااراضففها بيففد انففو يصففعا تخيففل 

الوفيدة التي تستند اليها السلطة في انجفاز افذه المهمفا    

بمعني انو ال يمكت تجاافل انفو البفد للسفلطة مفت القفوة  ف داة 

ال يمكففت تحاشففيها لوضففب مطالضهففا موضففب التنفيففذ و القسففر  

لذا  ان لزامًا علفي ماسفكي السفلطة التوفيفن بفيت المنهجفيت  

تتخلفي عفت القفوة أبفدًا ومفت جهفة فهي مت جهة ال يمكت أن 

  لذا انا  فرقًا بيت اسفتخدام ال يمكت ان تستخدم القوة دائماً 

القوة الدعاء شرعية السلطة و يت استخدامها لت كيفد شفرعية 

فففا ا  انففب السففلطة تعنففي الحففن فففي الحكففم فففذل  ال السففلطة  

يعنففي اللجففوء الواسففب السففتخدام القسففر او التهد ففد بففو مففا لففم 

داٍع شففرعي لففذل   أمففا ال ا افتقففد  السففلطة لهففذا  يكففت انففا 

الداعي او اسرفب في اكرااها فهي تقفو  دعفائم شفرعيتها  

فففالحن فففي الحكففم والقففدرة علففي التفف ثير فففي االخففريت تعنففي 



5 
 

تحقيففن اففدفيت أساسففيت االول  تملففل فففي افترامهففا لحقففو  

وفريفففة اففففراد مجتمعهفففا  واللفففاني  تملفففل ففففي الحففففا  علفففي 

سفتمراراا والقضفول بسياسفاتها وفمفل النفا  علفي استقراراا وا

 الطاعة لها وفقدان اع منهما  هدد شرعيتها.

 السلطة دالة تما ز-2

ان السففلطة اففي واقعففة تمففا ز واففذه تن فف  فففي  ففل المجتمففب 

 لف  االمفر  السياسي بيت مت ي مر مت نافية و فيت مفت  نففذ

مففت نافيففة اخففرر  انمففر يعنففي وجففود فالففة مففت التمففا ز فففي 

مراكففز  واففذا التمففا ز امففر  ضيعففي تحففدده القففدرا  الماديففة ال

وال خصففية مففت جهففة والمكانففة واالدوار والمراكففز مففت جهففة 

 اخرر .
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واففذا التفففاو  موجففود فففي المجتمففب بففدءًا مففت العائلففة مففرورًا 

بالع ففففيرة والقضيلففففة   ولاففففت الففففذع يعنينففففا اففففو التمففففا ز فففففي 

ز بنففاء علففي المجتمففب السياسففي وانففا تحففدده االدوار والمراكفف

الافاءة والمؤاا    واذا التما ز مت جهة اخفرر  فدلل علفي 

  وجود تفاو  بيت االففراد عمليفًا وان  فانوا متسفاوون قانونيفاً 

فضًا علي ان اذا التفاو  قد يسهر في اشفكال مفت عاقفا  

السفففلطة بفففيت االففففراد ت خفففذ اشفففكال السفففيطرة والنففففو  نتيجفففة 

سففتحن  لفف  و انففو مؤاففل إلفسففا  التففابعيت بفف ن المتضففوع ي

اكلر منهم إلفداث الت ثير فيهم  و ناء علي  ل  فإن السلطة 

تاففففون لمففففت لففففو الحففففن فففففي انمففففر بينمففففا الخضففففوع يكففففون 

لألشخاص الفذ ت افم ملزمفون بالطاعفة لمفت ياصفدر انمفر.ال  

الن أفراد المجتمب قد يطيعون انوامر والتوجيها  ليس ننهم 

بالضرورة مقتنعيت عقانيًا وعا فيًا بهفا   أو ننهفم يخفافون 
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مففت تةعففا  عففدم  اعتهففا بففا ننهففم يحترمففون مصففدر اففذه 

و انوامففر ويعتقففدون أنففو علففي فففن وأنففو  تصففرل علففي نحفف

 .صحيح

 السلطة دالة تنسيم -3

ان المجتمب بوصفو وفدة تنسيميفو البفد لفو مفت سفلطة تقفوم 

علي أمره ومت ثم فإن الصدار االمفر و وجفوا الطفاع لفو مفت 

صفففميم عمليفففة التنسفففيم التفففي  نضفففةح بهفففا المجتمفففب تح يقفففًا 

لغاياتففو وأادافففو التففي رسففمتها لففو سففلطتو العليففا   لففذا ياعففد  

 لسلطة ال يمكت ان تست يم بدونو .التنسيم مت مصادر ا

ففففإ ا مفففا وصففففنا السفففلطة ب نهفففا وسفففيلة لتضريفففر العمفففل فإنهفففا 

بالت كيد يجفا ان تقفوم بتففويع بعفع صفافياتها لعفدد مفت 

االشخاص ضمت منسومة تسلسل ارمي وتتحدد بموجا تل  
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الصففافيا  مسففتويا  المسففؤولية لاففل منصففا او و يفففة   

وائي دون ان تاففون انففا  و لفف  ال يمكففت ان  ففتم ب ففكل ع فف

قدرة تنسيمية لهذه السلطة   ومهما  انب  ضيعة السلطة ففا 

بفففد لهفففا مفففت وففففدة تنسميفففة مفففا   وأن النسريفففة الصفففحيحة 

للسففففلطة  ففففا ان تتضففففمت او تاففففون متسففففقة مففففب انسففففا  

 الح يقي لوفدة التنسيم الذع تقوم عليو.

ومهما قيفل ففي التنسفيم بوصففو مصفدرًا مفت مصفادر السفلطة 

هفففو يعمفففل علفففي تحقيفففن ارضفففيت   فهفففو مفففت جهفففة  فففؤمت ف

خضففففوع القففففائميت علففففي أمففففر السففففلطة ل يمهففففا ومةادئهففففا ) 

الخضفففوع الفففداخلي نافففدال ومطالفففا التنسفففيم (  ومفففت جهفففة 

اخففففرر  ففففؤمت خضففففوع المجتمففففب ناففففدال وقففففيم السففففلطة ) 
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الخضففففوع الخففففارجي لغيففففر اعضففففاء التنسففففيم ناففففدال وقففففيم 

 التنسيم(.

