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مقدمة

عنصااااها مفما ب  هلن الع  ا     نشاااان انسااااان     تشاااا   أساااا تعد القيم االجتماعية  
يما من خ   السل  ا  الظاههة ب  العملية التفاعلية ب لين أبهاد المجتمع، بف  تع   معتقداتفم

ع   صاااااالبة  نالأي ن ع من أن اع القيم االجتماعية على أن اع أخهى تعنفم،  ما أن ساااااايادة لين
 لصفة عامة تعم  على اثهاء الفهد  ت يفه مع مجتمعه.القيم ب ذا المجتمع؛فم حد ل

 نااةم ع األلنيااة االجتماااعيااة الم   بهاد ي  ن لااالت اااماا  لين مجاأل انتشاااااااااااااااههااا لين  ؤهااالناااب 
ا  ساالفا مث  األساهة، المدهسة،  ما تساهم ألنية اجتماعية أخهى ب    ب  تشا يلفا  ذلك   لمجتمعل

يق الت ازن  االسااااااااااااتقهاه االجتماع  داخ  النظام االجتماع  حقتتفعيلفا لتظفه ب  سااااااااااال  اتفم ل
 ال ل ،  من هذه األلنية النظام السياس  المسيه لشؤ ن هذا المجتمع.

يتضاااااااامن ع  ا   الهئيسااااااااية ألي نظام اجتماع يمث  النظام السااااااااياساااااااا  أحد الج ان  
لااه د ه مفم ب  تحقيق أهاادا     تفاااع   اجتماااعيااة متعااددة لين جماااعااا  اجتماااعيااة مختلفااة، 

النظااام االجتماااع  العااام، من خ    ااابااة األنشاااااااااااااانااة  الساااااااااااااال  ااا  الت  يق م لفااا  الت  تظفه 
ياس  ن ه  لقاء أي نظام س ت  ج دبشؤ ن المجتمع،  تنظيمللاألخص ب  القهاها  الت  يتخذها 

هدابفا من حيث تحقيقفا أل  اخت بفاخه،  تلعا لتلاين هذه األنظمة آلساااااياسااااا  يتلاين من نظام 
ما تلقى منفم المعاهضة  التنديد،  تتلاين م ا   األبهاد ازاءها بإما أن تحظى لالتأييد  المسااندة  ا 

أ  لمااا ت اجفااه من  نظااام من  هاها  مااا  ااد نجااد ال ملاااالة من اخهين لمااا يصااااااااااااااده عن هااذا ال
  مش     عقلا ؛  الت  لفا ع  ة ملاشهة لنليعة القيم السائدة.

نظام لين أبهاد المجتمع  النليعاة  ن ع الع  ة من القيم المفماة الت  لفاا د ه ب  تحادياد  
له الن اب  تمتين  هذه القيم الفام الذي تؤديهد ه للالسااااااااااااااياساااااااااااااا   يم الم اننة  االنتماء،  ذلك 

 صاااااا   ل نن م حد تت ات  بيه جميع أجزائه من أبهاد  مؤسااااااسااااااا  ألج  تن يهه االجتماعية لل
أن ت  ن باعلة اال ب  ظ   ج د حهص على تفعيلفا من  الادبااع عناه،  ألن هاذه القيم ال يم ن 
 نه  جميع م  نا  اللناء االجتماع .
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م الم اننة  ي تفعي لب  هذه الدهاسة الد ه الذي يلعله النظام السياس  الجزائهي سانتنا   
 االنتماء لدى الشلا ، هذا النظام الذي  ان  ل اده تش له  ل  استق   الجزائه ب  هحم الحه ة 
 ال ننية، ثم الث هة التحهيهية لالتفا  عديد التشاا ي   السااياسااية المختلفة الهؤى  اويدي ل جيا ،

ي  ، لفذه التشااااااااا الجلفة اساااااااااتجالة للدع ة الت  أهسااااااااالتفا  يادا  ال نن ، ح   جلفة التحهيه 
 صاا ال لعدها لتأسااي  الح  مة المؤ تة لت  ن لذلك القاعدة األساااسااية للدايا  تشاا   النظام ب  
الجزائه المسااااااتقلة  الذي عه  لد هه تن ها  عديدة  متتالية  ان لفا األثه ال اضاااااا  ب  تشاااااا   

نظام السياس  الحال ، ب  ش له  أدائه ل ظائفه   ذا ب  عديد األزما  الت  عهبفا هذا النظام ال
ه ت ب  ع  ته مع أبهاد المجتمع من جفة ثانية  على  جه الخصاااااا ص تشاااااا   معتقدامن جفة، 

األخص  يم ،  لالت  يتحدد من خ لفا سال  اته  الت  تعله عن مجم ع القيم االجتماعية السائدة
   اننة  االنتماء.الم

 د المجتمعأبهالين المتعددة  الن  لقيام اله ال ساااااايلة الم ئمة  الم اننة  االنتماء اذ تعد  يم 
المحهك للحياة اونساانية، اذ تشا   المح ه الذي ينظم سال ك األبهاد  المجتمع على حد  ما أنفا 

لت به بساااا اء،  ما أنفا العام  المفم الذي يساااافم ب  تماساااا ه  المحابظة على اسااااتقهاهه  تن هه، 
يتمتع جميع أبهاد المجتمع لحق  فم مقاااالااا  أداء ال اجلاااا  المنل لاااة منفم،  ه  ماااا مق مااااتفاااا 
 ذا المجتمع.حسا   شع ه داخل  لدى األبهاد لاالنتماء لفسيش   ا

تفا عندما تت به مق مااال لصااا هته الصااااحيحة ال يم ن ان ي  ن  هذه القيماال أن تجساااد  
تفعي   ج دها ب  ال ساااااااااااان االجتماع ،  لاألخص تمتع الجميع لحق  فم ب  مقال  المؤدية الى 

 على أنه مسااااااااؤ ليتفم للحفاظ عليهأداء  اجلاتفم،  لذلك سااااااااينم  لدى الجميع النظه الى ال نن 
 الحهص على تحقيق الصاااااال  العام، ب  شااااا   مت ام  مع لا   أجزاء اللناء االجتماع  العام، 

 م السياس .النظا لع  من أهمفا 

ن خ   م عن مساات ى  يم الم اننة  االنتماء لدى بئة الشاالا بف  هذه الدهاسااة ساانلحث  
ك لما لفذه ،  ذلهذه القيمد ه النظام السياس  ب  تفعي  ،   التعه  على دهجة مماهسة هذه القيم

ناااا ااااتاااه   ااادهاتاااه  عليفم يت    نجاااا  الفئاااة من أهمياااة ب  المجتمع، على أساااااااااااااااا  أنفم أهم 
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ن اذ تننلق هذه الدهاسااااااااااة م، المجتمعا   تن هها اذا أحسن استثماه  ت ظي  نا اتفم   دهاتفم
الق   الذي مؤداه " أن النساااااااق القيم  يهتلن اهتلانا لنائيا   ظيفيا لاألنساق االجتماعية األخهى 

اق س عليه بإن    تح   أ  تبيه ب  هذه النظم أ  األنساااق سا   يؤدي الى تبيه مصاح  للن
 .القيم  للمجتمع"

ة بف  الفص  األ   نعهض مش لة الدهاس حيث تم تقسيم هذه الدهاسة الى خمسة بص  ؛ 
 ملهها  اختياهها، أهميتفا  هدبفا، لنقدم ب  اخه هذا الفصاااااا  مجم عة من الدهاسااااااا  السااااااالقة 

 ب     مهاح  اللحث. امنف  استفاد منفا هذه الدهاسة  اننلق الت  

ذ سااانه ز ب  ا ب  الفصااا  الثان  النظام الساااياسااا  الجزائهي  متبيه مساااتق  لينما نتنا   
هذا الفص  على عهض أهم ما يم ن أن يساعدنا على التعه  على د هه ب  تفعي   يم الم اننة 

نعهض ب  لداية هذا الفصاااااااا  مجم عة من المفاهيم األساااااااااسااااااااية ذا  الصاااااااالة ، حيث  االنتماء
ن تعهي  للنظام  تعهي  للساااياساااة  للنظام الساااياسااا  لنحدد من له  لألعاد الدهاساااة، مالملاشاااهة 

ثم نعهض لعااادهاااا التحليااا  ال ظيف  للنظم  خ لفاااا المفف م اوجهائ  الخااااص ل ااا  مصاااااااااااااانل ،
لعد ذلك  جعه لنلنه ز من خ له على المدخ  النظهي الذي سااانتلناه ب  هذه الدهاساااة،  ةالساااياساااي

 العناصااه ذا  األهمية  الع  ة الملاشااهة لألعاد الدهاسااةللنظام السااياساا  الجزائهي لته يزنا على 
  أهم  تش له الجزائهي النظام الساياسا  من خ   تقديم خلفية تاهيخية لتلل ه ، لالجان  الميدان 

عام لنه ز    أزما  النظام السياس  لش األخيهب   ، لنعهض ظائفه خصائصه، ثم مؤسساته  
 لعدها على أزمتين هامتين لفذه الدهاسة هما أزمة الشهعية  أزمة المشاه ة.

نة   يم نصا  الثان  القيم االجتماعية لاعتلاهها  اعدة تش    يم الم االف لينما نتنا   ب 
من خ   عهض مجم عاااة من المفااااهيم ذا  الع  اااة لفاااذا  ،مفاااد للفصااااااااااااااا  ال حقناالنتمااااء ل
لن ضااا  من خ له أيضاااا المدخ  النظهي الذي  من منظ ه  ظيف ، ثم القيم االجتماعية الفصااا 

، اده ا تسالفا مص ، ثم أهمية القيم  خصائصفاسنتلناه ب  هذه الدهاسة لدهاسة القيم االجتماعية
    ياسفا،  أسالي، القيم فاا تسال نهق ،   يفية   ظائففا االجتماعية تصنيفاتفاثم نعهض 
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 تحقيقا للفد  من هذه الدهاساااااة  ان الفصااااا  لناء على ما جاء ب  الفصااااالين الساااااالقين 
لجان  االثالث لعن ان النظام السااااياساااا    يم الم اننة  االنتماء ليشاااا   القاعدة األساااااسااااية للناء 

حيث اشاااااتم  هذا الفصااااا  على  على  جه الخصااااا ص اساااااتنتاج مؤشاااااها  الدهاساااااة،  ؛الميدان 
لعهض ألهم التعهيفا  اللب ية  االصن حية ل   من  يم الم اننة   يم االنتماء  مفاهيم أسااسية

 تجاها  االع ام  المؤثهة ب  النظام الساااااياسااااا  ثم تليفا ، لنساااااتنتا ب  األخيه تعهيفاتفا االجهائية
ة  االنتماء ثم  يم الم اننالنظام الساياس ،  نح األبهاد نح ه، ثم القيم  ع  تفا لتجا   المجتمع 

 نتماء. االتفعي   يم الم اننة   أس النظام السياس    ب  األخيهب  ظ  النظام السياس ، 

ض ه لينما ب  الفص  الخام  نعهض لإلجهاءا  المنفجية للدهاسة الميدانية من خ   ع 
بهضاااااااايا  الدهاسااااااااة، مجاالتفا، المنفا المتلع للدهاسااااااااة، أداة جمع الليانا ،  أسااااااااالي  المعالجة 

 اوحصائية.

نعهض من خ له  نحل  ل الذي األخيه لفذه الدهاسااااااااة الساااااااااد     لفصاااااااا النصاااااااا  ب   
التص هي اوناه النظهي    الجدا   ال مية لنساتخلص نتائا هذه الدهاساة  ننا شفا لاالستناد على

لنصااا  من خ لفا وثلا  الفهضااايا  المنه حة  منفا لفذه الدهاساااة  مجم ع الدهاساااا  الساااالقة 
ة يلنعهض ب  األخيه لناء على الدهاسااة النظهية  النتائا الميدان ،اوجالة على التساااؤ  الهئيساا 

، ثم نعهض ب  اخه صاااااااافحا  هذه الدهاسااااااااة  ائمة جملة من الت صاااااااايا  ب  عهضاااااااانا للخاتمة
 الم ضحة لجزئيا  محددة ب  المتن.المصاده  المهاجع المعتمد عليفا،  عدد من الم حق 
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 تمهيد: 

ملضننلدلالمتننا لمتتعحنن لفننالمتالمتننعسلمتتلتنن لتلع  للترننالم ا ننعللمننالمتمارننعليل   نن ل 
فنننالمتا وننناللاحا نننالم ننن   لتمعمل ننن لمنننالما اتنننعلمسلانننحاالترنننا علملح ننن لماا ننن  لمتنننااعامل
 نناالمتارل ننيلتم نن   لمتالمتنن لمننالمحنناا فلفننال ننصملمت وننال  نن عت  لألعننالمتلوننلال تنن لمتالمتنن ل
بلرناله م اانعلتاونالفنالمأل  نللتاحا نالمل ن عت  لمتماللتن بلرنالمتنللمسلم ا عل نع لضناعل  ال

معمل ننن لمنننالمتالمتنننعسلمتتنننعت  لمتانننالتنننا لالا  ننن لله نننامفاعلتارنننلخلفنننالل نننلل نننصملمت ونننال
للللماا   لتاصهلمتالمت للمترعمالمتمتع الفال ال  لمسلمتتح .

 :تعريف وتحديد مشكلة البحث .1

ماعامع  ننن لمأل نننل لمننناللاتنننع  غ نننلهلمنننالمألم نننلالمعامنننع اللاتننن لمتعزمئنننل متمعامننن ل 
ا ننلالتاننعلمعمل نن لمننالمألالمللمألتعتنن  للمااننعلبل اننع لت نناللمحننامتعزئ نن لاتننع معمل نن لمننالمأل

لاتنننع  نننصهلمأللب لماعامنننع المت  نننافنننال نننالمتاتنننلترضننناعلمننن لانننعلا عم لاعااعتننن ل  ننن ت ح نننع ل
الت اللمحالمااعلمعمل  لمنالمألالمللمت عون لتانعل الهاانعلارمنالعم رانعلهلتعتلغالماللمتعزئ  
ل.تاح   لمتالمزاللمترتعسلماعامع الما عمالف معلت ااعت  ال

لمألتعتننن  لام ننناله لتانننع للعزئ ننن متلاتنننع مألل نننصهلمتا نننعالمتت عتننناللمحنننالمنننا راتنننلل صلل
   نن لمننالاتناللللح لمنن لمل ز نن للح نناللم ناماعتا ننعالمتت عتننالمتعزمئنل للت ننالمننعلفمعامنع ابل

امل ل عمنن ل عننز لمننالمتتاننع ل مرنناللبح لمنن لمعمننلدلمتل ننعئيلماداوننعا  للماعامع  نن لت مح نناللما
دنلملمسلت عتن  لتانعل    ن ل اتنعا  لاا نصلمنال  فالح   ا لماعامع  ن للمراماعامع المترعابلل 

ااعتنننالفنننالمعمل ننن لمنننالملاتنننعا  لمتا   ننن لل نننصهلب نننالفنننالهتعتننناعلملعاننن لت معامننن للدضنننع عه
لالمزان لت ح ع ل   لت ع لمتمعامن لل عمتمؤتتعسلمتمااعت  للمتمالمت  لف معلت ااعبلا لالتحام لهالملل

دلملان لمتاالاتااايلالز  لمتملماللا نلال  اللتالمتت عتعسلللمتمتع م لفالتاع هللا للهبلما
لل. عاااللم عاااالماعامع   متالللم ا يلت عتعا لم زم لت الهفلمالمتمعام ل   ل
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 معلهالت ا نعالمتت عتناله م ن ل عنز لمنالمتتانع لماعامنع ابلف   ن الماعامع  ن لمتتنعئا للل
لم اتنعلهفلماهله م  لالا ال اله م  لمتا نعالمتت عتنالتاح  ن له ناميلمتمعامن بللصتن ل  ن لت ال

مألفننلمالمتملعانن لتانناللمتماعتننا لفننالمتتنن ل عسلهااننعلامرننالمعمل نن لمننالمتمرا ننامسلمتتننعئا لتنن ال
متمعام لفالارعم ااالمت لم  بلفعت  الار ن لمونعت ل صملمالمتاال معلتاعلهفلللماعامع   لمتتعئا 

مألفلمالل افاعللاحا عععسلاتر لت ام لعم  لهفلماهبلااغ للماللدسلآل للاترعللبمتمعام ل  ا
متنل الماعامنع اللمتمحعف  ل   لامعت لمتمعام بل معلهااعلا  الالع للمتمامرالفامألتعتال
لهحنالمرنع  للم ا نعللمترعابلفعت  ال معل تلل ااعلتعلتنلازلاراتنللعنز لمنالهعنزم لمتاتن لللماا ع 

لدلمللمأل صلتت ل لمر التاالت ل لل ل.لما عصهتا المالمتتامئالتا لمت لالدتال

احانننعتلتا عمننننالمعمل ننن لمنننناللمأل ننننل لتمعامرنننعس غ نننلهلمننننالم نننالمتمعامننن لمتعزمئننننل لف
للصتن مألاتع لمألتل للمتمالت لل صهلمالفمتالع  لمتت  المألاتع لحا لاوالتالع لالع  لمألفلما

متتنعئا لتن المعمنلدلمتمرا نامسللمرنالفناااتلتعتاتت لت بلتعت  مألعامع   لما  المت تع لهفلماهلل
لترننالمننالاالهراننع لا ننع  االماعامننع ابلعاااعتنناللا اننللفننالتنن ل لمتاننالللاهفننلمالمتمعامنن لمتلمحنن

اح  نن للللتتاعئنن دنن المعامع  نن لهتعتنن  للتع اتعل ننعلبهتننلزلله ننال ننصهلمت نن ابلدنن المتملم انن للمااامننع 
تنا ل نالفنلالمنالفنالمتلتن لماعامنع ال  ن اللللماا نعل علد المتملم ان لفلعلاهللالمزا فلمتا لملل

هانن لعننز لمننالهعننزم ل ننصملمتمعامنن بلتمننعل ماحنن لتنن لمت ننعئم ال  نن لاتنن  لللما ا ننعالهفننلمالمتمعامنن 
 نؤلا لمنالح نل للمنعل  نلال   ن لمناللمعتنعسللمتانالااعتنالفنالم نعل ا للد عمن لت نالمنعل امن ل

  نننلال منننعلل  ننناالمونننعتح للمونننعت لمنننالحلتننن بلل نننللمنننعل حننناالتننن لم عااننن لفنننال نننصملمتمعامننن بل
عنز لتا ل الهفلمالمتمعام للتنحااالا  الما ا عاللع ابمتلت لماعاملد م لمااامع لفالااا عل

متمعامن ل نصملمن لتنعدالهفنلمالفالمتالحناللمتلغت للتعا مئاعاممعل ر  االملحتع للبال اعزهلما 
لمتامتنن لتنن بللصتنن لمننال نن الم ننتعدلحعععانن لمتمعا نن للمتمرال نن للمتا   ننالمننالمتاننلالمسلمتما نن   ل

للمتلضعللمتر  لفالمتمعام لمتص ل اامال ت  .مت رلللتعألمعالتا  لممعل ر   ل

ل
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فلعننننلالدنننن المتملم انننن للمااامننننع لماننننالت ننننالمتمعامرننننعسبللصتنننن لتاح  نننن لمعامنننن لمتننننا لل
ل  ننن لمت ونننل لفئننن لللمانننلمزاللصتننن لهاانننعلمننناله نننالمت ننن المتام مننن لت رمننناللمتتانننع لماعامنننع ا
عمننالت ااننعلتاتننلال ننصهلمت ننتع فلتننصت لارمننال ننالهاتننع لمتمعامنن لمتعزمئننل ل  نن لم ا فاننعلفننالا 

 ا حلف اعلمت لالا تت لدن المحناا لتا نلالألاتنع لمت  ابلفعألتل للمتمالت للمتت ئ لماعامع   لمتاال
 نناال ننال ل  اننعلالعمنن لمننعل  اتننت لهفننلمالمتمعامنن لمننالل ننالمترم  نن لمتاننالله ننل لالللفننالا ر  اننع

 نننن الماعامع  نننن لفننننال نننن ال م نننال عننننلم لم ح ننننعسلحلتننن لل ننننللمننننعل عتنننالمعمننننلدلمتمرا نننامسل
لفللترالمالت ااعلمتا عالمتت عتا.متم اتت ل ااه

 راتننللمتا ننعالمتت عتننالاتنن لمننالمألاتننع لمتمامنن لام ننالمتاتنن لماعامننع المت  ننال  نن ل
تمنعللهم اتعللها لمتمت للت ؤلالمتمعام بلل للمال ما  لت   لما عصلمت لملمسلمتام من لت نالهفنلما

بلف ننالهام لمؤتتننعسلتننعل لمهلمتمننعا ل صملا ننسلمتحععنن لتننصت للمتاننالتاننعلدننل لمتا ننعصف اننعلمت ننتع فل
منننال ارنننعم لالمرانننعللتنننعأل  لتننن المتا نننعالمتت عتنننالتل عئ انننعلا انننلل  دنننعسلمتع نننل لت اانننعللل

دال  لالتاعلالللفالا ر الدن المتملم ان للمااامنع لمنال ن المنعللمتاالمتمؤتتعسلمت ل ت لمااابل
لمتانننالا نننلالتننن الممر نننالمتا نننعالت ر دنننعسلمتا ع   ننن لل اا عننن لا امننن لتافنننلماللتنننعأل  لمت نننتع 

الهفل مننعل م ننالمتت عتننالفننال ننصهلمتمؤتتننعسلمت ل تنن لمننالمت ننتع للمننعل ا ننحلمااننعلتمننللللمتننزما
بللمتننص لدننال ا ننحلمننالالللفننال  عدنن لا ر ننال ننصهلمت نن ا  ننلالتازمننعسلمتاننال رننعاالمااننعلمتا ننعال

لتاصهلمألزمعس.ار  ال صهلمتمؤتتعسل الهام لل عئ اعلاا ع ل

 ت رنن للف ننالمآللانن لمأل  ننل لهوننت له رننللمننعل م ننزلمتح ننع لمت لم نن لفننالمتمعامنن لمتعزمئننل 
متر دنننعسلماعامع  ننن لتننن المألفنننلماللتنننا لفئننن لمت نننتع ل  ننن للعننن لمت ونننل بلاتنننعاالمتمونننعت ل
مت  ونن  لفنننالمتارعمنناللحاننن لفننالهام لمتمانننعاللمتلمعتنننعسلمت لم نن بللماا نننعللمعمل نن لمنننالمت ننن ال

  ننن لت  تننناللمت منننلاللماتارنننعال نننالمااضنننتع للملا نننعالفنننالهام لمأل منننعاللمتل نننعئيلمامنننعلمتامل
ل ننللمننعلها ل تنن ل اننلللم ننع المعامع  نن ل ا ننا للبلل تننلسلا نن لمتماننعاللمتمتننؤلت عسوننغلسله
لغ ل نعلمناللمألمنلما...لم نا  مآلفعسلماعامع  ن بلمت تنعالملامل بللماا علم لمراللت لمتمعا
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امنن لماعامع  نن لمتاننالدننال  ننلالتننتتاعلمألتعتنناللعننلال  ننالد مننالمننعلتنن الهفننلمالمتمعمتم نن  سل
ل.لمااامع د المتملم ا لللتراله ماع

تلعننلال  ننالمننعلفنناللاللرنندننال لبام ننالمتمعامنن متملم انن للمااامننع لدنن الفنناللمننعلعننلال  ننالف
 مننعلدننال  ننلالتلعننلال  ننالمننعلفننال ل  نن للبمت نن المتاننالاننال  تننعتاعلألفننلمالمتمعامنن لال  نن ل ت رنن ل

ماعامع  ن لمأل نل لمتم لان للتلعلال  المعلفالتعدالمألتا    تع لهفلمالمتمعام لتاصهلمت  ابلهلل
متتننن ل عسلمتمتنننع ا ل  ننن لا ر نننال نننصهلمت ننن التااعتنننالفننناللتع اتعل نننعلبت اتننن لماعامنننع المت  نننا
 نصملمأل  نللمتنص لبللمتنص لدنال  نلالمنالت اانعلمتا نعالمتت عتنالمتعزمئنل بلماعامع   لتا لمألفلما

 ننليلمعمل نن لمننالمألزمننعسلماننصلتننام عسلا نن   لل تننلل ننالملمح نن لمااا عت نن للمتاننال ننعاله تل ننعل
الللفنال عالتامعلل اعابلهزم لمت ل   للهزم لمتم عل  للمتلمتاالهفلزسلتللزلهزما ال8811هزم ل

 ال  لالتاعلالللفال  عد لا ر الد المتملم ا للمااامع لت الفلبتمعام مفالمحام لترخلمتاغ لل
للمت تع .فئ لهفلمالمتمعام للتعأل  ل

صملمفالضننناعلهالفئننن لمر ننن لمنننالمت نننتع لمتعزمئنننل للمتاننناللوننن سلت ععمرننن ل ملح ننن لمنننال لما
متالتل للمتملمحالمتار  م  لمتما ام بلف  الخلها لدالاال  تعتاعلمعمل  لمالمت  الفال المتا عا

 ننصهلمتملمحنالمتانالاراتل نعلمتملمحننالل منعتاللمترنعال دمللب تنللملمح ن لمتار  م ن لمتر رنن لدماتانامئا
مألتعت  لل تع لهفلمالمتمعام لمعمل  لمالمت  المتمحاا لمتت عللا االت ا م نصلت ل  ن لما من ل

صمل  لدننالاننال  تننعت ل ننصهلمت نن الهالمتا م ننصلمتننص لمننللتعتملمحننالمتار  م نن لمتر رننلم اتلاننعلممااعنن بللما
التننالا ننال ننالمت نن الماعامع  نن بل  نن لمألدنناله ماننعلمتانناللعلا ننعل   ننالمننال لماا ننعلمألتعتنن  للما

ت ل عسلمعامع   لت ت  بللمتاال اللعاسل عاسلااتن ل  ن ل ناالا ر نالدن المعامع  ن لهتعتن  بل
ت ا ننعالمتالتننل ل  نن لللمتننص لدننال رننلالتلعننلال  ننالمننعلفننالمألتا نن لماعامع  نن لمأل ننل لمتمتننع ا 

لللل.ا ر ال صهلمت  المتم اتت لفال  عللمتات لماعامع المت  ا

 لاننن لهام ل نننالت ا نننعالمتت عتنننال  ننن لمنننعلتنننت لتننناتح لمنننال ننن ال نننصهلمتالمتننن للتانننع 
الللهتعتالفاللهام لمؤتتعا لتل عئ اعمتاململهفلمال  المتمعام لتاح   له امف للهام لاح   ل

لتننعأل  لهزمنن لمت ننل   للهزمنن لزمعانن ل ننالألبلللمت ننتع لتننا لمااامننع ا ر ننالدنن المتملم انن للدنن ال



                        األول                               الفصل بحثال مشكلة                                                                      
 

 

01 

ممعلتن ل نالمنال اللعنلالالعن لمر ان للمتملم ا لالللهتعتالفال  عد لا ر ال صهلمت  ابلتمرا 
حناهلمال ا عتنماعل احم اعلمتا نعالمتت عتنالتللل متملم ا لت المت تع لمتعزمئللد المالد المااامع للل
لت اتعؤالمتاعتا:لصت لت لحاعللمتمعام م لغ لهلمالهفلمال

 الشباب؟لدى  واالنتماءالمواطنة في تفعيل القيم  دور أساسيالجزائري هل للنظام السياسي 

 :بحثمبررات اختيار مشكلة ال .2

لمااامنع ل عالا ا عللملضنلدلمتا نعالمتت عتنالمتعزمئنل للاللهلفنالا ر نالدن المتملم ان ل
لتا لمت تع لمعمل  لمالمتمتللمسلا  واعل معل  ا:

ماا ننعلل رننل لمت متننعا لل نناالم امننعالهفننلمالمتمعامنن لفننالهامئاننال ننالمتماننعالمتاننال عنن لهالل-
 ؤال ننعلفننال  ننعللمعامننع الما عمننالل ننصت لمت ر ننللمننالمت ننلم للماعامع  نن لمتتنن ت  بللاحم ننال

عل تنلزلمنالم ن  سلاا عن ل نصهلمت متنعا لماعامع  ن بلمتا عالمتت عتالمتعزمئل لمتؤلت  ل المن
ف عالم امعماعلتالمت لالللمتا عالمتت عتالفالا ر الد المتملم ا للمااامنع لتنا لمت نتع بللصتن ل
ا ا عااننعلهالمت نن الماعامع  نن للمنناله ماننعلد ماننالمتملم انن للمااامننع ل ننالمتملعنن لمألتعتننالت ننال

 تعدلت ل عسلمر ا لالاله ل .هفلمالمتمعام للمااالمت تع لاا

 مننعلهالم ا علاننعلتاننصملمتملضننلدلتمننعل لحنن لمتا ننعالمتت عتننالمتعزمئننل لمننالم نن  سلفننالل-
ملمحالا    بللمنعلمفلزان لمتح نلاللما نا لتلع عسلمتماترن لفناللدنسلتنعت بللم ع ل نعللاع  عاانعل

    للمدراعلماعامع المت لا.

عتننالفننالا ر ننالدنن المتملم انن للمااامننع لتننا ل ننالصتنن لعر اننعلاتحنن ل ننالالللمتا ننعالمتت ل-
مت نتع بللصتنن لألال ننصهلمت ئنن لمترمل ن لتاننعلالللماننالفننالا ننال نال م  ننعسلمتاام نن لمتاننال تنن ل عل

 متا عالمتت عتابلل   لمت ول لمال  الم عل ا لمتت عت  .
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 :ة مشكلة البحث والهدف منهاأهمي .3

ل. أهمية مشكلة البحث:1 3

الللمتا نننعالمتت عتنننالفنننالا ر نننالدننن المتملم اننن للمااامنننع لتنننا لمت نننتع للانننحااله م ننن لالمتننن 
لفال لااعلتاااعلالمتعلما لمتاعت  :لمتعزمئل 

منال  تن للمتص ل ناالمالمتا عالماعامع المترعابلمتا عالمتت عتالتع اتعلهلعز لهتعتالل-للللل
انننن لت معامنننن للدضننننع عهبل لصتنننن لتعا امننننعال  نننن لمعمل نننن لمننننالما ننننعصلمت ننننلملمسلمتت عتنننن  لمتملعو

ا ننلالتننصت لمؤتتننعسللتننم  للملات نن لفننالا نن لمتلدننسلرننالمتمؤتتننعسلمتما منن لاا  مننعلدعالا ننعبل
 نصهلمتمؤتتنعسلارمنالفنال ن المااعتن للمانلمت لتح اميل صملمتمعامن لمتر  نعللت  من لمألتعتن  بل

ا ع   نننن لتنننن ال ننننصهللاتنننن  لل ننننؤلالهفننننلماهبلفننننالحل نننن للتت عئنننن ا ننننلالتننننحام لل ننننعئيللهالمللا ننننزال
متمؤتتعسللتعدالهفلمالمتمعام بل صلاالديلمتاململ  له لا عالت عتنال  ن لدالان ل  ن لمتا  نيل

تنلل ت تن له نصهلمتا نع  سبلفلااحاالمنال  تانعلحل ن لم لهفلمالمتمعام للف ل  ا لتلع علمحاا 
 .المتمعام بللمتا   المالمتمرعلض داللمم المالاح  الهفلم

متنننا الل ماغ نننلفعتا نننعالمتت عتنننالمتعزمئنننل ل منننعلا مننناله م ننن ل نننصهلمتالمتننن لهاانننعلا ننن لل-لللل
متت عت  لمأل ل بللت  وعئ لمتمم ز لت لفنالملمحناللمألا م أل م ا ل ا عالت عتال غ لهلماللل

 ننالها نن   لماننصلتام نن لا نن   لفننالملمح نن لمتاعل   نن لمأللتنن لدتننالحانن لمانناادلرننلل لمت ننعا لاننلفمتلبل
رننال، 8891مترننلل لفنناللااننااد عاننسلمتعننصلللمأللتنن لتا نن   لفننالمتحل نن لمتل ا نن بللمتاننالهتتننسل

سلف نن ل  ننعا ل    نن لحننز لعتانن لمتاحل ننللمننلمتننص لا، 8891هلسل 02  ننالمننؤامللمتوننلمعالفننال
تنتامتللل88لمتاال عالمااعل ا ع ل'تعا لمتااتن  للمترمنا'ل نصهلمأل  نل لمتانالاحلتنسلفناللمتل اا
متح لم لمتمؤدا لت رلل لمتعزمئل  للمتاال عاسلمت ع ا لمألتعت  لتتاع لا عالت عتالفال ل ت 8891

لترنننالما عد ننن ل    نننعاللترنننالا نننالمتعزمئنننللاتنننا  تاعللترنننال  نننالمنننؤامللبلماتنننا  امتعزمئنننللدتنننال
بل2691لهزم لوعئ  لللم ل اللل االما ع لمت  عامسلفالع شللعتا لمتاحل للمتل اا لمت  ل

متننام ال  نن لتننعتلغالمننال ننالصتنن لاغ نن لمتععانن لمترتنن ل ل  نن لمتععانن لمتمنناااللاغ نن لد ننعامسل
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بل ننعالاحتن لا ننعالت عتننالعزمئنل لفننالعزمئننللمتننا   بلد نعامسلمت ننعلتللتننلغال نالا نن لمت ننللي
عالاحت  ل عانسللال نزمالتانعلالللفنال نالمنعل حن  لتعتا نفال  اعلمت الا  لمت لليلمتاال عال

متاعل   نن لمتمماننا لتا نن المتا ننعالمتت عتننالاز ننالمنناله م انن لعتابل ننال ننصهلمتملمحننالمتت عتننالمتحنن
 لللللله م  ل صهلمتالمت .

 مننعلا منناله م نن ل ننصهلمتالمتنن لمنناله م نن لهزمننعسلمتا ننعالمتت عتنناللما عدااننعلتنن لألام لهالملهلل-لللل
فلعنننلالهزمننن لمت نننل   لاغ ننن لبلل  ننن لمت ونننل لهزمانننالمت نننل   للمتم نننعل  بلتعت ننن المتم  نننل 

المتت عتننالمامننعل ننعت لمتموننامد  ل  نن ل ننالمألالملللمتل ننعئيلمتاننال  ننلالتااععز ننعللهامئاننعلمتا ننع
متح نع لماعامع  ن للمتت عتن  لغ ع لم عل  لهفلمالمتمعام لفنال نال ااجل ا ل عاسل ت را بلممعل

تنن لمألرننللمتمتع ننلل  نن ل لتننالهزمننعسله ننل ل حزمنن لمتم ننعل  لل ننللمننعل  ننلاللل ننللمننعت نن الفع ننال
 ح ع لهفلمالمتمعام .

ماله م  لفالح ع لمألفلماللمت  الماعامع   لتمعلتاعه م  للفال صهلمتالمت  معلا ماله م  لل-
لبمتالمتنعسل ا نال هرتاانلمنعلل نلارتلل ا لمالح عئ ل المتتاع لماعامنع ابللتمعلبللمتمعامرعس

لمتتاننع لفننالمألتننع لحعننلللم اتلل ننعلبلمتمعامرننعسلمألفننلمالح ننع لفنناللفرننعالماننالالللت  نن الها

لمتمعامن ل نصمل  نعلل نااملماعامع المتالمزالاح   لفالاتع المتاالاافلمعام بل أللمتر عفا

لألاللصتن للمااا نعلبلمتاا لللمالماعامع   لمألا م لحلمت ل   لارمالهااعل معلبهفلماهللت ا
للماعع ننعسلللم ل  نن لاننؤرللفننعت  البلمتعمننع المت ننلا لمترمننالهتعتنن عسلاا ئنن ل  نن لارمننال امت نن

لل.مآل ل الت ل ل   لت ح ال حتع لاا صل معلمت لابلت ل للهامع 

لمننعل ز نننالمننناله م نن لالمتننن لمت ننن الفننال نننصهلمتالمتننن بلال  ز ننعل  ننن لد ماننن المنناله نننالمت ننن الل-لللل
للالمعمل نن لمنناحنهفننلمالمتمعامنن للتنا لم ا ننعامسمنناللامر ن ماعامع  ن لل مننعبلدن المتملم انن للمننعل

 مننعل رلممننالمتننع ا ل  نن لالع نن لمألفننلمالفننال  دننعااابلللا اننللللمتلمعتننعسللماما ننعزمسمتح ننل ل
بلمتعمع نن لفننالمت ننلالضننل   ل ننال رتننلللمتننص لدنن المااامننع ه م نن ل ننصهلمتالمتنن لمنناله م نن لا اننلل

فننال ت رنن لمتر دننعسلماعامع  نن لمتاننال  نن  اعلمت ننلالت انن للتنن العمع ننعسلمتمعامنن للمتاننالا اننلل
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اااجلتا  ل رللهلتعا مئانعاللمت نرلللتعتنصمسللمتم عان لماعامع  ن للمتنص لتصت لمتص ل ر شلت بللل
ل اعتالفالامرالد اللمرع  للمتعمع  لمتاال اامال ت اع.لل

دن المتملم ان للمااامنع لتنا لفئن لا ر نالاتحن ل نال معلا ماله م  ل صهلمتالمت لفالهااعلل-للللل
منناله ننالملمحننالح ننع لمألفننلماللمتمعامرننعسبلف  اننعلا اننلللمتاننالارننامترمل نن لمت ننتع بل ننصهلمتملح نن ل

تااعتالفالت ل عا بللا الله م  ل صهلمرعتالمت  و  لممعلم اتت لمالد الفالمتملمحالمتتعت  ل
م عا عااننعلدننالمااعمتاننال نناالف اننعلمتننارمعلللال  ننيل ننالااننعلفننالهه ضننعلمتملح نن ل لا ننل للتاام نن لللما

متمعامنن بل صملادننسل ننصهلمت ئنن لما امننعالمتنن زالتتاعئاننعللا ل ااننعلفننالمتملمحننالمتتننعت  للاننلف للمننعل
 لااننعلمت ننل ح له ضننعلا اننلله م نن ل ننصهلمت ئنن لللاحاععنن لتا ر ننالا ننع اعللماتننا عا لمننالدننالمااعبل

ماعامع  نن لدننال ل  نن لا تننالمتاغ  ننللل عامنن لمتعزمئننل بل مننعلهاانناله رننللمت ننللمأل تننلل ننااملفننالمتم
بلتننصت ل عاننسلم نعل  لمت ننتع لفننالا نل للمتح ننع لماعامع  نن ل نناللمتاعا ناللمأل ننصلتزمننعالمتمتنعال 

هتننع لا ننلللمتمعامرننعسللهتننع لاعننعتلمتت عتنن عسلمترعمنن لت ااننلخلتعتننالاللاحتنن المتننال عااعل
ل لت تاع للتاح   لمتمعامرعسلأل امفاع.تمعل    لا لمالدل لامفر

 : مشكلة البحث دفـــه .2 3
متالمتن لاانايلتتحن ل نصهلت الالمت ل  م  ل ايلمحاال تنر لمتتعحن لتاح   ن بلفنالللللل

ل ت رنن لمتننالللمتننص ل  ننلالتنن لمتا ننعالمتت عتننالتا ر ننالدنن المتملم انن للمااامننع لتننا لمت ننتع 
ل:معل  المال  ال لصت
 ممعلت لد المتملم ا لت المت تع .لمتارليل   لالع  -
 متارليل   لالع لممعلت لد المااامع لت المت تع . -
ا ر ناللفا-تل عئ اعمال  الهامئاعل-متارليل   لالللمؤتتعسلمتا عالمتت عتال -

 د المتملم ا لتا لمت تع .
لفنننا-تل عئ انننعمنننال ننن الهامئانننعل-متارنننليل  ننن لالللمؤتتنننعسلمتا نننعالمتت عتنننالل -

 تا لمت تع .لاامع ماا ر الد ال
 ل.متارليل   لالللهزم لمت ل   لفال  عد لا ر الد المتملم ا لتا لمت تع  -
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 ل.تا لمت تع لاامع فال  عد لا ر الد المال ل   متارليل   لالللهزم لمت -
 متارليل   لالللهزم لمتم عل  لفال  عد لا ر الد المتملم ا لتا لمت تع . -
   عد لا ر الد المااامع لتا لمت تع .لمتارليل   لالللهزم لمتم عل  لفا -
: قةبالدراسات السا.  4 

   نن لت نن لمتالمتننعسلمتتننعت  ل  نن لمتالمتننعسللمتتحننل لمتاننالاننال اععز ننعلحننلالم نن   لهللل
لمتاننالاحاننلالمت لم ننالمتمااع نن لفننالمتتحنن لمتر مننابللعملضننلدلمتتحنن لهللمتلتننعت لمتعننعل ل اععز نن
م ننناماللم نننا يعنننعل ل اععز نننعلفنننال نننصهلمتحعتننن ل  نننال للمتانننال منننعلهالا نننلالم عت ننن لت المتننن لمت

متالمتنن بلهللمالا ننلالالمتنن لم ننعتا للفننال ننصهلمتحعتنن ل ننال لمتتعحنن لمتععانن لمتننص لا ننا لتنن ل
بللا منناله م ننن ل ننلخل ننصهل1المتننا بل مننعلدننالا ننلالالمتننعسلا ل نن لم ات نن لهللالمتننعسلم اما نن 

لماتا عا لمالمعانلالمآل نل اللمتاتونلللمتالمتنعسلفالا ل ال    ن لا ل ن ل الملضلدلمتالمت 
ل.2أل  عئاا

فنننال نننصملمتعنننز لمنننالمتتحننن لتننن اال نننلخلمعمل ننن لمنننالمتالمتنننعسبللمتانننال عانننسلتمرعتننن لل
 لتعلمانن ل ا ننا للم ا  ننن لا ل ننمااننعلفننالا ننل ال    نن للماا نن  متالمتننعسلمتملعر نن لمتاننالاننال

  ن لمأل نللمتا ل ن للمتاونلل  لل  دماصت لترالللبلمت  الماعامع   لل ا عالمتت عتالمتعزمئل لت
مألتننعت  للمت ننل لمتمااع نن لمتم ت نن للوننلالت ااننعئجلمتاننالالونن سل ت اننعبللتاننصهلمتالمتننعسبلل  نن 

مااعلفالتاع ل  عللا ل لماعت لت المت لمتحعت  بللتال  يلااعئعاعلفالملح ن للماتا عا تاايل
اح  ل االاح  الااعئجلمتالمتن بللم علااانعلتمننعل  ونسل ت ن لمتالمتنعسلمتتنعت  لمنالاانعئجلتاانعئجل

لمتالمت لمتحعت  .

                                                           
 هتعتنن عسلفننالمااع نن للا ا ننعسلمتتحنن لفننالمتر ننلامكانــة الدراســات الســابقة وكيفيــة توظيفهــا فــي ل ــداد الرســائل الجامعيــة  مت ننع للهعغنن ا:ل -1

 .818، ص. 0221-0229االجتماعية، قسنطينة، منشورات جامعة منتوري، 
متعزمئننل:لا ننلمالبل40 لبلفــي المنهجيــةدراســات :لل()محل لبلفننا:لفضنن الات ننلاألســا المنجيــة فــي توظيــف الدراســات الســابقةم  ننلالتنن عل :لل-2

 .11-73.لبل ل 0288متععمر  بللمتم تل عس
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لاعنناللمل ننعل ل تنن لهال ننلخلمتالمتننعسلمتتننعت  لتنن  لالم ننام ل  نن لمر لمننعسلمننلعز لل
عبل ضعف ل ت له المتااعئجلمتاالاضماااعبلمن لا نا ال نلخلأللعن لمتا نعت للما نا يلت اانعلحلتا

 .لملضلدلمتالمت لمتحعت  بلم لت عالملمد لماتا عا لمااع

.  رض الدراسات السابقة1 4  

 المتاننام للاتننسل  نن لمتاننلمتالمتالمتننعسل نن لهتعتننالا تاننعلترننلخلمتالمتننعسلمتتننعت  لاننال 
متعزمئل  بلرالمترلت  لله  لملمتالمت لمتغلت  بلرالم امااعلمتمععالمتزمااللعلم لمتالمت لفالالا ن ل

  عزمئل  بل لت  (.)متم عاال لخلمتالمتعسلمتاالا ال لفالمتمععال

 :ول الدراسة األ . 1 1 4

ل نناللتننعت لمننال  ننامال رتننعشللمتنن لم امنن لتا ننال نناعا لا اننللمهلمتالتنن لفننال  ننالمعامننعدل
بلععمرننن لالنظــام السياســـي والتحــوالت االجتما يــة فـــي الريــف الجزائــريمتاام نن لاحننسل اننلما:ل

ل.0222-8888ماالل لدتا  ا بلدتال  الماعامعدبلت تا لمتععمر  ل

مت عئم لت المتا عالح  لدعمسل صهلمتالمت ل   لف ل لمحلل  لامر سلفالالض  لمتر د ل
متت عتاللمتمعام بلت االلا ت للمألتتع لمتاالعر سلمتالت لات  لل   لمتمعام للاحال  لمانصل
متراننالمتررمننعاالمننلللملت اننل لماتننارمعللمت لاتنناللوننلال تنن لمتالتنن لمتل ا نن لمتحا رنن بلح نن لاننال

ت   ننيل نننال ت رنن لمتر دنن ل)ااعفل ننن لهالا عم  نن (لمنننال نن الارعمننالمتا نننعالمنن لمت  نننعدلمتتحنن ل
متل  الالالغ لهلمالمت  ع عسبللصت لتعتال  زل   لاملصتلمتاام  لمتم االلحام لمتاغ لمسلفنال

لصتنن للمتل ننيلمننال نن الهامننع لملونن حعسلمتزلم  نن لمتاننال ت ننسلاتع ننعلل عونن لترننالماتننا  ا
لمتاعتا:ت لح لت اتعؤال

هل هناك  ملية متواصلة ومترابطة الحلقـات فـي سلسـلة مـت التوجيهـات واألوامـر مـت 
وتطلعاتـ  للـ   واحتياجاتـ أ ل  هرم السلطة لل  الفالح والقطاع الريفي مت جهة ومت الفالح 

فعل  عت  لمتلئ ت  لتاصهلمتالمت لاامرالفالال  ن لمتر دن لمت جهة أخرى؟  انقطاعالسلطة دوت 
لئم لت المتالت للمتمعام بلل   لمأل  لمتمعام لمتل  الفالمتعزمئل.لمت ع
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متا نعاللماترانعاولللهتعتنال نللهالت عتن لمتاام ن لمتاناللم امعا   لل لال صهلمتالمت لا
متت عتالمتعزمئل لام زسلتعتال  زل   لا ض المتاوا  للمتحضلللاام شلمتزلم  للمتل يبل معل
ام ننزسلمتت عتننعسلمتزلم  نن لفننالمتلتنن لمتل  ننالتمل ز نن لالللمتالتنن لمتاننالانناجل ااننعلاامنن شلاللل

ف ننعللمتل ننيلتنناالاا نن   للاحتنن ا بل تنن له تنن لمت  حنن ابلممننعلها ل الل ننلالمت  ننعدلمتزلم ننابللما
حلتسلمتعزمئللمالت الزلم ال ت لمتاللالتغصمئ لمت لمابلللت سل صهلمتت عتعسلح  عسلمتاتر ن ل

لل م ااعلتاالمال   لمت ال لملااعع  لمتصما  .

