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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   