تعمد السفلطة مفت خفال التنسفيم الفي  كما انو مت جهة اخرر 

فضفففًا عفففت القفففوة االقتصفففادية تر يفففز مكونفففا  القفففوة الةحتفففة 

والنفسية في  فداا  مفا تعمفل بفذل  تحد فد االافدال وتقلفي  

التنوع   ا  مت اللابب انو  لما زاد تنوع االافدال التفي تعمفل 

التنسيما  علي تح يقو  لمفا قلفب درجفة الخضفوع المتحصفل 

تلفف  االاففدال لففذا تعمففد السففلطة ففا ففًا علففي لاففل اففدل مففت 

قوتهففا وتماسففكها الففي تقليففل وجهففا  النسففر المتعارضففة مففت 

 خال استخدام االكراه او التهد د باستخدامو.

 اعة فذل  يعني -وخاصة القول بما ان السلطة عاقة أمر

قيامهفففا علفففي اسفففا  تراتضيفففة معينفففة او تسلسفففل ارمفففي مفففب 
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يففب االختصاصففا  والصففافيا  ترسففيم الحففدود المحففددة وتوز 

للمسففتويا  االعلففي واالدنففي   ا ا ت ةففب قلففة فففي اعلففي الهففرم 

التنسيمفففي تسفففند اليهفففا مهمفففة اصفففدار االوامفففر والتوجيهفففا  

اللزمة ليسفير عمفل التنسفيم مقابفل االدنفي التفي تقفوم بمهمفة 

 تنفيذ ما  و ل اليها مت اوامر.

 السلطة دالة شرعية-4

ال  الطاعفففة( ففففان االخيفففرة-)االمففرا ا  انففب السفففلطة  رفاافففا 

رن بفاكراه شفرعي  وا ا  فان يمكت ان تةقي وتسفتمر مفالم تقتف

رضا وقضفول لسياسفا  السفلطة   ود جاالمر  ذل  فابد مت و 

واففذا الرضفففا والقضفففول افففو الففذع يعطفففي السفففلطة شفففرعيتها   

و دون االخيرة تصفةح القفوة مجفرد اكفراه او نفوع مفت الهيمنفة 

او السفففيطرة المجفففردة   وعليفففو يمكفففت القفففول ان  فففل عاقفففة 
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سلطة تنطوع علي فد ادني مت االلتزام الطوعي في الطاعفة 

عليففففة تلفففف  السففففلطة  وااللتففففزام   واففففذا يعنففففي االعتففففرال بفا

نفعيفة  نسفةاابالطاعة اما باتفا  االرادة الجمعية او بفالقوة 

 .او ل يمة عقانية او  ليهما 

 المصادر 

علفم االجتمفاع السياسفي  أسسفو  :د. صاد  انسفود -1

 .1991وأبعاده  جامعة بغداد 

-م سسفففة السفففلطة و نفففاء الدولفففة وليفففد سفففالم    -2

انكففففاديميون  1  ط دراسففففة فالففففة العففففرا  :انمففففة 

 . 2114 عمان   للن ر

   علففففم اجتمففففاع السياسففففة   د. مففففوريس دوفرجيففففو -3

المؤسسفة الجامعيفة بيفرو  ترجمة د . سليم فداد   

  1991. 
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عمفان:  .علفم االجتمفاع السياسفي .د.ابفراييم أبفرا  -4

 .1991دار ال رو  للن ر والتوزيب   
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 العوامل التي تتحكم في نظم بلدان العالم الثالث -ب

  
اجمال العوامل التي تتحكم في طبيعة وشككل الكنظم السياسكية يمكن  

 في البلدان النامية .

  
 ازدياد تدخل الدولة : -اوال

ان الدولة ملزمه بكان تقكوم بعمليكة التنميكة بكافكة الق اعكاو لل كرو  

مكككن الواقكككخ المت لكككي فكككت تسكككت يخ ان تحقككك   لككك  اال مكككن خكككتل 

المشكككاراخ الىبكككري وت بالككك  االتكككت او والتصكككنيخ و ككك   االجكككرا او 

تحتككا  الككؤ رااو امككوال ضكك مه فنككي امككا ان تسككتقر  مككن دول 

للتبعيكككة الالنكككا او ان تعمكككل اجنبيكككة وتىكككون فكككي  ككك   الحالكككة ر النكككة 
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بنفسككنا علككؤ  يككام اجنككزة قواككة للدولككة وتقككوم بتوجيككه جميككخ افككراد 

 المجتمخ نحو ا داف عامة لتحقال  النمو.

  جرة الىفا او والىوادر المدربة:-ثانيا  

ان الككدول الناميككة تعككاني بصككورة عامككة مككن  جككرة الىفككا او العلميككة 

ل العالم الثالث الفقالكرة والىوادر المدربة و    المشكلة تعاني مننا دو

ق اع التعليم و تؤ التي  ي اكثر ت ورا التي است اعت ان تننض ب

في مشككلة اخكري و كي  امه اال اننا وجدو نفسنتز لتنالئة الىوادر ال

 جكككرة العقكككول الكككؤ البلكككدان الصكككنايية المتقدمكككة نتيجكككة لت كككرا او 

دول المادية والبحث عكن االسكتقرار التكي تتمتكخ بكه مجتمعكاو تلك  الك

وليس فقط العامل االقتصادي والدخل  و ال ي يكدفخ الكؤ النجكرة بكل 

االسباب السياسية تتعل  بتقالالكد الحراكاو مننكا  راكة الكروي و كو مكا 

 يفقد     الن ب الجو التزم لتبتىار والعمل.
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الواقخ ان الدول الناميكة تحتكا  اي كا دكوادر سياسكية مدربكة الشك ال 

الككبتد و البككا مككا دانككت  كك   المناتككب  المراكككز االداراككة العامككة فككي

تش ل من قبل العناتر الثوراة التي سبقت االستقتل وطابخ عملنكا 

الثكككوري ال يتناسكككب والواقكككخ الجديكككد الككك ي يحتكككا  الكككؤ درايكككة اداراكككة 

 وسياسية.