ح نن ل ننعالمتاننايلمااننعلالضنن  لاوننلللللؤ نن لمتالتنن لمتل ا نن لتاننصملمت  ننعدلمتح ننل لمننال
م  نعللم ناما عللمتاانعئجلمتمالاتن ل نال نال  ال  عتاعلمتت عتاللمت     لمتانالارعم نسلتانعلمرن ل 

لمالمت لض عسلمتاعت  :ل عالما   لمتتعح صت .للتاح   ل صملمتاايلمال صهلمتالمت ل

 الفرض األول:

مألا مننن لمتت عتننن  لفنننالمتعزمئنننلبلتنننا ملتعترانننالمتررمنننعااللمنننلللملتنننعتح اللم نننا يلغنننالل
ئنل ل رن شلمام نعللمترنامل نالمتم نعل  لمت لاتال تن لمتالتن لمتل ا ن بللمت ن تلمتعزملماتارمعل 

لفالواع  لمت لمللمتص ل م للمد لمتل ي.

 الفرض الثاني:

امرالمتاايلمت ر المالملو حعسلمتزلم   لفالا   خلفرعت  للانحر للمن  لمأللمضنال
دل لمتا نلصللمتتن  ل لمناللماا  ست  ل لمتالت ل   لمت  عدلمتل  اللمحالمئ بلتح  لللماتعدمت تعلل

لمتم  لمت تعلل ت لمتالت للت المت  تلمترامل الاحا الم الما لتا ت .

ل الفرض الثالث:

 الاننننا  سلمتالتنننن لتا   نننن للما ننننعا ل    نننن لمتمعامنننن لمتل  ننننابلمننننال نننن الملونننن حعسل
اننلمدلتننعتا ل لمتا ا نن لمتت للدلم  نن لفننال ننل لمتا نن   للمتمرعتعنن بلتح نن لتنناللماتننمسمتزلم  نن بل

لمتر عف ننن .للدعمنننسلمتا ع نننالمتت للدلم  ننن لتانننح  للمت  حننن الللماداونننعا   وعئوننن لماعامع  ننن ل
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لما ضع االت ملمدت لمتمؤتتنعا  لمتانال ت نسل نال لما للمتنعال لصما ن لتاح  ن لمتنال عسلمر ان لمنال
ان لمت  حن الفنال  دنعااالتنعأللخل مالمتنا لململااعتللاحت ا .لممعللتاللضنر  لام نزسلترناال

 ململا ال علتلمتا ع لمتزلم ا.لاتا معاامئم لالالمت عل ل ت لموعالله ل ل

  ن لمتمنااجللمرامنامللرتعسلهللا ال صهلمت لض عسلمتا االمتتعح لهت لتعلاح    نعلا نا عل
متتعحن ل  ن ل رتنعسلمتح نعئ للم امناتم ا يلدلم ناهلمتر   ن بلمت    ن للمتاون  بلح ن للماتاااتا

منالمت نال)مترنعا(ل تن للتعااا نعالمت  نع بلهللمتامر ناللتعاتااتع لاح  الل لخللال   لمألف علل
متعننز ل)مت ننع (للمننالمتعننز ل تنن لمت ننالحتنن لم اضنن عسلمت ننلم اللمتمر  ننعسلمتا ل نن للمتلمدر نن ل

لمتاعل    للمتمرعول .

تمرلفن ل AlmondلهتملاناللEastonتنالال  معلمتارعالمتتعحن لتامنلصتلاح  نالمتنا الا
مننعل صمل عاننسلمت ننلملمسلمتاننالاا ننصلفنناله  نن ل ننلالمتتنن   للا نن لمننالما ننغعاسللم ننع المتاننع بلهال

فلد نن لاععمنن ل ننالتنن   لالاحتنن لتمننعل ننالللفننالمتمعامنن بلتننالال ننالهالا نن   لحتنن للسهااننعلدننلملم
للؤ ااعللاولل ع.

ل:ل   لمتتعح لمال  ال صهلمتالمت ل ت لها

لحتن للب نت ل  نالمن لمتالتن لما ونعامتمعام لمتعزمئل لماصلمت ال لمتررمعا  لل نلل رن شل -
هالالتا لتالااتر لما لتالفلضسلللمتاتع ال الماا وعاالع ل صمللم ا  سمتتعح لمامعل

ل    لماله   بللا عالا لالغل ت ل ا .
ت اامننعلتلمدنن لمننعل مننعلهرتاننسل ننصهلمتالمتنن لوننح ل ننالمننالمت لضنن ا المأللتنن للمترعترنن للم ع -

ل ع  لمت  تلمتعزمئل للمت  عدلمتزلم الت عم  .

اع  لاهمعلمت لض  لمترعا  لفارع اللماتعدلت  ل لمتالت لفالمتمعام لمتل  اللمحالم  علت ل
تلضلت.ل الهالمتالت لمال  ال و حعااعلمتزلم   لتالا لخلهللاضريلم لمنعسلدنل للتن   ل
متم  لمت تعللمأللمضالمتزلم   لتح  لتالاؤرللف االا  لملو حعسلتال  ن لمتر ن لمنالصتن ل
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ف اننعللافرل ننعلتق  ننع بللت ننالاننحر ل الدننل للصتنن لمننال نن الامرنن  االمت رننعالفنناللمفاننالمتننص الهرننللل
لعاز لمتالت لهللمال  الاحعت االم لتلعلمز ااعه

لمتتعح لمال  ال صهلمتالمت لها :للمتا    معلل

هرانننع لمتح نننالمتال نننابل  دننن لمتا نننعالمتال نننالتنننعتمعام لمتل  نننالتنننالااتنننالتاح ننن المتتا ننن ل -
حنل لمتا نعالمت نا ال نعالملعانعل تن لمتح نع للماعامنع ابلألامتر عل  للالاام للتاعئن ل

زالفننالم ننزمالمت ننل لمت ت ننابلت عر اننعلح   انن لل  تنن للا  ننعلتنن لت نن  ل رننلخل  نن لمتاننلم
ت  ا لتا  عللمتح     بلل صملمعلعرالمتمعام لمتل  الفال المتح المتررمنعاال حنعف ل

 لماعامع اللمتر عفا.لماداوعا    لهتا ا للاا  م ل
مت لاتالف الام زسلتاحلاسل      لا نعالا نلالعصل ن لمتنسللماتارمعل همعلفال لمتح ال -

لمتت عتنن  للماعامع  نن للماداوننعا  هتنن لمتمعامنن لمتل  ننالمتعل ل نن لل عونن لفننالهتا انن ل
 لمتر عف  .ل

بلف الل زلمتا  عا علمتارمعلمف  لتال عاللمتاغ ت علمتارمعلممت لاتالتال  اللامعلفعلتا -
تزلم ن للصتن لتاغ  نللمت نعت لمترلفنالت م   ن لتنلم ل نال   لضل لمت ع ا لمتر عل ن لفنالم

 ل  لمت ل لمترت ل  لهللتعر اعلا ض لتعم  لمالمت لما المتععئل لمتاالهاسل ت لاح ن ال
مت ع نننا لمتمعا ننن لت عمع نننعسلمتل   ننن بللا نننل ال  ننن لها عضننناعلدع نننا لمعا ننن لعا نننا لا ننناال

 1.ماتارمعل  مو حا ل

  

                                                           
م امن لتا نال ناعا لا انللمهلمتالتن لفنال  نالمعامنعدلمتاام ن بللبللتنعت النظام السياسي والتحوالت االجتما ية فـي الريـف الجزائـريل: رتعشللمت  -1

ل.0222-8888 بععمر لماالل لب  الماعامعدبلدتا  ا لدتا)غ للما لل (بل
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 :ثانيةالدراسة ال. 2 1 4

-7691) التحوالت االجتما يـة واالتتصـادية واثارهـا  لـ  القـيم فـي المجتمـئ الجزائـريل

لمتنننا معابلل ننالالمتننن لعنننع سلدراســـة ميدانيـــة تحليليـــة لعينـــة مـــت الشـــباب الجـــامعي (7666
بلح ن لتما  تعسلمتحولال   لالع لا اللمهلمتالتن لفنال  نالماعامنعدلت تعحن ل نع للتل ن لش

ل.ل0229 ت لالفمتللل8888متاغلدسل صهلمتالمت لتسلتالمسلمالالفمتلل

لح  لهرعللمتتعح لمال  ال صهلمتالمت لعم  لمالمتاتعؤاسلمتلئ ت  ل معل  ا:ل

مننننعل ت رنننن لمتاحننننلاسلماعامع  نننن للماداوننننعا  للمتت عتنننن  لمتاننننالحننننارسلفننننالمتمعامنننن لل -8
 (؟8888-8813)متعزمئل ل  المت ال ل

متاننحر لمسلمتاننالهحننارااعلا نن لمتاحننلاسلماعامع  نن للماداوننعا  للمتت عتنن  ل  نن لمننعل ننالل -0
 متات لمت  مالفالمتمعام لمتعزمئل لتو  ل عم للتا لمت تع لمتععمرالتو  ل عو ؟

معل المت  المتتعئا لفنالمتمعامن لمتعزمئنل لتون  ل عمن للتنا لمت نتع لمتعنعمرالتون  لل -7
 متمتاحار ؟ عو ؟للمعل المت  ال

ااتننننع المت نننن التننننا لمت ننننتع لمتعننننعمرالتاتننننع المتمتننننال عسلماداوننننعا  للماعامع  نننن ل ننننال -1
 متعغلمف  ؟لمتت ئ لللمتر عف  

 لمت عتتعس؟ت المت  ت لللمااعع عس الالعالفللدعسلصمسلاات ل حوعئ  لفالمت  ال -9

لتاننع ل  نن ل ننصهلمتاتننعؤاسلمتم للحنن ل ننايلمتتعحنن لمننال نن ال ننصهلمتالمتنن ل تنن لاح  نن لمننعل
ل:  ا

مت  يل المع   لمتاحلاسلماعامع   للماداوعا  للمتت عت  لمتاالحارسلفالمتمعام ل -8
 (.8888-8813)متعزمئل ل  المت ال ل

مت  ننيل ننالهرننللمتاحننلاسلماعامع  نن للماداوننعا  للمتت عتنن  ل  نن لمتاتنن لمت  مننالفننال -0
-8813)متمعام لمتعزمئل لتو  ل عم للتا لمت تع لمتععمرالتو  ل عو لفنالمت انل ل

8888.) 
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متلدننليل  نن لمت نن المتتننعئا لتننا لمت ننتع لمتعننعمرالتونن  ل عونن لتننا لمتمعامنن لتونن  ل -7
  عم .

متارننليل  نن لمتاحننلاسلماعامع  نن للماداوننعا  لمتاننال نناا علمتمعامنن لمتعزمئننل ل نن ال -1
 مت ال لمتمص لل للالت معلفالمتر المأل  ل.

  لتلع  لمتانننال عتعنننسلملضنننلدل عفننن لمااعع نننعسلمت  تننن   للماعامع  ننن للمتتنننلمتنننارلمخ -9
اح ن  لا نا عل تنلزلمتلعنلهلمل ععت ن للمتتن ت  لل نايللمااعع نعسمت  ابللاح  العم  ل نصهل

متتعحنن لمننال نن الصتنن لمتالوننالتلؤ نن لا ل نن لألعننالفاننال ت رنن لمتاغ ننلمسلمت علئنن ل  نن ل
متاتننن لمت  منننالفنننالمتمعامننن لمتعزمئنننل لاا عننن لت احنننلاسلماعامع  ننن للماداونننعا  لمتانننال

  اا علمتمعام .
متانال عتعنسلمتنحت لمتاحنلاسلماعامع  ن لترخلمتالمتعسلملمت ل    لمتتعت  للمتارلمخ -1

لماداونننعا  للمنننعلهحاراننن لمنننالاغ نننلمسل  ننن لمتاتننن لمت  منننالفنننالمتمعامننن بللاح  نننالا ننن ل
 متالمتعسلاح   لا ا عل تلزل  ععت عااعللهلع لمتضريلمتاالارعاالمااع.ل

للتاح   ل صهلمأل اميلدعالمتتعح لتو عغ لفلض  ل عم لامر سلفا:

ت ت  ل   لمتات لمت  مالفالمتمعام بللمتاععم ل المتاحنلاسلللمار عتعس اع لاحر لمسل
متاالارلخلتاعلمتمعام لمتعزمئل ل  الفال لزما  لااععلزلر رن ل  نلالللماداوعا  ماعامع   ل
لمالمتزما.

مال نصهلمت لضن  لدنعالمتتعحن لتون عغ لمعمل ن لمنالمت نللخلمت ل  ن ل اضنمالللما  دع
ل لمسللهترعال معل  ا: اللمحالمااعل ا لمؤل

لل:الفرض األول

 المتاحننلاسلماعامع  نن للماداوننعا  لدننالاننؤا ل تنن لحننال لاغ ننلمسلفننالمت نن المألتننل  بل
لااحنناال ننصهلمتاغ ننلمسلفننالاغ ننللترننخلمت نن ابله ماننعلدنن المت ع نن لمتم   نن لت لمتننا ابلدنن المتاا ننئ ل
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مألتانننع بلمتم نننعل  لفنننالمت نننلملبلت نننزلمتللدننن الملاعنننع بللدننن المرعم ننن للما ا نننعلاعامع  ننن بلدننن الم
ل المتمت المترعئ ال عو لترالمتزلمت.لماتا  ااحللللمااععه

لل:الفرض الثاني

 المتاحننلاسلماعامع  نن للماداوننعا  لدننالاننؤا ل تنن لحننال لاغ ننلمسلفننالمت نن المتار  م نن ل
متار  اللت عو لمتار  المتععمراللماععهتا لهفلمالمتمعام بللااحاال صهلمتاغ لمسلفالاغ للمتا ل ل

لمتم نناله رننللاحننللمتار نن المتننص ل ؤ ننال تنن لمتماننالمتحننل بللاغ ننلسلمتا ننل لاعننعهلار نن المت اننع بللزمال
 تلتعئالمل  المتم لل  للمتمتمل  للمتملئ  بللت عو لمألعات  لمااع.لما امعا

لل:الثالث الفرض

 لحنال لاغ نلمسلفنالمت ن الماداونعا  ل المتاحلاسلماعامع   للماداوعا  لدالاؤا ل تن
لماعننعهتننا لهفننلمالمتمعامنن بللااحنناال ننصهلمتاغ ننلمسلفننالاغ ننللترننخلمت نن الماداوننعا  بلمنناله ماننعل

مألفننلمالاحننللما امننعاله رننللتعترعئننالمتمننعا للمتتننرالللم لمت تنن لمتتننل  لت ننا لمت ننل بللاغ ننلسل
تععمرال اع لاحللمترمالمتم اتاله رللمتمرع  للماععهلا   المأل  ع للمعزمالمت تع للالت معلم

 احللمترمالمت ال .لمااععهمال

 : الفرض الرابئ

 المتاحننلاسلماعامع  نن للماداونننعا  لدننالاننؤا ل تننن لحننال لاغ ننلمسلفنننالمت نن المتا ا ننن بل
مت نتع لتون  ل عمن للمتعنعمرالمان لتون  ل عون لاحنللملدتنعاللماعنعهلااحناال نصهلمتاغ نلمسلفنال

   لاحا  لمت للخلمتا ا  بل معلزمالل   لتح م  لمتا اللاللهلفالترعا لملاتعابللماع لم امعم ل
له رللاحللملدتعال   لمتر عف لمتا ا  .

 :الفرض الخاما

مت نن المتت عتنن  ل المتاحننلاسلماعامع ننعسللماداوننعا  لتنناؤا ل تنن لحننال لاغ ننلمسلفننال 
تا لهفلمالمتمعام بللااحاال صهلمتاغ لمسلمت  م  لفالاغ للا للمت تع لمتعنعمرالاعنعهلمتم نعل  ل
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 ت لمألحزم لمتت عتن  للمتما منعسلللمااضمعالمااا عتعسمتت عت  بل علدتعال   لمتاول سلفال
للت معلمألعات  لمااع.مت  ت  بللملدتعال   للتعئالمل  المتم لل  للمتمتمل  للمتملئ  للا

لل:الفرض السادا

العننالفللدننعسلصمسلااتنن ل حوننعئ  لمننالمت نن التنن المت  تنن للمت عتتننعسلمننالح نن لمأل م نن ل
للمتالا  .

لت تحننن ل نننال رتنننعسلهللا نننال نننصهلمت لضننن عسلم ننناما عبلهعنننل لمتتعحننن لالمتنننا لمتم اما ننن ل
ت   عسلمتر لالملاتعا  للماعامع   بلتحلتر لععمرعسلعزمئل ن لانالم ا عل نعل  ن لهتنع لهاانعلا ن ل
تعتماالمت تل للاتا   له تلل ناالمنالمت  تن لمنالم ا نيلانلمحالم ا  ن لمنالمتانلم لمتنل اابل

تععمرعسلفا:لععمر لتال لتيلتال ا لمتعزمئلبلععمر لمل ل لماالل لدتنا  ا بللامر سل صهلم
لععمر لمتتعا علل لمابلععمر لمحمال  ضللتت ل .ل

 عتتنننعلل عتتننن لمنننال نننا لهدتنننعالل982متتعحننن ل  اننن ل  نننلمئ  ل ت  ننن لامر نننسلفنننالللم انننعل
ل  لمتص ل.لا ووعسلمال   عسلمتر لالملاتعا  للماعامع   لمتاعتر لت ععمرعسلمتتعت

امر ننسلفننا:لمتم عت نن للوننح   لل متتعحنن لتننر  لهالمسلوننا اعلتحااننعللئ تنن لمتننارعا مننعل
للم  ع لت   ابلالعز عل معل  ا:لماتات عا

للالمقابلة: -7

متتعحننن ل'م عت ننن لعمع  ننن 'لمننن لمعمل ننن لمنننالمت  تننن للمت عتتنننعسلمتعنننعمر  اللم امننناح ننن ل
 لل لتنننعت عبل منننعلدنننعالمتتعحننن له ضنننعلتننناعلم للتنننعأل  لمتتننناا المترعترننن للمتلمترننن لتعتععمرنننعسلمتمنننص

  ن لات نالمتم عت ن بلحنلال نا لملضنل عسلتانعل  دن لتح ناميلمتالمتن بللتعا امنعام عت سلحنل ل
ح نن لهعننل لمتتعحنن لم عت انن للامللمتحننا  ل ننالترننخلمت ضننع عللمتملضننل عسلمتاننالتاننعل  دنن ل
لر   لتملضلدلمتالمت لمرالهلضنعدلمت نتع للدضنع ع ال نعتار  اللمترمناللمتنزلمتللمت ن المتتن ل   ل

مت نن المتل ا نن لتننا لمت ننتع بللتعلضننعف ل تنن لملمضنن  له ننل لللمتالتل نن للالللمتار نن الفننالغننل 
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ار  ننسلتعتم ننعل  لمتت عتنن  للالللمتننا الفننالح ننع لمت ننلاللمتمعامنن بلل ننصملله لمت ننتع لفننالفع   نن ل
لمألحزم لمتت عت  بللمتا  رعسلمتمتا ت   لتعتاتت ل ت لمتم عل  لمتت عت  .

ل: االستبياتصحيفة  -2

تعمن لمتت عانعسلمتم اما نن ل نحام لهتعتن  لمنناللماتننات عامتتعحن له ضننعل  ن لونح   للم امنا
ل ت لمحلل ا.للتؤمالدتماعل08لم ام سهالمسلعم لمتت عاعسللمتاال

لالقيم: مقياا  -3

لمدلال للم  ع لدعالتا اماهلمتتعح للف علت ولو عسلمتمعام لمتعزمئل بل    ل مت له
مالمت  ال ا:لمت  المألتل  بلمتار  م  بلماداوعا  بلمتا ا  للمتت عت  بل صلمحال لمتم  ع لتنالال

 تننعل لت نالد منن بلهمننعل ل  نن لل80 تنعل لملز نن لتعتاتننعل ل  ن لمت نن المت منن لمتتننعت  لمتنص للتلمدنن ل
لملععت ل المترتعلمسلفاالملمف بلغ للملمف بلهللالهال .

 ابلمتمننننااجلعمل نننن لمننننالمتماننننع جلامر ننننسلفننننالمتمننننااجلمتاننننعل متتعحنننن لتملمتننننارعا مننننعل
بلمرامنننامل  ننن لمعمل ننن لمنننالمألتنننعت  لملحونننعئ  بله مانننعلمتمالتننن لمتلوننن ابلمتمنننااجلمت منننا

)س(لت   نننيل نننالمتااتننن لملحونننعئ  لت  نننلل لتننن الم اتنننعلت لتنننلابللمالاتنننع متحتنننعتابلمرعمنننال
متحننزاللتعتننا اماعاننعسللمتاح  ننالملحوننعئالمت  تنن للمت عتتننعسلفننالمتالعنن لاحننللمت نن ابللا ل نن لمتت 

ل.SPSSملحوعئ  ل

 نننعالمنننؤامهلهال انننع للرنننعلمللمضنننح للمتنننا   ل  ننن لمتتعحننن لمنننال نننصهلمتالمتننن ل تننن ل
لم ملت لارلخلتاعلمتات لمت  مالفالمتمعام لمتعزمئل لممر لتعتر ان بللصتن لاا عن لت را نالمنال
متاحلاسلماعامع   للماداوعا  لمتاال لفانعلمتمعامن ل ن اله رنللمنالر رن ل  نلابلح ن ل نعال

لمألتنل للمتار  مناللماداونعا لتاعله م لمألرلل   لمتات لمت  مناللاغ نلهللت عون لفنالمتمعنعا
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لمتننا االلمتت عتنننابلل نننال تنننعل ل ننالهاتنننع لفل  ننن لما ع  ننن للماتعاتنن لمتانننحر للمننن لت  ننن لمألاتنننع ل
ل 1ماعامع   لمأل ل .

 :الدراسة الثالثة .3 7 4

ل،(2002-7662)اليات حل األزمة في الجزائر باألساليب السـلمية ل الالمت لترانلما:ل 
مال  امالفعضاللمعالل اله للح لم ام لتا نال ناعا لمتنا اللمهلفنالمتر نلالمتت عتن  للمتر دنعسل
متالت  لفلدلمتاا  المتت عتاللملامل بلت تالمتر لالمتت عت  للمتر دعسلمتالت ن لتععمرن لمتعزمئنلبل

ل. 0228-0221ت تا لمتععمر  ل

مـا هـي ايليـات التـي اسـتخدمتها ح  لما   سل صهلمتالمت لمال لتلمل  عت  لمتاعت  :لل
السلطات العمومية للحل السلمي لألزمة بالشكل الذي مكت الدولة مت الحفـاظ  لـ  اسـتمرارية 
مؤسســـاتها  دوت تقـــديم أيـــة تنـــازالت ســـواء القيميـــة أو ســـلطوية للطـــرف الـــذي رفـــئ تحـــدي 

 ا؟ المعارضة المسلحة ضده

لفال ال صهلمل  عت  لهالتلمتتعحر لمعمل  لمالمتاتعؤاسللمتمامر  لفا:

 نننالمترانننيلمتمتننن  لتنننعتعزمئللملعرننن لالد نننيلمتمتنننعللمااا نننعتابلهالهالتننن لهترنننعاله نننل ل -8
 ملات  لتحل   للا لللمتالت لماصلا حااعلترالماتا  ا؟

تننن ح لملعرننن لف نننال نننالمت عنننل ل تننن لمألتنننعت  لمتتننن م  لفنننالمتارعمنننالمننن لمتعمع نننعسلمتم -0
 ملعلم مسلمألما  لمتمت ل لضا ع؟

تنن لغع نن لتننا لل8880 ننال ننعالمتاننايلمننالم امننعالمتالتنن لتاتننعت  لماننصلتننا ل -7 ل0221لما
متتحنننن ل ننننالح ننننلالالمف  نننن لتنننن ال ننننالمأل ننننلميلمتمرا نننن لتعألزمنننن بلهال عاننننسلهالمسل مننننعل

 احالمئاعلهلللضرعفاع؟

                                                           
( دراسـة ميدانيـة تحليليـة 1191-1111التحوالت االجتما ية واالتتصادية واثارها  ل  القيم في المجتمئ الجزائري)محمالتل  لش:ل ع لل -1

 .1442بلمتعزمئلبلامللملمت بلجامعيلعينة مت الشباب ال
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 ننيلمت ننع   الام ننالهعاننز لمتالتنن لفننال ننال ننعالت ماغ ننلمسلمتالت نن لاللملفننالمتننع ا لم ا -1
 اععلزلضغ لمتعمع عسلمتمت ح ؟

 ننناللضنننرسلمتح نننلالمتتننن م  لمتماعتنننا لفنننال  نننعللمتحنننلملللمتلئنننعالمتمننناااللمتمونننعتح ل -9
 متل ا  لحاملتاترعالمألزمعا  لت الت بلهال م سلمااع؟

تاعت نننن :للتتحننن ل ععتننن لت اتنننعؤاسللمل ننن عت  لمتم للحنننن ل لحنننسلمتتعحرننن لمت لضننن  لمترعمننن لم
هفضسلم عل  لمتت المتمراما لتحالمألزمن لمألما ن ل تن لمتنااتع لماتنا لملللمتتن المتمنااابلغ نلل

ل المألترعالمألزمعا  لت الت .للزهااعلتالا المالاععلل

ل معلهالعسلمتتعحر لمعمل  لمالمت لض عسلمتعزئ  لاالعاعل معل  ا:

متمتنننعللمااا نننعتالملعرننن للمتلضننن لمألمانننالمتمانننلا لمتنننص ل لفاننن لمتعزمئنننلل  ننن لالد ننني -8
عم ننن لمنننالمتااعدضنننعسلمارننناا لمألترنننعالتننناهسلم محانننعلمانننصلملح ننن لمنننعلدتنننالماتنننا  ال

 لاحت  لمتالت .
محالا  لملعلم مسلمألما ن لافرنسلتعتالتن ل تن لمتتحن ل نالهتنعت  لصمسلترنالتن مالمنال -0

 هعالمحالم للاح  الضغ لمتعمع عسلمتمت ح .
مرعلضننن لحنننعا لتما ننن لمتالتننن لفنننالاعنننعلزلمألزمننن بللهتننن لسلم نننعل  لمتنننارعا لمتتننن ال نننا -7

 ام اسلمالمحالمئاعل ال ل  لالتعا لمالمتعمر عسللمألحزم لمتملمت  لتاع.
م اننسلمتمننلملالمتمعت نن لت التنن بل ضننعف ل تنن لمتننا المتننالتالتاننعلمننالاعننعلزل  ننللفننا لتننع ل -1

 مترامت لمتر عت  للمرلف لمتح    لحلال    عسلعلمئالمتر ل  لمتتلام .
 نن لمت   ننع للمتارننل خلمتمننعا لمتننص لاضننماا لدننلما الت ننلتلمتتنن المتمننااالفننا ل  نن لما -9

 متالت لهترعامله ل لألزماالمتم عل  للمتم لل   .ل

ح  لم اماسلمتتعحر لفال صهلمتالمت ل   لمتاح  المتات التامف ال تالاللم اتلسلمال  ت ل
اتننع لمت ل  نن لمتمح  نن لتنن لمتام   نن لمتا ننعالمتت عتننالمتعزمئننل لاتنن عل ارعمننالمنن لمعمل نن لمننالمأل

للمت علع  .
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 منننعلمتنننارعاسل نننصهلمتالمتننن لتمانننجلاح  نننالمتمضنننملالفنننالمت نننلم  لمتاح    ننن لتم ا نننيلمت نننلما ال
متملات  لتاعلم مسل لتع لمتت ابلتا ملمالدعالالمتلئعالمتمااابلفم رع لمتت اللمتموعتح لمتل ا  ل

للمتملمت المتملات  لت .

تتعحرنن لفننال ننصهلمتالمتنن لتننعتمااجلمتاننعل  الت تنناااالتمننعل تننع ال  نن ل مننعلمتننارعاسله ضننعلم
ل   ع للزاله تللت اح  ا.

لل عالمالت الااعئجل صهلمتالمت لمعل  ا:

ماننصلد ننعالمتالتنن لمتعزمئل نن لتننال تننر لمت ننعئملال   اننعل تنن لت ننلل لر عفنن لت عتنن  لدعئمنن ل  نن ل -
ماعفنننصلمتم نننعل  لمتت عتننن  لتح ننن عتاعلمتنننلا لمتمننناااللمتملم اننن بللمتانننالالاانننحا ل الت نننا ل

 متماراا لر عف عبلت عت عبللمداوعا علهمعالعم  لمت لمئ لماعامع   .
     للممعلتعسلملدوع لاالمت  يل ااعل تللااعلاللت عسلا لللمألاتع لماعامع  ن ل -

متر  ل   لمتال لمتا عالمتت عتالمتعزمئل بل  الفال ل عانسلمتعزمئنللاتناللف انعللمئنا ل
  ننن لمألدنننالتننن المترا نننالمنننالمتنننالالمترلت ننن لفنننالمعنننعالمتاام ننن لماداونننعا  بللدنننال نننعال
ملدوع لموالملتاملل  د ل لا  لت المتااعدضعسلمت عما لت المألاتنع لمتنر  للا نللل

 مترايل   ل    لمتمت  .
اننالمتاضنن   ل  نن لمتحل ننعسلمتت عتنن  للماداوننعا  لاتننالل علل م  ننعل   نن لفاننل لمألحعا نن ل -

زت نن بلل ننعال امننللللم لصتنن لغ  ننعالمعامننع الحننعابللعننالفننالمتننا المنن صملت را ننالمننالمتح
مت نلمئ لماعامع  ن لت ارت نلل ناللفضناعلت  ن المتانالتا نسل   انعلمتالتن بللألتن لاتنن  ل عل

 .8888متع ل ل   لالد يلمتمتعللمااا عتالتا ل
يلمتمتنننعللمتا نننعالمتت عتنننالامننن للا نننلللضنننمالتننن ع لم نننا لتعتااعدضنننعسبللمنننعلالد ننن -

مااا نننعتالترنننالهلالماا عتنننعسلاراا ننن ل لفاانننعلمتعزمئنننلل المتما نننصلمتنننص للعننناسلف ننن لا ننن ل
 متااعدضعسلماا تعلت ارت لل الصمااع.

ماا اعتلمتماراالمألترعالت عتن عبلمداونعا عللمعامع  نعل نعال انصللتاحنام لاغ  نلمسلعصل ن ل -
 بللدننالاعتننال ننصملمتااا ننالفننالفننالمتالز نن لمتتنن  ل لت  نن اللمتماعونن للمتمزم ننعلماداوننعا 
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م ننعلف لحننز لعتانن لملتنن م  لتقا ننعصلمتلوننلال تنن لمتتنن   لتمننعل حم نن لمننالدنن اللهتنن ل
تتاننع لالتنن لاتننااال تنن لمتننا اللهح ننعالمت ننل ر ل مونناللتتاننع لمتالتنن بللمتاننال  ننلالالد ننيل

 متمتعللمااا عتالدال  يل الهزم لم لل   ل
مرعلضننن لمتننن ح للمنننسلمتنننت الف منننعلتنننمالللم نننعل  للحاننن لالز ننن لحنننعا بله ل تننن لامنننل

 تعتر ل  لمتتلام .
متنناململلما نن لماا ننلمالتعتتنن   لال ننزمال م ننزلمتالتنن لمننال نن اللفننخلمت ئنن لمتمحا ننل ل -

ت ح ننننالمتنننناهلمتانننناملالمت ر ننننالتاننننعبلمرامننننا لفننننالصتنننن ل  نننن للت ننننعسلدعالا نننن للما ا لتلع نننن ل
 لمتااا نالهللحنا لمتانزمدلمتنص للمؤتتعا  لاضمالتاعلمتت ع للماتناململ  لمامنعلت غنسلالعن

  لتل   اعبلل للمعلاعتالترامعل لفنسلمتعزمئنللمنالااا نامسلت التن للمؤتتنعااعل ن ال
متر نننل  لمتتنننلام بلح ننن لعنننع سللت نننعسلاعنننعلزلصتننن لمنننال ننن ال عنننلم مسلدعالا ننن لفلد ننن ل

 لدلمللمتموعتح لالالمأل صلتر الما اتعللأل لميل العز لهتعتالتازم .
  نن لهالتننتالاعننعلزلمألزمنن لمتمارنناا لمألترننعالفننالمتعزمئننللمم انن بلغ ننللهانن ل تنناللأللاللل -

تالمت لم ا يلمت ع   المتملات  التاعبل اض لهال     لملدوع لماحون  لفنال نالا نعلل
مااعبلتمعل ؤا ل ت ل نلتلتنؤمال ونر لملععتن ل   ن لل نل:ل نالمتلضن لمتحنعتالهفضنال

لللل1متراي؟لهالمتارت للمتص لدال  ا لتعتعلل للمالملع 

ل  

                                                           
ر ننلالمتت عتنن  له للحنن لم امنن لتا ننال نناعا لمتننا اللمهلفننالمتل،2002-7662-اليــات حــل األزمــة فــي الجزائــر باألســاليب الســلميةفعضننالهمننعا:ل -1

  .0228-0221ععمر لمتعزمئلبلمتعزمئلبلبل)غ للما لل (بلدتالمتر لالمتت عت  للمتر دعسلمترعم بللمتر دعسلمتالت  
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 :رابعةالدراسة ال. 4 7 4
الشباب والسياسة في مصر المحروسة ترالما:للل الالمت لت تعح ل ر  لم اعللعع سلللللل

ح ن لهعنل لالمتن لم اما ن لبل0221بلل نالالمتن لهعلم نعلمتتعحن لفنالتنا لالبحث  ت المشـاركة
منننالمت  نننعامسلمت نننعت لمتاع ننن  لفنننالمعنننعالمترمنننالمترنننعاللمنننالم ا نننيلمت نننل لد نننعا لل822  ننن ل

ل عالماااله ضع لفالهحزم لهلله ضع لفالعمر عسله    للفالا عتعسلماا  .متت عت  بل
لل عالمتاايلمال صهلمتالمت لتقععت ل   ل االمالمتاتعؤاسلل ا:للللل
 لم   ااع؟معلمتاولللتم عل  لمت تع لفالمتت عت للاحا عااعل -8
  ال لض لمت تع ل الالل الفالمترمالمترعا؟ -0
 معلمت المسلمتاال للااعلتا ر الم عل ااا؟ -7
   يل ا للالتاحزم لمتت عت  ؟ -1
 معلملديلمت تع لمال م  عسلملو تلمتت عتا؟ -9

لل عالمالااعئجل صهلمتالمت :
 مالمت تع لال  لؤلالمتوحيل71% -
  رعالالمألم  لمتت عت  . 90% -
 فالهحزم لت عت  لهللعمر عسله    لفالمول.له ضع ل21% -
 غ للم  ا الفالعاملالماا عت  .ل90% -
 ال ص تلال ت لواعا  لمااا عتعسبلل للالها لت  لتولااالد م .ل91% -
 ت  لتا االت عد لماا عت  .ل38% -
 ال ااملالتعت حالمترعا.ل91% -
 ف  ل للالهالمتم عل  لمتت عت  للمع لل اا.ل21% -
  للالها لالعال لمالمتم عل  .ل19% -
    لالمترمالمتت عتا.ل80% -
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 :الدراسة الخامسة .5 7 4
  "دور الشباب الجامعي في المشاركة السياسية"حنلالفال 0229تنن اا التتا لل الالمت لللللل

لها:ح  له السل صهلمتالمت ل
 .متت عت  غعتت  لمت تع ل را الالهالمتا عالمتت عتال حلالالالحل  لمتم عل  ل -
غ نننننع لمتم نننننعل  لمتت عتننننن  لا نننننمالغعتت ننننن لمت نننننتع للغنننننالاتنننننع ال    نننننعااالماعامع  ننننن ل -

 لماداوعا  .
 معله علسلمتالمت ل ت لهالمالهتتع لاااالاتت لمتم عل  بلضريلمتنالللمتار  منالفنال -

 ت تعل   لمتم عل  لمتت عت  .للمتاالهرلساا  الممعلت لمألا   لمتت عت  بل
اانعئجل نصهلمتالمتن للعننلال  دن لتن المتنالللمتتن تالتلتنعئالمتاا نئ بللهزمنن ل منعل نعالمنال -

 ل.1متم عل  لمتت عت  لل االمتعال لمالمتم عل  لمتت عت  
 :دسةالدراسة السا .9 7 4

ل نناللبدور الشــباب الجــامعي فــي العمــل التطــو ي والمشــاركة السياســيةالمتنن لتراننلمال
ت نننا الل ل انننع لحتننناالمحمنننالمتاعت تنننالمنننالععمرننن لمتت  نننعابل منننعابللالمتنن للم اما ننن لما نننلل 

ح  لااعلتسل صهلمتالمت لمتتح ل المتالللمتص ل  نلالتن لمت نتع لفنالمعنعالمترمنالل،0228
متا ننل اللمتم ننعل  لمتت عتنن  بل مننعلااعلتننسلا ننلااالت رمننالمتا ننل اللمتم ننعل  لمتت عتنن  بل

ا  دلا ننننلااالمتمتننننا ت   لاحننننلل م  نننن للمترلممننننالمتاننننالاننننؤرلل  نننن ل م  نننن لمتم ننننعل  للمتنننن
متم ننننعل  بل مننننعلااعلتننننسل ننننصهلمتالمتنننن لمتر دنننن لمتماتعاتنننن لتنننن المترمننننالمتا ننننل اللمتم ننننعل  ل
متت عت  بل معلم اتلسل صهلمتالمت لاحر لل االمالمتماغ لمسل   لالللمت تع لفالمتم عل  ل

لفال  لمتمععت ا.

لسلمتاعت  : ععت لت اتعؤال ال تح تح  لدعمسل صهلمتالمت ل

مننعلمننا لم ننعل  لمت ننتع لمتعننعمرالمننال نن المترضننل  للماااتننع لفننالمترمننالمتا ننل ال -8
 لمتم عل  لمتت عت  ؟

                                                           
 .71-77ص ص.  نفس المرجع، فعضالهمعا: -1
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 فالمععاسلمترمالمتا ل اللمتم عل  لمتت عت  ؟لمعلما لم عل  لمت تع لمتععمرا -0
 التاتل لالللفالا ع  لهتاعئاعلمت  ت ل  ن لمتم نعل  لفنالمترمنالمتا نل اللمتم نعل  ل -7

 متت عت  ؟
  التاوادع لاحر لل   لمتم عل  لتعترمالمتا ل اللمتم عل  لمتت عت  ؟ -1
 معلا ل لمت تع لمتععمرالت رمالمتا ل اللمتم عل  لمتت عت  ؟ -9
مننعلمترلممننالمتاننالاننؤرلل  نن لم ننعل  لمت ننتع لمتعننعمرالفننالمترمننالمتا ننل اللمتم ننعل  ل -1

 متت عت  ؟
 متم عل  لفالمترمالمتا ل اللمتم عل  لمتت عت  ؟معلمتالعاعسلمتمتا ت   لت  تع لحلال -3
معل للانحر للمتماغ نلمسلمتال  ن لت  نتع لمتعنعمرال  ن لاللهلتعترمنالمتا نل اللمتم نعل  ل -1

 متت عت  ؟
 نننال انننع لفنننلل لتننن الم نننعل  لمت نننتع لفنننالمت رعت نننعسلمتا ل  ننن للم نننعل ا لتعت رعت نننعسل -8

 متت عت  ؟
متا ننل اللا لانن لت م ننعل  لتعت رعت ننعسلل ننال اننع لفننلل لتنن الا ننل لمت ننتع ل تنن لمترمننا -82

 متت عت  ؟
 ال اع لفلل لت الالللمألتل لفالمتاحر لل   لمتم عل  لفالمترمالمتا ل اللاحر ل عل -88

    لمتم عل  لمتت عت  ؟
 ننال اننع لفننلل لتنن الالللمألوننادع لفننالمتاننحر لل  نن لمتم ننعل  لفننالمترمننالمتا ننل ال -80

 لمتاحر لل   لمتم عل  لمتت عت  ؟
 لفننلل لتنن الالللمألوننادع لفننالمتاننحر لل  نن لمتم ننعل  لفننالمترمننالمتا ننل ال ننال اننع -87

 لمتاحر لل   لمتم عل  لمتت عت  ؟
 نننال انننع لفنننلل لتننن المتا نننل لمتمتنننا ت   لت  نننتع لاحنننللمتم نننعل  لفنننالمترمنننالمتا نننل ال -81

 لا لااالاحللمتم عل  لمتت عت  ؟
سلمتم ننننعل  ل نننال انننع لفنننلل لتنننن المرلدنننعسلمتم نننعل  لفنننالمترمننننالمتا نننل اللمحننناام -89

 متت عت  ؟
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لل ا:ل اميترسل صهلمتالمت ل ت لاح   ل االمالمأللتاع ل   ل صهلمتاتعؤاسلمتم للح ل

متارليل   لما لم عل  لمت نتع لمتمعامرنالفنالمعنعالمترمنالمتا نل اللمتم نعل  ل -8
 متت عت  .

متارننننليل  نننن لهرننننللترننننخلمتماغ ننننلمسلماعامع  نننن للمتا مغلمف نننن للماداوننننعا  ل  نننن ل -0
 متم عل  لفالمترمالمتا ل اللمتم عل  لمتت عت  .

متارنننليل  ننن لمنننا لانننحر للمألتنننل ل  ننن لمتم نننعل  لفنننالمترمنننالمتا نننل اللمتم نننعل  ل -7
 متت عت  .

متارننليل  نن لمننا لاننحر للمألوننادع ل  نن لمتم ننعل  لفننالمترمننالمتا ننل اللمتم ننعل  ل -1
 متت عت  .

   لمتت عت  .متارليل   لا ل لمت تع لمتععمرالت رمالمتا ل اللمتم علل -9
متارليل   لا ل لمت تع لمتععمرالمتمتنا ت   لتناللهلفنالمترمنالمتا نل اللمتم نعل  ل -1

 متت عت  .
 متارليل   لمترلممالمتاالاؤرلل   لم عل  لمت تع لفال  لمتمععت ا. -3
 متم علا لت الالللمت تع لفالمترمالمتا ل اللاللهلفالمتم عل  لمتت عت  . -1

لععت ل   لمتاتعؤاسلمتم للح لماالما امعالفال صهلمتالمتن ل  ن للتاح   ل صهلمأل اميللمللل
متمننااجلمتلونن ابلمتننار اعلتعتننامعل لماتننات عال ننحام لتعمنن لمتت عاننعسللمتمر لمننعسبللمتانناللز ننسل

تاتت لدالسلل،0221-0229   ل  ا ل  لمئ  ل ت   لمال  ت لمتععمر لمأللاا  لت رعالمتالمتال
ل    .لل83 عت لملز  ال   8712مالحعالمعام لمتالمت للمتتعت ل اا الل%1تننننل

تلاننعمجلل''spssترنالعمن لت عانعسلمتالمتنن لمتم اما ن لمتنارعالمتتعحنن لتعتتلانعمجلماحونعئال
متحزم لملحوعئ  لت ر لالماعامع   بلح  لم اعلسلمتتعحرن لمعمل ن لمنالمألتنعت  لملحونعئ  ل

لمتم ئم للمتمامر  لفا:

ل
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لت عل للاتعخلمتص لمتا االت  ع لمااتع لمتام  الألام لمتالمت .هل-

للم اتعلل ع لملت لا اتعللما لاات لمتماغ لمسلمتمتا   للمتاعتر .ل-

ل معلمتارعاسلمتتعحر لتع اتعللسلتحتع لفلل لمتر اعسلمتمازملع .ل-

مترمننناللمرعمنننالملاتنننع لت لتنننلالا اتنننعلللعنننلال  دننن لملاتع  ننن لتننن المتم نننعل  لفنننالل-
لمتا ل اللمتم عل  لمتت عت  .

للعع سلااعئجل صهلمتالمت ل معل  ا:ل

ف معل ار  لتما لم نعل  لمت نتع لمتعنعمرالمنال ن المترضنل  للماااتنع لفنالفرعت نعسل -
مترمنننالمتا نننل اللمتت عتنننابلاتننن الهالمتم نننعل  لضنننر   لفنننال ننن لمتمعنننعت اللهاانننعله رنننلل

 ضر علفالمتمععالمتت عتا.
م نننعل  لمت نننتع لمتعنننعمرالفنننالمعنننعاسلمترمنننالمتا نننل اللمتت عتننناللف منننعل ار ننن لتمنننا  -

متم ا   لمال  المتم عل  لفنالترنخلمتا نع عسلفناالمتم نعل  لضنر   لت ن لمتمعنعت ال
 لهااعلمأل رللضر علفالمت رعت عسلمتت عت  .

ف معل ار  لتاحر للمألتل ل   لمتم عل  لفالمترمالمتا ل اللمتم عل  لمتت عت  لات الهال -
ر للمألتننل لضننر يل  نن لهتاعئاننعلت م ننعل  لفننالمترمننالمتا ننل الل ننصت لمتحننعالتاننحر للاننح

مألتل ل  ن لمتم نعل  لمتت عتن  بلح ن لهالالل نعلتن تالفنال ن لمتمعنعت اللمأل رنللتن ت  ل
   ح لفالمععالمتم عل  لمتت عت  .