 

 طبيعة الت ور التارا ي للدول النامية:  -ثالثا

ل بقكككة ان نظراكككة الديمقراطيكككة التكككي ت كككورو فكككي اوربكككا مكككخ نشكككو  ا

البرجوازاة وبنكا ا علكؤ  لك  ا يمكت االنظمكة السياسكية علكؤ اسكاو 

الديمقراطيككة بككالت بال  مكككن خككتل تمثالكككل االرادة الشككعبية   والتبراكككر 

العقائدي ا يم علؤ القانون ال بيعي و ناك قانون ثابكت يحككم و كدة 
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المجتمككخ وا ا مككا طبكك   كك ا القككانون فككان االمككور تسككالر سككالرا طبيعيككا 

لىكككل فكككرد مصكككلحته بكككدون االتككك دام بكككاالخران  ولقكككد  بحالكككث يكككوفر

ظنكككرو اال كككزاب وت كككورو مكككخ تقكككدم النظكككام الروسكككمالي الككك ي خلككك  

بالمقابل ال بقة العاملة و    االنقساماو االجتمايية  كي التكي ادو 

 الؤ تأليف ا زاب برجوازاة وا زاب عمالية وا زاب وسط  

قككد قامككت علككؤ بيككان امككا المجتمعككاو التقلالديككة فككي اسككيا وافرا يككا ف

علؤ فلسفاو  ي اتت اوربيكة  قوق  و واجباو ازا  المجتمخ بنا    

مثل الروسمالية واالشتراكية فقد طبقكت بعكض نكوا ي الحيكاة االوربيكة 

كالصناعة والتعلكيم   اال ان االسكتعمار فكي مالكدان التنظكيم السياسكي 

ا   ككم الىيانككاو السياسككية التككي دانككت قائمككة فالنككا  واعككاق ت ور كك

وعنكككدما طالبكككت العناتكككر الواييكككة فكككي الحردكككاو الوطنيكككة بانظمكككة 
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ديمقراطيككككة دككككان يككككرد بككككاننم  الككككر منالئككككالن بعككككد لممارسككككة النظككككام 

 الديمقراطي وقد ظلت االدارة تحت سي رة االستعمار . 

 ضألة التباين ال بقي  -رابعا

ان ال بقككة االجتماييككة فككي دول العككالم الثالككث لككم تصككل الككؤ درجككة 

الت ككور بحالككث تبككرز التناق ككاو الحككادة ثككم تككنعكس  كك   عاليككة مككن 

التناق او في تراع سياسي عنيف   وتبعكا لك ل  لكم تتىكون ا كزاب 

سياسية تستند علؤ ال ب ية   ودانت اقامة اال زاب السياسكية علكؤ 

اسس اخري دالقبلية وال ائفية واالقليمية   واال زاب التي تقوم علؤ 

عيفة التنظكيم بحالكث ال تسكت يخ     االسس تىون ت الرة الحجكم ضك

ان تفر  سي رتنا علؤ جميخ انحا  البتد ف ت عن اننا لم تصكل 

بعد الؤ درجة عالية من الن ك  والكوعي السياسكي بحالكث يككون لنكا 

 مؤسساو مردزاة بنا .
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 االفتقار الؤ تقالالد تارا ية في الحكم -خامسا  

كم  و االستبدادي ان بلدان العالم الثالث دانت القاعدة العامة للح- 

الم لكك    ولككيس نظامككا وضككعيا قائمككا علككؤ عقككد اجتمككاعي   وبنككا  

علككؤ  لكك  فككان للفككرد واجبككاو ولككيس لككه  قككوق ازا  الدولككة  كمككا ان 

كثالر من البلدان دانت تفتقكر الكؤ السكل ة المردزاكة والجنكاز االداري 

والمنظمككاو الق ككائية  وال توجككد فروقككاو واضككحة مككن نا يككة المردككز 

 كانة والثروة .والم

وقد عرفت في بعض المجتمعاو االفرا يكة مجكالس تقلالديكة تسكم  -

للتعبالر عن ارا  المعارضة  الر ا ا مكا ات ك  القكرار فكان علكؤ االفكراد 

الكك ين يعارضككون التكككزام الصككمت واشككبه  ككك ا االجككرا  الكككديمقراطياو 

الشعبية مكخ  لك   ك ا المجلكس ي عقكد لالت ك  قكراراو تنفال يكة ال لت كخ 

ادي  سياسككية  وال تت كك  القككراراو باال لبيككة بككل يسككتمر النقككا  مبكك
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 تككؤ يت ككك  القكككرار او تنسككحب المعارضكككة وربمكككا ال يككتم ات كككا  قكككرار 

ننائيا    وعليه فان تقالالد دول العالم الثالث ت تلي تماما عن تقالالد 

اوربا ال ربية في الحكم   الننا نشأو من قاعدة ثقافيكة ت تلكي عكن 

 جم مخ المؤسساو القائمة باسم الديمقراطية .اوربا وال تنس

 

 دور الحزب الحاكم في الحردة الوطنية   -سادسا  

ان السككمة السككائدة فككي نظككم  كككم العككالم الثالككث  ككو سككي رة الحككزب  

الوا ككككد او اال ككككزاب المؤتلفككككة التككككي دانككككت تناضككككل فككككي المر لككككة 

 االسككتعماراة الننككا قككادو الحردككة الوطنيككة ضككد االسككتعمار و ققككت

اسكككتقتل الكككبتد واسكككتق بت  ولنكككا خكككتل  ككك   المر لكككة العناتكككر 

الوطنيككة الفاعلكككة والنشككك ة   ومكككن ثكككم تترسكككب السكككل ة بالكككد الحكككزب 
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وااخ  تكفة المؤسسكاو الرسكمية  وقكد ينفكرد  كزب اال لبيكة بكالحكم 

بعد تصفية اال زاب االخكري للكت لم مكن عوامكل التجزئكة العنصكراة 

ية   ان وسائل تصفية اال كزاب االخكري والقبلية وتعزاز الو دة الوطن

بالد  زب وا كد  متعددة وت تلي من بلد الؤ اخر  ان ا تىار السل ة

 يعد من ا م االسباب تعوبة  يام ديمقراطية في     البلدان

 المصادر 

علكككم االجتمكككاع السياسكككي  وسسكككه  :د. تكككادق ادسكككود -1

 .1991ووبعاد   جامعة ب داد 

  ترجمككة د .  اجتمككاع السياسككةعلككم    د. مككوراس دوفرجيككه -2

 .1991سليم  داد   المؤسسة الجامعية بالروو   

عمكككان: دار  .علكككم االجتمكككاع السياسكككي .د.ابكككرا يم وبكككرا  -3

 .1991الشروق للنشر والتوزاخ   
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 االجتماع السياسي