تن  لاعنالف معل ار  لتاحر للمألوادع ل   لمتم عل  لفالمترمالمتا ل اللمتم عل  لمتت ع -
 نننصت لهالمتانننحر للضنننر يلفنننال ننن لمتمعنننعت ابلح ننن لال  نننع لمألونننادع لترضننناال  ننن ل

 متم عل  لفالمترمالمتا ل الهللمتم عل  لمتت عت  .
همننعلمتا ننل ل تنن لمترمننالمتا ننل اللمتا ننل ل تنن لمتم ننعل  لمتت عتنن  ل اضنن لمننالمتالمتنن لهال -

لاللهلفننالتاننع لمتننل اللا نناللغعتت نن لهفننلمالمتر انن ل ا ننللالا ننل ل  ععت نن لت رمننالمتا ننل ا
 مت ل لمتاام  بلت امعلالاعالمألملل صت ل االمتا لل ت لمتم عل  لمتت عت  .ل
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ف مننننعل ار نننن لتعتمرلدننننعسلمتاننننالاننننؤرلل  نننن لمتم ننننعل  لفننننالمترمننننالمتا ننننل الفنننناالغعتت نننن ل -
هفننننننلمالمتر انننننن ل ر نننننن لم ننننننعل ااابلماا ننننننغعالتعتالمتنننننن للما امننننننعالتننننننعألملللمت  ونننننن  بل

متمر لمننننعسلحننننلالمتا ننننلدللهمع انننن للهلدعانننن ل  نننن ال ننننعئ بل مننننعلهاله رننننللل نننناالاننننلمفلل
مننننننالاوننننننيلهفننننننلمالمتر انننننن ل ننننننللالهالمترمننننننالمتا ننننننل ال  ا ننننننالت موننننننامد  لل ننننننالغ ننننننلل

 م اار التعألت ل لمتص ل االف  .
همعل المتم عل  لمتت عت  لفااله رللمالاويلهفلمالمتر ا ل للالهالماا نغعالتعتالمتن ل -

 نع لمت  ون  ل رنل لم نعل ااابلل نصت ل نااللعنلالدنال لل ناالانلمفلللما امعالتنحملللمتح
متمر لمننعسلحننلالمت ضننع علمتت عتنن  بللمتعاننالت    نن للهمننع المتم ننعل  لل ننصت لفنناال نناال
مت اع  لتعألت ل بللف امالمتموامد  لفالمترمالمتت عتابلل االالمفللمتحنلمفزلت م نعل  ل

 للمالاويلمتر ا .ل االالمفللمتلغت لفالمتم عل  ل عالتا له ر
همننعلمتالعاننعسلمتمتننا ت   لت م ننعل  لفننالمترمننالمتا ننل اللمتم ننعل  لمتت عتنن  بلفنناالتننا ل -

غعتت  لهفلمالمتر ا لالعاعسلت م عل  لفالمتمتا تالفالمت رعت نعسلمتا ل  ن بلل  ن لصتن ل
 ا تن ل  ن لمتم نعل  لمتت عتن  بلح ن ل المتغعتت نن لمتر من لمنالهفنلمالمتر ان لتن  لتننا اال

 ت م عل  لمتت عت  بلتلم لتعتاول سلهالمتال  لهللماااتع لتحز لمع.لم ا
 معله السلااعئجلمتالمت للعلال  د لصمسلاات ل حوعئ  لتن الم نعالملدعمن لل نالمنال -

متم عل  لمال  المترضنل  للماااتنع بلمنال ن المتم نعل  لفنالمتا نع عسلمتت عتن  بل
 متالعاعسلمتمتا ت   لاحللمتم عل  .لاحر للمألوادع ل   لمتم عل  لمتت عت  للل

 معله السلااعئجل صهلمتالمت ل االلعلال  د لصمسلاات ل حونعئ  لتن الم نعالملدعمن ل -
 ل1لاحر للمألتل ل   لمتم عل  لمتت عت  للت المتا ل ل ت لمتم عل  .

  

                                                           
 .0228، عمان، دار مجدالوي، دور الشباب الجامعي في العمل التوعي والمشاركة السياسيةهناء حسني محمد النابلسي:  -1
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 :سابعةالدراسة ال .1 7 4

المواطنــة لــدى  تــيم"تراننلمال ت تعحنن ل تننال لتننالتننر التننالمحمنناللال تننلابل ننالالمتنن ل 
سهامها في تعزيز األمت الوتائي" انالا نل علفنال بلمتل عخلتعتمم  ن لمترلت ن لمتتنرلا  بالشباب وا 

ل.0288تا ل

ح ن ل نافسل نصهلمتلمتنن ل تن لمتارنليل  نن لمتنال لدن المتملم انن لتنا لمت  تن لمتتننرلا  الل
عالا ن لمت ن الفنالارز نزلمألمنالمالفئ لمت تع لفالععمرعسلمتمم   لمترلت  لمتترلا  بللما ل تا

مال  المتناععتعسل  ان لمتالمتن لتنترخلدن المتملم ان بل منعل نايلمتتعحن لمنال ن اللمتلدعئاب
 صهلمتالمت ل ت لمتارليل   لمتمرلدعسلمتانالاحنالمنالممعلتنااالتانصهلمت ن ابللمتم لمنعسلمت زمن ل

ماغ نلمسلمتمار  ن لترنخلمتلتا ر الممعلتااعل   لهلخلمتلمد بلتعلضعف ل ت لمتارليل   لد ع 
للــ  أي تر انن لمتالمتنن بلح نن لما   ننسل ننصهلمتالمتنن لمننال ننلتلمتتعحنن لت اتننعؤالمتلئ تننالمتاننعتا:ل

ل ا ننلدل ننال ننصمل مــدى تســهم تــيم المواطنــة لــدى الشــباب الجــامعي فــي تعزيــز األمــت الوتــائي؟
لمتاتعؤالمعمل  لمالمألتئ  لمت ل   لمتاعت  :

تاعماعلفالمعلمتال لد المتملم ا لتا ل .8 مت تع لفالععمرعسلمتمم   لمترلت  لمتترلا  للما
 ارز زلمألمالمتلدعئا؟

مننعلمتمرلدننعسلمتاننالاحننالمننالممعلتننعسلدنن المتملم انن لتننا لمت ننتع لفننالععمرننعسلمتمم  نن ل .0
 مترلت  لمتترلا  ؟

  نن لهلخلمتلمدنن لتننا لمت ننتع لفننالععمرننعسلمننعلم لمننعسلا ر ننالممعلتنن لدنن المتملم انن ل .7
 تترلا  ؟متمم   لمترلت  لم

 ننالالعننالفننلل لفننالمتننال لدنن المتملم انن لتنن المت ننتع ل)مت  تنن (لفننالععمرننعسلمتمم  نن ل .1
مترمنننننلبلمتا وننننن بلمتمتنننننال لمتالمتنننننابلمتحعتننننن ل)مترلت ننننن لمتتنننننرلا  لارنننننز لتماغ نننننلمسل

 (؟ماعامع   بلمتم عل  لفالمألا   لمتععمر  
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تنا لمت نتع للمألمنالمتلدنعئاللا ماله م ن ل نصهلمتالمتن لفناله م ن لملضنل اعلتععات ن فلمتملم ان ل
لفالعم  لمتمععاسلمتم ا   .

   ل  ا ل  نلمئ  لمناللت تح ل ال ععت لت اتعؤاسلمتم للح بلاالا ت  ل صهلمتالمت لل
 منن لععمرننعسلفنننالمتماننع  لمتلئ تنن  لت مم  ننن لمترلت نن لمتتننرلا  ل  ننن لمتاحننللمتاننعتا:لمتما  ننن ل

(بلمتما  ننن لمتغلت ننن ل)ععمرننن لمتم ننن ل تنننالمتلتننن  ل)ععمرننن لملمنننعالمحمنننالتنننالتنننرلالملتننن م  
مترز ز(بلمتما   لمت لد  ل)ععمر لمتم  لفاالت تاللاللمتمرعاا(بلمتما   لمتعالت  ل)ععمر لمتم  ل

لعمر لمت لمل (. عت (بللمتما   لمت معت  ل)ع

متمحاا للل عالزمال علم ل صهلمتالمت لم اما عل   لمت تع لمال   لمتععمرعسلمت م 
لتا .ل77ول81بل   ل تع لالملحسله معل المعلت ال0228متالمتالل  المترعا

لتعمننننن لمتت عانننننعسلمت زمننننن لتقععتننننن ل نننننالمتاتنننننعؤاسلمتم للحننننن بلم امنننننالمتتعحننننن لفنننننال
 ننننننصهلمتالمتنننننن ل  نننننن لمتمننننننااجلمتلونننننن ابلح نننننن لامرننننننالمعامنننننن لمتالمتنننننن لفننننننال عفنننننن لمت نننننن  ل
متتننننننرلا  ال)ملح نننننن لمتت ننننننعتلل ل (لفننننننالمتععمرننننننعسلمتح لم نننننن لمتم ا  نننننن لفننننننالعم نننننن لماننننننع  ل

عتننننننت  لتننننننعت ل لملحوننننننعئ  لمتماعتننننننت ل لاا  انننننن ل ت  ننننننمتتننننننرلا  بلتع ا ننننننعللمتمم  نننننن لمترلت نننننن ل
لل عت .ل711ح  لت  ل االهفلمال  ا لمتالمت ل

 مننعلدننعالمتتعحنن لتاوننم المتنناتعا لت المتنن لتعمنن لمتت عاننعسلمتم اما نن بللف ننعلتم  ننع لت  ننلسل 
لمت معتا.

متت عانننعسل حونننعئ علتعتنننا امالمتحزمننن لملحونننعئ  لت ر نننلال منننعلمتنننارعالمتتعحننن لتمرعتعننن لل
للتمعل ااعت لم لماغ لمسلمتالمت للاضمالصت لمآلاا: 'spss'ماعامع   ل

 متا لملللمتات لمتمئل  بلتالض  ل االا لملل الفئ للاتتااعلم علا لتعتراالملعمعتا. -
راونننلل  ننن لضنننل لمتمر عل ننن لتا نننا للمنننا له م ننن لمتمتمالتننن عسلمتحتنننعت  بلمااحلمفنننعسل -

ه  ن لمتلزالمتاتنتالمت نعل لمتم نلالمنال من لالعنعسبللتاحا نالمتالا ن لمتاانعزتالحتن ل
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متمر ننعل ل اننالاتننعل لدنن الد منن لتعتاتننت لت مالتنن لمتحتننعتابللحتنن لهدننالد منن لت احننلميل
 متمالت عسلمتحتعت  لت راول.

 مرعمالهت عل للاتعخلتا ا للمترتع . -
 .متوا لمتتاعئالت تاتعا مرعمالملاتع لت لتلالت اح المال -
م اتننننعللملتنننن ل ننننع لتحتننننالمتم عت نننن ل)ت اح ننننالمننننال نننناالمتا ننننعت لفننننالمتنننناععتعسلهفننننلمال -

 متمعام (.
م اتنننعلل'س'لت ر انننعسلمتمتنننا   لت ارنننليل  ننن لمت نننلل لتننن المتمعمل نننعسلفنننالمتنننال لدننن ال -

 متملم ا .
لل لتننن الاح  ننالمتاتنننع المألحنننعا للمتمارننناالت ارننليبل نننال انننع لااتننن ل حوننعئ  لفنننالمت ننن -

 مت  ت لفالمتال لد المتملم ا .
)هدننالفننل لمراننل (ل صمل اننللاح  ننالمتاتننع اللعننلالفننلل لمرال نن ل)هللامتنن للLSDم اتننعلل -

 حونننعئ ع(بلت ارنننليل  ننن لمونننناللمت نننلل لفنننالمتنننال لدنننن المتملم اننن لتننن المت  تننن لفننننال
 للمتمعمل عس.

للمالت المعله الا لااعئجل صهلمتالمت لمعل  ا:

تنا بل  نالصتن لمنال نالل21لل22ه   لاتت لتم لامسلمتالمت لمالح ن لمترمنللا ن لتن ال -
 تا .ل12لل12ت ال

 تا لمتمتحلر المتال ل عالملا  .ت  م لمتم عل  ل -
 معلحو سلد م لمتم عل  لفالمتععا لمتمرلفناللمتلعناماالتنا لغعتت ن لمتمتحنلر ال  ن ل -

مسلمتاعت  ل   لمتانلمتا:لاح ن لمألمنالمتال لملا  ل ت لملا  لعامبل معل اض لمالمترتعلل
مت ر لل صمل عدلت الهتاعئاعلمت رلللتمتؤلت  لمتم عل  بلمتم نعل  لااضنمالمتمتنع م لفنال

الا لمت نننلمللت امننن لمتنننل اللمتمنننلم ابلم نننعل  لمت نننتع لفنننال امل ل نننؤلالمتمعامننن بلوننن
 ابلاعانن لاتننا   لمألعاننز لمألما نن لمت  ننعالتح معتاننعل  نن له منناللعنن لالالم ننعل  لمتمننلم
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متم ننعل  لمتمتع ننلبلمتتن ل عسلمتماحلفنن ل)ماتنا عم لمت  ونن  (لمننالهانلمدلمتم ننعل  لغ نلل
 فالاحمالمتمتؤلت  لارلخلمااتعالتماع  ل للفالغا ل ااع.

تنننن ل ال  نننن لمتننننال لفننننالمتععانننن لمتلحونننن سلد منننن لمتم ننننعل  لتننننا لغعتت نننن لمتمتحننننلر ا -
الا  نن لصتنن ل مننا  خل تنن لمالتنن ل مننعللضننحا لمترتننعلمس:لهدننلالتمتننع ا لمآل ننل اللما

متم عل  للمتارعلالم للععالمألمابلتنت لهالدنامسللداعل ضعف عبلهم ال ت لمترزليل ال
م الحنننعسل عافننن لتاح  ننن لموننن ح ل عمننن بل م نننالغعتت ننن لمتمتحنننلر ال تننن لا نننا المتمتنننع ا ل

 تآل ل التلع ل عا.
منننعله انننلسلمتاانننعئجلهال انننع لمرلدنننعسلمامننن ل تننن لمامننن لعنننامبلاحنننالمنننالممعلتننن لدننن ال  -

 متملم ا ل   لمتلع لمتم  ل .
بلاحنننالمنننالممعلتننن لدننن المامننن لعنننامله انننلسلمتاانننعئجلهال انننع لمرانننال  نننللمرلدنننعلارنننال -

:ل االااعت لمتا الم لغ  لمتمر   للملا عدلاص للمااعمتملم ا ل   لمتلع لمتم  ل ل
ل ننناال  عنننعالل نننعئيلماعتنننت لت ل عنننالمتععمرنننعسل)متت عتننن (بلماا نننعللمتلمتننن  مألتنننرعلبل

لمتر دننعسلمت  ونن  لت حوننلال  نن لم ننز لهللل   نن بلماا ننعللمت تننعالملامل ل)فعتملم انن ل
للمت تننعالضننامالال عامرننعا(بلا ننع  لترننخلمتمتننؤلت ال ننالا نناللمننعالل مننلالمتمننلم ا

ت لمألمالفالمتحولال   لمتح ل ل االألوحع لمت لمللت ال  عف  للح عابلمت رلللت  
ارلضناعلت ماانعاللما انام بلضنريلال  ن لمألفننلمالتح نلداالت م عتتن لتانعل انالمتحععنن بل
ضريلمتمتع ت ل االمحعتت لمتم ول الفالهام لموعت لمتل اللمتملم ابلضريلا ال

 للتلمتمتعال للماتا عل.
مالممعلتن لدن المتملم ان ل  ن لاحاللمام  لعلال  ل لمرلدعسلمالااعئجلمتالمت له ضعل -

اننص للمااننع:لمدااننعدلمتننترخلترنناالعننال لم ننعل  لمتمننلم الماعامع  نن للمتلعنن لمتم  ننل 
) م   لاامن شلم نعل  لمت نتع (بلانااالمتنال لمترامتن لماعامع  ن لهمنعالمتا نعابلغ نع ل
حل  لمتوحعف لمتاعاف لتاح   لمتوعت لمترعالل  يلمتاعنعلزمسللمتم عت نعسبلاناااللعنلال

 مت ال لمتوعتح .
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متنلملا لمتملم ان لهالعم ن لمتم لمنعسل معله السلااعئجلمتمحلللمترعت لمتمار  لتم لمعسل -
فال صهلمتالمت لارالمام لعامبل لااعلاتاالفالا ر الممعلت لدن المتملم ان ل  ن لهلخل
متلمد لل ال   لمتالمتا:لاحم التنتالمترن شلمت نل التاتنللمتمحاععن للانلف للمحا ععنعااال
مألتعت  بلماتا لملللملحتع لتعألمعابلالف للمترامت لماعامع   للمتمتعلم لت عم  لهمعال

ت ننا لوننللهلتحننزالل نن عف  بلاننلف للفننل لالالمتنناراع بلم عفحنن ل ننع ل لمت تننعاللمت ننعالا
 مالت  تع لم لم امعالت الللما لمعز ل ااعت لم ل نللفاالمتمر  ن  بلاحتن  ل  ئن ل

لالمتننن لم ننن  ااالتمرعتعننن لدضنننع ع اللارز نننزلمنننلم اااال ل   نننعلا نننا لت ضنننع علمت نننتع
 ام المتل الل علع .

امان لمتمنلم التح لدن لم عتنالمتلمعتنعسلمتم  لتن لمان بللفمتمامن لعنام صت لمنالمتم لمنعسل -
انننلف لل عفننن لمت نننامعسل نننعتار  اللمتونننح للغ ل نننعلت عم ننن لالالمتننناراع بلمرعتعننن لم ننن   ل
متارو لت عف له  عت للهالم  بلاح   لمتاام  لمترعات لمتمالمزا لت ال عف لمتماع  بلاا ئن ل
مت ننلليلمتم ئمنن لتاح  نن لا ننعفؤلمت ننل لهمننعالمتعم نن ل اننالمتال  ننيللا  ننالمتماعونن بل
ا ننناللا نننع  لممعلتننن لدننن المتملم اننن ل) عتم نننعل  للماتا نننعل(لتملضنننل   بلمترمنننال  ننن ل

 ضل   للا ع راعللم عفحااع.ل  اعللمت ال لمتوعتح لتملل
 معلعع لمالمتم لمنعسلمتمامن لعنامل نصملاعان لمتاح نزللمتمحتنلت  ل انالا ت ن لمألا من ل -

لمتار  منننعسلفنننالعم ننن لمألا ننن  للمأل منننعابلاام ننن لمتنننل التنننعترم لماتنننالما عاللمتنننا اال
ت م علل عتم عبلمتاحون المت نل التمتنحت لمتملم ان للحن لمتنلل  الت ل ال د  م علل لت عللما

ماحا ع لمتاعايلتعتماعتتعسلمتل ا  لتارز زلم عا لمتل الفالمت  ع لمتا ل للمتالتل بل
ل1.للععت لهمعالمألمالمأل ل 

ل  

                                                           
ســهامها فــي تعزيــز :ل تننال لتننالتننر التننالمحمنناللال تننلا -1 ععمرنن للبمتمم  نن لمترلت نن لمتتننرلا  بلاألمــت الوتــائيتــيم المواطنــة لــدى الشــباب وا 

 .1422لباع يلت ر لالمألما  
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 :ثامنةالدراسة ال .2 7 4

'المشـــاركة السياســـية  نـــد الشـــباب حنننلالل،0229ل نننالالمتننن لتعنننعلفزللل نننللالتنننا ل 
لمفالمضعسل صهلمتالمت لها: عالمالح  لالعامل وطلبة الكليات الجامعية'  

 مت تع لفالمتععمر ل ا  لالماع جلاز المالماعلمااالمتماا  . -
لمت ت عسلماعامع   لاز المالمألا   لمتت عت  . -

ح نن لهعل ننسل ننصهلمتالمتنن لمننالدتننالم انن لمتتحنن لماتننا   الفننالععمرنن لا تننع لفننالل
تا بلهانسلل(07-88) ع لمالمتععمر للمال لع اعبلالملحسله معل الت الل8222هلتاال   ل

لمتااعئجل معل  ا:

 هال  ت لمتععمرعسل المأل رللم امعمعلتعتت عت . -
 هال  ت لمتععمرعسل ما  لالماعلمسلماا  . -
 مااامع لت عمع  ل ؤرلل   لم عل اااله رللمالمت تع لمالغ للمت  ت . -
م نعل  لفنالعمع نعسلمترمنالمتت عتنالم علان لمن لمت نتع لغ نللمت تع لمتععمرالمأل رنلل -

 متععمرا.
   ت لمتععمر ل المأل رللاول اعللمأل رللاتع  لت اول سللمتا لد. -
 ت  ت لمتععمر ل رلللتحااالمأل رللدال ل   ل حلمزلمتاغ  للفالمعامرعااا. -
المعمل ننعسلمت ننتع لغ ننللمتعننعمراللمترعمننال ننللمألدننالا   ننعلت عتنن عللمألدننالم ننعل  لفنن -

 مترمالمتت عتابلم علا لتحدلمااالمتم اح  التعت   عس.
مت تع لغ للمتععمراللمترعمال للمألدالمنالح ن لمتاونل سللمتا نلدللمت نرلللتام عا ن ل -

  حلمزلاغ  للفالمعامرعااا.
 تممعلت لمتماعلمسلمتماا  لاحر لل ت لل   لمتم عل  لمتت عت  . -
تت عتننن لل ضنننل  لمتعمع نننعسللمتارتئننن لمت  وننن  لمتم نننعل  لتعتت عتننن للمنننا لما امنننعالتع -

 لمتا ح لمتت عت  ل  اعل لممالاؤرلل   لمتم عل  لمتت عت  .
 متماغ للمأل رللمتع م لفالز عا لم عل  ل  ت لمتععمر ل للما امعالتعتت عت . -
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امللما امعالتعتت عت لالع للمحا لااجل ا لر  ل ضعفالفالمترمالمتت عتابلتعلضنعف ل -
ماعامع  نن لتننلزسل ضننل  لمتعمع نن ل ماغ ننللدننل لت م ننعل  لمتت عتنن  بللصتنن لت ر دننعسل

تتنننت لاا ئننن لمترضنننل  لمتعمع  ننن لت تننن ع لمتنننص ل م نننالهالاا نننحلف ننن لفنننل لمنننالمتنننار ال
 ا اتع لمتماعلمسللمت ل لمتت عت  .

تننال  ننالت ننالمننالت احونن المتر منناهلمتعننا هلمتماننعلمسلمتماا نن للمتر دننعسلمت  ونن  له ل -
ل1  .اات ل حوعئ

 مجاالت االستفادة مت الدراسات السابقة .2 4
مننالالمتنن ل تنن له ننل لت ننال م نناللبماتننا عا لمننالمتالمتننعسلمتتننعت  م ا  ننسلمعننعاسلللللل

لللمعمعالهالا  واعل معل  ا:
للللللمتالمتا المأللت للمترعا  .*لمر سل  علململعر علتتاع لفلض عسلمتالمت للتعأل  ل

تانننع لمل نننعللمتا نننل لت المتننن فللتنننعأل  لمتالمتنننعسلمتانننال منننعلانننالماتنننا عا لماانننعلفنننال*ل
متا نننننعالمتت عتنننننال':لفنننننالمتالمتننننن لمأللتننننن لتنننننعأل  للااعلتنننننسلمتا نننننعالمتت عتنننننالمتعزمئنننننل بل

لت ننعسلحننالمألزمنن لفننالمتعزمئننللمترعترنن :لبللمتالمتنن ل'لمتاحننلاسلماعامع  نن لفننالمتل ننيلمتعزمئننل 
مننالمل ننعللمتا ننل لت المتنن له ضننعل مننعلامننسلماتننا عا ل (،0221-8880)تعألتننعت  لمتتنن م  ل

متاحلاسلماعامع   للماداوعا  لللرعل نعل  ن لمت ن ال'مترعا  لحلالمت  الفالمتمعام لمتعزمئل بل
ل'.المت لم اما  لاح     لتر ا لمالمت تع لمتععمرا (8888-8813)لفالمتمعام لمتعزمئل 

بللتنننعأل  لفنننالم ا نننعللمتعلماننن لمتمااع ننن لمتالمتنننعسلمتتنننعت  لماتنننا عا لمنننا منننعلامنننسل*ل
لمتمااجللم ا علللتاع لهام لعم لمتت عاعس.

بللم علانن لااعئعاننعللمتا تنن للفننال م  نن لمتاح  ننامتالمتننعسلل ننصهاتننا عا لمننالااننعئجلم ننصت ل*ل
ل.لتااعئجل صهلمتالمت 

ل  

                                                           
 .19-11هناء حسني محمد النابلسي: مرجع سبق ذكره، ص ص. -1
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  التة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية. 3 4
تر دنن لمتالمتنن لمتحعت نن لتعتالمتننعسلمتتننعت  لتنناحعلالمتال  ننزل  نن لا ننع لفننال لضنناعل

لمتالمتعسلمتتعت  .ماا ع للا ع لما ا يلت ال صهلمتالمت للل
 نقاط االتفاق. 7 3 4

 مننننعلمتا نننعالمتت عتنننالمتعزمئنننل بللمنننن لمتالمتننن لمأللتننن لفنننالالمتنننن ا نننال ل نننصهلمتالمتننن ل
تعا امعال   لله ضعلمتت عتاللمتمعام فل معل  ال عامتا عالالالمتاامعلت ر د لت الف  ال عال

لل للمعلا ال لت لم لمتالمت لمت عمت له ضع.لبم تالالفالاح  المتا عالمتت عتالاملصتلامف ا
لمت نن الماعامع  ن لفنالمتمعامن لمتعزمئننل ل منعلا نال ل نصهلمتالمتن لمنن لمتالمتن لمترعا ن لفنا

متم اماالح ن لم امناسللععا ت لفالمتمتالم صهلبل معلا ال لم لاعت لت المالمتالمتا ا ماغ لل
بل معل  نال عاله ضنعلفنالمتمنااجلمتلون ال منااجل   معل   ل  ا لمال  ت لمتععمر لمتعزمئل  

ل.ت المت لمتم اما  بللمتا امالمتامعل لماتات عالتالمت لمت  ا
مت نتع للد المتملم ا لتنا  معلا ال ل صهلمتالمت لم لمتالمت لمتتعتر لفالالمت لمتال ل

لمالفئ لمت  ت لمتععمر  ابلل صت لمرلدعسلمتاالاحالمالالع لممعلت ل صهلمت  م .
لمتم ننعل  هزمنن لمت ننل   لللل فننالالمتنن لهزمننرعترنن لمنن لمتالمتنن لمتال ل ننصهلمتالمتنن لت امننعلا نن

لمتالمتنننن لبلل نننللمننننعلا نننال لف ننن لمنننن ل نننالمنننالمتالمتنننن لمتلمترننن ل حترنننعالتالمتننن لمتا ننننعالمتت عتنننا
ل.رعما مت عمت بل صت لمتالمتا المتتعات للمت

متتنننعتر للمتتعاتنن للللمتنن لمننن ل ننالمننالمتالمتنننعسفلمتلمترنن للمت عمتننن لا مننعلا ننال ل نننصهلمت
فننالمتمعننعالمتت ننل لفئنن لمت ننتع للتننعأل  لمت ننتع لمتعننعمرالمننعل ننا لمتالمتنن لمتلمترنن للرعمانن متلل

 متاالتالا و لالمتااعل   لمت تع لمتععمرا.
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 نقاط االختالف. 2 3 4

  ننن لهتعتننن الللمتالمتنننعسلمتتنننعت  ل نننصهلمتالمتننن تننن اللتنننال زلفنننال نننلتلا نننع لما نننا ي 
للمتمععاسلاعم اعل معل  ا:متاايلمام الفال المتالمتعسلمتم اما  لل معل

 :مالح  لمتااي. 1 2 3 4
دنن الااننايلمننال نن الالمتننااعل ننصهلت ارننليل ننالت ا ننعالمتت عتننالالللهتعتننالفننالا ر ننال 

متملم ا للمااامع لتا لمت تع لت امعلم ا  سله اميل الالمت لمالمتالمتعسلمتتنعت  لمتمرللضن ل
ل الالمتااعل معل  ا:

متر د لمت عئمن لتن المتا نعالمتت عتناللمتمعامن بلااايل ت لمتارليل   لمتالمت لمأللت :ل -
 ن لمتمعامن لمال  تاعلمتالغالفنالفاناللا تن للمألتنتع لمتانالعر نسلمتالتن لاتن  لل لل

مت لاتنالللونلال تن لمتالتن لمتل ا ن للماتنارمعللاحال  لماصلمتراالمتررمعاالملللملت انل ل
لمتحا ر .

تاحننلاسلماعامع  نن للماداوننعا  ل  نن لمللرننعلمتالمتنن لمترعا نن :ل ننافسل تنن لمتارننليل  نن ل -
 .مت  الفالمتمعام لمتعزمئل 

مآلت ننعسلمتاننالمتننا امااعلمتتنن  عسلمترملم نن لتمرلفنن ل ننافسل ننصهلمتالمتنن لمتالمتنن لمترعترنن :ل -
ت حننالمتتنن مالتازمنن لتعت نن المتننص لم ننالمتالتنن لمننالمتح ننع ل  نن لمتنناململ  لمؤتتننعااعبل
الالا نننا اله ننن لاانننعزاسلتنننلم لمت  م ننن لهللتننن  ل  لت  نننليلمتنننص للفننن لاحنننا لمتمرعلضننن ل

لمتمت ح لضا ع.ل
 نننافسل نننصهلمتالمتننن لت ارنننليل  ننن لاونننلللمت نننتع لت م نننعل  لمتت عتننن  لمتالمتننن لمتلمترننن :ل -

لاحننا عااعللم نن  ااعبللمننعلمت اننلمسلمتاننال للااننعلتا ر ننال ننصهلمتم ننعل  بل مننعل ننافسل ننصهل
لسلمت ننتع لتاحننزم لمتت عتنن  بللمننعلملدننيلمت ننتع لمننال تنن لمتارننليل  نن لا ننمتالمتنن ل

 ملو حعسلمتت عت  .
تالمتننن ل تننن لمتارنننليل  ننن لالللمت نننتع لمتعنننعمرالفنننال نننافسل نننصهلممتالمتننن لمت عمتننن :ل -

 متم عل  لمتت عت  .
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متنالللمتنص ل  نلالتن لمت نتع لفنال افسل صهلمتالمت ل تن لمتارنليل  ن لمتالمت لمتتعات :ل -
 .مععالمترمالمتا ل اللمتم عل  لمتت عت  

تن المتالمت لمتتعتر :ل عالمتاايلمال نصهلمتالمتن ل نللمتارنليل  ن لمتم نعل  لمتت عتن  ل -
 للمت تع لمترعمالل  ت لمت   عسلمتععمر  .

ل:متم عاالمالح  لمتمععا .2 2 3 4      

تععمر لمحمال  ضللتت ل بلت امعلمت   عسلمتتسلفالامرالمتمععالمتم عاالتاصهلمتالمت ل 
ل ل ال صهلمتالمت لاص ل عل معل  ا:م ا يلمععاسلمتالمتعسلمتتعت 

المتنا لمتم اما ن لت   نعسلمتر نلالملاتنعا  للماعامع  ن بللفالمتالمت لمترعا  لهعل لمتتعح  -
تحلتر لععمرعسلعزمئل  لاالم ا عل عل   لهتع لهااعلا  لتعتماالمت تنل للاتنا   له تنلل
 االمالمت  ت لمالم ا يلالمحالمتانلم لمتنل اابللامر نسل نصهلمتععمرنعسلفنا:لععمرن ل

 ا بلععمرنن لمتتننعا علل ننلمابلتننال لتننيلتننال ننا لمتعزمئننلبلععمرنن لمل ننل لمااننلل لدتننا 
لععمر لمحمال  ضللتت ل .ل

 ت امعل عالمتمععالمتم عاالت المت لمتلمتر لتعمالل  لموللمترلت  . -
 همعلمتالمت لمتتعات لف ال عاسلتععمر لمتت  عالترمعا. -
 منن لععمرننعسلفننالمتماننع  لمتلئ تنن  لت مم  نن للب ننعالمتمعننعالمتم ننعاالت المتنن لمتتننعتر لل -

  نن لمتاحننللمتاننعتا:لمتما  نن لمتلتنن  ل)ععمرنن لملمننعالمحمننالتننالتننرلاللمترلت نن لمتتننرلا  
ملت م  (بلمتما   لمتغلت  ل)ععمر لمتم  ل تالمترز ز(بلمتما   لمت لد  ل)ععمر لمتم ن ل
فانننالت تانننللاللمتمرنننعاا(بلمتما  ننن لمتعالت ننن ل)ععمرننن لمتم ننن ل عتننن (بللمتما  ننن لمت نننمعت  ل

ل)ععمر لمت لمل (.
تعتلا نننعسللفنننالععمرننن لا تنننع لفنننالهلتننناالرعماننن ت المتننن لمتف منننعلامرنننالمتمعنننعالمتم نننعاال -

 متماحا لمألمل    .
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ت امننعل عاننسل ننالمننالمتالمتننا المأللتنن للمترعترنن فلالمتننعسلاح    نن ل مننعل ننالملضننح لفننال
مت عمتننن لف نننال اضننن لتانننعلمتمعنننعالمتم نننعاالتانننعلمنننال نننلخلمتالمتنننعسلمتتنننعت  بلهمنننعلمتالمتننن ل

لل لخل صهلمتالمت . لاالما امعال    لفالمتمواللمتص
    خالصة

فنننال نننصملمت ونننالمأللالت المتننن لانننالمتارل نننيلتم ننن   لمتالمتننن لتضنننت لتنننؤمتاعلمتلئ تننننالل
 ننن اللفمنننابل  نننلمسل نننصهلمتالمتننن للالضننن  له م اانننعلله نننامفاعبلتا نننلالا  ننن لماا ننن  لتتنننعدا

احا نننااعلتق ننن عت  ل اتننن التانننعلمتانننايلمنننالمتالمتننن لل نننصت لماغ لماانننعبلمتمتنننا المتا نننعالمتت عتنننال
ل.لماغ ل علمتاعت للملضل اعللمتمامرالفالد المتملم ا للمااامع متعزمئل ل

 ننصمللتاح  نن لألعننالفانناله منن لتق نن عت  لمتم للحنن للتقحع نن لتعم نن لمتعلمانن لمتمم انن لل
متملمت ننن ل  نننعلملا ل نننعلتماغ نننلمسلمتالمتننن بللصتننن لترنننلخلمتعلماننن لفنننالمت ونننلالتننناااعلاللمت انننا

متم ا   لت نالمنالمتا نعالمتت عتنالمتعزمئنل بللمت ن الماعامع  ن بلت  نلالتنصت لمت ون  المتتنعت  ال
 دع ا لتاع لفوالمتلت لت المتا عالمتت عتاللد المتملم ا للمااامع .
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 تمهيد:

 واالنتمنم  المواطننة قني  تفعينل فن  السيمسن  النظنم  دور عنن الدراسة هذه خالل من نبحث

 الفصنل هنذا خنالل من نعرض السمبق، الفصل ف  الدراسة بمشكلة التعريف وبعد الشبمب، لدى

 خاللنننن  مننننن نتنمولنننن  والننننذ  الجزائننننر ، السيمسنننن  النظننننم  فنننن  والمتمثننننل النظريننننة الفصننننول أول

 عليهنم االعتمنمد وفن  ميندانيم المتغينر هنذا دراسنة فن  عليهنم سنستند الت  لعنمصرا من مجموعة

 السيمسنن ، للنظنم  النوظيف  التحلينل ثنن  المفنمهي ، تحديند منن بنند ا الميدانينة، للنتنمئ  تحليلننم فن 

 الجزائنر  السيمسن  النظم  خصمئص ث  الجزائر ، السيمس  النظم  لتشكل مختصر عرض تلي 

 أزمتين على التركيز مع السيمسية األنظمة من كغيره بهم يمر الت  واألزممت ووظمئف  مؤسسمت 

  المشمركة. وأزمة الشرعية أزمة همم

 أساسية مفاهيم .1

   النظام: .1 1

األشيم  نظمم ألفهم النظم  ف  اللغة من أصل نظ ، ويقمل نظ   :اللغويالتعريف  .1 1 1
يقنمل نظمن   ،الشن   تنفلف واتسنق واننتظ بن  ويقنمل نظن  أمنره أقممن  ورت، وض  بعضهم إلى بعض

. والنظننم  هننو األشننيم  جمعهننم وضنن  بعضننهم إلننى بعننضنظنن  فننمنتظ  ويقننمل انننتظ  أمننره اسننتقم  و 
يقننمل مننم زال علننى نظنننم   ؛الطريقنننةالنظننم  الترتيننب واالتسننمق ويقننمل نظننم  األمنننر قوامنن  وعمننمده و 

نن  ،شنن  م َمُنُظننو  ُكننل   الن َِّظننم  ؛1واحنند يمننم وَنُظمننم َنَظُمننت َأُنظِّ جمننع الن ِّظننم  َأُنظمننة وُنُظنن  وقنند ، َنظِّ
)َنَظُمننُتا األمر)َفننمُنَتَظَ ا أ  و-بملكسننر – الن َِّظننم ُ و . 2َنَظمتنن  فننمنَتَظ  وتَنننُظ  واسنن  مننم َنَظمتنن  الننَنَظ 

ا واحند أ  نهن  رينر مختلنف النَنُظُ  التنُفليُف ويقنول ابنن منظنور  .3أقمت  فمستقم  وهو على )نَِّظم م
ُم  َنُظمًم ونِّظممًم وَنَظم  فمُنَتَظ  وَتَنَظ َنَظمَ  وَنَظَ  اأَلمَر على المَثل وكل  ش   َقَرُنَت  بنخخر ؛   َيُنظِّ

؛ أو َضننَمُمَت بعَضنن  إلننى بعننض فقنند َنَظَمُتنن  والننَنُظُ  الَمُنظننوُ  وصننف بملمصنندر والننَنُظُ  مننم نَظُمتنن 
                                                           

 .369، ص. 4440مصر، مكتبة الشروق الدولية، ، 40ط ، المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية -1
 .963. ، ص6336، دار إحيم  التراث العرب ، ، بيروت40، الجز  المخصصأبو الحسن عل  بن إسممعيل:  -2
ة، دون نة العلميننننن، بيننننروت، المكتبنننن20 ز ن، الجننننالمصبببباام المنيببببر ابببب  لريبببب  ال ببببرم ال ايببببرأحمنننند بننننن محمنننند بننننن علنننن  المقننننر  الفيننننوم :  -3

 .410. ، صتمريخ
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منةونِّظنمُ  كنل َأمن؛ والن ِّظمُ  مم َنَظُمَت في  الش   ألمنره نِّظنم أ أ   يقنمل لني ؛ ر مِّالُكن  والجمنع َأُنظِّ
ولننني  ألمنننره  نِّظنننم أ أ  لننني  لننن  َهنننُد أ وال ُمَتَعلَنننق وال ؛ واالُنتِّظنننم  االت ِّسنننمق؛ ال تسنننتقي  طريقتُننن 

 .1استقممة ومم زاَل على نِّظم م واحد أ  عمدةم 

لننف ل مختمصننطلا النظننم  فنن  البدايننة يشننم كننمن تننداول: االصببطي  التعريببف  .2 1 1
المتغيرات أو مجموعة سلسلة من "الظواهر الطبيعية واالجتممعية، وهنمك من عرف النظم  بفن : 

  .2"أو أن  لتنظي  ش  عنمصر أل  

الشنننننمئع ل شنننننمرة إلنننننى  اسنننننتخدام  لفننننن  علننننن  االجتمنننننما يسنننننتخد  مصنننننطلا النظنننننم  مثننننن
ى أنهننننم أعضننننم  النننننأظ  علنننن اعتبننننمركننننل مننننم هننننو ثمبننننت ومقننننرر فنننن  المجتمننننع ويشننننير أيضننننم إلننننى 

 3.وأجهزة تقو  بوظمئف المجتمع

 السياسة .2 1

تنولى " أ : يقمل فن  اللغنة سنم  فنال  السنلطمن والنوال  الرعينة: التعريف اللغوي .1 2 1
ننيَ  علينن  و ُب قنند سننم  ر  فننالن مجنن، ويقننمل أيضننم "وأحسننن النظننر إليهننم ب رهننمأمرهننم ود ب د  أ  أَ سِّ

يمَسننةً اللغننو  لمصننطلا السيمسننة:  فنن  شننرح  ويضننيف الفيننروز يبننمد   .4بد  وأُ  َيننَة سِّ  وُسُسننُت الَرعِّ
هنن :  تنندبير المدينننة ، والمقصننود بملمدينننة والسيمسننة فنن  أصننل معنمهننم اليونننمن   .5أمُرُتهننم وَنَهُيُتهننم

القنرار، وسنيلته  فن  ذلنك  واتخنمذالمنمقشنة فن   هننم يكنون بمسنمهمة  المنواطنين  الدولة ؛ والتندبير 
مننن شنننقين   اللغننة اليونمنينننة القديمننة اسنننتخدمت ومصننطلا السيمسنننة فنن ،6ةمقمرعننة الحجننة بملحجننن

Polis أ  المدينننة، وTkenchne وبهننذا يكننون معنننى هننذه الكلمننة فننن إدارة وتنندبير  .فننن التنندبير
 معننىبPolitica  بمعننى الدولنة، وكلمنة Politieai كلمنةشنؤون المديننة، كمنم اسنتخد  اليوننمنيون 

                                                           
 .075 .، صتمريخ، بيروت، دار صمدر، دون 64، الجز  لسان العر محمد بن مكر  بن منظور:  -1
 .49 .، ص6300مم   45جممعة ، الجزائر، منشورات النظام السياس  الجزائري من األ ادية إلى التعددية السياسيةنمج  عبد النور:  - 2
 .372ص.  ،3002فاروق مداس: قاموس مصطلحات علم االجتماع، دون بلد، دار مدني،  -3
 .004. ، صريختم، لبنمن، مكتبة لبنمن، دون الم يط محيط البستمن :بطر   -4
  .006. : مرجع سبق ذكره، صالفيروز يبمد محمد بن يعقوب  -5
قضايا اب  الف بر المعاصبر العولمبة صبراض ال ضباراد العبودأل إلبى األخبي  التسبامط الديماراطيبة ونظبام الابيم الفلسبفة محمد عمبد الجنمبر :  -6

 .604. ، ص6337والمدينة، بيروت، مركز دراسمت الوحدة العربية، 
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معرفنة كنل منم يتعلنق بفهن   Politiqueتعنن  كلمنة سيمسنة ة الفرنسنية فن  اللغنو  ؛المصملا المدنية
  ف  حك  الدولة.حك  الدولة والقمنون السيمس  الذ  يسمه  بموجب  المواطن 

 تعنن  'Polity'فن  اللغنة اكنكليزينة أن كلمنة سيمسنة كمم ورد ف  قنممو  القنرن العشنرين 
 .1، تحت قيمدة حكومة معينة تمثل الدولةالمؤسسة السيمسية الت  تض  مجموعة من األفراد تلك

من خالل مجموا التعريفمت السنمبقة لمصنطلا السيمسنة يمكنن أن نقنول بوجنود اتفنمق فن  
، بننفن السيمسننة هنن  تنندبير أو هننذا المصننطلا بننين اللغننة العربيننة واللغننمت األجنبيننةوضننع تعريننف ل

 تسيير شؤون مجموعة من األفراد لمجتمع دولة مم. 
بطبعن  ال يمكنن لن   عنرف اكنسنمن بفنن  كنمئن اجتمنمع  ف االصطي  :. التعري2 2 1 

بفنهنم:   دوركنمي  كمنم يقنول  ؛ظهرت السيمسة كوليد لحمجنة اكنسنمن إلنى الجممعنةالعيش بمفرده؛ ف
فكننمن مننن دالالت ، 2«الظننمهرة االجتممعيننة الوحينندة التنن  صننمدت أمننم  عمصننفة التننمريخ الحننديث»

 –أو الجممعنة-األسنمليب رينر المبمشنرة التن  يلجنف إليهنم الفنرد  اسنتخدا  تلنك»: مصطلا السيمسنة
علنننى األسنننمليب أو هنننذا التعرينننف للسيمسنننة ركنننز  .3«ظنننروف خمصنننة، لتحقينننق هننندف معنننين فننن 

للتوفيننق بننين قننرارات مننن أجننل المجموعننمت البشننرية  التخننمذمجموعننة اكجننرا ات والطننرق المؤديننة 
 ت بين األفراد ألجل الوصول لتحقيق أهداف محددة.جملة التوجهمت اكنسمنية المختلفة والتفمعال

 :فن  شنرح  لمفهنو  السيمسنة أنهنم  واالسنتراتيجيةالمصطلحمت السيمسنية  ف   معج وجم   
التنن  يسننتطيع مننن وننم االجتممعيننة وهنن  الوسننمئل ؤ طريقننة يمكننننم مننن خاللهننم أن نفهنن  وننننظ  شنن»

ثنر منن ارخنرين، وهنو مفهنو  يسنتخد  أكعلنى الوضنع خاللهم بعض األفنراد والجممعنمت السنيطرة 
 .4«حولنم العمل  منأن نفه  أو نحمول الت  نفسر من خاللهم كجز  من النممذج واألطر الذهنية 

ألفكنمر والمبنمدا التن  مكنل منم يتعلنق ب» :ة هن السيمسن أن  عبد هللا حسنن الجوجنو  ىوير  
بطريقة والت  قد تتخذ اخل الجممعة يتكون منهم البنم  العقمئد ، وبملتنظي  الذ  يصنع القرارات د

                                                           
 .60-60، ص ص. 4445، األردن، مؤسسة حممدة للدراسمت الجممعية، مادمة ا  العلوم السياسيةعطم محمد زهرة:  -1
 .060. ، ص0770، اإلسكندرية، المكتب المصري الحديث، أصول علم السياسةمحمد طه بدوي:  -2
مننننننننننننننننننننننننننن موقننننننننننننننننننننننننننع: ، 45 .، مجلننننننننننننننننننننننننننة شننننننننننننننننننننننننننهرية، ص45، العنننننننننننننننننننننننننندد مجلببببببببببببببببببببببببببة الايببببببببببببببببببببببببببانالمنتنننننننننننننننننننننننننندى اكسننننننننننننننننننننننننننالم :  -3

http://7anini.com/vb/showthread.php?t=17919، 24/20/0210 ،6:24H. 
 .144 .ص، 0224، القمهرة، العرب  للنشر، واالستراتيجيةمعجم المصطل اد السياسية سممعيل عبد الفتمح: إ -4

http://7anini.com/vb/showthread.php?t=17919
http://7anini.com/vb/showthread.php?t=17919
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علنى هنذا األسنم ، أو التعلنق بنملقوة عنن طرينق المنمد  بحينث ال يفسنر نشنمط الجممعنة  اكجبمر
السيمسننة يننرى بننفن  حثنن  عننن مقيننم  لتحدينند حقننل السيمسننةوفنن  ب  ملحنن  قربننمن بينمننم  1.«العنننف

فكمننننت  «سيمسنننيينه  بصنننفت منننم يقنننو  بننن  السيمسنننيون منننن أعمنننمل» :إلنننىتشنننير بمعنمهنننم الوصنننف  
  نللقينن و نطننلنع السنوزيننتنة، والندولنننوة، والنننقنملنكم نننزواينددة النعننتنم  بننننسننح مندراستهننالمقنميي  المقترحنة ل

سيمسنمتهم بملدولة؛ منن خنالل هذا التعريف ربط السيمسة  .2رهم من الزوايمنوري مت...نزاعنض الننوف
ة؛ كقنندرة طننرف مننم نأيضننم بتعنندد توجهننمت دراسننة السيمسننفنن  تسننيير أمننور مجتمعهننم، ونبنن  المتبعننة 

ة وأخنرى نوينقمن أطراف   هذه الحملة ستتكون ننننة فننننفملسيمس ؛على فرض إرادت  على طرف يخر
فتكنننون عملينننة مسنننمومة ريد نرض كنننل منننم يننننننننفب نننننع الطنننرف الغملنننننيستطيال أن نننننمم يمكننننن، كضنننعيفة

 .الممكنة وتقدي  أقل التنمزالتمستمرة ألجل الحصول على أعلى المكمسب 

، وهنو منم يتفنق «حقيقينة السنع  إلنى السنيطرةفن  ال»ويذهب تعريف يخنر للسيمسنة بفنهنم: 
وتعريف  «من أجل القوة والسيطرةصراا »تعريفمت أخرى كملتعريف القمئل بفن السيمسة ه :  مع
 محور 3.«المتصمرعةتحقيق االنسجم  بين اكرادات هو جوهر العمل السيمس  »قمئل بفن:  رنيخ

أن مفهننو  القننوة  أحمنند حننمفظ وضننايإذ  ؛'القننوة'لمصننطلا السيمسننة هننو مفهننو  السننمبقة  متالتعريفنن
إمنم رمينة أو وسنيلة لتنفينذ رمينة، ف  العمل السيمسن  تدخل إلى صفة لعمل أو فعل، فملقوة  يشير

ن كمنت القوة ه  العممل األسمس  للسيمسة ، كمنم أن يكنون قمصنراوتعريفهم، فإن التعريف بهذا  وا 
المميننز للعمليننة السيمسننية، يجعننل مننن هننذا المفهننو  أداة بطننش القننوة العممننل الوحينند الفرينند  اعتبننمر

فنن  وضننع  لتعريننف للسيمسننة فنن  حديثنن  عننن   أبننو الحسننن المننمورد   فصننلكمننم  4.وقهننر لرفننراد
؛ وسيمسنة ، تفسني نالملك مستقرة على أمنري إن قواعد»إذ يقول: الملك وقواعده الت  يبن  عليهم 

رسنم  قواعنده ومبمنين تفسني  الملنك  أمم ؛ وتنقسن  ثالثنة أقسنم : فيكنون فن  تثبينت أوائلن  ومبمدين  وا 

                                                           
 14 .ص، 1664، الجممعة المفتوحة، لدب ون، دياسية المعاصرأل دراسة ماارنةاألنظمة السعبد هللا حسن الجوجو:  -1
 .14 .، ص1641، بيروت، المؤسسة الجممعية للدراسمت، 44، ط الواقعية السياسيةملح  قربمن:  -2
 . 41. ص، 0226، األردن، دار كنوز المعرفة، أيديولوجيا النظم السياسية واإلسيمأشرف حمفظ:  -3
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بعند تفسيسن  واسنتقراره فيكنون سيمسنة الملنك تفسي  دين، وتفسي  قوة، وتفسي  ممل وثروة؛ وأمم 
  1.«وتقدير األموال ،ندتدبير الج ،حراسة الرعية ،عممرة البلدان: فتشمل على أربعة قواعد وه 

مننن خننالل مننم فصننل فينن  أبننو الحسننن المننمورد  فنن  الملننك وقواعننده عننرف السيمسننة بفنهننم 
أ   ورتيهننم فنن  مرتبننة ثمنيننة بعنند تفسنني  الملننكشننؤون سننكمنهم بفكملهننم عمننمرة البلنندان والقيننم  علننى 
سيسننهم بعوامننل تف والننذ  ربننط واألمننن فنن  الننبالد االسننتقراربعنند انتشننمر  ،السيمسننة فنن  النندول تكننون

  .لدولةاسيمسة لهذه تكون أسم  لبنم  ة و ثالث أسمسية حددهم ف  الدين والقوة والممل والثر 

 شنننئوننمطريقنننة يمكنننننم منننن خاللهنننم أن نفهننن  ونننننظ  » بينمنننم تعنننرف السيمسنننة أيضنننم بفنهنننم:
التنن  يسننتطيع مننن خاللهننم بعننض األفننراد والجممعننمت السننيطرة علننى االجتممعيننة، وهنن  الوسننمئل 

هنننذا التعرينننف لمصننطلا السيمسنننة ركنننز علننى جنننمنبين إثننننين لهنننذا  .2«أكثنننر منننن ارخننرين وضننعال
ون ربننننط السيمسننننة بملكيفيننننة التنننن  نسننننتطيع مننننن خاللهننننم فهنننن  وترتيننننب الشننننؤ  :المصننننطلا؛ األول

أرجننع مفهنننو  السيمسننة لميننزة يتحلنننى بهننم مجموعننة منننن  :االجتممعيننة لرفننراد، أمننم الجمننننب الثننمن 
تسنننننتخد  وسنننننمئل معيننننننة ألجنننننل السنننننيطرة علنننننى األوضنننننما اخنننننل المجتمنننننع داألفنننننراد والجممعنننننمت 
 ارخرين. االجتممعية لرفراد

هنننذه العملينننة التننن  تصننننع منننن خاللهنننم قنننرارات الجممعنننة، »بفنهنننم: كمنننم عرفنننت السيمسنننة 
أو تتسنننع لتشنننمل الجممعنننة الدولينننة، هنننذا القنننرار  الجممعنننة التننن  يمكنننن أن تضنننيق وتشنننمل األسنننرة

الوصنننول إلينن  عنننن طرينننق العنننف والنقنننمش والتراضنن  والمسنننمومة أو عبنننر النننذ  يمكننن السيمسنن  
هننذا التعريننف ربننط السيمسننة بملعمليننة أو الطريقننة التنن  تصنننع بهننم الجممعننة مجمننوا 3.«التصننويت

هذه الجممعة الت  تتشكل ف  العمدة من مجموعنة منن األفنراد يمكنن شؤونه ،  قرارات الت  تسيرال
األسنننرة أو تتسنننع لتشنننمل أكبنننر عننندد منننن األفنننراد لتمثنننل أفنننراد مننننه  لتشنننكل  أن تكنننون بعننندد محننند

عندد طنرق الوصنول إلين  بنين ت يمكنن أنهنذا القنرار هنذا التعرينف أن  المجتمع الندول ؛ كمنم أشنمر

                                                           
 .61-96 ص ص. ،1644 ، بيروت، دار العلو  العربية،تسهيل النظر وتعجيل الظفرأبو الحسن الممورد :  -1
د، كتننننب عربيننننة للنشننننر، ننننننن، دون بلعرابببب  انجليببببزي الموسوعبببببة الميسبببببرأل للمصطلببببب اد السياسيبببببةإسممعينننننل عبنننند الفتنننننمح عبنننند الكمفننننن :  -2

 . 064 .، ص0220
3- Rod (H.( and Martin )H.): Comparative Government, E 02, U S A, Humanities Press International, 1990, 

P. 13.  
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بقية أعضم  الجممعة بإتبمع ، أو أن يكنون بملتراضن  السيمس   القرار يجبر أصحمببفن العنف 
 عضم  عن طريق االنتخمبمت.األالقرار وبقية والنقمش أو بشكل ديمقراط  بين أصحمب 

المتخننذة علننى المسننتويين  الدولننة وبننملقراراتسننلطة وفنن  تعريننف يخننر للسيمسننة تنن  ربطهننم ب
المتبعننة ليننت  بنننم  عليهننم القواعنند النظريننة السيمسننية  االعتبننمرمننع األخننذ بعننين الننداخل  والخننمرج  

الدولننة علننى والننتحك  فنن  مقننررات  طةالسننل»تحدينند السننلوك السيمسنن  البشننر  حيننث تعننرف بفنهننم: 
المسننتوى الخننمرج  والننداخل  فنن  ضننو  القواعنند النظريننة السيمسننية بمننم يحنندده السننلوك السيمسننن  

هننننذا التعريننننف ربننننط السيمسننننة بملسننننلطة التنننن  يكننننون أسمسننننهم المجتمننننع والتنننن  تعمننننل  1.«البشننننر 
منم نسنلطة وبملنذات حيلكل منم يتصنل بم»السيمسة بفنهم:   إسممعيل عل  سعد يرى  ممك لصملح .

 :علنننى وجننن  الخصنننوص ؛ كمنننم ينننرى أن ظنننمهرة السنننلطة والسنننلطة السيمسنننية«تفخنننذ شنننكل الدولنننة
هننننو موجنننندهم فملسنننلطة حسننننب  تنبثننننق عننننن المجتمننننع ولنننني   بمعتبننننمرهتمنننمر  لصننننملا المجتمننننع »

  دراسة عملية التوزيع السنلطو  للقني»بينمم يعرف  ديفيد ايستون  عل  السيمسة بفن :   2.«العك 
المختلفننة منننن أجنننل المجتمنننع أ  هنننو علننن  دراسنننة كيفينننة تقسننني  المنننوارد فننن  المجتمنننع عنننن طرينننق 

 . وهو التعريف الذ  نتخذه كتعريف إجرائ  لهذه الدراسة.3«السلطة

 السياس  النظام .3 1

د نديننننة تحنوبننننصعناختلنننف البنننمحثون فننن  وضنننع تعرينننف موحننند وشنننممل للنظنننم  السيمسننن  ل
  نداف التنننج ، مننن جهننة واألهننننمهننن  ومنمهيمنننفن  من  لنننمنننلنظم  عناسننت  كنننر در نمت  التنن  تيسنننمكوننن

  هم من جهة أخرى.نحقيقنت وندنريني
مم يتعلق بملحيمة السيمسية ف  المجتمع، وبمعننى يخنر  كل»: بفن  النظم  السيمس يعرف 

وفقننم لهننذا  4.«السنلوك السيمسنن  فملنظننم  السيمسن  مننرتبط بملنشننمطمت السيمسننية والسنلوك السيمسنن 

                                                           
، اكسنكندرية، المكتنب الجنممع  الحنديث، العلبوم السياسبية اب  إطبار ال ونيبة الا بريةومحمند محمند جنمب هللا عمنمرة:  أبنو عنممودمحمد سعد  -1

   .19 .ص ،0220
 .192 .، ص0221، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، دراسات في العلوم السياسيةل علي سعد: سماعيإ -2
 .99-09ص ص.  ،0211، عممن، دار قنديل، مادمة ا  العلوم السياسيةأحمد عمرف ارحيل الكفمرية:  -3
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النذ  يضن  رينره منن األنظمنة النظم  السيمس  جنز  منن النظنم  االجتمنمع  العنم  التعريف يعتبر 
  لتحقيق أهداف النظم  االجتممع  العم . الفرعية والت  تعمل ف  شكل متكممل فيمم بينهم

هننو الهيكلننة اكنسننمنية التنن  » :أن النظننم  السيمسنن   معجنن  العلننو  االجتممعيننة جننم  فنن  و  
هنننة  تتخنننذ منننن هنننذا التعرينننف ربنننط مفهنننو   1.«للمجتمنننع وقضنننميمهخاللهنننم القنننرارات السيمسنننية الموج 

النظنم  السيمسنن  بطبيعننة القننرارات التن  تكننون عننممال موجهننم للمجتمنع؛ هننذا المجتمننع الننذ  أعطننمه 
 صفة الهيكل المركب من مجموا العنمصر البشرية.

النندقيق تعننن :  لنننظ  السيمسننية فنن  منندلولهميننرى أن عبننمرة ار نف يخننن  تعريننند فنننمم نجنننبيننن 
المؤسسمت السيمسية بمعنمهم المتقند ، أ  كمؤسسنمت منظمنة تنظيمنم قمنونينم مسنبقم، وهن  لنذلك »

ومننن ثنن  بفهننداف هننذا المجتمننع  مجتمعهننمومرتبطننة فنن  نفنن  الوقننت بإيننديولوجيم مؤسسننمت رسننمية 
وز فنن  تعريننف للنننظ  السيمسننية تجننملا هننذا2.«العليننم وبقيمنن  األسمسننية التنن  أرسننتهم اكيننديولوجيمت

فن  كيمنهنم العضنو   القنوانين المنظمنة لمؤسسنمت المجتمنع سنوا مفهوم  لهنذا المصنطلا مجمنوا 
الوظيف  إلى فه  هذه المؤسسمت االجتممعية والحك  عليهم ف  ضنو  اكينديولوجيمت واألفكنمر  أو

مؤسسنمت  والتنزا  اهتمنم مندى التن  جنم ت بهنم المؤسسنمت، وبمعننى يخنر التركينز علنى المذهبية 
هنذه القني  واألهنداف إلنى األفكنمر المذهبينة واألهنداف العلينم، منع انتمنم  األسمسنية بملقي  المجتمع 
وفقم لهنذا المفهنو  تكنون بنملجمع بنين أ  أن دراسة النظ  السيمسية ال إلى نظم  قمنون ؛ للمجتمع 
دراسننة  وبننين منونيننة مننن جهننة، المؤسسننمت السيمسننية الرسننمية مننن حيننث هنن  منظمننمت قدراسننة 

يمكن من دراسة تلك المؤسسمت أفكمرهم المذهبية المحددة للقي  السيمسية األسمسية لمجتمعهم ممم 
 بطريقة أكثر شموال.

 فننن  توضنننيح  لمفهنننو  هنننذا المصنننطلا علنننى اعتمننندوفننن  تعرينننف يخنننر للنظنننم  السيمسننن  
لهنننذه األجهنننزة حينننث ار المتعنننددة ، والوظنننمئف واألدو الموجنننودة فيننن والمؤسسنننمت األجهنننزة  مختلنننف

فيمننم بينهننم تقننو  بننفدا  المترابطننة والمؤسسننمت المتنمسننقة مجموعننة مننن األجهننزة »عننرف كمننم يلنن : 
وأهندافهم ووسنمئل مممرسنة السنلطة ئف وأدوار تلز  لبقم  هذا النظم ، ويتضا في  نظم  الحكن  وظم

                                                           
 .041. ص، 1664، لبنمن، أكمديميم أنترنمشيونمل، -ن ليزي ارنس  عرا إ-اعية معجم العلوم االجتم فريدريك معتوق: -1
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وى المختلفننة التنن  تتصننمرا أو أيضننم عنمصننر القننوطبيعتهننم ودور الفننرد ومركننزه فيهننم، كمننم تحنندد 
تتعمون داخل النظم  من أجل الحصول على السلطة والسلطمن وكيف تت  عملية التفمعل ف  هذا 

 اكيديولوجية الطبيعة ذات العنمصر مجموا هو» بفن :أيضم  السيمس  النظم ويعرف  1.«النظم 
 2«مرحلة محددةدولة معينة خالل تشكل معم حكومة  الت  السوسيولوجية والمؤسسمتية

 يختلنننننف كثينننننرا والنننننذ  لننننن   السوسنننننيولوجية أمنننننم تعرينننننف الننننننظ  السيمسنننننية منننننن النمحينننننة 
إذ ركننننننز علننننننى جمنننننننب واحنننننند فنننننن  دراسننننننة النظننننننم   ت األخننننننرىعننننننن التعريفننننننم فنننننن  هننننننذا الطننننننرح

النظنننننم  السيمسننننن  يشنننننير  أن  محمنننننود عنننننودة ، حينننننث ينننننرى السيمسننننن  وهنننننو منننننم يعنننننرف بنننننملقوة
ع والطننننرق التنننن  ينننننتظ  هننننذا التوزيننننع وفقننننم داخننننل المجتمننننلنفننننوذ واتوزيننننع القننننوة والسننننلطة »إلننننى: 
؛ فملنظنننننم  السيمسننننن  وفقنننننم لهنننننذا التعرينننننف دراسنننننة ظنننننمهرة القنننننوة وتوزعهنننننم فننننن  المجتمنننننع 3.«لهنننننم

د منننننن أبعنننننمد حنننننفننننن  هنننننذا التعرينننننف النننننذ  طنننننرح فيننننن  وا ويقصننننند بنننننملقوة حسنننننب محمنننننود عنننننودة
يمثننننل جننننوهر هنننننذا  بمعتبننننمرهو كمنننندخل تمهينننند  لدراسننننت   اعتبننننرهوالننننذ   هننننذا المصننننطلادراسننننة 

قنننندرة فننننرد أو جممعننننة اجتممعيننننة علننننى مممرسننننة مجموعننننة مننننن األفعننننمل  النظننننم ؛ أن القننننوة تمثننننل
 4.أو تحديد جدول أعممل كتمهيد لعملية اتخمذ القرارات الت  قد تكونالقرارات  كمتخمذ
ز النذ  ذلنك الجهنم»وف  تحليل  للحيمة السيمسية يعتبر النظم  السيمس  هنو:   ستون إأمم  

مم ننننن  بنننننراراتنيقننو  برسنن  السيمسننمت التنن  تسننتهدف تنظنني  وتوزيننع المننواد، والننذ  يتبننع سيمسننمت  وق
ون هننننمك ننننننننل أ  أن يكنننننككع نة للمجتمنننننننن  ملزمننننن  وسيمسمتنننننراراتنون قنننننكننوت ة،نننننن سلطن  مننننيتمتنننع بننن

ويفه  من  ،«هم ملزمةنننى أننك السيمسمت علنننقرارات وتلنذه الننبول هننعمت بقنننننم  ف  المجتمنع ورننشع
لمفهننو  للجهننمز السيمسنن  أننن  عبننمرة عننن نسننق يضننرب بجننذوره فنن  أعمننمق المجتمننع ويمثننل هننذا ا

وهنو التعرينف النذ  نتخنذه  5المجتمع بكل مم في  من نظ  وثقمفة للبيئة الداخلية للنظم  السيمسن ،
  كتعريف إجرائ  لهذه الدراسة.
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  :السياس  . مؤسساد النظام4 1

لهننننم بشنننرية العنمصنننر التشنننير عبنننمرة مؤسسنننة فننن  االصنننطالح المعمصننننر إلنننى مجموعنننة منننن 
ووصفننهم بملسيمسينننة فمننرده إلنننى نوعيننة الوظمئننننف التنن  تقنننو  علينهم واألهداف  ،وظمئننف وأهنننداف

بينمننم تعتبننر ؛ سننيةعلننى مننم سننبق فملمؤسسننة سيمسننية تبعننم لكننون وظمئفهننم سيم التنن  تنشنندهم؛ وبنننم 
الوظيفننة سيمسننية تبعننم لكونهننم تنندور حننول بننث قنني  المجتمننع بثننم سننلطويم عننن طريننق السننلطة علننى 
مستوى المجتمع الكل ، أ  ف  عملية صنع القرارات العممة المجردة المتمتعة بقنوة النفنمذ بنمككراه 

وف  كون هذه القنرارات الممد  إذا دعت الحمجة لذلك، من خالل سن القوانين واللوائا التنظيمية 
 1عممة ومجردة أ  موجهة إلى المجتمع الكل .

صورة معينة من التنظيممت القمنونية »كمنم تعرف مؤسسمت النظنم  السيمس  أيضم بفنهم: 
. هننذا التعريف ربننط المؤسسننة السيمسينة بملتشرينعمت القمنونينة واللوائنننا التنظيمينة 2«أو الدستورينة
نن  من دسمتيننر منظمة للحيننمة االجتممعيننة، فتركينز هنننذا التعرينننف علنى القنوانين جعننل ومنم يتن  سن

 من مؤسسمت النظم  السيمس  بعيدة عن طبيعتهم الت  وجدت من أجلهم.
مجموعننننة مننننن التوقعننننمت »كمننننم عرفننننت مؤسسننننمت النظننننم  السيمسنننن  بفنهننننم عبننننمرة عننننن: 

نمننط مسننتقر ومعتننرف بنن  مننن سننلوك »أو هنن :  «روالنشننمطمت التنن  يتننوفر لهننم عنصننر االسننتمرا
جممعة مم أو مجتمع بفسره... يكفل التوفيق بين المصنملا والعمنل منع ارخنرين منن أجنل تحقينق 

 3.«وعد  االستقرار االضطراباألهداف المشتركة... ويؤد  انتهمك  أو عد  مراعمت  إلى 
النظننم  السيمسن  ألنهننم منن خنالل هننذا التعرينف يتضنا لنننم أهمينة تشننكيل وبننم  مؤسسنمت 

تعتبننننر أسمسننننية بملنسننننبة للمجتمعننننمت النمميننننة والمتقدمننننة بنننننف  الدرجننننة مننننن األهميننننة وبننننمألخص 
 للمجتمعمت الت  تسعى لتطوير وتنمية نظممهم السيمس . 

هنذا التعرينف وحسنب  «مكتنب»بمصنطلا: بينمم عرفت مؤسسمت النظم  السيمسن  أيضنم 
ظم  السيمس  دور العنف، وهذا منم يجعنل النظنم  السيمسن   عبد هللا حسن الجوجو  ينكر على الن

                                                           
  .40 .، ص0221، اكسكندرية، منشفة المعمرف، مدخل إلى العلوم السياسيةوليلى أمين مرس :  ط  بدو محمد  -1
 .06 .ص نف  المرجع، -2

، اكسكندرية، دار المعرفة دراسة ا  علم االجتماض السياس ، الجزء الثان  )الانية واألهداف(التنمية السياسية السيد عبد الحلي  الزيمت:  -3
 .00 .، ص4444الجممعية، 
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حسننب  عننمجزا عننن مجمبهننة لزوميننة التغييننر، فيفشننل فنن  حفننظ اسننتقراره؛ كمننم أضننمف علننى تعريننف 
إن » فنننمن دينننك  لمؤسسنننمت النظنننم  السيمسننن  عنصنننر  الديمومنننة واالسنننتمرارية إذ يعرفهنننم بقولننن : 

 1.«  الجممع المؤسسة عبمرة عن نظم  مستقر ف  السلوك السيمس
إيجنننمد تعرينننف شنننممل لمؤسسنننمت النظنننم  السيمسننن  منننن الصنننعوبة بمنننم كنننمن، فملحكومنننة ف

والحنننزب وجممعنننة الضنننغط وكنننذلك التجمنننع السيمسننن  لقنننوى الشنننعب كلهنننم تعتبنننر منننن المؤسسنننمت 
السيمسننية، كننذلك البرلمننمن واألجهننزة التنفيذيننة والقضننمئية تشننملهم أيضننم المؤسسننة السيمسننية، فيقننمل 

يجنمد بفنهم جهم ز أو مكتب منظ  على أسم  هرم  يتمتع بسلطة معيننة لتنفينذ وظيفنة محنددة؛ وا 
المؤسسة يتطلب وجود مجموعة من األفراد يتعمملون فيمم بينه  حيث يؤثرون ويتفثرون ويترجموا 

 . 2األهداف الت  أوكلت إليه  بوظمئف محددة كونه  ه  صمنعوا النظم  السيمس 
تحديننند مكونننمت المؤسسننة التننن  يمكننن أن تكننون مجمنننوا  مننن خننالل هنننذا التعريننف يمكننن

األفنراد النذين يشننكلون جهنمز متكممنل البنننم  والوظنمئف، يحنندد لكنل أجزائن  وعنمصننره أنشنطة ينننمط 
يمسننية تخننول لنن  القيننم  بكننل لهنن  القيننم  بهننم، هننذا البنننم  تكننون لنن  سننلطة مقبولننة مننن الجممعننة الس

 جرائ  لهذه الدراسة.وظمئف ، وهو التعريف الذ  نتخذه كتعريف إ
 زمة األ  .5 1

تعبر األزمة عن ظواهر ومواقف مختلفة مثال أزمة ثقة، أزمة سكمنية، أزمنة هوينة...إلخ، 
األزمة »ومن بين التعمريف العديدة المقدمة لرزمة يمكن أن نقول بفن معنمهم ينحصر فيمم يل : 

بملضرورة إلنى مرحلنة التصنعيد  موقف مؤثر جدا ف  الروابط بين أطراف مختلفة، ولكن  ال يصل
  3.«والحرب، رر  تصمعد التوتر والمشمعر العدائية بين أطراف موضوا األزمة

 النظننننننننم  منننننننندخالت بننننننننين بملعالقننننننننة األزمننننننننة مفهننننننننو  ارتننننننننبط السيمسنننننننن  النظننننننننم  وفننننننن 

 ويثننننمر نتننننمئ  مننننن عليهننننم يترتننننب ومننننم االجتممعيننننة التعبئننننة عمليننننة بننننين بننننمألخص ومخرجمتنننن ،

 منننننن السيمسننننن  للنظنننننم  الدينممينننننة والعملينننننمت والبنمئينننننة الفكرينننننة لمقومنننننمتا وبنننننين نمحينننننة، منننننن

                                                           
 .43 .عبد هللا حسن الجوجو: مرجع سبق ذكره، ص -1
 .43 .: صنف  المرجع -2
 22. .ص ،2005لمطبوعمت الجممعية، الجزائر، ديوان ا، معجم مفاهيم العلوم السياسية والعيقاد الدولية :عممر مصبمح -3
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 كميننننة زيننننمدة نتيجننننة ذلننننك كننننمن سننننوا  المنننندخالت أو المطملننننب بنننننم  تغيننننر فننننإذا أخننننرى؛ نمحيننننة

 ظهنننننور بسنننننبب أ  سنننننتيعمب ،ا وقننننندرات السيمسننننن  النظنننننم  مؤسسنننننمت تسنننننتطيع عمنننننم المننننندخالت

 مواجهتنننننن  يمكنننننن وال األسمسنننننية القننننني  لنننننىع ويؤثنننننننر القمئمنننننة التوازننننننمت يتحننننندى جديننننند موقنننننف

 ذلنننننننك يكنننننننون بنننننننننهم؛ المعنننننننننمول أو عليهنننننننم المتعنننننننمرف التقليدينننننننة بمألسنننننننمليب معننننننن  التكينننننننف أو

 بتطنننننوير إمنننننم مطملبنننننم السيمسننننن  النظنننننم  يصنننننير لنننننذلك ونتيجنننننة أزمنننننة؛ لظهنننننور كبينننننر احتمنننننمل

 الننننندور أو بينهنننننم ئمنننننةالقم العالقنننننننمت وتغيينننننر وقنننننندرات  النظنننننمم  وتكوينننننن  األيديولنننننننوج  نسقننننننن 

مننننننم منهنننننم، لكننننننل النسنننننب   علنننننى وكننننننفم ة قننننننندرة أكثنننننننر بنننننديل يخننننننر لننننننننظم  المننننننجمل بإفسنننننمح وا 

 فنننننن  السيمسنننننن  النظننننننم  لتطننننننور المختلفننننننة المراحننننننل علننننننى وبنننننننم   التغييننننننر. هنننننننننذا مواجهننننننننة

 فنننن  البننننمحثين معظنننن  أشننننمر خننننمص بوجنننن  النمميننننة المجتمعننننمت فنننن  أ  المتقدمننننة المجتمعننننمت

 أزمننننننمت خمنننننن  تواجنننننن  المراحننننننل هننننننذه فنننننن  السيمسننننننية األنظمننننننة أن إلننننننى المجتمعننننننمت رتطننننننو 

 وجننننننوده تهنننننندد الوقننننننت ذات وفنننننن  وفعمليتنننننن  لقدراتنننننن  تحننننننديمت مجملهننننننم فنننننن  تشننننننكل رئيسننننننية،

 لغيرهنننننم، االسنننننتجمبة علنننننى المسنننننتقبلية قدرتننننن  منهنننننم أل  اسنننننتجمبت  تحننننندد كمنننننم واسنننننتمراريت ،

 أزمنننننة التغلغننننل، أزمنننننة الشننننرعية، أزمنننننة فنننن : مننننمتاألز  هنننننذه تتمثننننل تطنننننوره، إمكمنيننننة وبملتننننمل 

 1التكممل. وأزمة المشمركة أزمة التوزيع،
  ال رعية: أزمة  .6 1

 فنن  المقننررة القواعنند إلننى أعمملهننم فنن  تسننتند التنن  الدولننة بهننم تكنننى صننفة هنن  الشننرعية

 شنرعية دسنتورية، شنرعية) الوضع  القمنون ف  فملشرعية وبملتمل  القمنون ، النظم  أو الدستور

 تغينر إلنى وتشير وقدرات  السيمس ، النظم  بفدا  خمص بوج  األزمة هذه وترتبط ،2.(..قمنونية،

 مننن أسمسنن  بشننكل األزمننة هننذه وتتحنندد السيمسنن ، االلتننزا  لهننم ينندين التنن  العليننم السننلطة طبيعننة

  3ومخرجمتهم. المركزية السلطة تجمه النم  مواقف خالل

                                                           
 .49-40 مرجع سبنق ذكنره، ص ص. ،...الانية- التنمية السياسية دراسة ا  علم االجتماض السياس السيد عبد الحلي  الزيمت:  -1
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                                                       لثاينالفصل ا النظام السياسي اجلـــــــزائـــــــري
 

 
04 

 حمكمننة نخبننة أو سيمسنن  لنظننم  المحُكننومين المننواطنين تقبننل بعنند  األزمننة هننذه وتتعلننق

 واتخنمذ الحكن  لن  يخول أسم  أو بسند يتمتع ال أ  بملشرعية يتمتع ال أو شرع ، رير بمعتبمره

 أو األعراف أو الدين إلى أو للزعي  التمريخ  أو الكمريزم  للطمبع بمألسم  يعود وقد القرارات؛

 المظننننمهر مجملهننننم فنننن  تشننننكل أربعننننة عوامننننل عننننن األزمننننة هننننذه وتصنننندر .1القننننمنون أو التقملينننند

 القنوة، أجنل منن الصنراا السنلطة، قواعند حنول الخنالف( منن: تصندر فقند وجوهرهم لهم األسمسية

 2والسيمسيةا. االجتممعية التنشئة عمليمت قصور بملقيمدة، الثقة فقدان
  الم ار ة: أزمة .7 1

 فيهننننم يسننننتخد  التنننن  الميننننمدين بننننمختالف تختلننننف متعننننددة معننننمن  المشننننمركة لمصننننطلا 

 لرفننننراد مشننننتركة جهننننود» هنننن : المشننننمركة أن علننننى تجمننننع السيمسنننن  االجتمننننما علنننن  فمؤلفننننمت

 اشننتراك وأسننبمب أسننم  تحدينند فنن  تختلننف أنهننم إال ،«الضننرورية الحمجننمت لتحقيننق والجممعننمت

 المسننننبق التخطننننيط علننننى المبننننن  الرسننننم  التنظنننني  فكننننرة علننننى اعتمنننند فننننملبعض الجهننننود، هننننذه

 علنى قنمئ  تعنمون بمعتبمرهنم للمشنمركة والنفس  الشخص  الجمنب على اعتمد وارخر لرهداف،

 بملمسؤولية. المشترك الشعور

 المنننظ  الرسننم  ريننر أو الرسننم  السننلوك» بفنهننم: االجتمننما علنن  فنن  المشننمركة وتعننرف 

 تحقيننق لننىإ تهنندف التنن  األنشننطة مننن بمجموعننة القيننم  أجننل مننن والجممعننمت لرفننراد العفننو  أو

 والرضننم، اكشننبما مننن نننوا السننلوك هننذا تتبننن  التنن  لرطننراف المشننمركة وتحقننق العننم  الصننملا

 لهنذه المشنمركة معنى نحدد أن يمكننم كمم ،3«تحقيقهم المراد لرهداف الوصول خالل من وذلك

  فن والمسنمهمة الحكن  نظنم  طبيعنة لتحديند متسنموية فنرص المجتمع أفراد كل منا بفنهم الدراسة
 ،ظلن  فن  الحينمة يرربنون النذ  النحنو علنى واجتممعينة واقتصنمدية سيمسنيم بالده  مصير تقرير
 لتحقينق النشنيطة الحركنة ب  ويقصد الفعل ف : تتمثل ثالث مظمهر خالل من المشمركة فتظهر

 إنجننمز فنن  منننه  واختيننمرا طوعننم بملمشننمركة المننواطنين قيننم  بنن  ويقصنند التطببوض معينننة؛ أهننداف

                                                           
 .91 .أسممة الغزال  حرب: مرجع سبق ذكره، ص -1
 .44-94 مرجع سبنق ذكنننننننره، ص ص. ...،لم االجتماض السياس ، الانيةالتنمية السياسية دراسة ا  عالسيد عبد الحلي  الزيمت:  -2
، أطروحة مقدمة انيل شهمدة دكتنوراه دولنة فن  العلنو  القمنونينة، )رينر منشنورةا، اإلجراءاد الممهدأل للعملية االنتخااية ا  الجزائرأحمد بنين :  -3
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 بتقنندي  للمشننمركين الحننق إعطننم  بنن  ويقصنند االختيببار اككننراه؛ أو الضننغط دون معه مجننت قضننميم

 أهنننندافه  مننننع جهننننوده  تعننننمرض حملننننة فنننن  السيمسننننيين المسننننؤولين السيمسنننن  للعمننننل المسننننمندة

 الدراسة. لهذه إجرائ  تعريف نتخذه الذ  التعريف وهو ،1المشروعة

 المواطننون بهنم يقو  الت  اكدارية ةاألنشط تلك» بفنهم: السيمسية المشمركة تعرف بينمم

 أو القنرارات فن  التنفثير أو الحكنم  اختيمر عملية ف  مبمشر رير أو مبمشر بشكل التفثير بهدف

 وجننود عننن تعبننر السيمسننية المشننمركة أن القننول لنننم يمكننن فبملتننمل  .2«يتخننذونهم التنن  السيمسننمت

 والتن  السيمسنية القنرارات وتنفينذ مذاتخن فن  المسنمهمة خنالل منن وذلنك المجتمنع، أفراد بين وع 

 المشنمركة خنالل منن وذلنك العم  االجتممع  الصملا يخد  مم ظل ف  خمصةال مصملحه  تم 

 المشننمركة؛ أزمننة أمننم الخنندممت. تقنندي  فنن  الفعليننة والمشننمركة نظننره  وجهننمت عننن التعبيننر فنن 

 العممننة الحيننمة فنن  هم اكسنن مننن المننواطنين مننن متزاينندة أعننداد تمكننن عنند  عننن األزمننة هننذه تنشننفف

 الحكننننوميين؛ المسننننؤولين اختيننننمر أو السيمسننننية، القننننرارات اتخننننمذ فنننن  المشننننمركة مثننننل لننننبالده ،

 الراربنة القنوى تسنتوعب أن يمكنن معيننة سيمسنية مؤسسنمت تتنوافر ال عنندمم األزمة هذه وتحدث

 3المشمركة. تلك ف 

   كما يلي: الدراسة لهذه المشمركة ألزمة اجرائيم تعريفم نحدد السمبقة التعريفمت على وبنم 

تعبر أزمة المشنمركة عنن عنزوف بعنض أفنراد المجتمنع عنن القينم  بمجموعنة منن األنشنطة ذات 
النظنم   فن  مؤسسنمتالعالقة بملنظم  السيمس  ومنهم العزوف عن المسمهمة فن  اختينمر ممثلنيه  

 ارات التنننن  يتخننننذهمالسيمسنننن ، والتننننفثير بشننننكل مبمشننننر أو ريننننر مبمشننننر فنننن  اتخننننمذ وتطبيننننق القننننر 
 المسؤولون ف  مؤسسمت النظم  السيمس  القريبة من الفرد.
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 السياسية: للنظم الوظيف  الت ليل .2

 االسنهم  أو الندور بفنهنم تعنرف والت  الوظيفة أسم  على الوظيفية النظرية ف  التحليل يقو 

 يمكنن التن  ارثنمر أو النتنمئ  تلنك وبفنهنم الكلن ، االجتمنمع  النسنق أجنل من الجز  يقدم  الذ 

  1.معين نسق ف  والتوافق التكيف تحقيق إلى تؤد  والت  ،مالحظمتهم
 أو مننم شنن   يممرسنن  الننذ  األثننر يحنندث مننم المعننمن  هننذه ومننن متعننددة معننمن لهننم والوظيفننة

 االجتمننمع  التممسننك وتقويننة األفننراد، بننين التننرابط تعزيننز فنن  ارثننمر هننذه وتتمثننل معينننة، ظننمهرة

 أشنكمل منن الصنور هنذه وجنود عنن نمشن  االجتممعينة العنمدات بعنض تممرسن  الذ  فمألثر بهم،

 .2النسق هذا ف  االجتممع  السلوك يؤديهم الت  الوظيفة هو األثر وهذا االجتممع ، السلوك

 وبقنم  وجنود بنفن القمئلة الفكرة على يقو  الوظيف  للتحليل وفقم على السيمس  النظم  ودراسة

ن محنننددة، وظنننمئف بنننفدا  منننرتبط  السيمسننن النظنننم  وتطنننور  صنننورا يفخنننذ ذلنننك سنننبيل فننن  كنننمن وا 

 'ألموننند جمبريننل' المنننه  هننذا بتطبيننق نننمدى مننن أهنن  ومننن كثيننرة، تطبيقننمت ولنن  ومتعننددة مختلفننة
 القينم  منن بند ال محنددة وظنمئف سيمسن  نظنم  لكنل أن ببينمن النظرينة ترتبط إذ '.إستون 'ديفيدو

ن سيمس ، نظم  أ  ف  بهم  سيمسن  نظنم  لكنل أن كمنم رخر، نظم  من األدا  نوعية فتاختل وا 

 منن وظيفنة تنؤد  منهم كل داخلية، تركيبمت أو فرعية، أنظمة أو جزيئمت على يحتو  وأن البد

  3الداخل . النظم  على الخمرجية البيئة وتفثير دور إنكمر يمكن ال كمم بهم، الخمصة الوظمئف
 علنننى أكننندت التننن  الدراسنننمت منننن العديننند إجنننرا  لنننىع سنننمعد العلمننن  التحلينننل منننن الننننوا هنننذا

 كمننننت أن بعننند االجتمنننمع ، نسنننق  إطنننمر فننن  السيمسنن  النسنننق بهنننم يقنننو  التننن  الهممنننة الوظننمئف

 إطننمر فنن  يعمننل تحتنن  كنسننق السيمسنن  النسننق وظننمئف تهمننل الوظيفيننة االجتممعيننة الدراسننمت

  4الشممل. االجتممع  نسق 
 النننظ  لدراسننة انتشننمرا وأكثرهننم الننوظيف  التحليننل رإطننم فنن  قنندمت التنن  النمننمذج أبننرز ومننن

 عنن عبنمرة  ألموند  عند االوظائف ؛إستون  و ديفيد  ألموند جمبريل  نموذج المعمصرة السيمسية
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 تنداخل فين  ينت  النذ  اكطنمر هن : الانية بينمم ؛السيمس  للنسق المكونة األجزا  ألفعمل تداخل

 هننذه مننن وانطالقننم متراصننة؛ متشننمدة بنيننمت عنندة بننداخلهم كليننة كبنيننة السيمسننة عننمل  فنن  األفعننمل

 ذلنك )وررن  الرسنمية رينر الفعلينة القنوى دراسنة بضنرورة  ألموند  قمل االوظيفة-البنية) المفمهي 

  نموذج ا. ف  أهملهم فقد
 لتحلينننل علمينننم أسمسنننم قننند  أنننن  يتصنننور السيمسنننية األنظمنننة لتحلينننل النمنننوذج لهنننذا بتقديمننن ف

 أكند كمنم السوا ، حد على والنممية المتقدمة المجتمعمت ف  المختلفة السيمسية األنسمق ومقمرنة

 مننن اسننتمراره تحقيننق وأداة نمحيننة، مننن أهدافنن  لتحقيننق المجتمننع أداة هننو السيمسنن    الجهننمز أن

 خمصننننة وظيفننننة همننننم الوظننننمئف مننننن نننننوعين بننننين ألموننننند ميننننز ذلننننك ولتوضننننيا أخننننرى، نمحيننننة

  .متبملمخرج خمصة وأخرى ملمدخالت،ب
 علنى التعنديل منن قندرا أضنمف حينث النوظيف ، نموذجن  بتطوير ألموند قم  ثمنية مرحلة ف و 

 لتحليلننن  وجهنننت التننن  الحنننمدة االنتقنننمدات منننن لينننتخلص السيمسننن ، الجهنننمز لوظنننمئف صنننيمرت 

 ؛بقمئينةا ووظيفنة تحويلينة وظيفنة رئيسنيتين؛ بنوظيفتين بندمجهم فقم  م،كيدينممي لي  بفن  السمبق
  الثمنية: للمرحلة ألموند لنموذج توضيح  رس   يل وفيمم
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 تتخننذ السيمسنن  للجهننمز قنندرات حنندد حيننث الننوظيف  نموذجنن  ألموننند طننور المرحلننة هننذه فنن  

 الوظيف . أدائ  على للحك  كمؤشرات
 مننم حنندد حيننث لدراسننتهم تحليليننم إطننمرا لموننند أ  قنند  فقنند السيمسنن  الجهننمز لقنندرات وبملنسننبة

 درجنننة علنننى السيمسننن  الجهنننمز تجعنننل التنن  القننندرات ووضنننا والمخرجنننمت بملمننندخالت المقصننود

 أن  ألمونننند  ففوضنننا لهنننم: يتعنننرض التننن  اليومينننة للمشنننمكل االسنننتجمبة فننن  الكفنننم ة منننن عملينننة

 تتعلننق ممدينة تكنون فقند أشنكمل، عندة تفخنذ المطملنب وأن ودعنمئ ، مطملنب إلنى تقسن  المندخالت

 مطملننب أو للمجتمننع العممنة السيمسننمت رسنن  فن  بملمشننمركة علننقتت مطملنب أو والخنندممت بملسنلع

 أمنم االجتممعينة. والرمنوز بنملقي  تتعلنق مطملنب أو األسرة، ووضع العمل عالقمت بتنظي  تتعلق

 دفنع منن التهنرب عند  فن  تتمثل ممدية تكون فقد أشكمل عدة تفخذ أنهم  ألموند  ففوضا الدعمئ 

 الثانية للمرحلة دألمون نموذج يوضح تخطيطي رسم (:10) شكل
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 تنفيننذهم علننى والحننرص القننوانين احتننرا  فنن  تتمثننل دعننمئ  أو العسننكرية الخدمننة وأدا  الضننرائب

 السيمسية. السلطة رموز احترا  جمنب إلى ممد ، إكراه دونمم
 حجنن  )أ  الكنن  حينث مننن جوانننب، ثالثنة مننن تحليلهنم يمكننن ألموننند عنند فملمنندخالت فبملتنمل 

 نكنننم إذا ومنننم موضنننوعهم حينننث منننن المننندخالت مضنننمون )أ  الكينننف حينننث ومنننن المننندخالتا،
 أو الوطنينة البيئنة منن) المصندر حينث ومن السيمس ا، للجهمز الرفض أو التفييد طمبع يسودهم

 عنننن تصننندر التننن  والسيمسنننمت القنننرارات مجموعنننة فننن  عننننده تتمثنننل المخرجنننمت بينمنننم الدولينننةا.

 واكبقم ا، )التحويلية لوظمئف  السيمس  الجهمز أدا  كيفية  ألموند  يحدد ول  السيمس ، الجهمز

 األدا  مسنننتوى علنننى للحكننن  لمؤشنننرات نصنننل أن خاللهنننم منننن نسنننتطيع للجهنننمز قننندرات حننندد فقننند

 لدراسننة ألمونند وضنع  النذ  التحليلن  اكطنمر نلخننص أن لننم ويمكنن .1السيمسن  للجهنمز الفعلن 

  التمل : بملشكل السيمس  النظم  قدرات
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 يل : كمم للمدخالت ألموند تحليل تلخيص يمكن كمم
 

 
 

 كمننم ةرئيسنني مفننمهي  أربعننة علننى  اسننتون  ديفينند عننند السيمسنن  النظننم  تحليننل يقننو  مبينمنن

 .السلوك من نظم  أو سلوك  نظم  السيمسية الحيمة اعتبمر خالل من النظام:* يل :
 يتنفثر فيهم يعيش الت  البيئة بين و النظم  بين التفريق الممكن من إن  الم يطة: الايئة*       

  .فيهم ويؤثر بهم
 بفنهننم تفسننيرهم يمكننن نظننم  أ  داخننل والعمليننمت البنننى وتعنندد اخننتالف إن :االسببتجااة *      

 المطملننب لمجمننوا ومواجهتنن  اسننتجمبت  خننالل مننن النظننم  بهننم يقننو  التنن  األنشننطة مننن مجموعننة

  .داخل  من أو المحيطة البيئة من لهم يتعرض قد الت  والضغوط

 للضننغوط مواجهتنن  فنن  االسننتمرار علننى النظننم  قنندرة إن :الع سببية( )التغذيببة االسببترجاض *    

 القننرار صننمنع  إلننى تننفت  التنن  والمننؤثرات المعلومننمت وبفعمليننة بوجننود تتننفثر لهننم يتعننرض التنن 

 .المحيطة البيئة من السيمس 
 منن تختلنف والتن  سيمسنية وعملينمت بفنشنطة تقنو  األنظمنة كنل أن ستونيإ يفترض كمم

  :وهمم والزممن المكمن بمختالف خرر نظم 

  .المجتمع نطمق على وتنفيذهم المالئمة القرارات اتخمذ على قدرت  -

 (: يوضط ت ليل ألموند للمدخيد3  ل رقم )

 إعداد الاا ثة* من 
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     القنرارات تلنك بشنرعية الشنعور أو بنملقوة ذلنك ويكنون القنرارات تلنك قبنول على المواطنين لزا إ -

 :التملية العنمصر من السيمس  النظم  تحليل ف  استون دافيد نموذج يتكونو 

 منن تنبنع والنشنمط للحركنة النظنم  تندفع التن  والتنفثيرات الضنغوط مجمنوا وتشنكل :المبدخيد *

 بملنظننننم  تحنننيط التننن  البيئينننة والظنننروف األحنننداث معرفننننة فننن  أهميتهنننم وتكمنننن المحيطنننة بيئتننن 

 قطمعنننمت عليننن  تكنننون النننذ  للوضنننع الننندقيق التصنننور الصنننعب منننن سنننيكون وبننندونهم السيمسننن 

 :نوعين إلى المدخالت وتنقس  المجتمع

 بهنم يتقندمون التن  حمجنمته  تتضنمن مطملنب منن األفنراد بن  يتقند  منم وهن  المطملب: -  

 ونظنرا المجتمنع إلى اكلزامية القرارات اصدار ف  بوظيفت  قيمم  أجل من ،السيمس  النظم  إلى

 النظنم  إلنى المطملنب تلنك وايصنمل توضنيا مهمتهم قنوات هنمك تكون أن بد فال المطملب لكثرة

 الحمجنة ولني  المجتمنع ف  فئة كل تفثير قوة على أسمسم يعتمد المطملب هذه قوتحقي لسيمس ا

 .لكثرتهم المطملب كل تلبية يستطيع ال السيمس  النظم  ألن للمطملب الحقيقية

  ،عنم وتفييند محندد تفييند نوعين: من يتكون التفييد عنصر أن ستونيا يرى المسمندة: -  

 متعلقنة نظم  أ  استمرارية ألن السيمس  النظم  ب  يحظى قد الذ  الوال  حج  تشكل المسمندةو 

 .النظم  مكمنة ذهبت التفييد حج  نقص فكلمم والوال  التفييد بمتغير

 بتوزينننع المتعلقنننة القنننرارات أو السيمسنننية للمطملنننب النظنننم  اسنننتجمبة تمثنننل المخرجنننمت: -   

  1.رمزية أو سلبية أو ايجمبية تكون وقد للموارد السلطة

 التمل : للشكل وفقم ايستون نموذج نلخص أن نمل ويمكن

 

 

                                                           
، مممم موقممع: 0226ديسممم ر  29 ،، ننندوة اقترابننمت البحننث فنن  العلننو  االجتممعيننةيببل الببنظم ابب  علببم السياسببةاقتببرا  ت لجننمبر سننعيد عننوض:  -1

http://bohothe.blogspot.com/2009/12/1992-20.html ،04-24-0210 ،14:10H.  

http://bohothe.blogspot.com/2009/12/1992-20.html
http://bohothe.blogspot.com/2009/12/1992-20.html
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 :خصائصه وأهم الجزائري السياس  النظام تالور .3
 الجزائري السياس  النظام لتالور تاريخية خلفية .1 3

يمكنن أن يفهن  الحمضنر، ومنن ثمنة  ال الممضن  يندر  ال النذ  أن  :القمئلة الحكمة من انطالقم
ألن عمليننة البنننم  والتشننييد تعتمنند أسمسننم علننى الواقننع المعننمش، و ،  يسننتطيع بنننم  المسننتقبل فهننو ال

سنننحمول فنن  بدايننة هننذا الفصننل أن نعننرض الخلفيننة التمريخيننة لتبلننور النظننم  السيمسنن  الجزائننر  
، وصوال للنظم  السيمس  الحمل ، 06ثورة الفمتا نوفمبر اندالامنطلقين من األحداث الت  سبقت 

حننداث، بهنندف التعننرف علننى أهنن  المراحننل التمريخيننة التنن  عرضننم مختصننرا مركننزين علننى أهنن  األ
 تشكل النظم  السيمس  الجزائر  الذ  نعرف  قمئمم اليو ؛ وذلك مرورا بمألحداث التملية: 

    /  * الثورة التحريرية/  الحركة الوطنية/ *  المقمومة السيمسية/ *  * المقموممت الشعبية

 ن /   هوار  بومدي* نظم  حك/  لة* نظم  حك  بن ب/  * الحكومة المؤقتة

 كمف ا  * المجل  األعلى للدولة )محمد بوضيمف / عل/ * نظم  حك  شمدل  بن جديد 

 * نظم  حك  عبد العزيز بوتفليقة.