  الفصل الثاني 

 :5رقم المحاضرة 
 :((مفهوم الثقافة السياسية ))  عنوان المحاضرة 

 اعداد وتقديم: د. عماد العمر 

  قسم العلوم السياسية 

  كلية القانون والعلوم السياسية 
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 مفهوم الثقافة السياسية 

ترجععج جععاور الثقافععة السياسععية الععغ فقسععفة االاروعع  الععا    ععانوا 

يطرحون مفهوم )الفضيلة المدنية ( وهي مأخوذة مع  ااووعة التمسع  

، ومععع  ععععم ععععاد النقعععاع حولهعععا  عععي  علمعععا  بعععال يم الديمقرا يعععة 

ربولوجيا و علعم العنفا التعي  انعت تسعت دم السياسة م  جهة واالنث

عام في حي  حاولت المدرسة السلو ية فعي عبارة )الثقافة( بالشكل ال

العلععوم السياسععية معع  خععقل اا رويععل المونععد وسععدني فيربععا ولوسععيان 

باي الغ التر يز علغ الثقافة التي تتعل  بالظواهر السياسية فحسع  

االقتصعععادية( او )الثقافعععة  مععع  دون جوان هعععا االخعععرث وهعععي )الثقافعععة

مفهعوم الثقافعة  ير في نمعوو ان للمدرسة التنمووة دور   ، الد نية (

السياسعععية وذلععع  باعتبارهعععا احعععد عنامعععر تطعععور العععنظم السياسعععية 
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وذلعععع  ان  ، وانتقالهععععا معععع  الععععنظم التقليديععععة الععععغ الععععنظم الحد ثععععة

 واسعطة عمليعة سياسعية تتجعو نحعو رفعج مسعتوث  المجتمعات تتطور

مسععاهمة الشعععع  فعععي الشععع ون العامعععة، وخعععقل هعععاا التطعععور  تجعععو 

المجتمععج اكثععر فععأكثر الععغ نمععوذس عقععافي  تسععم بالعققنيععة والعلمانيععة 

اجماع عالي  ي  االفراد واادهعار ال عيم الديمقرا يعة ، وبعان  ث ومستو 

الثقافعععة ال روطانيعععة  مثعععلهنعععاق عقافعععات بحكعععم   يعتهعععا ديمقرا يعععة 

والثقافععة اليابانيععة ، فععي حععي  ان هنععاق عقافععات تقليديععة تهععي  ل يععام 

 نظم االست داد مثل الثقافة المكسيكية والثقافة االعيوبية.

وفععي الواقععج يمكعع  تعروععة الثقافععة السياسععة حسعع  المسععتوث الععاي 

 نروده في دراسة الحياة السياسية ، الفرد او النظام 
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الفرد :  وهنا نر ز علغ البعد النفسعي فعي حيعاة الفعرد اذ مستوث -أ 

نروععد ان نعععرذ مععاذا يشعععر الفععرد و يععة يفاععر بععالرموا والم سسععات 

د التععي تاععون النظععام السياسععي و يععة يسععتجي  اليهععا معع  والقواععع

 ناحية و ية ت عر هاه الروابط علغ سلو و .

ععي  موقعة الجمعاهير فعي مجتمعج معلغ مستوث النظام : وهنا  -ب

مع  الجمعاهير  ياسي ، و يعة ت عيم الشعروحة الواسععةم  النظام الس

م سسععاتهم السياسععية الرسععمية والشععع ية ، فالثقافععة السياسععية هنععا 

والتي تقوم علغ تعد وسيلة  اندماس وتقحم  ي  االفراد ضم  النظام 

اسععاا التوجهععات الثقاايععة المتماعلععة والمتناسععقة والتععي تععتق م مععج 

 السياسية .الم سسات 
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وعليعععو فعععان دراسعععة الثقافعععة السياسعععية ال تتعلععع  بال نيعععة السياسعععية 

الشكلية والغير شكلية و ال  الحكومعات واالحعزاب وجماععات الضعغط 

وايرهععا،  ععل تتعلعع  بمععا يعتقععده الفععرد او الشععع  بالم سسععات وهععي 

عة م  ال يم والمعتقدات والعوا ع  السياسعية فعي و تنطوي علغ مجم

عععي  ، وبهععاا النحععو فانععو يقععوم  ععدور الومععل  ععي  امععة فععي وقععت م

المستوث ال اص االفراد والجماعات وبي  المستوث العام وهو النظام 

، وهنا مفهوم الثقافة السياسية يطعر  الصعلة  عي  السعلوق  السياسي

 الفردي وبي  بقا  وتشكيل النظم السياسية .

ا ر اهمهعا مج ذل  مفهوم الثقافة السياسية تعرض النتقادات جمة نع

: 
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يفعر  ان فصل الثقافة السياسية ع  الجوان  االخرث م  الثقافة -1

بالعققععات التععي تععربط المواضععيج السياسععية بالمواضععيج االخععرث مثععل 

 االقتصادية واالجتماعية والد نية .

ان مفهععوم الثقافععة السياسععية علععغ النحععو المععا ور  ت ععا   يعععة -2

لمع عععرة وال عععيم ، اي ان جععععل تجرو يعععة بالغعععة ال  تجعععو العععغ الرمعععوا ا

السياسة واقعة سلو ية فردية الن ال  تقصغ اسباب العمل السياسعي 

 وال اهدافو ول   درا الحدث الواقج .