على مر التنمريخ عرفنت الجزائنر حمنالت اسنتعممرية متعنددة تركنت كنل منهنم وصنمة علنى 
اكستدمنننمر الفرنسننن  الننذ  تعرضنننت لننن   ،منيةاالسننتيطهننذا المجتمنننع، كنننمن يخنننر هنننذه الحمننالت 

 يوضط نموذج ديفيد إيستون لت ليل وظائف النظام السياس : (4الشكل رقم )
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، حيننث وعننى 1640فنن  الخننمم  مننن شننهر جويليننة  اسننتقاللهمإلننى أن نملننت  1492الجزائننر منننذ 
للمقمومة المسلحة من  اختيمره الحرية الت  سلبت من ، فكمن  استرجماالشعب الجزائر  بضرورة 

ومنة األميننر عبنند القننمدر بننملغرب الجزائننر  منهننم مقم خنالل المقمومننمت الشننعبية المختلفننة والمتفرقننة،
، مقمومة 1466، مقمومة الزعمطشة (1494-1492)مقمومة أحمد بم  بملشرق ،(1490-1464)

كلهننم بملفشننل للوصننول لجزائننر مسننتقلة،  انتهننتوريرهننم مننن المقمومننمت  (1626-1441)بوعمممننة 
رئيسيين على األقل همنم؛ أن الت  حققتهم، ويعود السبب الرئيس  لسببين  االنتصمراتبملرر  من 

النذ  جعلهنم  الشن  ، واالتحنمدهذه المقموممت كمنت جهوية أو محلية تفتقد إلى عنصر  التنظني  
تفشننل فنن  النهميننة، هننذا مننن جهننة؛ ومننن جهننة أخننرى عنند  التكننمفؤ فنن  العنندة والعتننمد بننين عنمصننر 

وسننيلة أخننرى  سننتخدا الالمقمومننة وأفننراد الجننيش الفرنسنن . وعلننى إثننر هننذا الفشننل تحننول النضننمل 
 1622.1بداية من سنة  النضمل السيمس لتحقيق المطملب، وه  

منننذ  اختلفنت عدينند الجمعينمت والحركننمت الوطنينة، التنن تشنكلت  قنرار المقمومنة السيمسننيةوب
طملبنت بملمسنمواة والحرينة ومنهنم  بدايمتهم ف  التوج  الذ  تتبنمه ألجنل تحرينر الجزائنر؛ فمنهنم منن

، جممعننة النخبننة 1622كتلننة المحننمفظين  ،1492، فكمنننت لجنننة المغمربننة ننندممجاالإلننى  ممننن دعنن
وريرهننم مننن  ...1616، الحركننة اكصننالحية السيمسننية 1610، حركننة الشننبمب الجزائننريين 1624

األحزاب السيمسية بدورهم منهنم منن تبننى فكنر التينمر اكصنالح  و  2.األخرى التشكيالت السيمسية
لننوا   اختننمرواويخننرون  االننندممج مننن تبنننى فكننر التيننمر الليبيرالنن  تحننت لوائنن ، ومنننه   وانضننوى
ايديولوجيمتهم الفكرية تقدمت خالل مرحلة نضملهم  اختالف؛ هذه األحزاب على االستقالل التيمر 

بمجموعنننة منننن المطملنننب السيمسنننية المتنوعنننة والمختلفنننة فننن  تصنننوراتهم لمبنننمدا دسنننتورية وصننني  
هننذه المطملننب التنن  طملبننت بهننم  3،حقيننق الوحنندة الوطنيننةمؤسسننمتية تصننب فنن  مجملهننم لهنندف ت

توجهمتهننم قوبلننت بننملرفض مننن طننرف النظننم   اخننتالفمختلننف الحركننمت السيمسننية الجزائريننة علننى 
، هننذه األحننزاب 4أ  نننوا مننن اكصننالح رفضننوا نالننذي االسننتعممريينالسيمسن  الفرنسنن  والمعمننرين 

                                                           
، ، الجزائننننر، دار األمننننة-قببببراءأل ابببب  تبببباريح الجزائببببر ال بببدي -اببببن خبببدأل النضببببالية والسياسببببية يوسببببف مواقببببف اببببنننننور النننندين حنننمروش:  -1

 .7-0، ص ص. 3000
 .61 .، ص1640، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتمب، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها اإلصي  أحمد الخطيب:  -2
 .60. عبد النور: مرجع سبق ذكره، ص نمج  -3

4- Amin (S.(: The Maghreb In The Modern World, Penguin Books, Hanmonds worth, 1970, P. 109. 
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مننع بعضننهم تحننت رايننة جبهننة  اتحنندتمنهننم،  والحركننمت السيمسننية، وبعنند نضننمل منفننرد لكننل واحنندة
والننننتخلص مننننن التبعيننننة  االسننننتقاللالتحريننننر الننننوطن ، وشننننكلت فنننن  وقننننت الحننننق مخططننننم لنيننننل 

 .  الحركة الوطنية السيمسية  ، ليشكلواللمستدمر الفرنس 

 عسننكرية عمليننمت عنندة ووقننوا التحريريننة الثننورة اننندالا ومننع 1606 نننوفمبر مننن 21 وفنن 

 الت  األخيرة هذه ،1الوطن  التحرير وجبهة جيش تفسي  عن اكعالن ت  الوطن ، التراب عبر

 الجزائننننر  الشننننعب واسننننتعمدة الفرنسنننن  االسننننتعممر مننننن الجزائننننر تحريننننر األسمسنننن  هنننندفهم كننننمن

 بفنهننم: سننممهم كمننم الجبهننة مننيالد عننن جغمبننة   محمنند يقننول إذ ،-اكسننالمية-العربيننة لشخصننيت 

 األجنبن ، المحتنل ومكمفحنة الداخلينة المحننة تجموز يدير  من بكل ترحب عريضة وطنية جبهة»

 ...يسننتطيع بمننم الشننعبية المقمومننة فنن  يسننمه  أن فنن  ويطمننا يررننب فننرد أ  بننين تميننز ال جبهننة

 رؤوفننننة الجميننننع، وفننننوق للجميننننع جبهننننة ونخبوينننة، جهويننننة وال فئويننننة وال ضننننيقة حزبيننننة ال جبهنننة

 2.«بثوريتهم عنيفة بوطنيتهم،

 التحرينننر 'جبهنننة فننن  واردة كلمنننة أول  جبهنننة  لكلمنننة ة بنننجغم  محمننند وصنننف خنننالل ومنننن

 ألجنل الجزائنريين شنمل َلن أ  فن  والمتمثنل تشنكيلهم من الرئيس  الهدف من جز  نستشف الوطن '

 وال الحزبينننة للتفرقنننة مجنننمل ال أنننن  مبيننننم األجنبننن '، المحتنننل 'مكمفحنننة هنننو واضنننا هننندف تحقينننق

 للمصنطلحين شنرح  فن  ويضيف السوا . على ميعالج تمثل فه  الجبهة أفراد كل بين الجهوية

 األنم واسترجما االستيطمنية وصفت  االستعممر  الواقع جذور قلع» يعن : 'التحرير' أن البمقيين

 الصننفة هننذه أن األحننداث أثبتننت قنند»  الننوطن  : أن ويضننيف «والعبننمد للننبالد والشننرع  النفسنن 

 وهنن  الثننورة، لكسننر الوطنيننة اللحمننة تمزيننق االسننتعممر حننمول عننندمم ضننرورية مننن أكثننر كمنننت

 واحنندة خطننة واحنندا نظممننم يعننن  وطننن  كفننمح ورربننم، وشننرقم وشننممال جنوبننم كلهننم الجزائننر تعننن 

      3.«واحدا طموحم

                                                           
 .004 .، صمرجع سبق ذكرهنور الدين حمروش:  -1

 .06-09، ص ص. 6333، الجزائر، دار هومة، -قراءأل ا  الايان-ايان أول نوامار دعوأل إلى ال ز  رسالة للسيممحمد جغمبة:  -2
 .06 .ص نف  المرجع، -3
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 وضنننع أو سيمسنننة لرسننن  كبينننر اهتمممنننم النننوطن  التحرينننر جبهنننة تعنننر لننن  الوقنننت ذلنننك فننن 

 ذلنك علنى يتحفظون الثورة قمدة جعلت الت  األسبمب من يكون وقد للجزائر، واضحة أيديولوجيم

 الهندف ألن ،1الجزائنر بن  سنتفخذ الذ  السيمس  النظم  عن لديه  الكمملة الرؤية وجود عد  هو

  الفرنس . المستدمر قبضة من الجزائر أرض تحرير هو له  بملنسبة واألسمس  األول

 لطبيعنة وطن الن التحرينر جبهنة قنمدة وضنع عند  عنن الننور عبند ننمج  في  نوافق مم وهو

 وجنود عند  أن نضنيف أن لننم ويمكنن االسنتقالل بعند بن  سنتبنى النذ  الجزائنر  السيمس  النظم 

 ثنننورة امتصنننت  قننند والنننذ  القنننمدة، بنننين اكيديولوجينننة االختالفنننمت سنننبب ؛ يكنننون قننند واضنننحة رؤيننة

 مشنننمدات فننن  وتظهنننر السنننطا إلنننى تطفنننوا أحيمننننم كمننننت ذلنننك وبنننرر  حدتننن ، منننن وقللنننت ننننوفمبر

 تجسند والنذ  انتهمئهنم بعند وحتنى ،*الثنورة أثنم  البعض لبعضه  القيمدات تصفيت حتى وصلت

 وأيضننم شننعبمن ا -احمنند تيينن) العسننكرية والتمننردات ،1640 أزمننة فنن  الخصننوص وجنن  علننى

2.االستقالل بعد الوطن ، التحرير جبهة قيمدات ضمن كمنوا الذين من البعض تصفية
  

 فن  السنلطة علنى الصنراا فنإن ولهنذا» قولن : فن  يفصنا القنمدر عبند منع نتفق ال أننم كمم

 صنننراا كنننمن بنننل فكرينننم أو أينننديولوجيم صنننراعم يكنننن لننن  الحتكمرهنننم االسنننتقالل منننن األولنننى األينننم 

 لتحرينر يشنمرك منن بمعتقمدننم ألنن  ،3«األشنخمص ونزاعنمت ممتو خص تغذيهم مختلفة طموحمت

 لتشنكيل ويخطنط الثنورة؛ انندالا قبنل هنمعلي كمنت الت  والمعطيمت بمألوضما الجزائر مثل دولة

 للوصنول أطمنما تحركن  أن نظنن ال فرنسنم مثنل عظمنى دولة ضد فيهم؛ التحرير لصنمعة جيش

ن ؛حقيقية رير تزال ال معملمهم دولة ف  السلطة إلى  لدين  أن ينرى ألنن  فقنط فيكنون ذلك وجد وا 

 الجزائنر قنمدة بنين للصنراا ألولا األسنم  يكنون وبملتنمل  قوينة، جزائنر بننم  ألجنل األنجنع الفكرة

 نسننمي  ومننم وتنشننئته ، تكننوينه  إطننمر مننن نمبعننم أيننديولوجيم، صننراعم أصننل  فنن  الثننورة ومفجننر 

                                                           
 .46. نمج  عبد النور: مرجع سبق ذكره، ص -1
عبند الحميند اكبراهيمن ،  االسنتقاللكمم صرح بذلك الدكتور والمنمضنل السنمبق فن  جنيش التحرينر النوطن ، وأحند أعضنم  الحكومنة السنمبقة بعند  *

 http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=yQ53kJKDypI&NR=1فننن  حنننوار لننن  لقننننمة الجزينننرة فننن  الموقنننع: 
 .حيث قمل أن كل من القمئدين:)كري  بلقمس  وبوصوفا همم من قتال القيمد  عبمن رمضمن ألن  أراد أن يتزع  الثورة لوحده

دة لكتمب محمد الطمهر الزبير : مرجع سبق ذكره؛ وأيضنم عبند الحميند براهيمن : مرجنع سنبق ذكنره؛ وأبنو القمسن  سنعد يمكن العو  أكثر لالطالا -2
 .هللا: مرجع سبق ذكره

3- Abdelkader (Y.(: Op cit, P. 67. 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=yQ53kJKDypI&NR=1
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 ولنني  الجزائننر حننب فنن  والمتمثننل األسمسنن  أصننل  إلننى نعيننده أن يمكننن القننمدة بننين صننراعم نحننن

 الحزبيننة نتمننم اتاال ببسننمطة كالمنننم علننى بنن  ننندلل ومننم ،ذاتهننم بحنند كسننلطة السننلطة فنن  طمعننم

 كمننم ؛الننوطن  التحريننر جبهننة ظننل فنن  بينننه  فيمننم االتحننمد قبننل مننن القننمدة بننين المختلفننة والننرؤى

 المفننموض المؤقتننة للحكومننة الممثننل للوفنند وصننف  فنن  بلقمسنن    شننريف قملنن  مننم نضننيف أن يمكننن

 بن ، قنمموا وممنم أقنداره  منن ينقص ال هذا ولكن»... بفنه : إيفيمن بمتفمقية للقبول األركمن لهيئة

 لنني  وهننذا االسننتقالل علننى حصننلنم ألننننم المقدسننة، األمننور مجننمل فنن  دخننل بنن  قننمموا مننم وكننل

 كمنننت معهن  وخالفمتنننم إلنيه  بمالنتمننم  نفخنر الننذين النروحيين يبم نننم كنمنوا لقنند ...البسنيط بنمألمر

 وذات  ةنواجتممعين ةنينديمقراط ةنجزائرين  دولنة ممةنإقن علنى مدةنالقن اتفنمق منن  نررننبملف ؛1...«رمزية

 واضحة تكن ل  النظم  ذلك وخصوصيمت طبيعة أن إال اكسالمية، المبمدا إطمر ضمن سيمدة

 هننو واحنند كحننزب التحريننر جبهننة وحننزب التحريننر جبهننة بننفن الجميننع اقتنننما مننع عليهننم، ومتفقننم

  الدولة. على األولوية ول  للثورة القمئد

من نرية، والت  كنالتحري الثورة  نث ةنالوطني الحركة  نرح تشكل ف  الجزائر  السيمس  فملنظم 
ة إلنننى نيمسيننننالت السنة التشكيننننوطن  لكمفننننر الننننة التحريننننمدة جبهننننهم قننننالننندعوة التننن  أرسلننن انطالقهنننم

الل نن خنندت مننوف، وأكننرادى بملصفننفن لاللتحنمق ليهمضنمنميم، ودفع ناكعالن عن حل نفسهم رسم
مح نفننننكندا للنننننمئنهم بصنننفتهم قنعننننون إال منكننننفموض ال ينتننننديننندة، أن ال  منمسنننبمت عنندا  األول وفننننالننن
 منننننذ بدايننننة الوطنيننننة الحركننننة السيمسننننية تطننننورت 2؛ب الجزائننننر نعنننننشندا للننننننينال وحنثنننننا وممنلنننننسنالم

 فن  راقينة مسنتويمت إلنى وصنلت أن إلنى األربعينينمت إلنى بداينة الممضن  منن القنرن العشرينيمت
 النوطن  لندى للحن  كبينر ارتفنما قمبلن  التعننت االسنتعممر  النذ  نأ رينر ونضنملهم أدائهنم

العمنل  هنو العمنل المسنلا ففصنبا 1954 ننوفمبر فن  الثنورة التحريرينة بمنندالا عجنل الجزائنريين
 كسننمد ونضنمل مندن  وفنن  وا عالمن  ودبلوممسن  سيمسن  عمنل الثورة منع وجنود لهيمكل الرئيس 

منؤتمر  وهنو أول الصنومم  منؤتمر انعقند 1956 أوت 20 الثنورة والمسنمهمة فن  قيمدتهنم، وفن 
حننزب جبهننة التحريننر الننوطن  للوصننول  هيكلممة لقننمدة الثننورة والننذ  تنن  فينن  إعننمدة تشننكي ل جننممع

                                                           
 .223، ص. نور الدين حمروش: مرجع سبق ذكره -1

 .26 .ص، 1666، الكتمب العرب اتحمد، الجز  الثمن ، دمشق، -دراسة–1592-1594 تاريح الجزائر المعاصرمحمد العرب  الزبير :  -2
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سنن بحينث أنشنئت قمعندة سيمسنية لتحقينق األهنداف المرجنوة منن كفنمح التحرينر أفضنل،  النسجم 
للثنورة  النوطن  المجلن   منهنم 1؛جمتهنمالشنروط والقنوانين التن  تضنبط المفموضنمت مهمنم كمننت در 

  .والعمل التنسيق ولجنة الجزائرية
أوت  04 اجتمنننماووفقنننم لمجرينننمت منننؤتمر الصنننومم  أسسنننت لجننننة التنسنننيق والتنفينننذ بعننند 

 التنسيق لجنة تحولت اجتمما المجل  الوطن  للثورة الجزائريةهذه اللجنة لغمية  استمرت ،1604
الت  كمننت هذه اللجنة  ؛16042سبتمر 16بتمريخ  الجزائرية للثورأل ال  ومة المؤقتةإلى  تنفيذوال

بمثمبننة السننلطة المنفننذة لقننرارات المجلنن  الننوطن  للثننورة، وبننذلك تولننت الحكومننة المؤقتننة السننلطمت 
والمهنننم  التننن  كمننننت تتوالهنننم لجننننة التنسنننيق والتنفينننذ، وكنننمن أعضنننم  الحكومنننة مسنننؤولين بصنننفة 

وفرديننم أمننم  رئنني  مجلنن  الننوزرا  وهنن  جميعننم أعضننم  المجلنن  جممعيننة أمننم  المجلنن  الننوطن ، 
 3الوطن  للثورة الجزائرية الذ  فوض السلطمت الالزمة للحكومة ف  إطمر الخطة التن  يرسنمهم.

 النوطن  التحرير جيش قيمدة أركمن الجزائريةللثورة  الوطن  المجل  أنشف 1642 جمنف  18 وف 
 االعتنرافوبعد مرور حوال  أربع سنوات من النضمل، تن   .بومدينهوار   للعقيد رئمست  وأسندت
الجزائنر فن  تصنريا لنرئي  الحكومنة الفرنسننية، وتن  نقنل منم يخنص الجزائنر إلنى الهيئننة  بمسنتقالل

التنفيذينة المؤقتننة مننن قبننل المحنمفظ السننمم  لفرنسننم فنن  الجزائننر، وتن  تعيننين ممرسننيل جنينن  سننفير 
 4 لفرنسم لدى الجمهورية الجزائرية.

 عقنند الجزائريننة، بمألراضنن  الفرنسنن  دمرالمسننت تواجنند ونهميننة السننتقاللهم الجزائننر نيننل وبعنند

 تحديند خاللهنم منن ينت  بنتيجنة والخنروج الخنالف كنهنم  ،1640 فن  طنرابل  منؤتمر الثورة قمدة

 للنتيجنة بملوصنول يمنمله  يحقنق لن  المنؤتمر هنذا أن رينر والمؤسسمت ، السيمس  الجزائر مسمر

 متمبعننة تتننولى التنن  السيمسننية القيننمدة تعيننين فنن  نهمئيننم الفصننل فنن  أخفننق إذ عقننده، مننن المرجننوة

 ابنند ً  الصننراا، بننمب وفننتا الجزائننر ؛ السيمسنن  النظننم  مسننتقبل خطننة ورسنن  المسننطرة األهننداف

                                                           
1- Dahou (O. K.): Les Accords d'evian –Contacts, négociations et pourparlers Algéro-Français durant la 

lutte de libération nationale 1954-1962-, Alger, Conseil de la Nation, 2010, P. 14. 
 .990-996 ، ص ص.0220، دار النجمح للكتمب، ماا   ا  الاانون الدستوري والنظم السياسية، الجزائرد ديدان: مولو  -2
، 1666 خريننننننف ،21، مجلننننننة الننننننذاكرة للدراسننننننمت التمريخيننننننة، العنننننندد المؤسسبببببباد السياسببببببية للثببببببورأل الجزائريببببببةالطننننننمهر بننننننن خننننننرف هللا:  -3

 .61-62ص ص. 

 .994 .صجع، نف  المر لطمهر بن خرف هللا: ا -4
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 التنوترات علنى يقضن  ل  االستقالل تحقيق أجل من التكتل أن أكدت الت  1640 صمئفة بفزمة

 ظهنننور عنننن تعبينننر سنننوى جوهرهنننم فننن  تكنننن ولننن  حنننين، إلنننى أجلنننت التننن  ةالداخليننن والتنمقضنننمت

 الخالفننمت لهننذه نتيجننةو  1السيمسنن . النظننم  مسننتقبل حننول القننمدة أفكننمر فنن  جوهريننة اختالفننمت

 جملنة مقدمنة النوطن ، التحرينر جبهنة داخنل متصمرعة إيديولوجية تيمرات ثالثة برزت السيمسية

 الجزائنر  السيمسن  النظم  نموذج علي  يكون أن يمكن لمم والمتعمرضة المختلفة التصورات من

 ف : متمثلة االستقالل بعد

 طروحنننمت يعكننن  ،اشنننتراك  جزائنننر  مجتمنننع بننننم  إلنننى دعويننن تينننمر ووهننن :االشنننتراك  التينننمر *

 منع القطيعنة خالل من اجتممعية ثورة إلى الجزائرية الثورة بتحويل وذلك الممركسية، االتجمهمت

 اكستدممر . النظم 

 األراضن ، منملك  وكبنمر الوطنينة البرجوازينة مصنملا عنن يعبنر التينمر هذا الرأسممل : التيمر *

 فرنسم. مع والتعممل ليبيرال  رأسممل  مجتمع إقممة إلى يدعو

 منننن والجنننيش اكدار  الجهنننمز طروحنننمت عكننن  تينننمر وهنننو الوطنينننة: الدولنننة رأسنننمملية تينننمر *

 تعمننل مركزيننة وطنيننة دولننة خلننق ضننرورة إلننى ينندعو ة،الوطنينن النزعننة ذات الصننغيرة البرجوازيننة

2والوطنية. الطبيعية الثروات بمسترجما وتقو  المركز ، التخطيط أسم  على
  

 السيمسنيين الثنورة قنمدة بنين أزمنة نشنفت ،االسنتقاللفن  الجزائنر بعند  األوضنما تطنور ومع
 أو على الخنمرج الداخل ةوجدلي ،العك  أو المدن  على أولية العسكر  جدلية حول والعسكريين

 أدت معقندة حركنة تحملفنمت ضنمن علنى الخنمرج والنداخل المندن  العسكر  علنى فتغلب العك ،
 خنالل مننوكنمن ذلنك  3؛المندن  حسنمب العسنكر  علنى للصنملا مسنتقبل الجزائنر  حسن  إلنى

  .أسمسيتين محطتين

                                                           
 .46. نمج  عبد النور: مرجع سبق ذكره، ص -1
 . 50-50ص ص. نف  المرجع، : نمج  عبد النور -2
  أن قنرار الرجنل العسنكر  ينفت  فن  الدرجنة الثمنينة 06مم جم  ف  كتنمب محمند العربن  الزبينر  السنمبق النذكر فن  الصنفحة  بهم حسبويقصد  :

 .كوسيلة لدع  مواقف المسؤول السيمس  
3- Abdelkader (Y.): La question du pouvoir en Algérie, Alger, E N.A.P, 1992, P. 67. 
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 لتحرينرا جنيش أركنمن قينمدة لوؤو مسن نجنا حنين 1962 صنمئفة فن  :األولنى المنرة فن 
 فن  بلنة، بنن أحمند منع السيمسن  يتحنملف أن اسنتطماالنذ   بومندين، هنوار  بزعممنة النوطن 
 .االستقالل رداة زمم  األمور ف  للتحك  المؤقتة الجزائرية الحكومة مواجهة
 الذ  ،بلة بن بحليف  1965 جوان 19 ف  بومدين هوار  أطمح حينمم: الثمنية المرة وف  

 للجمننب التمكنين يريند والنذ  كنمن االسنتقالل بعند الجزائرية للحكومة مسيةالسي يمثل الواجهة كمن
 المؤسسنة حسنمب علنى جبهنة التحرينر النوطن  لحنزب األسنبقية وا عطم  العسكر ، بدل السيمس 
 جنوهر هن  العسنكرية أصنبحت المؤسسنة الحنين ذلنك ومننذ .الجديند الحكن  نظنم  فن  العسنكرية
 الجمهورينة رئمسنة بنين التوازننمت الشنكل وأشنكمل فن  يراتتغ ف  الجزائر مع الحك  نظم  وأسم 
  1.أخرى فترة إلى من والجيش

ريم نذ  يمثنل نظننبن بلنة، والنلنأينن أسنندت الرئمسنة  1640-1640 مم بين ف  الفترة األولى
التوجنن  العربنن  اكسننالم  فنن  جبهننة التحريننر الننوطن  وجننيش  'الحمينند اكبراهيمنن  عبنند'ول نم يقننمننك

 ، واجنن  عنننداوة قننمدة سننمبقين فنن  الحكومنننة المؤقتننة ذو  ثقمفننة رربيننة، أو بعنننض التحريننر الننوطن
مسننننؤول  جننننيش التحريننننر الننننوطن  المتحننننملفين مننننع الحكومننننة المؤقتننننة؛ حيننننث عرفننننت هننننذه الفتننننرة 
صنننراعمت سيمسنننية، وأحيمننننم مسنننلحة بنننين مختلنننف الزعمنننم  منننن جهنننة، وقينننم  حسمسنننيمت سيمسنننية 

 الفترة مننويمكن أن نلخص أه  مم ميز هذه  2.هة أخرىمختلفة ف  جبهة التحرير الوطن  من ج
 النمحية السيمسية الداخلية مم يل :

 1646.3وميثمقهنم عنم   1649دستور الجزائنر عنم   صدور-/الصراعمت على السلطة استمرار -
منن  أن يحقق نوا استطماوبرر  كل ظروف هذه الفترة الت  أسند فيهم الحك  إلى بن بلة إال أن  

لملن  األطنراف »بفنن :  'أبنو القمسن  سنعد هللا'إذ يقنول عنن  ؛ ف  النظنم  ولنو أنن  كنمن مؤقتنم التوازن
أن يؤلننف مننن  واسننتطمامنظومننة متقمربننة تحننت مظلتنن ،  التنن  كمنننت تبنندو متنمقضننة، وجعننل منهننم

أن يقنني  هيكننل دولننة جدينندة لنن  يكننن  اسننتطماومجلسننم وجيشننم، أ   دسننتوراو حكومننة  ؛هننذا اللفيننف
أيضنم الفتنرة  ت، كمنم وصنف«ة األمينر عبند القنمدرنبع، ال دولة الحمج حسين، وال دولوذجهم بملطمن

                                                           
 -http://www.youtube.com/watch?v=SJSCAwGYkI8 ،10-29مننننن موقنننننع: ، النظننننم  السيمسنننن  الجزائنننننر عبنننند الننننرزاق مقنننننر :  -1

0210 ،01:92H.  
 .64 .، ص0221لبنمن، مركز دراسمت الوحدة العربية،  ،1555-1551 ا  أصل األزمة الجزائريةعبد الحميد اكبراهيم :  -2
 .360، ص. 3003، الجزائر، دار هومة، الطبري في التاريخبم قويدر نور الديم:  -3

http://www.youtube.com/watch?v=SJSCAwGYkI8
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قد تميزت بملعمطفية والخطمبينة »بفنهم مرحلة روممنتيكية للثورة، ألنهم حسب :  1640-1640بين 
كمم وصف لطف  الخول   1.«الحل  القدي  إلى المستقبل امتدادوالحممسة الشديد، والتطلعمت، أ  

الصننراا داخننل لنن  يعنند و ، بفننن :  6360يونيننو  63  عننن الصننراعمت التنن  فجننرت حركننة فنن  حديثنن
علنى السنطا، انفرطنت القينمدة الجممعينة وصنمر الطنمبع العنم  والقيمدة مكتومم، بل انفجنر السلطة 

على الطريق االشتراك  ظل ممتدا، إال للقرارات فرديم من جمنب بن بال... ورر  أن خط التطور 
ل  بعمق وفمعلية، وصمر من الواضنا اسنتحملة اسنتمرار الوضنع علنى منم وة المحركة أن  افتقد الق
  2هو علي  

الكلن   االرتبنمط فتنرة هن  1978 ديسنمبر إلنى 1965 جنوان منن بومندين فتنرة كمننتبينمنم 
الجمهورينة، حينث تركنزت  لنرئي  مطلقنة تبعينة ضنمن العسنكرية والمؤسسنة الرئمسنة بنين مؤسسنة

حد، فقد جعل بومدين أرلب السلطمت بين يدي ، فهنو رئني  الدولنة ورئني  السلطة ف  يد رجل وا
فننن   متجسننندةوبننننم  عليننن  أصنننبحت السنننلطة  .مجلننن  النننوزرا ، ووزينننر الننندفما ورئننني  الحكومنننة

حينث كنمن يررنب فن  أن يجعنل منن 3؛شخصية بومدين والذ  أصبا يمثل النظم  والسنلطة والقنوة
ولتحقيننق مشننروا المجتمننع الخننمص بنن ، كننمن يسننتند إلننى  ،الجزائننر قننوة كبننرى ومثننمال للعننمل  الثملننث

 بملجزائر من أبعمد ثالثة:الخمصة  االشتراكيةن م، مستلهمم أفكمره التكنوقراطيين
    .سيمس  )التفثر بملشيوعيةا بعد-/  إلى الحضمرة العربية اكسالميةا االنتمم ): بعد ثقمف  -
  4 ا.)التفثير الرأسممل قن توبعد ثملث اقتصمد   -

 ويمكن أن نلخص أه  مم ميز هذه المرحلة من النمحية السيمسية الداخلية مم يل :
أولنننى للمجنننمل   انتخمبنننمت إجنننرا -/  ظهنننور المجلننن  النننوطن  للثنننورة كسنننلطة علينننم فننن  النننبالد -

هنوار   انتخنمب-/  1644علنى الميثنمق والدسنتور عنم   المصنمدقة-/  6644الشعبية البلدية عنم  
 .16445 المجل  الشعب  الوطن  عم  انتخمب-/1644للجمهورية ف بومدين رئيسم 

                                                           
 .10 .أبو القمس  سعد هللا: مرجع سبق ذكره، ص -1
عننننننين مليلننننننة الجزائننننننر، دار ، 1694-1699-1691 الثببببببورأل ابببببب  الثببببببورأل واببببببالثورأل  ببببببوار مببببببع اومببببببدين سببببببنواد عببببببنلطفنننننن  الخننننننول :  -2

 .67، ص. 3000 الهدى،
3- Abdelkader )Y.): Op cit, P. 198. 

 .110 .عبد الحميد اكبراهيم : مرجع سبق ذكره، ص -4
 .044بم قويدر نور الديم: مرجع س ق ذكره، ص.  -5
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فنننيمكن وصنننفهم  44-40أمنننم مرحلنننة »صنننف أبنننو القمسننن  سنننعد هللا هنننذه المرحلنننة بقولننن : وي
م ننندر منقنننا بنديننومنب-ةنن بلننمص )بننخننزاج األشن  مننط فنقنف االختالفى نك إلنود ذلنبملواقعية، وال يع

النذات  فنن   أنهنم تميننزت بنملغموضوكمنم  والحكن  الننذ  تبننمه كنل منهمننم وب العمنلنلنننأس ىنننود إلنننعني
ررن  » بملفردينة إذ يقنول: اتسنمتبفنهم قيمدة بومدين  أسلوب نعويضيف أيضم  1«.صدور القرار

تحنول نظممن   فشنيئم، فإن  تخلى عنهم إلنى الفردينة أيضنم، وشنيف  الجممعية أن بومدين رفع شعمر 
رينر أن  2.«شمئع ف  العمل  الثملث، وهو تعبير لطيف لكلمة الندكتمتورال  الرجل القو  إلى نظم  

الندكتور عبند الحميند  رئي  الوزرا  السمبق بملحكومنة الجزائرينةو الضمبط ف  جيش ثورة التحرير، 
بومنندين كننمن يعتمنند علننى جممعننة » ، يقننر بعكنن  ذلننك فنن  حننوار لقنننمة تلفزيونيننة يقننول:اكبراهيمنن 

ليستشنيره   طلي  فق ،لوحده، بل كمن يعتمد على مجموعة ل  يكن لواقعحول  تسير الجزائر ف  ا
نمم يتخذون القرار ف  مقمليد الحك  ولي  فقط يستشمرون منم جنم   اكبراهيم ، ومم يؤكد رأ  3«وا 

...قليننل الحننديث يسننتمع أكثننر ممننم يننتكل ، ال يتسننرا فنن  »فنن  مننذكرات الشننمذل  إذ يصننف  بفننن : 
لمقنربين منن ، ولن  يكنن مسنتفردا بنملرأ  كمنم يشنما عنن ، لكنن  فن  الوقنت القرارات ويشنمور ا اتخمذ

نفس  كمن فعمال وصمرمم حين يتعلق األمر بمصلحة البالد... وحين أصنبا وزينرا للندفما وعنندمم 
كمننم يضننيف فنن   ،4«تننولى منصننب الرئمسننة لنن  يتغيننر فنن  الجننوهر إلننى أن رحننل عننن هننذه النندنيم

أمنم فن  إدارتن  لشنؤون الدولنة فقند كنمن » منم يلن :ذ القنرارات ف  اتخموصف دقيق لطريقة بومدين 
بومنندين سننوا  فنن  الجننيش أو فنن  مجلنن  الثننورة أو الحكومننة يستشننير مسننمعدي  فنن  أهنن  القننرارات 
التنن  يتخننذهم، كننتن محننمورا ذكيننم ومجننمدال مقنعننم، وكننمن نهجنن  فنن  إدارة شننؤون الننبالد يسننتند إلننى 

سننرا، وبعنند موتنن  حننمول الننبعض التنصننل مننن مسننؤوليمته  رؤيننة بعينندة المنندى تنبننذ االرتجننمل والت
المبمشرة ف  بعنض القنرارات التن  اتخنذت جممعينم ونسنبت نتمئجهنم السنلبية أو فشنلهم إلنى بومندين 
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وأريد أن أؤكد أننم كلنم نتحمل القرارات الكبرى ف  عهد بومدين بسلبيمتهم وايجمبيمتهم، والواقنع أنن  
 1«ل  يكن يحك  وحده

قيل ويقمل على هذه الفترة من حك  الرئي  بومدين للجزائنر إال أنننم ننرى أن؛  رر  كل ممو 
 واالقتصنمدية االجتممعينةالنوطن  بمألوضنما  االسنتقاللطبيعة المجتمع الجزائر ين ذاك، وعشنية 

المتدهورة، مع وجود صراعمت أيديولوجية متعدد بين قيمدات الثورة، والت  ظهرت بشكل جل  ف  
تمبعنة للمسنتدمر الفرنسن   ين ذاكي  بن بلة، بمكضمفة إلى الثروات الت  كمننت مرحلة حك  الرئ

، تحتننمج إلننى قيننمد  ذو شخصننية قويننة، تكننون فننذة االسننتقاللوريرهننم مننن ظننروف الجزائننر حديثننة 
وذكينة جندا تصنل إلننى حند الدكتمتورينة، ككمننمل نتنمئ  ثنورة ننوفمبر والتنن  جنم ت منقوصنة حسننب 

النننرئي  هنننوار   اسنننتطماإيفينننمن، وهنننو اكنجنننمز األكبنننر النننذ   فمقينننةاتفننن   المنننؤرخينيرا  بعنننض 
 تحقيق ، بإحكم  سيطرت . بومدين 
أمم حزب جبهة التحرير الوطن  فن  هنذه الفتنرة، وحسنب محمند العربن  الزبينر  ظنل مجنرد  

جهنمز ررنن  المصننمدقة علننى  الميثننمق الننوطن   والننذ  سننرعمن مننم أخننذ طريقنن  إلننى الرفننوف ليعتلينن  
زب نالحنن بمسنن ذه نالد تتخنننننن  البننننرار فننننقندر النصننن  مننننت اكدارة هننننيننقنمن، وبننننسينوليكتنفنن  الن الغبننمر
علنى وحدوينة الحنزب النذ  تسنند  1644حينث أكند ميثنمق  .2  الشنرعيةن  لنن  تعطننش معم ثنينوالج

الننوطن   تبعيننة المنظمننمت الجممهريننة لجبهننة التحريننر إلينن  مهمننة مراقبننة سيمسننة الننبالد، كمننم أكنند
وسيطرة هذه األخيرة عليهم، وهو يشير إلى أن الهدف من تفسي  هذه المنظممت هو إعمدة إنتمج 

المنظمننمت الجممهريننة بإشننراف ومراقبننة » النظننم  وتفيينند توجهمتنن  وأفكننمره؛ حيننث جننم  فنن  الميثننمق:
با أجهنزة . كمم يجب أن تصناالشتراكيةالوطن ، ولتلقين  واالنضبمطالحزب تعتبر مدرسة للتربية 

نشننننيطة لنشننننر أيديولوجيننننة جبهننننة التحريننننر الننننوطن ، ويتحننننت  أن يتننننولى منمضننننلون فنننن  الحننننزب 
 .3...«المنظممتالمسؤولية داخل هذه 
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 00تننولى رابننا بيطننمط الرئمسننة لمنندة  1978ديسننمبر 7 بومنندين بتننمريخالننرئي  هننوار  بعنند وفننمة 
الذ   الوحيد ه  الطرف وكمنت لواجهةل المؤسسة العسكرية عمدت، ف  هذه الفترة الزمنية 1يومننننم
 وت  تعينين الشنمذل  متف  الصراع ينذاك العسكريون فصل القمدة حيث الحك  مستقبل ف  فصل
 رئمسننيةفنن  انتخمبننمت  1646فبرايننر 6 فنن  للجمهوريننة رئيسننم انتخمبنن وتنن  جدينند رئيسننم للجزائننر  بننن

صننول الشننمذل  بننن جدينند إلننى ويننذكر أحنند المحللننين السيمسننيين أن و  ؛الوحينندمرشننحهم  كننمن هننو
 االنفتننمحرئمسنة الحكنن  كننمن ثمننرة لمسنمواة ضننمنية بننين التيننمرات اليسنمرية المؤديننة لمواصننلة سيمسننة 

 2علننى الصننعيدين السيمسنن  واالقتصننمد ، حيننث كننمن كننل فريننق منننه  يحننمول أن يحتكننر السننلطة.
كنننر للسنننلطة كنننمن حنننزب جبهنننة التحرينننر النننوطن  فننن  هنننذه الفتنننرة هنننو الحنننزب المسنننيطر والمحتو 

إن النظنم  التفسيسن  فن  الجزائننر » إذ جنم  فين : مبندأ الحننزب 1644السيمسنية، حينث أكند ميثنمق 
أدى إلنى خننق الحرينمت الفردينة والعممنة، ومصنمدرتهم  االحتكمر؛ هذا 3«يقو  على واحدية الحزب

طن  فن  السلطة، وهو منم أدى إلنى إخفنمق الجهنمز البيروقرا استخدا أحيمنم ومن ثمة التعسف ف  
وأداة لتنفيذ البرام  والمخططمت، وهو مم أحدث الفجوة بنين  لالتصملأدا  مهمم ، بوصف  وسيلة 
أدى إلننى ظهننور المواجهننة بينهمننم ممننم أنننت  فقنندان النظننم  السيمسنن  و النظننم  السيمسنن  والمجتمننع، 

الفنمت لمصداقيت  وشرعيت  ف  هذه الفترة لدى مختلف شرائا المجتمع؛ فظهنرت الخالفنمت واالخت
حول إدارة األزمة وظهرت حركمت معمرضة لهم قمعدة شعبية  ف  المؤسسمت السيمسية والعسكرية

)الحركننة اكسننالمية، الحركننة الثقمفيننة البربريننة، والمنظمننمت اليسننمريةا، هننذه الحركننمت  كبيننرة مثننل
  جميعنم علنى أمنر أسمسن  وهنو معمرضنة النظنم  السيمسن اتفقنتتوجهمتهم وأهندافهم  اختالفعلى 

كمننت واضننحة ومنسنقة، تتمثننل  هننممطملبو السنلطة،  ومعمرضنة المممرسنمت التنن  تقنو  بهننم عنمصنر
القتصنننمدية واالجتممعينننة والسيمسنننية؛ وأدرك ا فننن  وضنننع برننننمم  منهجننن  ل صنننالحمت المؤسسنننية

 االرتبمكالنظم  السيمس  أن  أمم  متغيرات يصعب ضبطهم، فظهرت على رموز النظم  عالممت 
ه مطملب المعمرضة، ومع ذلك رفض التنمزل عن المكتسنبمت السيمسنية التن  حققهنم تجم واالنقسم 
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اشتد الصراا وبل  أوج  حس   1644.1األوضما ف  الدولة ف  أكتوبر عم   انفجمرممم أدى إلى 
وبقيننت  1661ديسنمبر 04 انتخمبنمتفن   شنعبيم لصنملا الجبهنة اكسنالمية ل نقنمذ، وأكندت تفوقهنم

ريننر أن األمنر حسنن  فنن  األخينر عسننكريم لصننملا الجبهننة  ،للنندورة الثمنيننة دااسنتعدافن  موقننع جينند 
فننمئز العلمننمنيون، الضننبمط الكبننمر وبعننض األحننزاب والمنظمننمت مننن مختلننف و المعمرضننة للحننزب 

بعنندهم دخلنننت الجزائننر الفتننننة، ، سننمر االنتخنننمب  وحننل جبهنننة اكنقننمذالتيننمرات، حيننث تننن  إلغننم  الم
السنننمئدة وأصننبحت المؤسسننة العسننكرية واألجهننزة األمنيننة هننن   وأصننبحت لغننة السننالح هنن  اللغننة

صمحبة الموقف وسيدة القرار، رير أنهم كمنت ف  حمجة إلى واجهنة ذات مصنداقية تغطن  علنى 
دخمل ارالف  للسنجون والمحتشندات، فن  موقف إلغم  انتخمبمت ديموقراطية وحل الحزب الفمئز وا 

 التعددينة التشنريعية نصنب  علنى إثنر االنتخمبنمتشمذل  بن جديد منن م استقمل 1660جمنف   11
يمكننن لنننم أن نلخننص ، 1660 ديسننمبر 04ل نقننمذ فنن   اكسننالميةاألولننى التنن  فننمزت بهننم الجبهننة 

 أه  مم ميز هذه الفترة من النمحية السيمسية الداخلية مم يل :
جدينند  الشننمذل  بننن انتخننمبإعننمدة  -/ 1649مننمر   09انتخننمب المجلنن  الشننعب  الثننمن  فنن   -

 انتخنمب -/ 1644جنمنف   66المصمدقة على ميثمق الجزائر فن   -/ 1646للجمهورية ف   مرئيس
عنننننننالن  6355أكتنننننننوبر  20أحنننننننداث  -/ 1644فيفنننننننر   04المجلننننننن  الشنننننننعب  الثملنننننننث فننننننن   وا 

 -/ 1644ننوفمبر  9المصمدقة على مراجعة الدستور فن   -/ 1644أكتوبر  12اكصالحمت ف  
 2 للجزائر )مولود حمروشا.ة تعدديتشكيل أول حكومة 

استقملت  للمجلن  الدسنتور  تن  اكعنالن الشمذل  بن جديد  قد  1660جمنف   11وبتمريخ 
 1660جننمنف   10، وبتننمريخ االسننتقملة بحننل البرلمننمن واقتننرانبسننرعة عننن حنندوث فننرا  دسننتور  

  اسنتحملة الحنظ المجلن»اجتمع المجل  األعلى لرمن وأصندر بيمننم عقنب االجتمنما جنم  فين : 
مواصلة المسمر االنتخمب  حتى تتوفر الشروط الضرورية للسير العمد  للمؤسسمت، كمم قرر أن 
يتكفننل بكننل قضننية مننن شننفنهم المسننم  بملنظننم  وأمننن الدولننة وأننن  سننوف يتجنن  دون توقننف ألدا  
 التزاممت  حتى تتوصل الهيئمت الدستورية الت  تن  إشنعمرهم إلنى إيجنمد حنل لشنغور منصنب رئني 
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عمنننل قنننمدة المؤسسنننة العسنننكرية بمستشنننمرة بعنننض ، وأثننننم  توقينننف المسنننمر االنتخنننمب  «الجمهورينننة
والننذ  بمشننر  الشخصننيمت الحربيننة وتنن  اختيننمر 'محمنند بوضننيمف' لرئمسننة المجلنن  األعلننى للدولننة

 1660.1 جمنف  14مهمم  ابتدا  من 
يننة بمعتمننمده حننمول بوضننيمف مواجهننة عنندة صننعوبمت سيمسننية واجتممعيننة واقتصننمدية وأمن

علنننى بعنننض اكجنننرا ات المتشنننددة لمواجهنننة الوضنننع األمنننن  والحننند منننن العننننف ومحمربنننة الفسنننمد 
المننمل ، إال أن سننرعة تنندهور األوضننما األمنيننة سننمهمت فنن  انتشننمر أعمننمل العنننف السيمسنن  فنن  

على  لتضمف مشكلة جديدة للنظم  زيمدة 1660جوان  06ف  عنمبة يو   ب  ارتيلالجزائر والذ  
وأهن  منم مينز هنذه الفتنرة ررن  قصنرهم إال انهنم كمننت مرحلنة ، لصعوبمت االقتصنمدية واالجتممعينةا

استثنمئية عطلنت فيهنم الحينمة السيمسنية بتعطينل العمنل الدسنتور  وحتنى إن لن  يعطنل فنإن إعنالن 
أعطننت الحننق لقننوى األمننن للتنندخل فنن  اكطمحننة بحقننوق حملننة الطننوارا بحجننة مواجهننة العنننف، 

 2شمطهم السيمس .األحزاب ون
فنن  يونيننو المجلنن  األعلننى للدولننة لرئمسننة علنن  كننمف   تنن  اختيننمر بوضننيمف ارتيننملبعنند و 

، وقد جم  اختيمره كمستمرار للجو  إلى الشرعية التمريخية الثورية الت  يعد كمف  رمزا لهم، 1666
بعند إنكنمر واسنتخدا  أسنمليب قمعينة ضند جبهنة اكنقنمذ خمصنة كمم استمر تحجي  المتغير الندين  

سمة الشرعية عن مممرستهم وفشل النظم  قيمدتهم، حيث تزامن استخدا  كمف  أسمليب قمعية ضد 
بعض رموز جبهة األنقمض، سيمسة موازية للمصملحة الوطنية الت  عمل من خاللهم على تهدئة 

جسنور  اكسالمية الطرفية والهممشية، كمم سنعى كنمف  إلنى مندمع جبهة اكنقمذ وبقية التنظيممت 
حينث تن  فنتا  المصملحة الوطنية إلى بقينة أطنراف المعمدلنة السيمسنية وخمصنة األحنزاب العلممنينة

يننم، ومننع انتهننم  وطن محننوار مننع األحننزاب والتنظيمننمت بهنندف التوصننل إلننى أرضننية مشننتركة ووفمقنن
فتننرة واليننة كننمف  تنندخل الجننيش بشننكل واضننا وأعلننن أن تعيننين رئنني  الجمهوريننة مننن اختصننمص 

                                                           
ا، رسنننملة مقدمنننة لنينننل شنننهمدة الننندكتوراه فننن  العلنننو  السيمسنننية 2212-1595األ بببزا  والتبببداول علبببى السبببلطة اببب  الجزائبببر )منننرزود حسنننين:  -1

،  2زائننر، جممعننة الجزائننروالعالقننمت الدوليننة، فننرا التنظنني  السيمسنن ، كليننة العلننو  السيمسننية واكعننال ، قسنن  العلننو  السيمسننية والعالقننمت الدوليننة، الج

 .077-007، ص ص. 3003-3000 السنة الجممعية

 .300-070: ص ص. نف  المرجع :مرزود حسين -2
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األعلننى لرمننن الننذ  أعلننن أن اللننوا  األمننين زروال هننو مرشننح  الوحينند لشننغل منصننب المجلنن  
   .1رئي  الدولة

فور تولي  للحك  سيمسة مزدوجنة للتعممنل منع الموقنف الجزائنر قوامهنم اعتمد األمين زروال 
اكسنالمية منن السنجن ووضنعه  الحوار مع كمفنة القنوى دون اسنتثنم ، حينث اخنرج شنيوه الجبهنة 

كمننم اسننتخد  األسننمليب القمعيننة ففنشننف منصننب وتفننموض معهنن  سننرا، حراسننة فنن  منننمزله  تحننت ال
لمكمفحننة اكرهننمب وأنشننف شننبكة مننن وحنندات الشننرطة المحليننة واسننتخدا  القمننع للقضننم  علننى  منندير

، ومع وصول سيمسة الحوار أو الوفمق الوطن  إلى تمرد المسجونين اكسالميين من نمحية أخرى
عزمنن  إجننرا  انتخمبننمت رئمسننية فنن  أواخننر  1666لمننين زروال فنن  نننوفمبر  سننقفهم األعلننى أعلننن

ة، أجريننت االنتخمبننمت التعدديننة األولننى الوسننيلة الوحينندة لتجننموز األزمننة السيمسنني بمعتبمرهننم 1660
إذ حقنق ف  تمريخ الجزائر وفمز فيهنم األمنين زروال، هنذه االنتخمبنمت اكسنبت  الشنرعية السيمسنية، 

السننتقرار السيمسنن  ومحمولننة تجدينند شننرعية النظننم  والدولننة نجننمح ملحننوظ مننع لبرنممجنن  الخننمص بم
، وبننذلك يكننون زروال قنند سننمه  لحنند مننم فنن  تحريننك المصننملحة 1664االنتخمبننمت البرلممنيننة فنن  

هدف واحند هنو إخنراج الجزائنر منن أزمتهنم، منن نمحينة أخنرى فقند اتسنعت  بمتجمهوالوفمق الوطن  
رية ومؤسسنننة الرئمسنننة وذلنننك اثنننر تنفينننذ زروال لبرنممجننن  وتحييننند المؤسسنننة العسنننكالهنننوة منننم بنننين 

اسنننتقملت  فننن  زروال لمنننين  النننرئي  وتصنننمرا الصنننراا بينهمنننم إلنننى أن أعلنننن، المؤسسنننة العسنننكرية
 .1666إلى إجرا  انتخمبمت مبكرة ف  أفريل مفسرا قراره الذ  أدى  1664خطمب سبتمبر 

ليكننون رئيسننم للجزائننر ومننع ذلننك  العزيننز بوتفليقننةبعنند اسننتقملة اليمننين زروال اختننمر الجننيش عبنند 
ولن  يتبنق سنوى بوتفليقنة وبنذلك تحولنت تواجد إلى جمنب بوتفليقة ستة مرشنحين إال أنهن  انسنحبوا 

  2االنتخمبمت التعددية إلى استفتم  على شخص عبد العزيز بوتفليقة رئيسم شرعيم للجزائر.
فننن  أخنننذ صنننالحيمت  كمملنننة ودخنننل فننن  أظهنننر عبننند العزينننز بوتفليقنننة مننننذ البداينننة رربتننن  

بمسننننتعممل العنننننف فنننن  إلغننننم   اتهمهننننمخصنننوممت خطمبيننننة كبيننننرة مننننع المؤسسننننة العسننننكرية حينننث 
واته  ضبمطم دون أن يسميه  بملفسمد ممم أدى إلى نشوب صنراعمت خفينة بنين  1661انتخمبمت 

                                                           
را، التحننول الننديمقراط  فنن  دول المغننرب العربنن ، القننمهرة، مركننز ، فنن : أحمنند منسنن )محرأ أزمببة الت ببول الببديماراط  ابب  الجزائببرهنننم  عبينند:  -1

 .003، ص. 3000 يجية،الدراسمت السيمسية واالسترات

 .006-000المرجع، ص ص. نف   -2
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 ن التوازنننننمتاألركننننمن محمنننند العمننننمر . ريننننر أن العننننمرفين بشننننؤو  بمسننننتقملة قمئنننند انتهننننتالطننننرفين 
داخنننل الحكننن  يننندركون بفنننن  وقنننع فننن  األخينننر ضنننبط التنننوازن بنننين الرئمسنننة والمؤسسنننة  السيمسنننية

العسننكرية حيننث عننرف كننل طننرف بننفن قضننم  أ  مننن الطننرفين علننى الطننرف ارخننر تكننون كلفتنن  
الننذ  يبقننى التننوازن ريننر المسننتقر عمليننة علننى كننل األصننعدة فتقننرر التعننميش ولكننن ضننمن قمعنندة 

 1.ا وعوائد الزمنعرضة للطوار 
بعد هذا العرض المختصر لظنروف وتنمريخ تشنكل النظنم  السيمسن  فن  الجزائنر يمكنن لننم 

إلى اليو   االستقاللالكثير من التحليالت لمراحل تطور النظم  السيمس  الجزائر  من  أن ،القول
الفنمرين  انضنمم أن كل مم يحدث فن  النظنم  السيمسن  هنو منن إفنرازات  رىتفخذ وجهتين؛ أولى ت

من الحزب الفرنس ، لحزب جبهة التحرير وسيطرته  على أه  مراكز القوة ف  النظنم  السيمسن . 
ه  نتيجة لصراا إيديولوجيمت من نمحية والصنراا علنى القينمدة منن  نهم أسمسمأ رىووجهة ثمنية ت
  نمحية أخرى.