ان مفهععععوم الثقافععععة السياسعععععية   ععععي  السععععلو يات الفرديعععععة ااا  -3

الديمقرا يععة والتععي  ععتم اكتشععافها معع  خععقل اسععتطقعات الععرأي العععام 

 للم سسات السياسية .وهنا نرث ال وجود 
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هاا التعروة   ي  الثقافة السياسية عبعارة عع  سعلو يات يمكع   -4

مراق تها وذلع  فعي مجتمععات مسعتقرة ومع  المععروذ ان المجتمععات 

كيععد علععغ نمععوذس أالغربيععة هععي االكثععر اسععتقرار وديمقرا يععة فضععق الت

يليععععة هععععي الديمقرا يععععة اللي راليععععة التمثالديمقرا يععععة المطلععععوب هنععععا 

)ال رلمانيعععة( التعععي تزدهعععر فعععي وسعععط عقافعععة تجمعععج  عععي  االخعععتقذ 

 والمساهمة.

تطعوور  ر لتقليدي الغ المجتمج الحد ث  تطو ان انتقال المجتمج ا-5

عقافععععة عققنيععععة وعلمانيععععة ، وذلعععع  ال  تحقعععع  اال باسععععت دام القععععوة 

للقضا  علغ مع  يقعاوم اجعرا ات التحعد ث وهعاا يعنعي تعزوعز النظعام 

 تنععاقم مععج هععدذ المدرسععة السععلو ية وهععو ومععول السععلطوي وهععو 
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بالمجتمعععات الععغ النمععوذس االمثععل للحكععم وهععي الديمقرا يععة الغربيععة 

 التمثيلية .

 المصادر 

علعععم االجتمعععاع السياسعععي، أسسعععو  :د. معععادأل ادسعععود -1

 .1991وأبعاده، جامعة بغداد،

، ترجمعة  علعم اجتمعاع السياسعة ، د. موروا دوفرجيعو -2

الم سسععععععة الجامريععععععة  يععععععروت ، د . سععععععليم حععععععداد ، 

1991. 

عمعان: دار  .علعم االجتمعاع السياسعي .د.ا راهيم أ راع -3

 .1991الشروأل للنشر والتواوج ، 
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 االجتماع السياسي

  الفصل الثاني 

 :6رقم المحاضرة 
 :عنوان المحاضرة 

  (( مقومات الثقافة السياسية)) 

 اعداد وتقديم: د. عماد العمر 

  قسم العلوم السياسية 

  كلية القانون والعلوم السياسية 
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 مقومات الثقافة السياسية

 تتكون الثقافة السياسية من مجموعة من المقومات وهي 

كررل مررا ب الترري تتعلرر العناصررر االدراكيررة :  وهرري المعرفررة و  -1

نعررررر  او نعتقررررد نعرفررررت عررررن المجسسررررات واال رررر ا  ورجررررا  

 .السياسة 

العناصررر العايةيررة :وهرري العوايرر  وتتكررون مررن عوايرر   -2

ومشاعر االفراد ازاء المجسسات او السياسيين والتي تترراو  مرا 

واالعجرررررا  واال تقرررررار  وهرررررم  برررررين االنجرررررما  او اال رررررم  از 

لعوايررر  تفررر  ريمرررا وراء اال كرررام التررري ات رررمها الفررررد تجرررا  ا

 .السياسة 
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العناصررررر التقييميرررررة : وتترررررال  مرررررن الفررررريم والمعتقررررردات  -3

والمبرراد ء والمثررل العليررا  واالاررداولوجيات الترري تررج ر برر  ر رر  

 على السلوك السياسي .

ولكن في الواقع هما الرأ   و  المقومرات انورو  علرى ترل توجرت 

السياسررة   ولكررن هنرراك رأ  ااررر للبررا ثين يحصرررون اتعلرر  فرري 

الثقافة السياسية فقط التي تتوجت نحرو المجسسرات الوينيرة وهرما 

التوجرررت افمرررل مرررن سرررابقت  رارررم انرررت الاررري ابعررراد اارررر  للحيررراة 

السياسية  وعلى ضوء  ممكن نعتبرر المقومرات االساسرية للثقافرة 

 السياسية :

تيرري اناررر الفرررد الررى  التوجهررات نحررو الناررام السياسرري :ا -1

مجسسررات الناررام السياسرري وقواعررد  والفرريم الترري اتبناهررا  وتررمل  
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كمررا انهررا تتعلرر  ايمررتا كيةيررة تفاعلررت مررع تررل ًلرر  سررلبا راو ايجابا  

 بنارة الفرد الى اسلو  الحكم في الناام السياسي .

التوجررت نحررو االاررر ن فرري الناررام السياسرري   ا  تيرري اناررر -2

الراء السياسرية وفري الصرراع او التنرافي وفري الفرد الى اات   ا

 اال  ا  وفي القو  التي تحرك الحياة السياسية .

التوجهرات نحررو النشرراي السياسري : الررم  يقرروم برت الفرررد ًاتررت -3

و نوو  ًل  على نارترت فري السياسرة ًاتهرا   وفري اسرهامت بهرا 

وفي الربط بين وضعت االجتماعي االقتصراد  وبرين ارا رت ومواقفرت 

 السياسية 
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وعليت فان الثقافة السياسرية تنورو  علرى التوجهرات السياسرية 

ألكبر عدد من االفراد في قور مرا   هرم  التوجهرات التري تعمرل 

ا رر فري الحيراة السياسررية بمسرتو اتها الم تلفرة .وتترا ر يبيعررة 

 الثقافة السياسة 

 اوال  : تار خ اسلو  الحكم وتوور المجسسات .

 ة تعامل الشع  مع الحكام  انيا : توور تيةي

وعليت فان التوجهات السياسية تكون ج ء ال اتجر ء مرن عقليرة 

وسررريكولوجية الشرررع    وترررا  سررراهرة سياسرررية تنورررو  علرررى 

عناصررر واةيررة وعناصررر ايررر واةيررة وفرري الحررالتين تررج ر فرري 

 العملية السياسية .
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مع ًل  القرو  السياسرية ال تفر  مكتوفرة اليردان ازاء مرا تفكرر 

بررل تعمررل علررى تحر رر  وصرريااة موا رري بررت الجمرراهير الواسررعة 

الجمراهير انو قرا مرن المعويرات الثقاريرة السرا دة   ون نا يرة 

ااررر  تسررعى قررو  الناررام السياسرري تسررعى الررى تصررعيد الرروعي 

ي تنسرجم مرع لد  جماهيرها ومن  رم بلورترت بشركل اراء وموا ر

 اتجاهاتها واهدافها السياسية .