إن »م فن  قولن : ون  ف  رؤيت  عن أزمة الجزائر وأسبمبهدلكننم نتفق مع نمصر الدين سعي
األزمة ف  الجزائر تتمثل ف  صنراا بنين نظنرتين مختلفتنين، وتنوجهين متبنمينين أحندهمم ينبنع منن 

نتمنننم ، والوطنينننة كمحنننرك، أمنننم مأعمنننمق األمنننة الجزائرينننة ويتمثنننل فننن  اكسنننال  كننندافع والعروبنننة ك
ف بملجهوينة الثمن  فهو ينحصر فيمم يعرف بفكر التغريب، وتمثل  بعض الطبقمت، يتصن االتجمه

كثقمفننة، والشننيوعية كتنظيننر، وكننمن مننن الممكننن أن يكننون هنننمك توفيننق مننم  والفرنكوفونيننةكميننول، 
وهنننو منننم أدى إلنننى وضنننع متنننفز  والنننذ  نسنننمي  بفزمنننة  ...بنننين التوجننن  األصنننيل والنظنننرة المتغربنننة

 2«.هوية
نت أن كننننل مننم فننملتطورات والتحننوالت التنن  عرفهننم الننننظم  السيمسنن  بمراحلننن  المختلفنننة، تثبننن 

النرؤى  الخنتالفعرف  هذا النظم  فن  مراحنل تحولن  منن مرحلنة ألخنرى، هنو فن  األسنم  نتيجنة 
والتصننورات التنن  يجننب أن يبنننى عليهننم مجتمننع الجزائننر المسننتقلة بننين قيننمدات الثننورة التحريريننة، 

لسننين؛ وريمب الحل الوسط بينه  لتفمد  كل األزمنمت التن  عرفهنم المجتمنع الجزائنر  علنى منر ا

                                                           
 .عبد الرزاق مقر : مرجع سبق ذكره -1
، بينننروت، دار الغنننرب -مااراببباد للواقبببع الجزائبببري مبببن خبببيل قضبببايا ومفببباهيم تاريخيبببة–الجزائبببر منطلاببباد و ابببا نمصننر الننندين سنننعيدون :  -2

 .094 .ص ،0222 اكسالم ،
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هذا من نمحية؛ من نمحينة أخنرى اكينديولوجيمت التن  تن  اختيمرهنم منن األنظمنة السيمسنية السنمبقة 
ل  تراع  طبيعة المجتمع الجزائر ، ثقمفت ، قيم ، عمدات  وتقمليننده، لتنننكون عنصنرا مسمعنندا علنى 

؛ فملوصننننول إلنننى الحنننننل األيديولوجننننيم التننن  يتبنننننمهم نظممنننن  السيمسنننن  منننن انطالقنننمبننننم  المجتمنننع 
اكيديولوجننيمت النت  كنمن يراهننم قيمدات ثورة التحرير ورجمل الجزائنر المسنتقلة، كنمن   الوسننط بينننن

يمكن أن يفصل فيهم طبيعة المجتمع الجزائر  واألهداف الت  يمكن لن  تحقيقهنم فن  ظنل ظروفن  
مكمنيمت  بإتبما اكيديولوجيم الت  سيتبنمهم.  وا 

 الجزائري السياس  النظام ائصخص .2 3

وهننننو مننننم أوجنننند  1،بملمرونننننة والليونننننة والصنننني  التوفيقيننننةبشننننكل عننننم  تتسنننن  النننننظ  السيمسننننية 
النظننم ، هننذا وجنندت نتيجننة الظننروف التنن  نشننف ويعننيش فيهننم  لكننل نظننم  سيمسنن خصننمئص معينننة 

التن  قممنت  واألهنداف التن  يعمنل منن أجلهنم واألسن ووفق النظرية السيمسية الت  تحك  طبيعت  
النظنم  السيمسن  إضنمفة إلنى الخصنمئص التن  تشنترك  ة، ودور الفنرد فن عليهم مؤسسمت  السيمسي

تعننننددت إذ  2.ألكثننننر األنظمننننة السيمسننننية بهننننم األنظمننننة السيمسننننية والتنننن  تعتبننننر القمسنننن  المشننننترك
 التملية: الخصمئصالبمحثين نذكر منهم  اتجمهمت بمختالفالنظم  السيمس  خصمئص تقسيممت 

 عمومية األبنية السيمسية. -/  . عمومية النظ  السيمسية -
 تعدد وظمئف األبنية السيمسية. -/        . عمومية الوظمئف -
 .3المختلفة للنظ  السيمسيةالثقمفة السيمسية  -

مفرداتهنم  إيضنمحمنن الصنعب خصنمئص خمصنة بن  ظم  نإلى أن  لكل كمم تجدر بنم اكشمرة 
هننذه الخصننمئص فنن  أربعننة خصننمئص هنن : الشننكل أو جمننمل علننى حنندة، ولكننن يمكننن إ منهننمكننل 

البنم  أو الهندف أو الندور والتخصنيص وتعقند التركينب؛ هنذه الخصنمئص متواجندة فن  كنل الننظ  
   4.بملتقليدية أو أنهم نظ  تفخذ بملتحديث السيمس  اتسممهمالسيمسية بصرف النظر عن 

                                                           
 .607 .رجع سبق ذكره، صمحمد نصر مهنم: م -1
 .94 .عبد هللا حسن الجوجو: مرجع سبق ذكره، ص -2
، الجزائنننننر، ديننننوان المطنننننبوعمت الجممعينننننة، دراسبببباد ابببب  التنميببببة السياسيبببببة ابببب  الببببدان الجنببببو  قبببببضايا وا   البببببيادبومنننندين طمشننننمة:  -3

 .66. ، ص4466
 .  30 ص. محمد نصر مهنم: مرجع سبق ذكره، -4
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النظنم  السيمسن  نلخصنهم كمنم يضنع تصننيفم يخنر لخصنمئص   عبند هللا حسنن الجوجنو بينمم 
 يل :
شكننل معيننن يتضنا مننن خنالل الدسننتور بصنرف النظنر   ل نظنم  سيمسننفلكن   ل النظام: *

عننننن بسمطنننة تركيبنن  أو تعقيننده، وسنننوا  كنننمن هننننذا النظننم  بدائنننيم أو تقليدينننم، متطننننورا أو متقنننندمم، 
فملشننكل ن األنظمننة السيمسنننية األخننرى. ننره منننننن ريننننزه عننل يميننننننذه األبنيننة شكننننننن هننننل نظننم  مننننفلنك

عممنننة هيكنننل النظنننم  السيمسننن  منننن حينننث المؤسسنننمت التننن  يتكنننون منهنننم وتركيبهنننم يعنننن  بصنننورة 
 وعالقتهم فيمم بينهم.

جممعنة السيمسنية، السيمسن  لتحقينق أهنداف ال النظنم  وجند أهداف النظام السياس  ودوره: *
لف دور كل نظم  سيمس  ف  تحقيق هنذه األهنداف، بسنبب ويخته  وظيفة الدولة هذه األهداف 

المننذاهب السيمسننية التنن   اخننتالفوكننذلك والمختلفننة مننن نظننم  رخننر القيننمدات السيمسننية المتنوعننة 
 يقو  عليهم.

بهننم يتكننون النظننم  السيمسنن  مننن مجموعننة مؤسسننمت ينننمط  :اختصبباص النظببام السياسبب * 
قيننق أهننداف محننددة، القصنند منهننم أن تلعننب دورا وظننمئف معينننة، والغميننة مننن هننذه المؤسسننمت تح

واضحم ف  النظم  السيمس ؛ وهو مم يقصد بتخصص هنذه المؤسسنمت وتحديند األهنداف الموكلنة 
فإن وظمئف النظم  السيمس  متشمبكة ومتداخلة مع لهم، ومهمم ت  تحديد وظمئف هذه المؤسسمت 
م  السيمسن  وطبيعتهنم سنمت النظنتعقند وظنمئف مؤسبعضهم البعض، يعود سبب هذا التداخل إلنى 

الذ  يكفل  االستقرارمن جهة، ومم يحرص علي  النظم  السيمس  من لزومية التغيير ألجل حفظ 
 بقم  النظم  نفس .

هنذا التعقيند منن أهن  سنممت النظنم  السيمسن  التعقيند فن  تركيبن ،  تر ي  النظام السياس :* 
 لتعقيد كثيرة تقو  على عمملين:الذ  يزداد ف  الجوانب الثقمفية، وأسبمب هذا ا

ومتفمعل  ،األول: هو أن النظم  السيمس  نظم  فرع  متشمبك مع نظ  فرعية أخرىالعممل  -
 معهم ف  نظم  كل  هو النظم  االجتممع .



                                                       لثاينالفصل ا النظام السياسي اجلـــــــزائـــــــري
 

 
49 

هننو دور النظننم  السيمسنن  فنن  تحقيننق أهننداف الجممعننة السيمسننية مننن خننالل الثننمن : العممنل  -
   1وظمئف  المتشمبكة.

أن الننظ  السيمسنية تتسن  فن  تحليلهنم منن حينث ارتبمطهنم بنملتحك    روبنرت أ. دالرى  يبينمم 
 ف  الموارد السيمسية وتوزيعهم بملسممت التملية:

ذا ننننهففن  المجتمعنمت المتقدمنة يكنون التخصنص مكثفنم،  ،متخصصنةلكل مجتمنع وظنمئف  -
 من الموارد السيمسية. الستفمدةا  القدرة على ننمت فنند اختالفنيوجف ننن  الوظمئننص فننالتخص
 االختالفنننمتالمنننوارد، بسنننبب  منننن االسنننتفمدةال يبننندأ كنننل أفنننراد المجتمنننع حينننمته  بننننف  قننندرة  -

  المتقد . متفوقة عمدة مم يعظمون من مركزه ؛ فمألفراد الذين كمنت له  بدايمت الموروثة
وز اختالفمت ر د  إلى بيؤ الميراث البيولوج  واالجتممع  بمكضمفة إلى الخبرات  اختالف -

 اخنننتالفالننندوافع ينننؤد  إلنننى  واخنننتالففننن  حنننوافز ورمينننمت األشنننخمص المنتمنننين أل  مجتمنننع، 
أو بملسيمسنة  لالشنتغمل؛ فيكون األفنراد رينر متسنموين فن  الحنوافز التن  تندفعه  والمواردالمهمرات 

   ارخرين.تجعله  قمدة أو الت  تكسبه  الموارد الالزمة لك  يمتلك القمئد نفوذا بإزا
فننن  كنننل المجتمعنننمت، فننن  الحنننوافز والغمينننمت عنننمدة منننم تلقنننى تشنننجيعم  االختالفنننمتبعنننض  -

ذا كمن التخصص ف  الوظمئف يعتبنر أمنرا نمفعنم فنبعض كعداد األفراد لمختلف التخصصمت،  وا 
ف  الدوافع يعتبر مفيدا أيضم، ومن المرجا أن تقود هذه االختالفمت ف  الدوافع إلنى  االختالفمت

علننى أهنن  خصننمئص وسننممت النظننم  السيمسنن    روبننرت أ. دال تركيننز و  2فنن  المننوارد. ختالفننمتا
ربطهنننم بتخصنننص األفنننراد  المنننوارد السيمسنننية وتوزيعهنننم بنننين أفنننراد المجتمنننع امنننتالكعلنننى أسنننم  

بوظننمئف محننددة داخننل هننذه المجتمعننمت، هننذا التخصننص فنن  الوظننمئف هننو مننم ينننت  االختالفننمت 
حسنب  يرثهنم أفنراد المجتمنع ، هنذه األخينرة التن  قند منن المنوارد السيمسنية ةاالسنتفمدف  التمكن من 

 اختالف موارد الفرد.إلى ظهور  مم يؤد وقد تكون سبب ظهور االختالف ف  الحوافز وهو 
 .على أسمسين إثنينعرض   سيت  خصائص النظام السياس  الجزائريبينمم الحديث عن 

                                                           
 .91-92الجوجو: مرجع سبق ذكره، ص ص. عبد هللا حسن  -1
 .164-164محمد نصر مهنم: مرجع سبق ذكره، ص ص.  -2
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مسنننن  الجزائننننر  كجننننز  مننننن مجموعننننة النننندول : خصننننمئص النظننننم  السياألسننننم  األول*   
أن الجزائننر تشننترك مننع هننذه النندول فنن  أهنن  الخصننمئص والنمتجننة كلهننم عننن  اعتبننمرالنمميننة؛ علننى 

قتصننننمد ، اال)أهمهننننم لعننننل سننننمة  التخلننننف  كسننننمة مشننننتركة؛ والتنننن  تظهننننر فنننن  جوانننننب متعننننددة 
 :جتممع  وسيمس االا

البطملة،  انتشمرنتخلف طرق اكنتمج، ف   ، والبمرزميز هذه الدولالذ  ي :الجمنب االقتصمد  -
 .التمميزات الطبقية الحمدة

األمينننة، تضنننخ  الفجنننوة بنننين  انتشنننمرفننن ،   تظهنننر مالمنننا تخلفننن : والنننذ جتمنننمع الا الجمننننب  -
 .معدالت الوفيمت الرتفماالريف والحضر، بمكضمفة 

 وانتفننم ارات، اشنتركت هنذه النندول فن  رينمب التكممننل، ورينمب الرشنمدة فنن  صننع القنر  :سيمسنيم -
 االسنتقرارالقواعد المؤسسية المستقرة للتداول على السلطة، األمر الذ  ينؤد  إلنى عند  وجنود 

 السيمس ، ويفتا المجمل أمم  تدخل العسكريين ف  الحك . 

: فهننو خصنمئص النظننم  السيمسنن  كنظننم  منن النننظ  السيمسننية العربيننة، األسنم  الثننمن * 
 1.طمر الدول النممية ويقمل لهم األمة العربية أو الوطن العرب وذلك لتميز الدول العربية ف  إ

عنننرض خصنننمئص النظنننم  السيمسننن  الجزائنننر  لمنننم يكنننون بنننملموازات منننع  اختينننمر يعتبنننركمنننم 
التنن  لنن  عالقننة مبمشننرة بهننم، يكننون عننرض هننذه الخصننمئص بهننذه الطريقننة أوضننا مننن  األنظمننة

 القريبة من . عرضهم بطمبع منفصل عن بمق  األنظمة السيمسية خمصة

 الناميبببة: الببدول مجموعببة مببن  جببزء الجزائببري السياسبب  النظببام خصببائص .1  2 3 

 منهم: الخصمئص من مجموعة ف  النممية الدول مع الجزائر تشترك

 ومنننم ،االسننتعممر للتجربننة النمميننة النندول لخضننوا نتيجننة وهنن  :االسببتعمارية الخاببرأل *

 السيمسننننية األصننننعدة جميننننع علننننى المجتمعننننمت هننننذه أفننننراد علننننى يثننننمر مننننن التجربننننة هننننذه تركتنننن 

                                                           
، لبنننمن، مركننز دراسننمت الوحنندة العربيننة، 26 ، ط-والتغييببر االسببتمرارقضببايا  –الببنظم السياسببية العرايببة علنن  النندين هننالل ونيفننين مسننعد:  -1

 .14-10 ص ص. ،0224
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 ل سننتدممر خضننعت النمميننة النندول مننن الكثيننر مننن كغيرهننم والجزائننر 1واالقتصننمدية. والثقمفيننة،

 االقتصننمدية األصننعدة، مختلننف علننى السننلبية، ارثننمر مننن العدينند تركننت الخبننرة هننذه الفرنسنن ،

  والسيمسية. والثقمفية

 الجزائنننر ، السيمسنن  للنظننم  التننمريخ  للتطننور عرضنننم فنن  إلينن  أشننرنم قنند كنننم مننم وهننو

 التحرينننر بجبهنننة التحقنننوا النننذين الفرنسننن  العسنننكر  الجنننيش منننن الفنننمرين العسنننكريون أثنننر وكينننف

 الكبيننر والنندور اليننو ، نعيشننهم التنن  الحمليننة المرحلننة إلننى النظننم  تحننول مراحننل كننل فنن  الننوطن ،

 تظهنر كمنم النزمن، منر علنى الجزائر  السيمس  النظم  ف  األزممت عديد ظهور ف  لعبوه الذ 

 السيمسنية، مؤسسنمتنم منن العديند تسنود والزالنت سنمدت التن  المسنتعمر لغة ف  أيضم الخبرة هذه

 السيمسنننن  النظننننم  فنننن  المسننننؤولين مننننن العدينننند خطمبننننمت فنننن  حتننننى اليننننو  موجننننودة ونالحظهننننم

 بنمألخص ظهنر أيضنم إيجنمب  أثنر االسنتعممرية للخبنرة أن نقنول أن يمكن المقمبل ف  الجزائر ،

 األجنبنننن  المسننننتعمر مننننع األسمسنننن  بملتنننننمقض الننننوع  تعميننننق وهننننو ،االسننننتعممرية الفتننننرة أثنننننم 

  .2الواحد المجتمع أبنم  بين التحديمت بوحدة والشعور

 الموقف من انطلق الذ  األشرف مصطفى يقول إذ الجزائر، على أيضم ينطبق مم وهو

 هننؤال  كفننمح عبننر تكونننت روحيننة رابطننة أفرادهننم بننين يجمننع مميننزة أمننة الجزائننر مننن يجعننل الننذ 

 تصننورنم  ومهمننم يقننول: أخيننرا علينن  وتنتصننر الفرنسنن  االحننتالل وجنن  فنن  تصننمد جعلهننم الطويننل

 موحند قنوم  وطنن مجنرد أو شنعب؛ فن  متمثلنة أمنة أو دولة؛ ف  متمثلة كفمة الجزائر ؛ الكيمن

 دولنننة أمنننم  سننننة 192 طيلنننة تصنننمد جعلهنننم أسمسننن  عممنننل فيهنننم تنننوفر قننند الجزائنننر فنننإن الكلمنننة،

 لننندى العسنننكرية الخبنننرة اكتسنننمب أن كمنننم 3الحنننق . إلنننى الرجنننوا علنننى وتررمهنننم قوينننة، إمبريملينننة

 خبننرة أكسننبه  الثمنيننة، العملميننة الحننرب فنن  الفرنسنن  الجننيش مننع شننمرك الننذ  الجزائننر  الشننبمب

 المجتمننع أفننراد مق بنن عننن متميننزة هويننة لهنن  بننفن قنمعننة لهنن  شننكل كمننم بهننم، يسننتهمن ال عسننكرية

 المسننننتدمر جننننيش أقممهننننم التنننن  والمجننننمزر ،1660 مننننم  20 أحننننداث بعنننند بننننمألخص الفرنسنننن 

                                                           
 .14-14ص ص. ، نف  المرجع :عل  الدين هالل ونيفين مسعد -1
 .104 .، ص1640، القمهرة، عمل  الكتب، واإلماريالية والتنمية االستعمار ول - ظاهرأل عالمية االستعماررية مجمهد: حو  -2
 .44. ، ص0224 : الجزائر، دار بهم  الدين،دراساد وأا ا  ا  العال الجزائريموسى معيرش:  -3
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 أراضنننيه  اسننترداد بضننرورة الجزائننريين لكنننل قنمعننة أعطننت الننوطن، والينننمت عدينند فنن  الفرنسنن 

عنننمدة بنننملقوة،  لالحنننتالل كنننمن  إذا هللا: سنننعد القمسننن  أبنننو يقنننول إذ مسنننتقلة؛ جزائرينننة دولنننة بننننم  وا 

 عهد ومن الوطنية، عهد إلى القبيلة عهد من نخرج ك  لنم إيقمظ  فهو علينم فضل من الفرنس 

1الشعب  عهد لىإ اكقطما
   

 عنند والتبعينة التقليدينة، صنورت  فن  االستعممر انتهم  بعد ظهر مفهو  وه  التاعية: *

 هنن : بعيننةالت تصننير حيننث العالقننمت شننق أسمسننيين، شننقين مننن يتكننون مفهومننم المحللننين بعننض

 اقتصنننمد وتوسننع بنمننو مشننروطة الننندول مننن معينننة مجموعننة اقتصنننمد فينن  تكننون الننذ   الموقننف

 لمجتمنع النداخل  البنم   تكييف إلى: التبعية تصير حيث المؤسسمت شق هو يخر وشق يخر ؛

  2أخرى . محددة قومية القتصمدات البنيوية ل مكمنمت وفقم تشكيل  يعمد بحيث معين،

 السنننوية  رينننر العالقنننة تلنننك بفنهنننم:  رنننملتون  النرويجننن  االجتمنننما مل عننن عنننن  عبنننر كمنننم

 واألطننراف المركننز بننين رأسنن  تفمعننل إلننى يشننير الننذ  الهيكلنن   االسننتعممر  مصننطلا بمسننتخدا 

 المصننعة للسنلع المراكنز احتكنمر نتيجنة المسمواة، بعد  يتس  واقتصمد  تجمر  تبمدل صورة ف 

 تحقينننق منننن األطنننراف دول يحنننر  النننذ  األمنننر األولينننة، دالمنننوا عنننن األطنننراف مسنننؤولية مقمبنننل

 المتبنمدل االعتمنمد مفهنو  عنن كلينم يختلنف التبعية مفهو  يكون المعنى بهذاو  خمرجية ، وفورات

 الجزائننر بنين القمئمنة بملعالقننة شنبيهة وهن  3.مختلفننة دول بنين متكمفئنة عالقننمت عنن يعبنر النذ 

 ثقمفينننم لهنننم تمبعنننة الجزائنننر الزالنننت الينننو  إلنننى ثحيننن مضنننى، زمنننن فننن  المسنننتعمرة الدولنننة وفرنسنننم

 وتكريسنهم التبعينة عالقنة خلق ألجل لفرنسم  المنمسب المدخل كمن الثقمف  فملجمنب واقتصمديم،

 الغربينة، الحينمة لننمط التروي  خالل من أسمسم يظهر وذلك المستقلة، الجزائر مجتمع أفراد بين

 حتننى ،االسننتهالكية القنني  مننن مجموعننة إشننمعة خننالل مننن بننمألخص االقتصننمدية التبعيننة وتظهننر

 عد  يفسر مم وهو الجزائر ؛ للفرد األسمسية االحتيمجمت لتلبية قمئمم فرنسم على االعتممد يبقى

 حديثن  فن  ذلنك إلنى الزبينر  العربن  محمند أشنمر كمنم الجزائنر، فن  السيمسية القرارات استقاللية

                                                           
 .19. ص ،1664ابع، بيروت، دار الغرب اكسالم ، ، الجز  الر أا ا  و راء ا  تاريح الجزائرأبو القمس  سعد هللا:  -1
 .14-14 .عل  الدين هالل ونيفين مسعد: مرجع سبق ذكره، ص ص -2
 .14 .ص: نف  المرجع -3
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 بقولنن : السننتقاللهم الجزائننر نينل بعنند الفرنسنن  للمسنتعمر تبعيننة مننن أفرزتن  ومننم 1640 أزمننة عنن

 البشنرية التركيبنة فن  التغيينر منن ننوا منع فرنسنم وضنعت  كمنم اكدار  التنظني  على أبق   كذلك

 فنننوق القنننمنون أن بحجنننة االسنننتعممرية العدالنننة أجهنننزة علنننى الرسنننم  الطنننمبع أضنننف  كمنننم فقنننط،

 للننندول السيمسنننية األنظمنننة منننن كغينننره الجزائنننر  السيمسننن  النظنننم  حنننمول المقمبنننل فننن  1.الجمينننع 

 خمرجينننة دول علنننى االعتمنننمد منننن للتقلينننل الجديننند، والطنننرق المفنننمهي  منننن العديننند طنننرح النممينننة

 المصننغرة القننروض مشننمريع فننتا مثننل ُمسننتعمِّرة، كمنننت التنن  للدولننة بننمألخص عتيهننمبت وتقلننيص

 للعمنل الجزائنر تسعى الذ  المفهو  وبمألخص الفالح ، والدع  حاالستصال ومشمريع للشبمب،

 المشنمريع، منن وريرهنم التخصصنمت، جمينع فن  المسنتدامة بملتنمينة يعرف مم وهو تحقيق  على

 معظمهننم أن وهننو مطننروح، أسمسنن  مشننكل يبقننى المطروحننة المشننمريع هننذه مننع أن المفمرقننة لكننن

  للعمل.  منمه كونهم من أكثر يديولوجيةا شعمرات ظل

 نمحينة منن لني  المنوارد، محندودة دول النممينة الندول معظن  تعتبر الموارد: م دودية *

نمننم وجودهننم، أو كينونتهنم  مننن واالسننتفمدة توظيفهننم علننى القندرة نمحيننة مننن هنن  المحدودينة هننذه وا 

 يل : كمم أسمسية مجموعمت على توزات والت  ،مواردهم

 الهيمكننل والمتنوعننة التطننور، المتوسننطة النندول جموعننةم -/ للنننفط المصنندرة ولالنند مجموعننة - 

 يقنننو  صننننمع  قطنننما وجنننود منننع الزراعننن ، القطنننما علنننى أسمسنننم تعتمننند وصنننمدراتهم اكنتمجينننة

 2النقل. ويالت المعدات دون والمالب  الغذائية المواد بتصنيع

 فنن  تعتمنند الجزائننر ألن الجزائننر ، السيمسنن  النظننم  طبيعننة علننى ينطبننق التصنننيف هننذا

 لهننزات عرضننة النمميننة النندول مننن كغيرهننم يجعلهننم مننم وهننو الخننم ، البتننرول علننى صننمدراتهم كبننرأ

 عليننن  بنننم  بتصنننديره، دولننة لكنننل المسننموح البرامينننل وحجنن  البتنننرول، بسننعر مرهوننننة ،اقتصننمدية

 لتقهقنرل عرضنة المملينة منوارده منن منورد أكبر ألن ،االستقرار دائ  رير السيمس  نظممهم يكون
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 خننالل مننن الزراعن ، القطننما علننى االعتمنمد تحننمول أنهنم إلننى بمكضننمفة وقنت؛ أ  فنن  واالنهينمر

 يعتمنند صنننمع  نشننمط وجننود مننع القطننما، ذاهننل السيمسنن  النظننم  يطرحهننم التنن  المشننمريع عدينند

 تصنننننبير مثل)التعلينننننب، الغذائينننننة المنننننواد بعنننننض كتصننننننيع بسنننننيطة، منتوجنننننمت صننننننمعة علنننننى

 يكنننون أن دون البسنننيطة، المالبننن  وبعنننض رهنننما،وري المشنننروبمت، بعنننض صننننمعة الطمنننمط ،

 األجهننننزة أو السننننيمرات، صنننننمعة أو الكبيننننرة، المحركننننمت كصنننننمعة ثقيلننننة، صنننننمعمت للجزائننننر

 بجعلهننننم فقنننط السيمسننن  النظننننم  يكتفننن  وجننندت إن والتننن  الصنننننمعمت هنننذه وريرهنننم، الكهربمئينننة

 األوليننة المننواد صنننمعة دون م،تركيبهنن علننى والعمننل مجننزأة قطعننم بمسننتيرادهم تركيبيننة، صنننمعمت

 .لهم

 الثملننث العننمل  دول مننن دولننة كننل   وأزماتها: االنتاالية المر لة م  يد من المعاناأل *

 األنظمنة هنذه فين  تواجن  التطنور هنذا السيمسية، أنظمتهم تنمية مراحل ف  انتقملية مراحل تعرف

 السيمسنن ، للننننظم  تلفننننةومخ متعننننددة األزمنننننمت تكننون حيننث 1تنميتهننم، مراحننل فنن  عدينندة أزمننمت

 التغلغنل، أزمنة الهوينة، أزمنة) :منهنم مختلفنة، تمريخينة بنمراحل أو واحندة دفعة تواجهنن  قند والنت 

 هننذا منن الحقنة خطنوة فن  عرضن  سنيت  كمننم) .(الشنرعية وأزمنننة المشنمركة، أزمننة التوزينع، أزمنة

 .الجزائر ا السيمسن  النظم  أزممت ف  الفصل

 السيمسننن  النظنننم  خصنننمئص تحديننند أن نسنننتنت  أن لننننم يمكنننن عرضننن   تننن منننم خنننالل منننن 

 يمكنننن االقتصنننمدية التنمينننة ألن للجزائنننر، االقتصنننمد  بملجمننننب مبمشنننرة عالقنننة علنننى الجزائنننر ،

 التنمينننة تعتبنننر كمنننم أدائننن ، علنننى مبمشنننر تنننفثير ولهنننم السيمسننن  النظنننم  مننندخالت كفحننند اعتبمرهنننم

 هنذا شنرعية درجنة علنى نجمحن  يتوقنف والنذ  سيمسن ال النظنم  مخرجنمت أحد أيضم االقتصمدية

 النواح . جميع ف  واالستقرار األمن على وقدرت  السيمس  النظم 
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  العراية: السياسية النظم من  جزء الجزائري السياس  النظام خصائص .2 2  3 

 فهنو منزدوج، طنمبع ذو بفنن  العربينة الندول منن كغينره الجزائنر  السيمسن  النظم  يوصف 

 )كضنننعف السيمسننية المشننمكل منننن العدينند ويقمسننمهم النممينننة؛ النندول إلننى ينتمننن  أننن  نمحيننة مننن

 بمألنظمننة عالقتنن  مصنندرهم خصوصننية لنن  أخننرى نمحيننة ومننن المشننمركةا، ونقننص المؤسسننمت،

 بسنننبب بينهنننم تنننت  سيمسنننية بتفنننمعالت بتميزهنننم منهنننم واحننند منننن  تجعنننل والتننن  العربينننة، السيمسنننية

 واألفكننمر األيننديولوجيمت أن كمننم العربيننة. الوحنندة إلننى تنندعوا فكريننة تدعننوا قيننم  مثننل العروبننة؛

  1السيمسية. التفثيرات معهم وتتبمدل عوائق، دون العربية الدول وعديد الجزائر بين تنسمب

 يل : كمم الجننزائر  السننيمس  النننظم  خصمئنص أهنن  نلخننص أن يمننكن تقنند  مم علننى وبننم 

 من بدايتهم كمنت عديدة، بمراحل اليو  السيمس  النظم  تشكل :ممريةاالستع التجربة 
 بعنند مننم مرحلننة إلننى والمسننلاا، /)السيمسنن  الكفننمح مرحلننة ثنن  الفرنسننية، اكسننتدممرية فتننرة أثنننم 

 السيمسنن  النظننم  معننمل  رسنن  فنن  الكبيننر األثننر لهننم كننمن والثمنيننة األولننى فننملمرحلتين ،االسننتقالل

 السمبقة. االنتقملية مراحل  وطوال اليو  الجزائر 

 كمنم وهنو أخنرى، أوروبينة ولندول المسنتدمرة، للدولنة الجزائنر  السيمس  النظم  تبعية 
 الغملب . بتقليد دائمم مولع  المغلوب خلدون: ابن يقول

 أفننراد كننل شننؤون تنندبير فنن  البترولنن ، الريننع علننى الجزائننر  السيمسنن  النظننم  اعتمننمد 
 األخرى. االجتممعية األنظمة بمق  مخططمت رس  وف  الجزائر ، المجتمع

 وأزمننننة الهويننننة كفزمننننة السيمسننننية، األزمننننمت مننننن للعدينننند السيمسنننن  النظننننم  مواجهننننة 
  .التوزيع وأزمة المشمركة

  منننن النممينننة الننندول ألنظمنننة النتممئننن  ؛االزدواجينننة طنننمبع الجزائنننر  السيمسننن  للنظنننم 

 ثمنية. جهة من العربية الدول وألنظمة جهة،
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 الجزائري السياس  النظام ووظائف مؤسساد .4

 الجزائري السياس  النظام مؤسساد .1 4

يمكن أن نحصرهم ف  هندف أسمسن  هنو  أهداف متعددة المعمصرة م  السيمس لمؤسسمت النظ
السنننع  المتواصنننل لتحقينننق المجتمنننع األمثنننل علنننى مقتضنننى القننني  األسمسنننية المحنننددة فننن  فلسنننفة 

الوظيفة السيمسنية المتمثلنة فن   وبذلك يكون الرابط األسمس  بين ،جيت المجتمع السيمسية وأيديولو 
القمئمنة ألجنل تحقينق  المؤسسنمتمجتمنع الكلن  وبنين أهنداف بث القي  بثم سلطويم علنى مسنتوى ال

القنني  األسمسننية فملوظيفننة السيمسننية تتمثننل فنن  بننث هم، ذلننك هنن  مننن نفنن  عالقننة الوظيفننة بهنندف
تكننون قننمدرة  تلمحنندد مسننبقم، هننذه المؤسسننمقننم مننن اكيننديولوجيم الرجننل البنننم  االجتمننمع  انطال

 1.الممد  من خالل مم يتوافر لهم من سلطة اككراهعلى تحقيق أهدافهم 
بمؤسسننمت  الرسننمية وريننر  سيمسنن لوصننول النظننم  ا والهنندف مننن إنشننم  هننذه المؤسسننمت  

مسننننتقرة للتفمعننننل  أنمننننمطإلننننى مسننننتوى معننننين مننننن العمليننننمت التنننن  تهنننندف إلننننى تطننننوير  الرسننننمية
االجتممع  المرتكز على قواعد رسمية وقوانين وعمدات جممعية وطقو ، أو منم يسنمى بنملتكوين 
النظمم  والذ  يجعل من الممكن التنبؤ بملسنلوك االجتمنمع ، منن خنالل تحديند السنلوك المتوقنع 

نسنقم منن نظنمم  والذ  يعتبر شرعيم بملنظر إلنى أدوار اجتممعينة معيننة؛ إذ ينوفر هنذا التكنوين ال
االجتممعينننة المنظمنننة، كمنننم يوجننند فننن  كنننل المجتمعنننمت بننندرجمت مختلفنننة للسنننلوك تبعنننم العالقنننمت 
 ؛ ألن العملينة السيمسنية ال يمكنن أن تكنون إالجوانب الحيمة االجتممعية داخل المجتمع الختالف

 جنننرا اتجنننرا ات سيمسنننية منظمنننة، فبقننندر منننم تصنننبا هنننذه المنظمنننمت واكا  منننن خنننالل منظمنننمت و 
 2مؤسسنمت سيمسنية ثمبتنة. تتشنكل بملمجتمعنمتأنممطم منن السنلوك الندائ  والمتنواتر والمعتنرف بن  

 لبننم  المؤسسنمت السيمسنية ملعمليمت الت  تهندف إلنى تطنوير أنمنمط مسنتقرة للتفمعنل االجتمنمع ف
 مننن مجتمننع رخننر مننن حيننث المقومننمت والقواعنند التنظيميننة، هننذا االخننتالف الننذ  يعكنن تختلننف 
أن التنظيممت واكجنرا ات متبمينة، ولي  أدل على ذلك من عديدة ثقمفية وقيمية وتمريخية  أبعمدا

؛ والمعقد طبعم المجتمع الصنمع  الكبيرالسيمسية الت  تنمسب المجتمع الزراع  البسيط ال تالئ  
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، طةتوجد أنممط متعددة من التنظيممت واكجرا ات السيمسية الت  قد تالئ  المجتمعمت البسنيكمم 
بعننض األدوار بطريقننة أكثنننر فننملمجتمع الننذ  يمتلننك منظومنننة معينننة مننن المؤسسننمت قننند يمننمر  

وبمثنننل منننم تختلنننف سنننهولة منننن مجتمنننع يخنننر شنننبي  بننن  لكنننن  يمتلنننك مؤسسنننمت سيمسنننية مغنننميرة. 
متنع تأيضنم فن  مندى منم ت اخنتالفيوجد  ، كممواكجرا ات السيمسية من مجتمع رخرالمؤسسمت 

إلننى التنظيمننمت السيمسننية  االنتمنم سننتوى تكوينهننم النظننمم  أيضنم، فننإذا كننمن بن  مننن تفيينند، وفن  م
مجموعنننة معيننننة منننن محصنننورا فننن  نطنننمق جممعنننة محننندودة منننن الطبقنننة العلينننم، تتصنننرف وفنننق 

كلمم وجد اكجرا ات، فيكون بذلك مستوى التفييد محدود؛ ف  حين يتسع هذا المستوى من التفييد 
؛ سننيم ويسننيرون وفننق اكجننرا ات السيمسننية المتعننمرف عليهننممنظمننين سيمعنندد كبيننر مننن السننكمن 

العملينمت التنن  تهندف إلننى تطنوير أنمننمط مسنتقرة للتفمعننل االجتمننمع  صننبا توعلنى هننذا األسنم  
العمليننة التنن  تضننف  علننى   هننوطقننو   ،وعننمدات جممعيننة المرتكننز علننى قواعنند رسننمية وقننوانين

ثبنمت والتقندير، بحينث تنوجهه  فن  النهمينة إلنى التنظيممت واكجرا ات السيمسية قندرا معيننم منن ال
 1.أنممط من السلوك الدائ  والمتواتر والمتعمرف علي 

 التن  مؤسسنمت  علنى التعنرف منن لننم البد الجزائر  السيمس  النظم  طبيعة على للتعرف

 منظمنة مركزينة أسمسنية مؤسسنمت علنى تقنو  اختالفهم على السيمسية فمألنظمة منهم، يتكون

 المؤسنسننمت هنننذه ببعضهم، وعالقتهم واختصمصهم تشكيلهم كيفية يبن الذ  لدستورا بواسطة

 المؤسسنة وهن  بينهنم فيمنم متكمملنة مؤسسنمت ةثالثن إلننى الجزائر  السيمس  النظم  فنن  تقسن 

  .2القضمئية والمؤسسة التنفيذية والمؤسسة التشريعية

 صنننفين، إلننى يصنننفهم الننذ  التقسنني  سنننتبع السيمسنن ؛ النظننم  لمؤسسننمت عرضنننم وفنن 

 وأخنننرى القضنننمئيةا، والمؤسسنننة التنفيذينننة والمؤسسنننة التشنننريعية )المؤسسنننة رسنننمية مؤسسنننمت

 المدن ا. المجتمع السيمسية، )األحزاب رسمية رير
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 إلى وتقس  :الجزائري السياس  للنظام الرسمية المؤسساد .1 1 4

 ،'الدولنة رئني ' علين  طلنقي واحند شنخص يرأسنهم مؤسسنة وهن  :التنفيذيبة المؤسسة * 
 مننن هيمنتنن  أسننلوب ويختلننف الدولننة، فنن  *التنفيذيننة السننلطة لنن  وتكننون مسننمعدي ، بتعيننين يقننو 

ذا قوينة؛ الدولنة رئني  هيمنة تكون وشمول ، مطلق النظم  كمن فإذا رخر؛ نظم   النظنم  كنمن وا 

 شننننب  النظننننم   فننن أمننننم السيمسنننن ، النظنننم  علننننى المهيمننننة هنننن  تنفيذيننننة السنننلطة تكننننون الرئمسننن 

 النظننننم  وفنننن  التنفيذيننننة، السننننلطة مممرسننننة فنننن  الدولننننة رئنننني  مننننع الننننوزرا  فيتشننننمرك الرئمسنننن ،

 تكنون التن  النوزارة إلنى بمممرسنمتهم األنظمنة تلنك دسنمتير تعهند منتخبنم، النرئي  يكون البرلممن 

 البرلممن. أمم  مسؤولة

 أقوى ه  التنفيذية ؤسسةوالم الجزائر ف  السيمس  النظم  محور الجمهورية رئي  يمثل

 ننص حينث والسيمسنية. الدسنتورية وصالحيمت  اختصمصمت ، على بنم  وذلك النظم ، مؤسسمت

 الداخلينة السيمسنة وتسنيير وتوجيههم الحكومة سيمسة تحديد ف  اختصمص  على 1649 دستور

 فن  لن  توأضنيف التشنريعية؛ السنلطة ويمنمر  التنظيمينة، السلطة يممر  كمم للبالد، والخمرجية

 وهنو الحنزب ورئمسنة الجنيش، وقيمدة الوزرا  مجل  كرئمسة جديدة، اختصمصمت 1644دستور

  1السيمس . النظم  قمة ف  يكون وأن‘ الشخصية سلطمت  بتدعي  ل  سما مم

 رئيسنم 'جديند بنن للشنمذل ' العسنكرية المؤسسنة اختيمر وحتى السلطة 'بومدين هوار ' تسل  ومنذ

 2الجزائريننة، السيمسننية الحيننمة فنن  مركزيننم دورا-الجمهوريننة رئنني -األخيننر لهننذا كننمن للجمهوريننة،

 الحينمة فن  مكمنتهنم تعزينز منن مكأنتهنم حقيقينة قنوة الجزائنر فن  التنفيذية المؤسسة أكسب مم وهو

 بنين الفصنل بمبدأ أخد حيث وهممة نوعية نقلة أحدث الذ  1646دستور جم  بينمم .3السيمسية

 عنننن يتننننمزل الجمهورينننة رئننني  جعنننل منننم وهنننو والحنننزب، الدولنننة نبننني الفصنننل وكنننر  السنننلطمت

                                                           
ف  تنفيذ القرارات والقوانين بد ا من رئي  الدولنة حتنى يخنر موظنف فن  السنل   كمم يشتمل مفهو  السلطة التنفيذية كل الموظفين الذين يشمركون *

 المعهودة ل . االختصمصار  للدولة حسب طبيعة اكد
 .12 .سعيد بوشعير: مرجع سبق ذكره، ص -1
 .126-129 نمج  عبد النور: مرجع سبق ذكره، ص ص. -2
 .16 .، ص0212، لبنمن، مركز دراسمت الوحدة العربية، -دراسة قانونية ماارنة-السلطة التنفيذية ا  الدان المغر  العرا فدوى مرابط:  -3
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 كمنم الحكومنة، رئني  إلى الدولة رئي  صالحيمت بعض نقل كمم للحزب، العم  األمين منصب

 التنفيذية. السلطة ثنمئية مبدأ تبنى

 الجمهورينة رئني  منن تتكنون التنفيذية المؤسسة أن القول؛ لنم يمكن سبق مم على وبنم 

 رئي  يختمره  الوزرا  من وعدد األول، الوزير بوصف  الحكومة رئي  من لمتكونةوا وحكومت ،

 الجمهورية.

 التنفيذية السلطة تقو  الت  القوانين سن على تسهر الت  المؤسسة وه  التشريعية: المؤسسة *

 أسمسننننيتين، وظيفتنننين يمننننمر  األخينننر هننننذا ن؛بملبرلمنننم مننننؤخرا وتسنننمى تنفيننننذهم، علنننى بملسنننهر

 ومنمقشنتهم دراسنتهمو  القمنونينة النصنوص بإعنداد يقنو  إذ الرقمبينة؛ والوظيفة التشريعية، الوظيفة

 حصنلت فنإذا عليهنم للتصنويت لتعنرض حولهم، تقرير يعد ث  الحكومة؛ مع مختصة لجمن داخل

 .1تنفيذهم على والسهر ونشرهم كصدارهم الدولة لرئي  أرسلت المطلوبة األرلبية على

 دوره للقمضن  يتنيا قنمنون  نظنم  قينم  النديمقراط  النظنم  شروط أه  من القضمئية: المؤسسة *

2القنمنون؛ إطنمر وفن  بمسنتقالل سلطت  يممر  القمض  كمن إذا االقتصمدية الحريمت حممية ف 
 

 مسنننتقلة مؤسسنننة القضننمئية فملمؤسسنننة ،0224دسننتور منننن 196و 194 المنننمدتين فنن  جنننم  كمننم

 المحمفظننة واحنند ولكننل للجميننع وتضننمن والحريننمت مننعالمجت وتحمنن  القننمنون إطننمر فنن  وتمننمر 

 األسمسية. حقوقه  على

 دور مننن المؤسسننة لهننذه لمننم الرسننمية المؤسسننمت ضننمن أدرجنمهننم وقنند العسننكرية: المؤسسننة *

 إلننى االسننتقالل مننن الجزائننر  السيمسنن  النظننم  مراحننل كننل فنن  القننرارات صنننع فنن  لعبتنن  حمسنن 

ن اليو ،  المؤسسنمت منن كمؤسسنة فرضنهم الجزائنر  الواقنع لكنن لك،كنذ تعتبنر ال نظريم كمنت وا 

 النظنم  قنوة مركنز تكنون أن منن مكنتهنم قنوة منن المؤسسنة لهنذه ولمم السيمس ؛ النظم  ف  الرائدة

 مرهونننم الجزائننر  السيمسنن  القننرار أصننبا لننذلك الدولننة، فنن  السيمسنن  التننوازن ومحننور السيمسنن ،

                                                           
 .49 .سعيد بوشعير: مرجع سبق ذكره، ص -1
القضننمئ ، العنندد  االجتهننمد، مجلننة واالجتهبباددور الااضبب  ابب  المببواد الماليببة واالقتصببادية المنصببوص عليهببا ابب  الدسببتور أبننو العننال يسننر :  -2

 .12 .، ص0224 الرابع، ممر 
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 مننن إال يننت  أن يمكننن ال الننذ  الننرئي  الختيننمر حتننى ذلننك ويصننل العسننكرية، المؤسسننة بموافقننة

 تتجنمذب حينث بملجدلينة؛ تتسن  والرئمسنة الجنيش بنين العالقة كمنت علي  وبنم  1موافقتهم، خالل

 ال الجزائننر  الشننعب  النوطن  الجننيش ألن 2الرئمسننية والمؤسسنة العسننكرية المؤسسننة بنين األدوار
نمنننم النننوطن، عنننن الننندفما فننن  فقنننط دوره ينحصنننر  فننن  والمشنننمركة الثنننورة حممينننة إلنننى موزهيتجننن وا 

 العسننكرية المؤسسننة اكتسننبت كمننم .3الجزائننر اسننتقالل ألجننل ومهمننم كبيننرا دورا أدى فقنند التنميننة،

 بداينة ف  ل  عرضنم كمم الجزائر  السيمس  النظم  تشكل ف  السبب كمن كونهم أيضم القوة هذه

 الفصل. هذا

   الجزائري: اس السي للنظام الرسمية لير المؤسساد .2 1 4 

 الجزائنننر ، السيمسنن  النظننم  انفتننمح فكننمن الحزبيننة التعدديننة مرحلننة الجزائننر دخننول بعنند

 ومختلنننف السيمسنننية كنننمألحزاب السيمسننن ، النشنننمط حينننز المؤسسنننمت منننن العديننند بنننذلك فننندخلت

 الرسمية. رير النظم  مؤسسمت فشكلت المدن ، المجتمع فعمليمت

 األولننى المرحلننة بمننرحلتين، الجزائننر فنن  الحزبيننة التجربننة مننرت السياسببية: األ ببزا  *

 الحيننمة لقيننمدة وحينند كحننزب الننوطن  التحريننر جبهننة حننزب ظهننر أيننن الحزبيننة، بمألحمديننة عرفننت

 أن علنى 09 ممدتن  فن  1649 لعنم  الدسنتور  المشنروا فن  جم  مم وهو الجزائر، ف  السيمسية

 تليهننم التنن  المننمدة وأضننمفت ئننر ،الجزا فنن  الوحينند الطليعننة حننزب هنن  الننوطن  التحريننر  جبهننة

 الننوطن  التحرينر جبهنة  أن علنى نصننت حينث األمنة سيمسنة تحنندد أنهنم علنى06 المنمدة مبمشنرة؛

4والحكومننة . الننوطن  المجلنن  عمننل وتراقننب الدولننة عمننل وتوجنن  األمننة سيمسننة تحنندد
 رميننة إلننى 

 29 فنن  المننؤره 41/46 رقنن  األمننر فنن  والمتمثننل الجمعيننمت بتنظنني  خننمص نننص صنندر 1641

 السيمسن  الطنمبع ذات الجمعينمت  تؤسن  :علنى تننص 09 ممدت  ف  صدر إذ ،1641 ديسمبر

 الجريندة فن  ينشنر لمرسنو  موضنوعم التفسني  يكنون للحزب، العليم السلطمت من مقرر بموجب

                                                           
 .126 .نمج  عبد النور: مرجع سبق ذكره، ص -1
 .140 .ص ،0226، مصر، مركز الدراسمت السيمسية واالستراتيجية، ماراط  ا  دول المغر  العرا الدي منيس : التحولأحمد  -2
 .62 .فدوى مرابط: مرجع سبق ذكره، ص -3
 .06-09، الممدتين 1563دستور  الجزائرية الديمقراطية الشعبية: الجمهورية -4
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 األوضننما لنننف  الطننمبع ذات الجمعيننمت حننل ويخضننع الشننعبية، الديمقراطيننة الجزائريننة الرسننمية

 ذلننك مننن بننملرر  ،1الواحنند الحننزب مبنندأ تكننري  إلننى 1644 دسننتور وتوجنن  هم بتفسيسنن المتعلقننة

 الحننننزب ،االشننننتراك  القننننوى جبهننننة منهننننم: نننننذكر األحمديننننة عهنننند فنننن  سيمسننننية أحننننزاب وجنننندت

 اكسالمية. والحركمت الجزائر، ف  الديمقراطية أجل من الحركة الديمقراط ، االجتممع 

كل هننذا األخيننر نقطننة التحننول الكبيننرة فنن  والننذ  شنن 1646ثنن  جننم  تعننديل الدسننتور لسنننة 
نننص الدسننتور الجدينند وطننرح  20/1646/ 0تشننكيل األحننزاب السيمسننية بننملجزائر، حيننث نشننر فنن 

للمنمقشة الشعبية ولنوحظ فن  ننص هنذا الدسنتور الجديند اكقنرار بحنق إنشنم  جمعينمت ذات طنمبع 
نشم  مجل  إسالم   وقد جم  هذا  2الوطن . دور الجيش على الدفما واقتصمرسيمس  ونقمب  وا 

التعنننديل سنننعيم لتنننفطير التحنننول النننديمقراط  مؤسسنننيم بعننند األزمنننة السيمسنننية التننن  عرفتهنننم الجزائنننر 
 حننق إنشننم  الجمعيننمت ذات الطننمبع السيمسنن   62وتفمعلننت معهننم، وهننو مننم نصننت علينن  المننمدة 

ة والسنننالمة معتننرف بننن  وال يمكنننن التنننذرا بهنننذا الحنننق لضنننرب الحرينننمت السيمسنننية والوحننندة الوطنيننن
حننزب  62وعلينن  ظهننر علننى السننمحة السيمسننية حننوال  3الننبالد وسننيمدة الشننعب.  واسننتغاللالترابيننة 

حنزب فيمننم بعند، صننفت األحننزاب السيمسنية إلننى ثالثنة تيننمرات  42سيمسن  وصنلت لمننم يزيند عننن 
مختلفننة هنن : أحننزاب التيننمر الننوطن  ويضنن  عننددا مننن األحننزاب مننن أهمهننم حننزب التجمننع الننوطن  

مقراط  وحزب جبهة التحرير النوطن ، والتينمر اكسنالم  النذ  يضن  عنددا منن األحنزاب منن الدي
أهمهم يفت  ف  مقندمتهم حركنة مجتمنع السنل   حمن   أو  حمنم   سنمبقم وحركنة النهضنة والجبهنة 

، والتيمر العلممن  ومن األحنزاب التن  يضنمهم، حنزب 1660اكسالمية ل نقمذ الت  ت  حلهم عم  
والتجمنننع منننن أجنننل الثقمفنننة والديمقراطينننة والحركنننة الديمقراطينننة  االشنننتراكيةبهنننة القنننوى العمنننمل، وج

 .4االجتممعية  الحزب الشيوع  سمبقم 

 إسننممعيل المجتمننع المنندن  بفننن :  المؤسسننمت الفتننمح يعننرف عبنند: المجتمببع المببدن * 
 عنن اسنتقالل فنة، فن المختل ميمدينهم ف  تعمل الت  والثقمفية واالجتممعية واالقتصمدية السيمسية

                                                           
 .109 .ص ،0224، 26بمحث، العدد مجلة ال ،2004-1562 التجراة ال زاية ا  الجزائرأحمد سويقمت:  -1
 .54-56 ، ص ص.4444ترجمة: رمز  البيطمر، بيروت، دار الفمراب ، -المأساأل الجزائرية-اإلسيموية السياسيةزهرة بن عرو :  -2
 .640 .أحمد سويقمت: مرجع سبق ذكره، ص -3
 .607 .مرجع سبق ذكره، ص أحمد منيس : -4
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 ، ومنهم...القرار صنع ف  كملمشمركة سيمسية منهم أرراض متعددة أرراض لتحقيق الدولة سلطة
 فن  كمم ثقمفية أرراض ومنهم النقمبة، ألعضم  المصملا االقتصمدية عن كملدفما نقمبية أرراض
 لتحقينق منمع االجت العمنل فن  ل سنهم  اجتممعينة أرنراض ومنهنم والمثقفنين، الكتنمب اتحنمدات
 الوسنيطة الجممعنمت منن مجموعنة أو نظنم  بفنن : المندن  لمجتمنعا 'شنميتر'ينرى بينمنم  1التنمينة .
 :تتمتع والت  ذاتيم المنظمة

 العنمئالت أ  الخمصنة، اكنتنمج ووحندات العممنة السنلطمت كنل عنن نسنب  بمسنتقالل  -
 .والمشروعمت

  .ومصملحهم رربمتهم عن والدفما رللتعبي جممعية أنشطة تخمذإ على قمدرة أنهم كمم - 
 .عم  بشكل الحك  مهم  تول  مسؤولية تقبل أن أو الدولة، أجهزة محل تحل أن إلى تسعى ال - 

  2.االحترا  على تؤكد مدنية، طبيعة ذات سلفم محددة قمعدة ظل ف  العمل تقبل - 
 شنب  أو منظمنة شنبكة  :بفنن  الجزائنر  المندن  المجتمنعينرى محمند العربن  ولند خليفنة و 
 والنرد الحركنة علنى بملقندرة تتمتنع واالجتممعينة والثقمفينة السيمسنية والقينمدات النخنب منن منظمنة
 والمهندسنين والمحممين األطبم  وتض  ،صمخ بوج  واكعال  القرار مراكز على والتفثير السريع

والمعلمنين  والطنالب والمفكنرين واألسنمتذة والضنبمط الصنحمفيين أو والنقنمبيين والمنمضنلين
 التنظيم  همم، الجمنب لمجتمع المدن  ميزتينالقول أن ل مم سبق يمكن لنممن خالل   3وريره  .

  .المدن  بملمفهو  فملمجتمع ارتبطتم ميزتمن وهمم والجمنب االستقالل ،
 جندا، صنعبة انتقملينة مرحلنة التسنعينمت أواخنر ىإل 1644 بين الفترة ف  الجزائر عرفت 
 للحينننمة خمصنننة صنننبغة أعطنننت السننننوات هنننذه للجزائنننر، السنننودا  بملعشنننرية يتسنننم انهنننم لدرجنننة

 أزمنننمت يعنننيش معظمهننن  جعلنننت الجزائنننر ، المجتمنننع أفنننراد كنننل بنننين واالجتممعينننة االقتصنننمدية

 فن  المدن  المجتمع منظممت ظهور ف  سمعدت الظروف هذه ،تمودرج نوعم بينهم فيمم مختلفة
 الجزائنر، فن  المندن  للمجتمنع الحقيقينة االنطالقنة تعنودو  الفتنرة. هنذه خنالل جل  بشكل الجزائر

                                                           
 .96. ص ،2003 الفكر، دار دمشق، ،الف رية وأاعاده المدن  المجتمع :إسممعيل الفتمح عبد الدين وسيف الجنحمف  الحبيب -1

2- Philippe (S.(: Civil society at west, in larry dimond etal(eds), consolidationg the third ware democracies,  

themes and prespectrives, Baltimore, john kins university press, 1997, P. 240. 
 األمنة، دار الجزائنر، ،-الوطنيبة الت ريبر ثورأل استراتيجية هدى على أولية مااراة-الجزائر على المفروضة األزمة خليفنة: ولد العرب  محمد -3

 .176. ، ص 1998
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 لتكننون ،1644أكتننوبر حننوادث إثننر علننى القمننع ضننحميم لحمميننة والجمعيننمت اللجننمن تفسنني  مننع
 اكرهننمب ضننحميم جمعيننمت والمهنيننة، الخيريننة، كملجمعيننمت مختلفننة، لجمعيننمت االنطالقننة بدايننة

 قنننمنون  كإطنننمر االجتمنننمع  الطنننمبع ذات الجمعينننمت قنننمنون وبنننإعالن ،الجمعينننمت منننن وريرهنننم
 اكنسنننمن، حقنننوق مواثينننق كنننل كننندهؤ ت إنسنننمن  كحنننق الجمعينننمت، تكنننوين حنننق لمممرسنننة وشنننرع 

 1660و 1661 سنننت  بنين تفسن  فقند الجمعيننمت، منن كبينر كن  اعتمننمد تسنجيل الجزائنر عرفنت
 ضننيما إن تقننديرنم فنن ' بقولنن : الظننمهرة هننذه بهلننول القننمدر عبنند فسننر وقنند جمعيننة، 696 حننوال 
 السيمسن  العمنل ممرسنوا النذين األشخمص بين السيمس  والصراا المجتمع، ف  األفراد بين الثقة
 أمنننم األحنننزاب، تشنننكيل فنن  ببمنسننن همنننم الواحنند الحنننزب نظنننم  فننن  هننمئوأثنم التحريرينننة الثنننورة قبننل

 يكفن  حينث الجمعينمت، قنمنون ننص يقندهم الت  المفرطة التسهيالت عممل فهو الشكل  الجمنب
 تنظيمنمت أه  أن نذكر أن ويمكن 1جمعية. ليؤسسوا شخصم عشرة خمسة األقل على يجتمع أن

  ف : تمثلت الجزائر ف  المدن  المجتمع

                       / النسنننننننننننننوية المنظمنننننننننننننمت *   / المهنينننننننننننننة بنننننننننننننمتمالنق * والنننننننننننننزراا/ العمنننننننننننننمل تنظيمنننننننننننننمت *

 2.الثقمفية الجمعيمت *     التطوعية/ الجمعيمت *  اكنسمن/ حقوق جمعيمت *

 :الجزائري السياس  النظام وظائف .2 4

 المتمنننميزة واألدوار الوظنننمئف منننن العديننند يمنننمر  االجتممعينننة الننننظ  منننن كغينننره السيمسننن  النظنننم 

 وتننوا النظم  يتلقمهم الت  المطملب وتعدد االجتممعية، الحيمة لتعقد كنتيجة واحد، ين ف  والمتكمملة

لى جهة، من هذا مله يتعرض الت  التحديمت  منن عليهنم يعتمند الت  والمؤسسمت البنى وتنوا تعدد وا 

 والت  ،تتحدد ووظمئف أ  نظم  ف  ظل األهداف والغميمت الت  يسعى لتحقيقهمإذ  3.أخرى جهة

 وكفننم ة ونننوا حجنن  علننىو  النظننم  طننرف مننن المسننطرة األهننداف تحقيننق منندى علننى هننمنجمح يتوقننف

  عليهم. يعتمد الت  والميكمنيزممت والبنى نفس ،  النظم بهم يتحلى الت  القدرات

                                                           
 .56 .، ص6339، الجزائر، دار دحلب، زمة السياسيةواأل  االقتصاديةالجزائر اين األزمة عبد القمدر بهلول:  -1
، كراسنمت التحنول النديمقراط ، جممعنة محمند خيضنر، المجتمع المدن  والت بول البديماراط  اب  الجزائبرعبد الرحمن برقوق وصونيم العيد :  -2

 ، من موقع: 35-36ص.  ، ص4440كلية الحقوق والعلو  السيمسية، ديسمبر 
http://www.univ-biskra.dz/fac/droit/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=58 

اكسنكندرية، دار ، الجنز  األول، -األاعاد المعرايبة والمنهجيبة-التنمية السياسية دراسة ا  علم االجتماض السياس السيد عبد الحلي  الزيمت:  -3
 .011 .، ص4444المعرفة الجممعية، 

http://www.univ-biskra.dz/fac/droit/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=58
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ف النظنم  نأ  ربنط وظمئن  والتنفينذهمم:  التشنريع   للنظم وظيفتين إذ حدد بعض البمحثين 
بعملية صنع القوانين العممة من نمحينة وفن  صننع اللنوائا العممنة التن  يقتضنيهم إعمنمل السيمس  

من علننى نعم لكونهمننم تقومنننيتمن تبنننمن الوظيفتننمن سيمسننننننة أخننرى؛ همتنتلننك القننوانين العممننة مننن نمحينن
 1  على مستوى المجتمع الكلى.نث القيننننردة الت  تستهدف بنة المجنع القرارات العممنصن

 فن  األول؛ تمثنل رئيسنيين منن وظنمئف النظنم  السيمسن بين ننوعين  'موندلجبريل أ'بينمم ميز 
المصنننملا، التعبينننر عننن  السيمسنن ، ثقيننفالتوظننمئف: التنشنننئة و  دةيشنننمل عنن "وظننمئف المنندخالت"

 .السيمس  االتصملتحقيق ، االمصملاالمطملب ) تجميع
ويشنمل وظنمئف: صننع القواعند، تطبينق القواعند، والفصنل فن   "وظنمئف المخرجنمت الثمن  يسمي  

 .المنمزعمت وفق القواعد
  يل : مم الوظمئف هذه وتشمل المدخيد: وظائف -

 إلننى السيمسنن  النظننم  يسننعى الوظيفننة هننذه خننالل مننن :ياسبب التن ببئة والتثايببف الس *

 الثقمفننة مننن منمسننبم قنندرا بإعطمئنن  وذلننك المجتمننع، فنن  مننن  المطلننوب بملنندور للقيننم  الفننرد تفهيننل

       .السمئدة واالجتممعية السيمسية

 للتعبيننر للمننواطنين المجننمل فننتا الوظيفننة بهننذه ألموننند ويعننن  :المصببالط عببن التعايببر *

 اتصننمل وطنرق ووسنمئل قننوات طريننق عنن السيمسن  للجهنمز المختلفننة ومطنملبه  حه مصنمل عنن

 السيمس . الجهمز بيئة مطملب معرفة إلى للوصول

 ألمونند حسنب السيمسن  الجهنمز يقنو  الوظيفنة هنذه فن  :)المصبالط( المطالب  تجميع *

 .جممعية بصورة المواطنين واحتيمجمت مطملبو  مصملا بتجميع

 اتخنننمذ الوظيفنننة هننذه وتعنننن  والمببواطنين: السياسببب  الجهببباز ابببين االتصبببال ت ايبب  *

 نمحيننننة، مننننن المننننواطنين إلننننى السيمسننننية قراراتنننن  كيصننننمل ووسننننمئل طننننرق لعنننندة اكدار  الجهننننمز

يصمل  أخرى. نمحية من السيمس  الجهمز إلى المواطن احتيمجمت وا 

                                                           
 .190 .محمد ط  بدو  وليلى أمين مرس : مرجع سبق ذكره، ص -1
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 وحددهم ألموند ف  وظمئف ثالثة كمم يل : المخرجاد: وظائف -

 صنع القوانين والتشريعمت الت  تقو  عليهم السلطة التشريعية. * عملية 
 * تنفيذ القوانين والتشريعمت من جمنب السلطة التنفيذية. 

نفنذت  * التفكد من أن القوانين والتشريعمت ال تخملف الدستور من نمحية وأن القوانين قند
 1ذه الوظيفة.بعدالة على المواطنين من نمحية أخرى، ويقو  القضم  على ه وطبقت

هنننن  نفنننن  الوظننننمئف السننننمبقة للفصننننل بننننين ملوظننننمئف الننننثالث األخيننننرة فنننن  رأ  جبريننننل ألموننننند ف
ن اكتسبت مسميمت جديدة بهدف تحريرهم  ضنفم  الطنمبع السلطمت، وا  منن طبيعتهنم االسنتمتيكية وا 

تعنننندد الوظننننمئف السيمسننننية بملنسننننبة للبنيننننة أو وأثبتننننت العدينننند مننننن الدراسننننمت أن  ،عليهننننمحركنننن  ال
وجد ف  أرلب الننظ  السيمسنية التمريخينة والمعمصنرة، ومنن أمثلنة ذلنك المؤسسة السيمسية الواحدة 

 تممر  ف  انجلترا من خنالل أكثنر منن بننم  أو مؤسسنة سيمسنيةالوظمئف السبع للنظم  السيمس  
ن كمن ذلك بدرجمت متفموتة؛ وقد أوضا ألموند وبمول ذلك ف  كتمبهمم  أو شب  سيمسية واحدة، وا 

  السيمسية المقمرنة اليو   حيث سجال هذه الظمهرة على النحو التمل :
 

 قليل                                            ش   ال  

 عملية بدرجة                                   متوسطة بدرجة    

 

                                                           
، النظريببة السياسببية المعاصببرأل دراسببة ابب  النمبباذج والنظريبباد التبب  قببدمد لفهببم وت ليببل عببالم السياسببةعننمدل فتحنن  ثمبننت عبنند الحننمفظ:  -1

 .160-161ص ص.  ،0224اكسكندرية، الدار الجممعية، 

 الوظائف السياسية
المؤسسااااات 

 االجتماعية

جماعاااات 

 المصالح

األحاااا ا  

 السياسية
 البرلمان

مجلااااا  

 الوزراء
 المحاكم البيروقراطية

 + + + + + + + + + + + + + + + التنشئة السياسية

 +  + + + + + + + + + + ++ +  + + + + السياسي االتصال

 - + + + + + + + + + + + + التع ير عم المصالح

 - + + + + + + + + + + + + + - تجميع المصالح

 - + + + + + + + + + + + - صنع القواعد

 - + + + + + + + + + - + - تط يق القواعد

 + + + + + - - - - - الفصل في المنازعات

- 

+ + 

+ 

+ + + 

 يوضح الوظائف السبع للنظام السياسي املمارسة يف إجنلرتا ألكثر من مؤسسة سياسية: (:01)جدول رقم 

 األول اجلددد   السياسدددي االجتمدددا  يف دراسدددة السياسدددية التنميدددة الزيـــا   احللـــي  عبـــ  الســـي  *املصددددر:
 .212 .ص ذكره، سبق مرجع ،واملنهجية املعرفية ألبعادا
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 مممرسننة األكثننر السيمسننية الوظننمئف أن نسننتنت  أن يمكننن الجنندول لهننذا بسننيطة بقننرا ةو 

 صنملاالت ووظيفنة السيمسنية، التنشنئة وظيفنة هن  إنجلتنرا فن   وبنمول ألمونند  دراسنة نتمئ  حسب

 حنددهم التن  السنبع السيمسنية المؤسسنمت منن تمنمر  النوظيفتين هنمتين أن والمالحنظ السيمس ،

 منننن عملينننة بدرجنننة الوظيفنننة هنننذه مورسنننت حينننث متفموتنننة، بننندرجمت الدراسنننة هنننذه فننن  البمحثنننمن

 منن الدرجنة وبننف  المؤسسنة، هنذه فن  البيروقراطينة تطبينق خنالل ومن االجتممعية المؤسسمت

 مؤسسننمت مننن مورسننت قنند الوظيفننة هننذه أن ريننر السيمسنن  االتصننمل لوظيفننة كمنننت المممرسننة،

 األحننزاب طننرف مننن السننمبقتين للمؤسسننتين بمكضننمفة مممرسننة نجنندهم حيننث السننمبقة مننن أكثننر

 الوزرا . ومجل  البرلممن السيمسية،

 وظيفننة نجنند أن نجنند البمحثننمن حننددهم كمننم ةطمتوسنن بدرجننة أ  السننمبقة مننن أقننل وبدرجننة  

 السيمسنننننية واألحنننننزاب المصنننننملا جممعنننننمت عنننننند متوسنننننطة بدرجنننننة مممرسنننننة السيمسنننننية التنشنننننئة

 مؤسسنمت منن كمؤسسنة المحمك  فقط نجد االتصمل وظيفة ف  بينمم الوزرا ، ومجل  والبرلممن

 يعننود قنند وذلننك قليلننة بدرجننة السيمسننية التنشننئة تمننمر  مننن الدراسننة هننذه حسننب السيمسنن  النظننم 

 مممرسننة فنن  يظهننر مننم وهننو السيمسننية، للتنشننئة منهننم أكثننر عننمتالمنمز  بننين للفصننل مؤسسننة ألن

 السيمسنننية فملتنشنننئة البيروقراطينننة. واسنننتخدا  السيمسنننية المؤسسننة منننن عملينننة بدرجنننة القيمنننة هننذه

 أدا  فن  المنؤثرة النتنمئ  منن مجموعنة عنهنم يترتنب التن  السيمسن  النظنم  عملينمت إحندى تعتبر

 وتفيينند لنندع  وسننيلة هن  السيمسننية فملتنشننئة الننوظيف  البنينو  المنندخل وحسننب السيمسنن ، النظنم 

 تجننمه المننواطنين لنندى منمسننبة ومعننمرف قنني  خلننق خاللهننم مننن يننت  عمليننة فهنن  السيمسنن ، النظننم 

 نظننم  أ  السننتمرارية ضننرور  عممننل األسمسنن  التفيينند أن افتننراض علننى معننين، سيمسنن  نظننم 

 .1الزمن عبر سيمس 

 عنند عملينة بدرجنة مممرسنة المصنملا عنن تعبينرال وظيفة أن يتضا الجدول هذا وحسب

 األحننزاب عننند متوسننطة بدرجننة مممرسننة بينمننم البيروقراطيننة، اسننتخدا  وفنن  المصننملا جممعننمت

                                                           
 مند بشنير المغيربن ،ح، ترجمة: مصطفى عبند هللا أبنو القمسن  خشني  ومحمند زاهن  مالتن ئة السياسية دراسة ت ليليةريتشمرد داوسن وأخرون:  -1

 .40-49، ص ص. 6335، بنغمز ، منشورات جممعة فمريون ، 44ط 
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 عننننند قليلننننة بدرجننننة مممرسننننة يفننننةظالو  هننننذه نجنننند بينمننننم الننننوزرا ، ومجلنننن  والبرلمننننمن السيمسننننية

 المحمك . عند مممرسة ورير االجتممعية، المؤسسمت

 صننننع ووظيفنننة المصنننملا تجمينننع وظيفنننة منننن كنننل أن الجننندول هنننذا منننن مأيضننن ونسنننتنت  

 النظنننم  مؤسسنننمت طنننرف منننن ةسنننالمممر  درجنننمت فننن  متقمربنننة القواعننند تطبينننق ووظيفنننة القواعننند

 ومجلنن  البرلمننمن طنرف مننن عملينة بدرجننة مممرسنة الننثالث الوظنمئف هننذه نجند حيننث السيمسن ،

 وظيفنننة أيضنننم تمنننمر  التننن  السيمسنننية اباألحنننز  مؤسسنننة إلنننى بمكضنننمفة ،والبيروقراطينننة النننوزرا 

 تممر  المؤسسة هذه نجد حيث الثالثة، الوظمئف من ريرهم عن عملية بدرجة المصملا تجميع

 كمننم ،المؤسسننة هننذه عننند مممرسننة ريننر القواعنند تطبيننق بينمننم قليلننة بدرجننة القواعنند صنننع وظيفننة

 .المحمك  وكذلك معيةاالجتم المؤسسمت عند مممرسة رير أيضم الثالثة الوظمئف هذه نجد

 كننننل طننننرف مننننن مممرسننننة ريننننر فهنننن  البمحثننننمن تصنننننيف حسننننب األخيننننرة الوظيفننننة أمننننم 
 متوسطة، بدرجة البيروقراطية ف  عدا مم الدراسة هذه ف  المطروحة السيمس  النظم  تمؤسسم

 هن  للمحنمك  األسمسنية الوظيفة أن أسم  على منطقية نتيجة وه  المحمك ، ف  عملية وبدرجة
 حسب السيمس  النظم  وظمئف نلخص لنم يمكن كمم نهمئ . بشكل فيهم والفصل نزاعمتال فض
 النظنم  بهنم يعمنل التن  الطريقنة فين  لخص والذ  التمل  التخطيط  الرس  ف  مهنم نصر محمد
 يل : كمم

 

 
 .200، مرجع س ق ذكره، ص مهنم نصر محمد*المصدر: 

 يوضط الطرياة الت  يعمل اها النظام السياس (: 29  ل رقم )
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 خننالل منن الجزائنر  السيمسنن  النظنم  وظنمئف نعننرض أن العنصنر هنذا خننالل منن سننحمول

 يل : كمم رهمودسمتي مواثيقهم

  :1563دستور ظل ا  الجزائري السياس  النظام وظائف .1 2 4

 فنن  إليهننم وأشننمر للدولننة، صننريحم وشننعمرا مننذهبم االشننتراكية مننن الجزائننر  الدسننتور اتخننذ

 منننمح  توجنن  الشننعبية الديمقراطيننة الجزائريننة الجمهوريننة  فمضننت مقدمتنن  فنن  الدسننتور صننلب

 الجزائرينة للثنورة القنوم  المجلن  أقنره النذ  للميثنمق منهم فم و  البالد، تشييد طريق إلى نشمطهم

 النننذ  الشنننعب طننرف منننن للسنننلطة الفعليننة والمممرسنننة االشنننتراكية للمبننمدا وطبقنننم طنننرابل ، فنن 

 رقنن  المننمدة فنن  حنندد كمننم  1الثوريون . والمثقفون الكمدحة، والجممهير الفالحون، طليعت  يشكل

االسنتقالل  صنيمنة - وهن : الشنعبية الديمقراطينة لجزائرينةا للجمهورينة األسمسية األهداف (12)
مممرسنة السنلطة منن طنرف الشنعب النذ   - /الوطن  وسالمة األراض  الوطنية والوحدة الوطنية

تشنييد ديمقراطينة اشنتراكية، ومقمومنة اسنتغالل  -/ يؤلف طليعت  فالحون وعممل ومثقفون ثورينون
 /ومجمنينة التعلني  وتصنفية جمينع بقمينم االسنتعممر عملال اكنسمن ف  جميع أشكمل ، وضممن حق

مقمومننة كننل نننوا مننن التمييننز وخمصننة التمييننز  -/ النندفما عننن الحريننة واحتننرا  كرامننة اكنسننمن -
استنكمر التعذيب وكل مسم  حس   أو معنو  بكيمن  -/ السال  ف  العمل  -/ العنصر  والدين 

إذ جنم   االشنتراك جزائنر منع تفكيندهم اتبنما الننه  فقند بيننت ثوابنت ال (00)أمم المنمدة  2اكنسمن.
فيهننم:  ال يجننوز أل  كننمن أن يسننتعمل الحقننوق والحريننمت السننملفة الننذكر فنن  المسننم  بمسننتقالل 
األمننننة وسننننالمة األراضنننن  الوطنيننننة والوحننننننندة الوطنينننننننة ومؤسسننننمت الجمهوريننننة ومطننننمما الشننننعب 

 3.االشتراكية، ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطن  

عبننمرة عننن برنننمم   1649دسننتورفنن  عدينند التحلننيالت التنن  أجراهننم محللننون سيمسننيون أكنندوا أن 
، فحنننمول أن يكنننر  هنننذه الخلفينننة االشنننتراكيةولننني  دسنننتور قنننمنون، فهنننو مشنننحون بمألينننديولوجيم 

هيئننمت ومؤسسننمت الدولننة وبملتننمل  فننإن الدولننة دولننة متدخلننة ذات دور  األيديولوجيننة علننى سننمئر

                                                           
 .20. ، الجزائر، ص1563ساتمار  10دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:  -1
 .40 .ص نف  المرجع، الجزائرية الديمقراطية الشعبية: الجمهورية -2
  .40. ص :المرجعنف   -3
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 وفنن  توزيننع تعتننرف الجمهوريننة بحننق كننل فننرد فنن  حيننمة الئقننة  (:14)لهننم فنن  المننمدة إيجننمب  كقو 
 التعلنني  إجبننمر ، والثقمفننة فنن  متنننمول الجميننع بنندون  (:14)عننمدل للنندخل القننوم  . وفنن  المننمدة 

  تمييز إال مم كمن نمشئم عن استعدادات كل فرد وحمجيمت الجممعة .
دون  االشننتراك الفكننر  انتهجننتفنن  هننذه المرحلننة فنن  األخيننر يمكننن لنننم القننول أن الجزائننر  

مننن ، فننملحقوق األسمسننية المعتننرف بهننم لكننل مننواطن بملجمهوريننة تمكننن  مننن المسننمهمة  االنتقننمص
بطريقننة كمملننة وفعملننة فنن  مهمننة تشننييد الننبالد وهنن  تمكننن  مننن تحقيقنن  لذاتنن  بصننورة منسننجمة فنن  

 1وفقم لمم جم  ف  مقدمة الدستور. الشعب، واختيمراتنطمق المجموعة طبقم لمصملا البالد 
   :1576 دستور ظل ا  الجزائري السياس  النظام وظائف .2 2 4

النوطن  أو  قالميثنممجمال واسعم، سوا  ف   االشتراكيةجعل التنظي  الدستور  لهذه الفترة 
 مراالختين، فن  الدسنتور كنمن االشنتراكيةصلب الدستور ذات  فتحدث الميثنمق عنن اكسنال  والثنورة 

)المننمدة  أن يمسننهم الدسننتورمننن الثوابننت التنن  ال يجننوز وال يمكننن أل  مشننروا لتعننديل  االشننتراك 
 م : والت  نصت على: >ال يمكن أل  مشروا لتعديل الدستور أن ي (160

ريننمت األسمسننية ل نسننمن بملح/  االشننتراك  / بمالختيننمر الدولننة / بنندين بملصننفة الجمهوريننة للحكنن 
بسننننالمة التننننراب /  لتصننننويت عننننن طريننننق االقتننننراا العننننم  المبمشننننر والسننننر بمبنننندأ ا/  والمننننواطن
 الوطن <. 

فننننن  الفصننننل الثنننننمن  المعننننننون بنننننننن:  االشنننننتراكيةالفلسنننننفة  مهننننم  الدسنننننتوركمننننم أبنننننرز هنننننذا  
ه  تعمينق لثنورة الفنمتا  االشتراكية اعتبر، حيث (06)إلى  (12)المواد من  اشتمل ، االشتراكية 

طقيننة لهننم، وتحنندد الثننورة االشننتراكية خطننوط عملهننم األسمسننية للتعجيننل ، ونتيجننة من1606نننوفمبر
بترقيننة اكنسننمن إلننى مسننتوى مننن العننيش يننتال   وظننروف الحيننمة العصننرية، وتمكننين الجزائننر مننن 

، كمننم اعتبننرت (11)إرسننم  قمعنندة اجتممعيننة اقتصمديننننة متحننررة مننننن االسننتغالل والتخلننف المننمدة 
طبيعنة الملكينة  (14)لى أشكمل الملكية االجتممعينة، وحنددت المنمدة ملكية الدولة أع (19)الممدة 

الفردية: )الملكية الفردينة ذات االسنتعممل الشخصن  أو العنمئل  مضنمونة. الملكينة الخمصنة رينر 
                                                           

، -النظرينننننة العممنننننة للدولنننننة-   األولالقسننننن ،-دراسبببببة ماارنبببببة-الوسبببببيط اببببب  البببببنظم السياسبببببية والابببببانون الدسبببببتوريفنننننوز  أوصنننننديق:  -1
 .946 .، ص4444، دار الكتمب الحديث، الكويت
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االستغاللية، كمم يعرفهم القمنون، جز  ال يتجزأ من التنظي  االجتممع  الجديد. الملكية الخمصنة، 
االقتصننننمد ، يجننننب أن تسننننمه  فنننن  تنميننننة الننننبالد وأن تكننننون ذات منفعننننة ال سننننيمم فنننن  المينننندان 

كمننننم أدرج فنننن  هننننذا  1اجتممعيننننة. وهنننن  مضننننمونة فنننن  إطننننمر القننننمنون. حنننننق اكرث منضنمنننننونا.
على أن يمنا كل فرد نصنيب  منن الندخل  االشتراكيةالدستور، توزيع الدخل القوم ، حيث تجر  

>يرتكز المجتمع على العمنل، وينبنذ التطفنل  (:06)مدة القوم  وفقم لعمل  وظروف  وهو أكدت  الم
نبذا جذريم، ويحكم  المبدأ االشتراك  القمئل:  من كنل حسنب مقدرتن  ولكنل حسنب عملن  . العمنل 
شرط أسمس  لتنمينة النبالد، وهنو المصندر النذ  يضنمن بن  المنواطن وسنمئل عيشن . ينت  توظينف 

ختينننننمر العممنننننل، وبننننننم  علنننننى قدراتننننن  والمجتمنننننع، وطبقنننننم ال االقتصنننننمد متطلبنننننمتالعمنننننل حسنننننب 
ف  قمئمة الحقنوق والواجبنمت التن  أقرهنم الدسنتور الجزائنر   االشتراكيةكمم ظهر أثر  ومؤهالت <.

للمواطنين، حيث عنون الفصل الرابع منن الدسنتور بعننوان  الحرينمت األسمسنية وحقنوق المنواطن  
 ا وه  على التوال : 49لى إ 96من المواد ) اشتملتهمعلى قمئمة مفصلة لتلك الحقوق 

حرمنة المسنكن /  ا66حرمة حيمة األفنراد )المنمدة /  ا60إلى  96)من الممدة  المسمواة بين األفراد
/  ا06الفكر  والفن  والعلمن  )المنمدة  راالبتكمحرية /  ا09الممدة حرية المعتقد )/  ا02)الممدة 

حرية التنقل )المنمدة /  ا04معيمت )الممدة حرية إبقم  الج / ا00حرية التعبير واالجتمما )الممدة 
 ا.06حق الترشيا واالنتخمب )الممدة /  ا04

 أمم الحقوق والحريمت ذات الطمبع االشتراك  أو االجتممع  تبدأ من المواد التملية:
ا، ومننن المفمرقننمت وجننود حننق اكضننراب معتننرف بنن  إال فنن  40إلننى 06حننق العمننل )المننواد مننن
 ا46حممية الشنيخوخة والطفولنة )المنمدة /  ا49حق ف  الراحة )الممدة ال/ نطمق القطما الخمص 

الحق ف  الرعمية الصحية )الممدة /  ا66)الممدة  الحق ف  التعلي /  ا40حممية األسرة )الممدة / 
 ا.42حممية الالجئين السيمسيين )الممدة /  ا44حممية أموال األجمنب )الممدة /  ا44

بل تعتبنره معينمرا  االشتراك ا الجزائر  بممدة مميزة تكر  هذا التوج  المشر  داانفر إلى جمنب هذا 
ا أنننن : >يحننندد القنننمنون شنننروط 49لمممرسنننة، هنننذه الحقنننوق فيقنننول المشنننرا الجزائنننر  فننن  المنننمدة )

إسنننقمط الحقنننوق والحرينننمت األسمسنننية لكنننل منننن يسنننتعملهم قصننند المسنننم  بملدسنننتور أو بملمصنننملا 

                                                           
 .449-449ص ص.  نف  المرجع، فوز  أوصديق: -1
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بوحنندة الشننعب والتننراب الننوطن ، أو بننمألمن الننداخل  والخننمرج  الرئيسننية للمجموعننة الوطنيننة، أو 
 للدولة، أو بملثورة االشتراكية<.

المننمدة )فنن  الفصننل الخننمم  واجبننمت المننواطن مننن  درجأخيننرا فننإن المشننرا الجزائننر  قنند أ 
كقولن :  االشنتراكيةفيهنم عبنمرات تنوح  بتكنري  األينديولوجيم  اسنتعملحينث  (،41إلى الممدة  46
لقنننمنون شنننروط إسنننقمط الحقنننوق والحرينننمت األسمسنننية لكنننل منننن يسنننتعملهم قصننند المسنننم  يحننندد ا>

بملدسننننتور أو بملمصننننملا الرئيسننننية للمجموعننننة الوطنيننننة، أو بوحنننندة الشننننعب والتننننراب الننننوطن ، أو 
علنى المنرأة أن تشنمرك كممننل >أو قولن :  <االشنتراكيةبمألمن الداخل  الخمرج  للدولة، أو بنملثورة 

  1.<لتشيينند االشتراك  والتنمية الوطنيةالمشنمركة ف  ا
  :1515 دستور ظل ا  الجزائري السياس  النظام وظائف .3 2 4

 ذلنننك منننن بنننملرر  برننننمم ، دسنننتور ولننني  قنننمنون دسنننتور أنننن  فبراينننر دسنننتور عنننن عنننرف

 يخلو ال بل واالقتصمدية، االجتممعية الخدممت بعض عن يتخلى ل  الجزائر  السيمس  فملنظم 

 وعمليننة حيمتنن . مراحننل مختلننف فنن  للمننواطن االجتممعيننة الحقننوق مننن مفصننلة قمئمننة ذكننر مننن

 جزائننننر فنننن  وبننننمألخص للدولننننة االقتصننننمدية المقنننندرة علننننى يتوقننننف الدسننننتور فنننن  جننننم  مننننم تنفيننننذ

 جعننل مننم وهننو ،<اقتصننمد  تضننخ  مديونيننة،> الجوانننب متعننددة أزمننمت عرفننت فقنند الثممنينننمت،

 االجتممعينننة الثوابنننت منننن الكثينننر عنننن وتراجنننع مهممننن  منننن العديننند عنننن يتخلنننى السيمسننن  النظنننم 

 إلغنم  األسمسنية، المنواد بعنض عنن الندع  ورفع االجتممع ، بملبنم  التكفل كعد > واالقتصمدية

 المنمدة وضعتهم الت  دستوريم المحددة الواجبمت أمم ،<التربية منظومة وتراجع الصحة، مجمنية

 وتكننون مضننمونة، والنننمواطن اكنسننمن وحقننوق ةاألسمسنني النننحريمت> علننى: نصننت والتنن  (91)

 كننن  جينننل إلنننى جينننل منننن ينقلنننوه أن واجنننبه  والننننجزائريمت، الننننجزائريين جمينننع بنننين مشنننتركم تراثنننم

 تسنتهدف الدولة مؤسسمت بفن نصت الممدة هذه حرمت <، انتهمك وعد  سالمت ، على ينحمفظوا

 اكنسنمن شخصنية تفنتا تعنوق التن  متالعقبن بإزالنة والواجبنمت الحقوق ف  المواطنين كل مسمواة

 ومنننن والثقمفينننة؛ واالجتممعينننة واالقتصنننمدية السيمسنننية الحينننمة فننن  الجمينننع مشنننمركة دون وتحنننول
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 المدنينة بنملحقوق اهنت  فيهم وجد الت  الظروف وبرر  46 دستور أن نجد الممدة هذه نص خالل

 والنننننمواطن اكنسننننمن وحقننننوق األسمسننننية النننننحريمت> أن: (91) المننننمدة فنننن  كنصنننن  والسيمسننننية،

 جينل منن ينقلنوه أن واجنبه  والننجزائريمت، الننجزائريين جمينع بنين مشنتركم تراثنم وتكون مضمونة،

 :(90) المننمدة أيضننم أكدتنن  ومننم <حرمتنن  انتهننمك وعنند  سننالمت ، علننى ينننحمفظوا كنن  جيننل إلننى
 الفردينة يمتالننحر  وعنن ل نسنمن األسمسنية الننحقوق عنن الننجمعية طريق عن أو الفرد  الدفما>

 الننجمعيمت إنشنم  حنق> (:62)المنمدة فن  الحزبينة التعددينة كنر  كمنم ،<مضنمونة والنجممعية،

 األسمسنننية، الننننحريمت لضنننرب الننننحق بهنننذا التننذرا يننننمكن وال ،بننن  معتنننرف السيمسننن  الطننمبع ذات

  .1<الشعب وسيمدة البالد، واستقالل الترابية، والسالمة الوطنية، والوحدة

 يمكنن السنمبقة؛ الدسنمتير ظنل فن  الجزائر  السيمس  النظم  وظمئف أه  معرضن مم بعد 

 وظمئفنن  عننن مختلفننة أصننبحت الحننديث، الجزائننر  السيمسنن  النظننم  وظننمئف أن نسننتنت ، أن لنننم

 تننم ، بشنكل الفنرد  بملمنذهب تفخنذ لن  أنهنم كمننم ،االشنتراكية منن والمنبثقنة السنمبقة لصنورت  وفقنم

 بنننملقي  واحتفمظهنننم الشنننؤون، بعنننض فننن  الدولنننة تننندخل طرينننق عنننن االجتمنننمع  بملمنننذهب وأخنننذ

 والتفكيننننر العقينننندة وحريننننة الفرديننننة، والملكيننننة األسننننرة، كملنننندين، ،عليهننننم المتعننننمرف االجتممعيننننة

 بننفن للدولننة يسننما كمننم الجدينند، الجزائننر  المجتمننع وحمجننمت يتفننق بمننم القنني  هننذه كننل وتطننوير

 أو البطملننة ومكمفحننة االجتممعيننة العدالننة إقراركنن األهننداف، تلننك لتحقيننق الننالز  بملقنندر تتنندخل

 المصيرية. األرراض من ذلك رير

ن الجزائر  الدستور أن كمم   تخل ل  نصوص  فإن لالشتراكية صريا بشكل يشر ل  وا 

 الحقوق ببعض الدستور فتكفل القبيل، هذا من للمواطنين الخدممت بعض ذكر من

 (00) الممدة ف  جم  كمم والعمل والنظمفة األمنو  الحممية ف  الحق كفملة مثل االجتممعية،

 النحق العمل أثنم  ف  القمنون يضمن العمل. ف  النحق النمواطنين لكل> على: نصت والت 

 .<منممرست  كيفيمت القمنون وينحدد مضمون، الراحة ف  النحق والنظمفة، واألمن، النحممية، ف 

                                                           
 .024-020ص ص.  نف  المرجع، فوز  أوصديق: -1
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 الممدة ضمنت كمم بمكضمفة، المجتمع، ادأفر  كل المجمن  التعلي  (02) الممدة ضمنت كمم

 تضمن قد الجزائر  الدستور أيضم ونجد هذا للنمواطنين. حق واعتبرتهم الصحية الرعمية (01)

 الت  (26) الممدة ذلك ومن االشتراكية الدسمتير ف  إال العمدة ف  توجد ال الت  األحكم  بعض

 والنجهوية، قطمعية،اك لنمنممرسمت - :يفت  بنمم تقو  أن للنمؤسسمت ينجوز ال على نصت

 ثورة وقين  اكسالم  للنخلق النمخملف السلوك/ والتبعية االستغالل عالقمت إقممة / والنمحسوبية

 التنظين  مبمدا على الدولة تقو > تقول: والت  (16) الممدة نص ف  أيضم ونجده نوفمبر.