 المصادر 

علرررم االجتمررراع السياسررري  أسسرررت  :د. صرررادأل األسرررود -1

 .1991وأبعاد   جامعة باداد 
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  ترجمرة  علرم اجتمراع السياسرة   د. مور ي دوفرجيرت -2

د . سررررررليم  ررررررداد   المجسسررررررة الجام يررررررة بيررررررروت   

1991. 

عمان: دار الشرروأل  .علم االجتماع السياسي .د.ابراهيم أبراش -3

 .1991للنشر والتوز ع   
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 االجتماع السياسي 

  الفصل الثاني 

 :7رقم المحاضرة 
 :عنوان المحاضرة 

  (( الثقافة الشاملة والثقافة الفرعية)) 

 اعداد وتقديم: د. عماد العمر 

  قسم العلوم السياسية 

  كلية القانون والعلوم السياسية 
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 الثقافة الشاملة والثقافة الفرعية

يقصد بالثقافةة الشةاملة  ةي الثقافةة السةاصدة بصةورة عامةة فةي 

مجتمةةش مةةامل بة ةةارة اثةةرة الثقافةةة المسةةيطرة و ةةي مةةا يطلةة  

عليهةةا الثقافةةة الو نيةةة فالثقافةةة االناليقاةةة والثقافةةة الفرنسةةية 

منهةةا  وغير ةةا لالةةن جانةةا  ةةفة الثقافةةة توجةةد مقافةةة اقةةل ا ميةةة

ا  ةةةو الحةةةاا الثقافةةةة فمةةةوالتةةةي يطلةةة  عليهةةةا الثقافةةةة الفرعيةةةة 

لقوميةةةة معينةةةة مثةةةل الاةةةرد او  اصفةةةة دونيةةةة معينةةةةل ان وجةةةود 

الثقافةةاا الفرعيةةة  ةةي فةةا رة فةةي فةةل المجتمعةةاا وال ووجةةد فةةي 

اي مجتمةةش مقافةةة سياسةةية واحةةدة موحةةدة ل فهنةةا  تمييةةق  ةةي  

مقافة الحكام والمحكةومي  غيةر ان مةا يميةق نسةام سياسةي عة  

 اا الفرعية مش الثقافة الو نية.اثر  و  بيعة تعامل الثقاف
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ان الثقافة السياسية الفرعية  ي مهمةة مة  الناحيةة السياسةية 

النهةةا قةةد تعمةةل بشةةكل معةةاكا للثقافةةة الو نيةةة و نةةا وتعةةر  

الشعا لضغوط  ي  مقافته الفرعية والثقافة الو نية و نا ترت ك 

ل الن القةةةةيم انمةةةةاط السةةةةلو  مةةةةا وةةةةقدي الةةةةن عةةةةدم االسةةةةتقرار 

المشترفة علن نطاق واسش فةي المجتمةش قةد تقثةف علةن محمةل 

 انها عنصر  ام في المحافسة علن النسام االجتماعي .

تطةةةرش مشةةةكلة  بيعةةةة العاقةةةاا  ةةةي  الثقافةةةاا الفرعيةةةة و ةةةي  

 الثقافة الو نية 

التي استطاعت تحقية  الوحةدة الو نيةة ففي الدوا المتقدمة  -

تطةةةور مقافةةةة وان تبنةةةي مقسسةةةاا سياسةةةية اسةةةتطاعت ان 

و نية ماملة وقواة مشترفة  ي  عدد فبير م  المةوا ني  ل 

ومك  لها ذلك م  ان تتعةاي  الثقافةاا الفرعيةة مةش الثقافةة 
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الو نية المسيطرة لوالتعاي   نةا ال يعنةي االنةدماذ اذ ت قةن 

الخصةةةاصل الفاتيةةةة للثقافةةةاا الفرعيةةةة والخصةةةاصل العامةةةة 

ي سواسةرا توجةد مةا  للثقافاا الو نية في حرفة وجفب لفف

مقافةةاا فرعيةةة و ةةي االلمانيةةة والفرنسةةية وااليطاليةةة ل وفةةي 

نفا الوقت توجد مقافة سواسراة و نيةة جامعةة ل فةي حةي  

ان قرنسةةا بةةالرغم ان لةةدوها مقافةةة و نيةةة ذاا مقةةل اال انهةةا 

تعةةاني مةة  التنةةافر مةةش الثقافةةة الفرعيةةة مةةش سةةكان  راتانيةةا 

 ونورماندي واقليم ال اسك .

فان المشكلة اكثر تأزمةا وذلةك الن اما في دوا العالم الثالث  -

البنيةةةة االجتماعيةةةة  شةةةة بسةةةبا التخلةةة  وحدامةةةة النسةةةام 

السياسةةةي وال زالةةةت  نةةةا  رواسةةةا االسةةةتعمار ل بقيةةةت  نةةةام 

مقافةةاا فرعيةةة محتفسةةة بقوتهةةا فةةي المجتمةةش ل واجةةا علةةن 
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 المسقولي   نةا  وتطةوار الثقافةة الو نيةة وفةي الوقةت نفسةه

مسةةألة الثقافةةاا  يجةةا تعيةةي  مولةةا النسةةام السياسةةي مةة 

الفرعيةةة المنتشةةرة فةةي المجتمةةش ل  ةةفا التطةةور سةةو  يفةةرز 

ليما وافاار سياسية ذاا ابعاد و نية بعيةدا عة  االنتمةا اا 

الضةةةيقة القووميةةةة والطاصليةةةة والعشةةةاصراة تفرضةةةها الدولةةةة ل 

قافةة و نا يكون التساؤا الن اي مدة يكون التفاعةل  ةي  الث

لرسمية والثقافة الفرعية وم  او  تأتي القوة السياسية التةي 

تحقةةة  التطةةةور ومةةة  مةةةم تفةةةر  مقافةةةة سياسةةةية مةةة  نفةةةا 

  بيعتها و نا يمك  تصور احتمالي  :

:  ةةو ان النسةةام السياسةةي يملةةك اودوولوجيةةة االحتمةةاا االوا  -

معينةةة ومةة  مةةم تصةة ا  تصةة ا الثقافةةة السياسةةية الو نيةةة 

 االودوولوجية .جق ا م   فة 
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فهةةةةو يجةةةةري التطةةةةور السياسةةةةي وفقةةةةا  :االحتمةةةةاا الثةةةةاني  -

لم ةةادي  عامةةة تاةةون دليةةل عمةةل النسةةام السياسةةي واةةنعكا 

 ايضا علن مكل ومضمون الثقافة السياسية .

وفةةةي االحتمةةةالي  ال ةةةد للنسةةةام السياسةةةي ان يعةةةال   بيعةةةة 

 العاقة  ي  الثقافة الفرعية والثقافة الو نية .

 المصادر 

علم االجتمةاع السياسةيل سسسةه وسبعةادةل  :د. صادق األسود -1

 .1991جامعة بغدادل

ل ترجمةةة د .  علةةم اجتمةةاع السياسةةة ل د. مةةوراا دوفرجيةةه -2

 .1991سليم حداد ل المقسسة الجامةية  يروا ل 

عمةةةان: دار  .علةةةم االجتمةةةاع السياسةةةي .د.ا ةةةرا يم س ةةةرا  -3

 .1991الشروق للنشر والتوزاش ل 
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 االجتماع السياسي

  الفصل الثاني 

 :9رقم المحاضرة 
 :عنوان المحاضرة 

  (( التنشئة االجتماعية السياسية)) 

 اعداد وتقديم: د. عماد العمر 

  قسم العلوم السياسية 

  كلية القانون والعلوم السياسية 
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 التنشئة االجتماعية السياسية لألطفال

 مرحلة الطفولة والصبى   

ان التنشئئئة االجتماعيئئة السياسئئية مئئي العمليئئة التئئي  تعئئر    ئئا  

الفئئئرد علئئئى النسئئئام السياسئئئي والتئئئي تقئئئرر مدار ئئئ  للسياسئئئة وردود 

.  ئان السياسئنون والففسئفة  ئدر ون افعال  ازاء السئامرة السياسئية 

قيمئئة الترةيئئة السياسئئية للمئئواطنند  مئئا ائئدد ففسئئفة اللنبراليئئة فئئي 

الترةية في غرس القيم السياسئية   وتعئد مرحلئة القرن التاسع  دور 

التنشئئة السياسئية وتتئ  ر  الطفولة والصبى مئي االساسئية فئي تلقئي

   بعاملند :
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 العامل االول : طبيعة الوسط االجتماعي 

فالطفئئل  ولئئد فئئي وسئئط االجتمئئاعي معئئند وبتهيئئ  معئئ  حسئئ  مئئ ا 

الوسئئط   ومئئد منئئا ان الئئتف  الوسئئط االجتمئئاعي الئئ    ولئئد  يئئ  

الطفل  ؤد  الى التف  التنشئة االجتماعية  او علئى االقئل سئرعة 

الطفئئل الئئ    ولئئد فئئي العالئئمة او المئئدن  تطئئور   ...  يئئ  ؟لئئ   

ياسيًا  الطفل ال    نش  في الربئ    الهبرى ال  نش  اجتماعيًا وال س

و؟لئئ  مئئ ا ال  تعلئئع بطبيعئئة المنيشئئة ولهئئد لوجئئود الرمئئوز والقئئيم 

فئئئي المئئئدن مثئئئل البنايئئئا  الرسئئئمية الحيئئئاة السياسئئئية بشئئئ ل بئئئارز 

والتسئئئئئامرا  والمناسئئئئئةا  الوطنيئئئئئة واالحئئئئئ ا  السياسئئئئئية والنشئئئئئا  

 السياسي لرجال الدولة .
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 يمر   ا الطفل العامل الثاني : التجار  التي

ان السئئئئلوس السياسئئئئي للراائئئئد د  تئئئئ  ر بالتجئئئئار  الئئئئى حئئئئد  بنئئئئر 

بالممارسئئا  او التجئئار  التئئي يمئئر   ئئا فئئي الصئئةر ولئئ ل   مقدمئئة 

  ) رةمئا ي ونئون قئادة او سياسئنند (  لف م السلوم السياسئي لألفئراد

   يما بعد في المراحل المختلفة لسد الرااد د .

الجتماعية السياسية يم د النسر الن ا مئد    ا ان مف وم التنشئة ا

 ناحنتند 

 اواًل: وج ة نسر النسام السياسي :

ت ئئد  التنشئئئة االجتماعيئئة السياسئئية الئئى ضئئمان اسئئتقرار النسئئام 

السياسئئي مئئد لئئفل تنميئئة القئئيم والتوج ئئا  عنئئد افرادمئئا تتفئئع مئئع 

اتجامئئئا   النسئئئام السياسئئئي ل ئئئ ا يعطئئئي المختصئئئون امميئئئة  بئئئرى 
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التنشئئئئئة االجتماعيئئئئة الن ئئئئا تتعلئئئئع بعامئئئئل اساسئئئئي فئئئئي  لوظيفئئئئة

المحافسة على النسئام السياسئي واسئناد    وتختلئي طبيعئة التنشئئة 

النسئئام السياسئئي  فالتنشئئئة فئئي الواليئئا  المتحئئدة تختلئئي بئئالتف  

عئئد التنشئئئة فئئي االتحئئاد السئئوفنتي سئئابقا او فئئي الصئئند اللئئتف  

طبيعئئئة المجتمعئئئند واال د ولوجيئئئة السئئئافدة و ئئئ ل  االفهئئئار والقئئئيم 

والمؤسسئئئا  التئئئي يقئئئوم علن ئئئا النسئئئام السياسئئئي   و ئئئ ل  تختلئئئي 

المجتمعا  البدافية   و ئ ل  التنشئة  ند المجتمعا  الصناعية عد 

العافلئئة نفسئئ ا التئئي مئئي اسئئاس تهئئوبد المجتمعئئا   تختلئئي  ننت ئئا 

 ونوع الروابط والقيم مد مجتمع الى الر 
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  انيًا: وج ة نسر الفرد :

 تحقئئع للطفئئل عبئئر التنشئئئة االجتماعيئئة السياسئئية اكتسئئا  معئئار  

عئر   تعلئى الصئعند التقنئي واتجاما  سياسية علئى عئدة الئعدة   

الطفل على مختلئي عنالئر النسئام السياسئي واالجتمئاعي  وبتهيئ  

معئئ  ومئئ ا التهنيئئ  ي ئئون ضئئمد عنالئئر وا د ولوجيئئة سئئافدة فئئي 

 التهي  مع نسام تعئدد االحئ ا  او الصعند السياسي المجتمع  على 

الح   الواحد  او وجود االنتخابئا  والحمئف  االنتخا يئة والتئي مئي 

الصئعند التجرببئي ل ال اتي  تجام ا   على تجار  تنمي مشاعر الطف

   تعرض الطفل الى احئدا  ي ئون  تمئاس مةاائر مع ئا سئتترس ا ئرا 

فئئئي حياتئئئ   يمئئئا بعئئئد فعنئئئدما  تعئئئرض للنشئئئا  الح ةئئئي والمسئئئامرا  

فئان الصئعند الثقئافي وغنرما ستنع س على ادراك  في طفولتئ    امئا 
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رتةطئئ  بئئ  سئئواء الطفئئل ي سئئ  معئئار  لف ئئم رمئئوز النسئئام والقئئيم الم

 ديمقراطية ام استبدادية .

 

 المصادر 

علئئئم االجتمئئئاع السياسئئئي   سسئئئ   :د. لئئئادأل ادسئئئود -1

 .1991و بعاد   جامعة بةداد 

  ترجمئة  علئم اجتمئاع السياسئة   د. موربس دوفرجيئ  -2

د . سئئئئئئليم حئئئئئئداد   المؤسسئئئئئئة الجامنيئئئئئئة  نئئئئئئرو    

1991. 

دار  عمئان: .علئم االجتمئاع السياسئي .د.ا راهيم   راش -3

 .1991الشروأل للنشر والتوزبع   
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  دور المدرسة في التنشئة االجتماعية السياسية 

ة للطفل المدرسة دورًا اساسيًا في التنشئة االجتماعية السياسيتلعب 

النههخ لههتر فتههرة مياتههخ سههو السادسههة ومتهها جنمههي تعليمههخ ال ههاسعي 

 زاً يهلما بنية ستميزة ودور اكثر ترك ةجنخرط بصورة طبيعية في سؤسس

في التنشئة االجتماعية هي المدرسة ميث يكون لخ اصهدقا  ورفها  

وسنافسههون وافرههار سختلفههة   ف ههت عههو  سههو لههارا نطهها  العا لههة  

تعاسلخ سع شكل جدجد سو السهلطة س سهدًا فهي اشهخام المسهؤوليو 

عهههو ادارة المدرسهههة فهههي سختلههه  نشهههاطاتما   كالمهههدجر و والمعلمهههيو 

ورؤسهها  الفههر  الر اضههية وال معيههان والل ههان و يرههها   كههل هههؤال  

 وسههو  ههم الطفههل جتواصههل سههع بنيههة سختههارون علهها اسههائ ال عهها لي 

تنظيمية قا مة علا توز ع النشاطان والصتميان بشكل اكثهر بهروزًا 
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السهلطة  و سا سوجود فهي العا لهة وهنها سهيتمط الطفهل الفهر  بهيوع

سهو لهتر شهخد ودور المعلهم االسهر الهد  جبهدد وبيو سو يمارسما 

 الصورة القديمة في ذهنخ عو السلطة والعا لة .

 

اك اي ههها تنشهههئة اجتماعيهههة سياسهههية تقهههوم بمههها المدرسهههة ولرهههو هنههه

بصورة سباشرة سو لتر سناهج الدراسة التهي جهتعلم بمها التلميهد  هيم 

مي فيخ شخصية المهواطو   ن  الم تمع واسس النظام السياسي لري ت  

ان المدرسههة تسههعا الهها تنميههة وتطههو ر  ههيم سعينههة فههي ف ههت عههو 

ومههب العمههل  وتقههوم اي هها بتنميههة رادة والمبههادرة ترههو و التلميههد كههاال 

ال غرافيهههة والتهههار   وتطهههو ر المشهههاعر الوطنيهههة سهههو لهههتر تهههدر س 

والتأكيههد علهها ابههراز ال وانههب االي ابيههة  كاالمههداا التار خيههة الربههر  
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بت ر ب جؤد  والحروب والثوران   ودور الزعما  والقادة فيما   هدا 

يههههخ و قههههة الهههها اكتسههههاب الطفههههل وعيههههًا بههههالم تمع الههههد  يعههههي  ف

 .بالمؤسسان المتنوعة التي تشكل النظام السياسي القا م 

 

التربية لما اهمية في ترو و شخصية المواطم سند زسو بعيهد   وههد  

االهميههة تتفههاون سههو بلههد الهها امههر بحسههب طبيعههة النظههام السياسههي  

بعض البلدان تخ ع نظام التعليم للسهيطرة المباشهرة للدولهة كمها ههو 

االشههتراكية  وهنههاك بعههض الههدور تشههر  فقهه  علهها الحههار فههي الههنظم 

بعض المواد المواد الدراسية التي تعنها بيهيم سعينهة وذله  الن هنهاك 

 عتقة و يقة بيو التربية وبيو المواطنة بصورة عاسة .
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دراسههان عدجههدة وفههي اقطههار سختلفههة دلههط علهها التههراب  الو يهه  بههيو 

ان  بينههط  ميههث وبههيو سسههتو  التربيههة  الموا هها التههي جتخههدها الفههرد

الهد هناك ترابطان بيو التربية وبيو الوعي الطبقي   سع ذل  في ب 

التربية كعاسل سو بيو عواسل ستعهددة فيمها بينمها علها نحهو سختله  

بههالتت  الظههرو  التههي تعمههل فههي للمهها   وكههدل  تههأ ر االفههراد بمهها 

يكههههون بمسههههتو ان سختلفههههة سههههو ناميههههة الدرجههههة وكميههههة المعههههار  

 .والموا ا التي تترتب عليما السياسية والييم 

 المصادر 

علهههم االجتمهههاع السياسهههي   سسهههخ  :د. صهههاد  ادسهههود -1

 .1991و بعاد   جاسعة بغداد 
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 1991د . سليم مداد   المؤسسة ال اسعية بيرون   

عمهان: دار  .علهم االجتمهاع السياسهي .د.ابراهيم  براش -3

 1991للنشر والتوز ع   الشرو  

 