 1.<االجتنممعية والعدالة الدينمقراط 

  :2001و 1556 دستور ظل ا  الجزائري السياس  نظامال وظائف .4 2 4

 لنن  تقنيننمت أقننر حيننث ،1646دسننتور رسننم  الننذ  التوجنن  تنندع  1664 دسننتور بصنندور

 النديمقراط  التوجي  تفكيد ف  أرسمهم الت  المبمدا أه  ومن السمبقة الدسمتير ف   موجودة تكن

 بننندل السيمسنننية األحنننزاب مصنننطلا بمسنننتخدا  دسنننتوريم مسنننتقر كمبننندأ للتعددينننة تعميقننن  للنظنننم ؛

 العضننننوية، والقننننوانين اكدارة مسننننت جدينننندة مفننننمهي  كننننذلك السيمسنننن ، الطننننمبع ذات الجمعيننننمت

 منن يتكنون كنمن النذ  البرلمنمن صنيمرة فن  تعنديل اجنرى كمم السلطمت، بين الكبرى والتوازنمت

 جلنن وم الننوطن  الشننعب  المجلنن -رننرفتين مننن يتكننون أصننبا 1646 دسننتور فنن  واحنندة ررفننة

 10فنن  .2بعهنندتين الجمهوريننة رئنني  عهنندة منندة لتحديننده بمكضننمفة ،1664 دسننتور فنن  -األمننة

 علننى عرضنن  دون الدسننتور بتعننديل الجمهوريننة رئنني  طننرف مننن المبننمدرة جننم ت 0224نننوفمبر

 السنمبق للدسنتور جزئن  تعنديل في  ت  حيث ،3الدستور من 144 للممدة طبقم الشعب ، االستفتم 

 صنالحيمت تتعندى واسنعة صنالحيمت الجمهورينة رئي  إعطم  وت  العهدات عدد تحدد ل  حيث

 4بمألوامر. التشريع مجمل ف  البرلممن وتجموز التنفيذ ، الجهمز صالحيمت إلى الرئمسة

                                                           
 .947-946ص ص. نف  المرجع،  فوز  أوصديق: -1
، كراسننمت الندخول الننديمقراط  فنن  اط  ابب  الجزائببراإلصببي اد الدسببتورية والاانونيببة وأثرهببا علببى  ر ببة الت ببول الببديمار عبند الجليننل مفتنمح:  -2

 . 73. ص، 3002، ديسمبر 00-00بسكرة،  جممعة محمد خيضر الجزائر، الجزائر، كلية الحقوق والعلو  السيمسية،

 .9 ، ص.0224، دون بلد، دار بلقي ، 4445، يخر تعديل اه نوفمبر دستور الجمهورية الجزائرية الديماراطية ال عايةمولود ديدان:  -3
 .72-73 عبد الجليل مفتمح: مرجع سبق ذكره، ص ص. -4



                                                       لثاينالفصل ا النظام السياسي اجلـــــــزائـــــــري
 

 
124 

 :السياس  النظام أزماد .5

 تشنننمرلز  ننننذكر منهنننم الخصنننمئص التننن  ذكرهنننم ،مجمنننوا الخصنننمئص حننندد لوجنننود األزمنننة
* الوقنننت المحننندود / أو  الدولنننة  ديننند األهنننداف الرئيسنننية لصننننما القنننرارحت *يلننن : كمنننم   نهيرمنننم

  1.مفمجفة صنما القرار بملحدث / *الممكن لصنمعة القرار قبل أن يحدث تغيير ف  الوضع

مجموعنة منن  دول العنمل  ة السيمسنية لبنمق الجزائر  كغيره منن األنظمن عرف النظم  السيمس 
 تفمعلنت األبعنمدالمتعنددة  ين منن األزمنمتتنزمأل سنة سننعرضوتممشنيم منع أهنداف الدرا األزمنمت،

 نوردهم كمم يل : للمجتمع الجزائر  الداخل  المحيطف   ضغطم لتشكل
 :الجزائري السياس  النظام ا  ال رعية أزمة .1 5

 أزمننة الشننرعية فنن  النظننم  السيمسنن  الجزائننر  جننذورهم متفصننلة منننذ بنندايمت تشننكل نظننم  
فن   وذلنك ألن أخنذ زمنم  السنلطة ؛ة قبل االستقالل وف  الجزائنر المسنتقلةسيمس  للحكومة المؤقت

الجزائننر تميننز منننذ البدايننة بطمبعنن  العنيننف والننذ  ارتننبط أسمسننم بقننوة النخبننة العسننكرية، إذ أطننيا 
بملقوة العسكرية واعتلى بن بلنة  -كتنظي  سيمس –بملحكومة المؤقتة الت  قمدت مفموضمت إيفيمن 

، فنن  هننذه المرحلننة 2الجننيش لنن  بننرر  مقمومننة بعننض قيننمدات جننيش الواليننمتالسننلطة بفضننل دعنن  
ظهرت أولوية الجهمز التنفيذ  وعلى رأس  رئي  الجمهورية كسنلطة علينم علنى حسنمب المؤسسنة 

منن  1640جوان  00التشريعية كواقع مبمشر بعد االستقالل، إذ بعد إنشم  المكتب السيمس  ف  
ة موازيننة للحكومننة المؤقتننة والتن  عننمدت إلينن  مشننروعية تسننيير طنرف قيننمدة األركننمن العممننة كسنلط
تننولى هننذا المكتننب تعيننين أعضننم  الجمعيننة التفسيسننية  ،1640شننؤون الننبالد بعنند أحننداث صننمئفة 

 02)البرلمننمنا وعلننى أسننم  القمئمننة المقترحننة تنن  تنظنني  انتخمبننمت صننمدق عليهننم الشننعب بتننمريخ 
كومة، فقد استفمدت الجزائر بعد االسنتقالل منن اكرث تفكد تبعية هؤال  النواب للح 1640سبتمبر

التننمريخ  لجبهننة التحريننر الننوطن  فمعتمنند هننذا اكرث علننى مننر أنظمننة الحكنن  المتعمقبننة مننن سنننة 
إلننى مننم بعنند االنفتننمح السيمسنن  كفسننم  لمشننروعية الحكنن  انطالقننم مننن األحقيننة التمريخيننة  1640

                                                           
 .01 .، ص2007 الجزائر، منشورات خير جلي ، ،-دراسة وت ليل-النزاعاد الدولية :حسين قمدر  -1
 .69، ص. 0220، بيروت، مركز دراسمت الوحدة العربية، مستاال الديماراطية ا  الجزائررون: خسممعيل قيرة ويإ -2
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يشننمل كننممو' اسننتنمد ة الدولننة ومؤسسننمتهم، ويبننرر 'موالثوريننة التنن  تؤهلنن  للمحمفظننة علننى اسننتمراري
إلننى الحننزب الحمكمننة إلننى الحننزب كفسننم  للمشننروعية كوننن  يرمننز إلننى الوحنندة،  النخننب الحمكمننة

لنننى عننند  وجنننود تنمقضنننمت وانقسنننمممت داخنننل المجتمنننع، فجبهنننة التحرينننر النننوطن  تجسننند ذاكنننرة  وا 
شعب وكل هذه المعميير كفيلنة بنفن الممض  وتمريخ الكفمح المسلا وتستقطب طموحمت وأممن  ال

 1تضمن الوال  داخل أ  تنظي  اجتممع .

فننن  الجزائنننر لنن  تسنننتند فقنننط علننى القننني  النمبعنننة منننن   ريننر أن مشنننروعية النظنننم  السيمسنن 
 النرئي  لحنمو  1965جوان 19بملموازات مع ذلك وبعد أحداث و اكرث التمريخ  للكفمح المسلا، 

 علنى حنرص  حكمن فترة وف ،  الثورية الشرعية بمسترجما نقالباال تبرير "بومدين هورا الراحل 
 والتكننوقراطيين الجنيش بنين تن  التحنملف وهكنذا الحنزب، علنى واألولوينة السنيطرة لن  تبقنى أن

 الوضنعية منن سنريعة للخنروج بتنمينة والقينم  متيننة أسن  علنى الدولنة لبننم  األولوينة وأعطينت
 لن  أعطينت النذ  للحنزب اكينديولوج  الضعف على النظر بغض وذلك واالجتممعية االقتصمدية

 الننرئي  هننوار  بومنندين علننى إرسننم  أسنن  للمشننروعية انطالقننم مننن فبننذلك عمننل 2.ثمنويننة مرتبننة
 حملنة التنفمي  الواسنعة سنمحت للجزائنر منن خنالل المؤسسنمت بندأت 1644اكنجمزات، ففن  سننة 

 متهم الصنمعية البنكية، وعلى أسم  هذهوالطمقوية، وكذا نشمط الوطنية بمراقبة مواردهم المنجمية
سيمسة طموحة من خالل المخططمت التنموية انطالقم من سنة  القمعدة شرعت الدولة ف  مبمشرة

حنمول النرئي  هنوار  بومندين إعطنم  بعند واقعن  لعندد واسنع  فمنطلقم من هذه اكجنرا ات ،1644
يملية وبنم  قمعدة صنمعية وتحقيق مثل منمهضة اكمبر  من المحمور المؤسسة للخطمبمت الثورية،

المشنننمركة السيمسنننية القنننمئ  علنننى التعبئنننة الجممهرينننة  االسنننتقالل االقتصنننمد  وريرهنننم، فكنننمن نمنننط
  .أسم  يخر لبنم  مشروعيت 

وقننند رأى 'ميشنننمل كنننممو' أن اسنننتنمد الدولنننة إلنننى المشنننروعية التمريخينننة هنننو نتنننمج أزمنننة شنننرعية    
إلننى التنمقضننمت الداخليننة التنن  كمنننت تعرفهننم جبهننة التحريننر مسننتهم بعنند االسننتقالل وذلننك راجننع 

 النظنم  لتبلنور تمريخينة خلفينة -الوطن  )كمم عرضنم ل  بنوا من التفصيل ف  بداية هذا الفصنل

                                                           
  .04-00ص ص.  ،مرجع س ق ذكرهمل: فمضل أم -1
 .077ناجي ع د النور: مرجع س ق ذكره، ص. -2
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 شنكل أ  احتنوا  منن القنمئ  السيمسن  النظنم  تمكنن ذلنك منن الرر  وعلى ا،-الجزائر  السيمس 

 ضنننبط منننن تمكنننن كمنننم أخنننرى، جهنننة منننن لطةالسننن وشخصننننة جهنننة، منننن المعمرضنننة أشنننكمل منننن

 االقتصنمد  الرفنمه بحكن  وذلنك االجتمنمع  والسنل  االسنتقرار منن حند وضنممن السيمسن  المجنمل

 الثممنينننمت منننذ لكننن النننفط، أسننعمر ارتفننما عننن والنننمج  الفتننرة تلننك خننالل الجزائننر عرفتنن  الننذ 

 للمنوارد المتزايند الشا ببسب االجتممع  السل  تمويل مواصلة الحكومة على الصعب من صمر

 عجنننز وكنننذا األمريكننن ، الننندوالر وقيمنننة المحروقنننمت أسنننعمر لكنننل المتنننزامن التننندهور إثنننر المملينننة

 المنطننننق عننننن المتواصننننل وابتعمدهننننم التسننننيير سننننو  بسننننبب العموميننننة االقتصننننمدية المؤسسننننمت

 العمنل، منمصنب منن ممكنن قندر أكبنر تنوفير السنيمم االجتممعينة االعتبنمرات لفمئندة االقتصمد 

 اطمرتن  بنين الداخلينة الصنراعمت ونشنوب النوطن  التحرينر جبهنة حنزب شنرعية ينمرنها ظنلوف  
 واكقليمينة الداخلينة األوضنما تطنورات ظنل فن  والنظنم  للحنزب الشنعبية المكمننة وتندهور وقيمدات 
، إذ شننننكل ضننننعف األدا  االقتصننننمد  للجزائننننر أحنننند األسننننبمب التنننن  أدت إلننننى ظهننننور والدوليننننة
السمئدة ف  أوسمط الشعب، هذه االحتجمجنمت  جمت ف  المجتمع كتعبير عن حملة التذمراالحتجم

 بنذلك معبرة العلن إلى ظهرت أن إلىللدولة  زادت حدتهم مع استمرار تدهور الوضع االقتصمد 

 من: أسمسم نمبعة للدولة حمدة شرعية أزمة عن

 السيمسية. لعمليةا تنظي  ألجل قنوات خلق على قمدر فعمل مؤسسمت  بنم  ريمب -
 بوعوده . الوفم  ف  الحكم  وفشل للحك ، كفسم  التمريخية المرجعية رفض بداية -

 أسمسيين: شكلين ف  الجزائر ف  الشرعية أزمة تجسدت حيث

 والذ  ،1642 سنة األممزيغ  بملربيع يسمى فيمم ذروتهم لتبل  بملثقمفة المتعلقة المطملب -

 الوطنيننة، الثقمفننة فنن  أسمسنن  لعنصننر التعبيننر فرصننة تمحننةإ بضننرورة أنصننمره خاللنن  مننن طملننب

 جمننننب إلنننى االسنننتقالل، مننننذ الدولنننة قبنننل منننن المعتمننندة اللغوينننة السيمسنننة فشنننل خاللننن  منننن تبنننين

 للحينمة الصنمرمة السيمسنية فملمراقبنة ،1640 سنة علنية بصورة بدأت والت  اكسالمية المطملب

 اسننتغلت الدينيننة، الحركننمت مننن مجموعننة تكننوين لننىإ أدى أمممهننم، التعبيننر منمفننذ ورلننق الدينيننة
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 طنننرح ثمنننة ومنننن وفعمليتهنننم، مشنننروعيتهم فننن  والتشنننكيك ومؤسسنننمتهم الدولنننة لضنننرب القيمنننة هنننذه

 بديلة. مشروعية

 ،1644أكتنوبر بفحداث يعرف مم خالل من فتجسد الشرعية أزمة من الثمن  الشكل بينمم -

 الجزائنر منن كنل فن  وقعت سيمس  طمبع تذا مممثلة أخرى مظمهرات األحداث هذه سبق حيث

 د يوسن وهنران ،1640 سننة منن فيفنر  فن  وسنعيدة ،1641 منم  ف  وقسنطينة وبجمية وعنمبة

 رمنننوز مسنننت التننن  المظنننمهرات هنننذه 1646 أفرينننل فننن  الوالينننمت منننن وريرهنننم ومعسنننكر بلعبنننم 

 خننننصأ وبصننننورة مسننننت التخريننننب أعمننننمل ألن شننننرعية أزمننننة عننننن معبننننرة بفنهننننم صنننننفت الدولننننة،

 فينن  يننت  لنن  الننذ  الوقننت فنن  الحننزب مقننرات السننيمم الدولننة فنن  والعموميننة السيمسننية المؤسسننمت

 أن ننننننزار خملننننند الجننننننرال يؤكننننند إذ 1الخنننننمص الطنننننمبع ذات المكتسنننننبمت أو بنننننملمحالت المسنننننم 

 متظننمهرين مواجهننة علنى ...اعتنندنم» قولنن : الدولنة بمؤسسننمت المسننم  هندفه  كننمن المتظنمهرين

 .2«الدولة رموز ويهدمون يحرقون متظمهرين أبدا نواج  ل  لكننم الطرقمت يقطعون

 النذ  االخنتالف درجنة علنى تصنل ووقند الجزائرينة األزمنة أسنبمب حول القرا ات تعددت فقد

 يجمننع قنند لكننن األزمننة لحننل سيمسننية صننيمرة لنن  منهننم كننل وحزبيننة سيمسننية تعدديننة وجننود يبننرز

 هننننذه الجزائريننننة، السيمسننننية اكشننننكملية  فنننن رئيسنننن  مفصننننل وتشننننكل األزمننننمت أ  أنهننننم الجميننننع

 لنديهم تجربنة تقيني  نهمينة فن  وصنل السنلطة قنرار ف  واضحم واضطرابم ترددا عكست المحصلة

 للخيننننمر الفرصننننة تعطننننى ثنننن  الدولننننة نقننننو  هننننل وهنننن : ميزانهننننم ضننننبط وجننننب مفمرقننننة هنملننننك أن

 تننردد زاد الفمشننلة مربالتجنن ومننع الدولننة  لتقويننة الننديمقراط  الخيننمر تعطننى أنهننم أ  الننديمقراط  

 للخينمر المجنمل فسنا علنى الدولنة تقوينة خيمر فضلت أنهم ويبدو منمسب قرار اتخمذ ف  السلطة

 هنن  النهمئيننة النتيجننة وكمنننت تركيبننم وزادهننم األزمننة عقنند المجننمل فسننا أن تعلنن  ولنن  الننديمقراط ،

 فملشننرعية ،وجهننةالم الواجهننة بديمقراطيننة الوضننع معملجننة وتفضننيل الدسننتورية الشننرعية تفجيننل

 يعمننق أن شننفن  مننن الشننعبية اكرادة علننى والتحميننل التزويننر أعمننمل بفعننل معطوبننة مننمتزال التنن 

 الوضنع هنذا مع يمكن وال جديدة وفتن محن استنسمه وبملتمل  جدد أعدا  للدولة ويكسب األزمة

                                                           
 .41-06نفس المرجع، ص ص.  ناجي ع د النور: -1

2  -Khaled (N.): Memoirs du Général Khaled Nezzar, Alger, Chihab Editions, p. 141. 
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 مسنؤولية موأحزابن سنلطة الجمينع وتحمنل ونظيفة نزيهة بمنتخمبمت الشرعية كسر جبر إال األخير

 .1الجزائر عمر من يخر عقد رهن

 :السياسية الم ار ة زمةأ .2 5
 كنل فن  أشنكملهم كمننت وقند التمريخينة مراحلهم كل ف  المشمركة السيمسية الجزائر عرفت

أن  نجند للجزائنر السيمسن  التنمريخ تصنفا خنالل منن القنمئ ، ولكنن السيمسن  مرتبطنة بملنظنم  منرة
 ف  عليهم الت  مرت لرحداث انظر  الشعبية المشمركة عن بعيدة بالغمل ف  كمنتالمشمركة  هذه
  .2مراحلممم أوقع النظم  السيمس  ف  أزمة مشمركة سيمسية على مر هذه ال تمريخية المراحل كل

 الشعب، فئمت لكل الوحيد السيمس  الممثل الوطن  التحرير جبهة حزب أن وعرفنم سبق
 النوطن ، الشنعب  لمجل ا جمنب إلى التشريع  ملدورب الحزب على الرئمسة مؤسسة سيطرت إذ

 مظنمهر لكنن الواحند، الحنزب إيديولوجينة لنشنر سنخرت التن  اكعال  وسمئل على سيطرت مثلمم
 عن عبر الذ  تمعلمجا على للسيطرة المطلق شب  بفقدان  تتضا التوج  األحمد  النظم  ضعف
 من متعددة منمطق عرفتهم عنيفة جمجيةاحت اجتممعية بحركمت القمئ  النظم  على وسخط  رفض 
 فن  السيمسن  النظنم  يعد ل  حقيقية سيمسية مشمركة أ  أمم  السيمس  المجمل رلق نتيجة البالد
 التن  األحنداث عقنب السنمحة علنى ظهنرت التن  السيمسنية القنوى اسنتيعمب علنى بقنمدر الفتنرة تلنك

فن   'ويننر'كة السيمسنية تظهنر حسنب وأزمنة المشنمر  .3السيمسنية التقمليند لغيمب 1988  عم شهدهم
 كل األنظمة السيمسية تبعم لظروف وعوامل نلخصهم فيمم يل :

تحكن ، ومنن ثمنة تنرفض المطملنب النخنب الحمكمنة أنهنم الوحيندة التن  لهنم الحنق فن  أن  اعتقمد -
المتعلقة بملمشمركة السيمسية الت  تنمد  بهم جممعمت اجتممعية أخرى، بل وتعتبر هذه المطملنب 

 رير مشروعة.

                                                           
، 40، دراسنمت اسنتراتيجية، العندد نتخااباد  ثااابة مجتمبع أم أزمبة نظبام سياسب لماذا يااطع الجزائريبون اال طيفور فمروق أبو سراج الذهب:  -1

 00 الجزائر، مركز البصيرة للبحوث واالستشمرات والخدممت التعلمية، ص. ،0224جويلية 

 .066، ص. 3000س تم ر قسنطينة، ، 00، عدد ، مجلة البمحث االجتممع الم ار ة السياسية أسس الفعل الديماراط شريفة ممشط :  -2

 .007 ص. نمج  عبد النور: مرجع سبق ذكره، -3
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أزمة المشمركة السيمسية يكمن ف  أن الجممعمت الت  تطملب السبب الثمن  الذ  يدفع لظهور  -
 النخب الحمكمة رير مشروعة.بملمشمركة من الممكن أن تكون منظمة ضمن مؤسسمت تعتبرهم 

مننن الممكننن أن تعتبننر النخننب الحمكمننة مطملننب المشننمركة السيمسننية علننى أنهننم ريننر مشننروعة،  -
فملعديد من األنظمة السيمسية التسلطية يمكن أن تقبل اقتسم  السلطة ولكن فقط مع الذين يقبلون 

 الخوض ف  المجمل السيمس  عبر قنوات محددة وموضوعة من قبل الدولة.

عنندمم تعتبنر النخننب الحمكمنة نمننط منن المطملننب رينر مشنروا، ومننن ثمنة ال يمكننن اكقنرار بنن   -
دولة. رفض األفراد المعنينين بهنم اقتسنم  السنلطة منع النخنب المتواجندة ضمن السيمسيمت العممة لل

ف  الحك ، وهنذا لطمنوحه  فن  أن يحلنوا مكمنهنم بصنفة كلينة، فتعتبنره  النخبنة لحمكمنة أنهن  رينر 
 شرعيين ممم يوسع مفهو  أزمة المشمركة السيمسية.

 تبمرات التملية:ويعتبر حل هذه األزمة حسب 'وينر' بصفة نهمئية أمر رير ممكن لالع

أن التغيير مالز  وبصورة كبيرة للمجتمعمت الحديثة، وهنذا التغيينر هنو النذ  يجعنل المنواطنين  -
ريننننننر راضننننننين عننننننن الوضننننننع السيمسنننننن  القننننننمئ ، وأولننننننى هننننننذه التغييننننننرات هنننننن  تلننننننك التعننننننديالت 

 السوسيواقتصمدية للمجتمع.

ر راضنين عنن كنل منم قنم  بن  تغير األجيمل، فمألجيمل الجديدة تكون ف  رملب األوقنمت رين -
السمبقون عليه ، كون أن المؤسسمت والبنى الت  ت  إنشمؤهم وفقم لحمجيمت الجيل السمبق تصنبا 

 1ال تتوافق مع حمجيمته  ومستلزممته .

  

                                                           
 .20-23ص ص.  فمضل يمنة: مرجع سبق ذكره، -1



                                                       لثاينالفصل ا النظام السياسي اجلـــــــزائـــــــري
 

 
116 

 خالصة: 

عنننرف النظنننم  السيمسننن  الجزائنننر  تطنننورات وتحنننوالت عديننندة مننننذ نشنننفت ، لننن  يتحننندد منننن  
يهننم مجتمننع الجزائننر المسننتقلة، ممننم أدى بهننذا النظننم  النندخول فنن  خاللهننم الرؤيننة التنن  سننيبنى عل

عدينندة لعننل أبرزهننم أزمتن  الشننرعية والمشننمركة، والننذ  يمكنن أن نعيننده إلننى ريننمب االتفننمق أزمنمت 
علننى رؤيننة موحنندة بننين قيننمدات الثننورة مننن قبننل االسننتقالل والننذ  تواصننل إلننى مننم بعنند االسننتقالل 

علننى مبنندأ لفننة، لنن  تسننتطع أن تنصننهر فيمننم بينهننم، لالتفننمق بطروحننمت ايديولوجيننة متعننددة ومخت
   واحد، ممم أدخلهم ف  خالف يخر مع ثقمفة المجتمع الجزائر  وعمدات .
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 متهيد

 علدد  الحفدد   فدد  مهدد   ور اختالفهدد  علدد  االجتم عيدد  للقددي  أن ال راسدد   ع يدد  أكدد   

 تح يددد  فددد  المجتمددد  فدددرا أ لكددد  األس سددد  الموجددد  فهددد  االجتم عيددد   الحيددد   واسدددتمرار اسدددتقرار

 ونوعيدد    يعدد  تح يدد  فدد   ور للقددي  يجعدد  ممدد  و دد هفه   وأ اء سددلوك ته  وضدد   اختيدد راته 

 للقدددي  ن ريددد  عرضددد  سدددنتن و  الفصددد  هددد ا ففددد  االجتمددد ع   الوسددد  فددد  ف عليددد الت العالقددد  

  دد ع  عالقتهدد  خاللهدد  مددن لنعددر  لهدد    المق مدد التعريفدد   أهدد   عددر  و لدد  االجتم عيدد  

 ال راسد  هد   فد  سدنت ن   ال ي المن ور وهو و يف  من ور من القي  رؤي  نعر  ث  المف هي  

 مصدد  ره   وأهدد  وخص هصدده  أهيتهدد  ثدد   االجتمدد ع  الوسدد  فدد  وو  هفهدد  القددي  حددو  كتصددور

  ا آخددر فدد  لنصدد  االجتمدد ع   الوسدد  فدد  وو  هفهدد  القددي  تصددنيف   لنعددر   لدد   عدد  لنصدد 
 قي سه   وأس ليب القي  اكتس ب ل رق الفص 

 أساسية: مفاهيم .1

 د حثين مدن   االهتمد    مفهو  القيمد  مدن المفد هي  التد  القد  الكثيدر مدنعي :القيم تعريف .1 1
فددد  مجددد ال  مختلفددد   ك لفلسدددف  واالقتصددد   والتر يدددد  وعلدددد  االجتمددد   و يرهددد  مدددن التخصصددد   

وفد    ايد  هد ا الفصد   ؛اآلراء وجهد   الن در وتعد    حولهد    صد  ه فكثدر العلمي  األخددر،  
  واص الح سنعر  أه  التعريف   له ا المص لح والت  تتم ش  وموضو   راستن  لغ  

 المع ن  الت لي :  ف  مع ج  اللغ  العر ي  يأخ  مص لح القيم :لغة .1 1 1

 تقويم  فهو قوي  مسدتقي   وقيمد  الش ءالقيم  واح  القي   وقٌو  »: مختار الصحاح* ف  
  1 «أي ق ر  الش ء

ِقددو   »و  «الش ءالقيم  واح   القي   وأصل  الواو ألن  يقو  مق   » :لسان العربفد  * و 
  2.« كسر الق ف( ن د   األمر وعمد     ومد  لد  قيمد  إ ا لد  يد   علد  شد ء)األمدر 

 
                                                           

 .232 ص. ،8811   يرو   مكت   ل ن ن  مختار الصحاحمحم   كر الرازي:  -1
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 1.«ثمن ال ي يع  ل   قيم  اإلنس ن: ق ر ال: الش ءقيم  » المعجم المحيط:* وف  

ــــط*   معندددد  قيدددد  الشددد ء تقييددددم  أي قددد ر   واسدددتخ م  القيمددد  أيضددد  » :المعجــــم الـسي

هدانني بّّدي إ   قل إّنني   : ﴿دمدن سور  األندع 868قدو  تع لد  فد  اآليد   إ  ي2«واالعتد ا  االستق مد 
ٍ دينا قيّما مّلة  ستقيم

  3﴾  يند  قيمد  أي مستقيم وما كان من نملشركني إّرنهيم حنيفاصرنطٍ مّ

مقي س لفكر  أو ميز  »عن :  م ''Value القيم  'Longman Dictionary'ق موس وف  *
  4«الميزا  الجي   يعتق   ه  الن س من

إننددد  »أو « أنددد  قدددوي: »وهدددلقيمددد  لاألصدددل    معن لفددد* أمددد  فددد  مق مددد  الفلسدددف  الع مددد  
أي أند  يشدتم  معند  المق ومد  والصدال   وعد   الخضدو  للتدأثيرا   وأيضد  علد  «   صح  جي  

 5معن  الدتأثير ف  األشي ء والق ر  عل  تر   صم   قوي  عليه  

لغويد  قدو  أن لمصد لح القيمد  عد   معد ن لند  الي  الس  ق  يمكن من خال  المع ن  اللغو 
 م  ج ء ف  التعريف   الس  ق كم  يل :أه  نلخص 

 األمر عل  الث   -م  /ن    أمر  أس س-م  /عل  أمر  ال الل -االستق م  / -
مقدددد ار  -/  النددد س لمددد  يعتقددد   مقيدددد س-/  واالعتدددد ا  االستق مدددد -/ القددد ر-/ الدددثمن -

 التأثير ف  اآلخرين -/  ع   التأثر-/  المق وم  والصال  -/  المنفع 

 ج ندب احتدو فد  مجملهد   معند  القيمد  أن االسدتنت  يمكن لند   المع ن ومن خال  ه   
 إيج  ي  يعكس أهميته  ف  حي   الفر  والمجتم  

 

 

                                                           
 .8188، ص. 8881   الق هر   مجم  اللع  العر ي  30  الجزء 30أ يب اللجم  وآخرون: المعج  المحي      -1

  787    الق هر    ار عمران  ص13    ع  12  الجزء المعجم الـسيطمجم  اللغ  العر ي :  -2
 .811  ص ،8883   ون ن شر  12مجل   أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير،أ    كر ج  ر الجزاهري:  -3

4- Longman dictionary: Longman dictionary of contemporary English، Lebanon، Lebanon Library, 1978,  

P. 1213. 
 .273 .، ص8861، القاهرة، دار النهضة العربية، 11، ط مقدمة في الفلسفة العامةيحيى حويدى:  -5
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 . اصطالحـا2 1 1

 موحددد  مفهدددو  ضددد و  أن إال والمجتمعددد    األفدددرا  حيددد   فددد  أهميددد  مدددن للقدددي  مددد   ددد لر  

 وتع  ه   المي  ين اختالف عل  وال  حثين العلم ء من الع ي   ين خالف موض  يزا  ال للقيم 

 وعلدد  واالقتصدد   ك لفلسددف  واحدد  ميدد ان  دد  فدد  والمدد اهب المدد ارس  ددين خددالف محدد  هددو كمدد 

  األخر، الم  ين من و يره  االجم  

و الددثمن   ينمدد  فدد  الفلسددف  فهدد  جددزءا  ن ريدد  السددعر أ ارتدد  فمعندد  القددي  فدد  االقتصدد   
السوسدديولوجي  تختلددف  ال راسدد  فدد  القددي   ينمدد مددن األخددالق أو الفلسددف  السي سددي  وعلدد  الجمدد  ؛ 

عددن  راسددته  فدد   يرهدد  مددن العلددو  األخددر،  علدد  اعت دد ر أنهدد  عن صددر  ن هيدد  تشددتق أس سدد  مددن 
  التف ع  االجتم ع   ين األفرا  والجم ع   

القددي  أشددي ء تشددغ  مك نهدد  فدد  المكدد ن والزمدد ن الددواقعيين  » :فيقددو  أن 'يدد  كددري خل'أمدد  
توجدد  ضددمني  وجددو ا يختلددف عددن مثلمدد  أنهدد  ليسدد  موجددو   فدد  الدد ا  أو هدد  مددن خلقهدد   فهدد  

الكي ن العين  أو الوجو  الملموس لألشي ء  ل ا فإنه  ف  ع ا  الموجدو ا  الم هويد   التد  يمتدز  
فدد   الشدد ءأن الدد ا  تحكدد  علدد  وتق يريدد   و لدد    فدد  عالقدد  تقويميدد  فيهدد  الدد ات    لموضددوع

اإل  ر المعرف   أن  صدواب أو خ دأ   ينمد  تحكد  عليد  فد  ميد ان الفعد  والسدلو   أند  خيدرا أو 
  1« أن  جمي  أو ق يحشر  وف  الموضو  الجم ل  

-فهدو   مند  تع در عدن ال ند ء االجتمد ع  ون  عد حقد هق»هد : فد لقي  ف  عل  االجتم   و 
يهدددت   تخمدددين و حدددل وزنهددد  الجدددوهري  قددد ر مددد  يهدددت   ت  يقهددد  علددد  األفدددرا   ال-االجتمددد  علددد  

والجم عدد   فدد  عالقدد ته  االجتم عيدد  وتفدد عالته  المسددتمر  فيمدد   يددنه ؛  غيدد  معرفدد  مستوي تهددد  
 2  « الت  تميز األفرا  والجم ع    عضه  عن  ع السيكو اجتم عي االجتم عيد  والفدوارق 

                                                           
ـالمعرفة كري خلي :  -1 ـجيا  ـل  .262، ص. 2112،   األر ن   ار الشروقاإليدي

  اإلسدددكن ري   المكتدددب 12  ترجمددد : ع ددد  الهددد  ي الجدددوهري    قـــامـل  لـــم ا جتمـــا   فددد : مشددد    انددد  )محدددرر(: قيمـــة ونددد   مددد كري:  -2
  883-882    ص ص8811الج مع  الح يل  
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علم ء االجتم   عل  أهميد  القدي  فد   ند ء األن مد  االجتم عيد   إال أنهد  لد   تف قار    
؛ ه  تع   اتج هد ته  وتوجهد ت   ل  تعريف العلم ء له   تع ه   فتح ي  تعريف موح  لعل  يتفقوا 

 ن ر  منه  م  يل :

العميقدد   ولهدد ا نحددن مهدد    لنسدد   لندد   يتوافددق مدد  ر   تندد   شدد ءأي »تعددرف القددي   أنهدد : 
عند  الفدر   هد   األهميد   لد  أهميد  كد  مد  لقدي  اه ا التعريدف ر د   1 «مستع ون للتحر  لتحقيق 

 للوصو  إليه     سعالتحقيق ر     ي مح  تحقيقه  و للوصو  ل  ألس س   ع ن تكون 

ال ليسدد  ال تدد  مددث»والدد ي جدد ء فيدد  أن القددي :  'جدد ن  ددو  رزق ددر'وهددو مدد  يتوافددق وتعريددف 
عليددد  متع ليددد    ددد  إنهددد  تمثددد  المرجعيددد   الضدددروري  للتواصددد   كمددد  تمثددد  األشدددك   الضدددروري  

، أنهد    إلضد ف  لكونهد  تع يدر عٌمد  يدر فد  تعريفد  للقدي   'ج ن  و  رزق در' 2 «للتع ير عن الر   
 ر  ير ب في  األفرا   فه  تمث  أيض  الخلفي  المرجعي  الت  يستن  عليه  ف  تف عالت  م   ي

 الخصد هص» أنهد :  أيضد -القدي -  عرفدوف  تعريف آخر ر    ين القدي  ور  د   الفدر  
أس س أن م  يحك  السلو  والعالق   ه  م    االجتم ع  علالمر وب فيه  والت  توج  السلو  

هد ا التعريدف حد   الر  د  فيمد  يريد  الفدر    3«يتوقع  الن س   ق  لن    القي  أو موجه   السلو 
تم شدددي  م اخددد  المجتمددد   ألن هددد ا السدددلو  سددديكون  لو  الفدددر    وجعددد  منهددد  موجهددد  لسدددتحقيقددد

 وتوقع   أفرا  المجتم  

تمث  وح   واحد   مدن   يعد  واحد     :أن القي ير،  'حسين ع   الحمي  أحم  رشوان'أم  
مصد ره  ه  كم  يقو  ال  يع  اإلنس ني  واالجتم عي   وه  خلقي  مهم  ك ن  م هيته  وأي  ك ن 

مع يير ومق ييس يستخ مه  الن س لتن ي  وترتيب ر  د ته  المتنوعد   وهد  تعمد  »ويعرفه   أنه : 
علدد  ضدد   سددلو  األفددرا  فدد  تعدد مله  مدد   عضدده  الدد ع   فكدد  نسددق اجتمدد ع  وكدد  جم عدد  

 4 «من  ين القي  ال  يل  االختي رتواج   مهم   اجتم عي 

                                                           
1- Charles (M.): Valeurs Pour Temps, Lyon, chronique sociale, 1991, P. 19. 

 .31، ص. 2118،    يرو   عوي ا  للنشر وال   ع فلسفة القيمج ن يو  رزقير:  -2

ـالبناء ا جتما يلو  : ن ي  توفيق السم  -3  .11-13، ص ص. 8818،   الجزء األو   ج     ار الشروقالدين 

 .861  ص ،2116،   اإلسكن ري   مؤسس  ش  ب الج مع -دراسة في  لم ا جتما  الثقافي– الثقافةرشوان: حسين ع   الحمي  أحم   -4
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القدي  هد  نفسده  المعد يير تسدتخ   كوسديل  لقيد س اعت ر أن ق   'حسين رشوان'نالح  أن 
   سدلو  األفدرا  والجم عد   أثند ء تفد عله  مد  ضد  كم  تستخ   أيضد  له ومعرف  ر   ته  وميول

  عضه  ال ع  

األسد س الد ي تن د  مند  المعد يير »اعت ر  القدي  هد :  'الخ يبع   الحمي  سلو، ' ينم  
لتددد  تسددد ع ن  علددد  تقيدددي  األشدددي ء واألفعددد   والمشددد عر والجواندددب األخالقيددد  لددد ، الفدددر   وهددد  ا

  1«  لصواب أو الخ أ  و  لحال  أو الحرا  الش ءواألح ال من حولن  فنحك  عل  

ير  لكند  اختلدف عدن التعريدف األو   التعريف الث ن  للقيم  ر   أيضد   دين القدي  والمعد ي
هددد  نفسددده  المعددد يير   ينمددد  فددد   فددد لتعريف األو  سددد و،  دددين القدددي  والمعددد يير حيدددل جعددد  القدددي 

التعريف الث ن  جعد  مدن مجمدو  القدي  التد  يكتسد ه  الفدر   اخد  المجتمد  هد  مصد ر المعد يير 
 ل ي   و  لت ل  حسب ه ا التعريف تكون القي  س  ق  للمع يير ف  التشك  

  معد يير مث ليد  توجد هد : »'روكدي ' و ير  عي  عدن التعدريفين السد  قين فد لقي  فد  ن در
فدد  جوهرهدد  شخصددي  فدد  حددين أن المعدد يير االجتم عيدد  تمثدد   السددلو  مددن  اخدد  الفددر   أي أنهدد 

  2«قواع  أو توقع   من الجم ع  لسلو  أو اتج   معين  أي أن مص ره  جم ع  وليس الفر 

قدوي وحتمد   رت د  ا»حيدل يدر،  دأن القدي  تمثد :  'م لينوفسدك 'وهو م  يتفق م  تعريدف 
  3«و ع  األه اف والمع يير واألشخ ص ين الك هن الح  

م  دجزءا مهد أح  عن صر الثق ف  ف  المجتم  وتشك    عت  ره و  ؛وف  تعريف آخر للقيم 
 الم دد   »ه : د   أندددي  عرفددد  اجتم عدددوب فيدددن المر ددددددر عدددد   وتع د  معينددد  ت ريخيددده  فدد  مرحلدددمندد
  هد ا التعريدف ر د  4«إلنسد نتجر د  ا  خدال اجتم عيد  معد ن  تحمد  التد  األحكد   واالختيد را و 

  القي   م  يكتس   الفر  من م     وأحك   خال  مراح  حي ت 

                                                           
 .286، ص. 2112،   م  ع  الني ق هر   الالمعاصرنظرة في  لم ا جتما  سلو، ع   الحمي  الخ يب:  -1

 .83، ص. 2118،   الق هر  ال ار الثق في في اإلسالم ةالسياسيالقيم إسم عي  ع   الفت ح:  -2

ـ ة  لم ا جتما إحس ن محم  الحسن:  -3  . 181-181  ص ص  9199  ل ن ن  ال ار العر ي  للموسوع    مـس
 7 1991الو نّي   المؤّسس   الجزاهر  ـمصطلحاته ّلثقافيا ا جتما   لم مفاهيم :الّسوي ي محّم  -4
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ع دد ر  عددن »أن القددي :  'ع دد  الهدد  ي الجددوهري'و رؤيدد  ال تختلددف كثيددرا عددن السدد  ق  يددر، 
 هددد   تحددد   مجددد ال  تفكيدددر   أحكددد   مكتسددد   مدددن ال دددروف االجتم عيدددد  يتشدددر ه  الفددددر  ويحكدددد  

وتؤثر ف  تعلمد   تختلدف هد   القدي   د ختالف المجتمعد    والقيمد  قدد  تكددون إيج  يد  أو  ك وسلو 
  فد لقي  ع د ر  عدن مجموعد  مدن األحكد   يكتسد ه  الفدر  فد  السد  ق    ن ء علد  التعريدف1«سل ي 

ي  مراح  حي ت  المختلف   وتكون مس ع   ل  ف   ن ء أفك ر  وتح ي  اتج ه ت  سل   أو إيج  د  تم شد
 من    اكتس  ال ي م    يع  و روف المجتم  

   التدد  توجدد  سددلو  كيع دد ر  عددن مجموعدد  مددن الدد ين مي»القددي  أيضدد   أنهدد :   كمدد  عرفدد
الفدددر  فددد  حي تددد  اليوميددد   حيدددل يسدددتخ مه  فددد  الحكددد  علددد  األحددد ال واألشدددي ء م  يددد  ك نددد  أ  

القدي  ع د ر  عدن مجموعد  مدن  ه ا التعريف يوضدح أن 2 «واالختي رمعنوي  ف  مواقف التفضي  
العن صدددر ال اهمددد  الحركددد   والتددد  تعمددد  علددد  توجيددد  الفدددر  فددد  حي تددد  اليوميددد   للحكددد  علددد  مددد  

  يواجه  من أح ال

اجتم عيدد   تمثدد  فددد   اتج هدد  إال مجموعدد   مددد ه : »القددي  'فرايددز'خددر يددر، آ رو ن ددم و 
  االتج هد  لتجمد    دؤر »أنهد :  ويدر، آخدرون أيضد ؛ «شكله  النه ه  أح  الم  هر ال اتيد  للقدي 

   3«ش مل   تتجم  حو  محور مركزي  ه ا المحور هو القيم  اتج ه   مجموع  حيل إنه 
تنشأ مدن نق شد   ونزاعد   أو »فق  ج ء في  أن القي :  'لمعج  النق ي لعل  االجتم  ا'أم  

ر يدد   تلددز  الدد ين فهدد   ال تختددز  فدد  أفضددلي   ف ووجهدد   الن ددرتسددوي    ددين تنددو  مددن اآلراء 
   4«ترتي    معي ري  خ ص  ت هر  اهم  مرك  »  مضيف  إل   ل  أنه : «ينتمون إليه 

أنهد  تمثد  مد  يفضد  األفدرا  وتكدون ملزمد  لهد   هد   أك  المعج  النق ي فد  تعريفد  للقدي  
  ومدد  يتلقدد   فدد  عالق تدد  مدد   يددر   مددن من زعدد  نالقددي  يكددون مصدد ره  حسدد   مدد  يعيشدد  اإلنسدد 

وت ددد    لدددغراء و يرهددد   وأخددد  نفدددس منحددد  تعريفددد   سددد  ق  للقدددي   دددأن أع  هددد  صدددف  المعي ريددد  
 وأض ف أنه  تتشك  من ع ي  العن صر المتك مل  

                                                           
  883-882    ص صمرج  س ق  كر   ون   م كري: -1
ـجيا العالقات ا جتما ية،م هر محمو  عمر:  -2 ـل  .831  ص ،6211، اإلسكن ري    ار المعرف  الج معي  سيك

ـية دراسة في مسرح ا إيم ن العر   النقيب: -3   51    ص2112  اإلسكن ري    ار المعرف  الج معي   لطفلالقيم الترب

  112    ترجم : سلي  ح ا   المؤسس  الج معي    ون ن شر  صالمعجم النقدي لعلم ا جتما   و ون وف  وّ يكو: -4
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مجموعد  المعتقد ا  الصدريح  » : أنهد -الثق فيد –ويعرف حمي  خدروف القدي  االجتم عيد  
مددر الدد ي يضددف  عليهدد  هويدد  أو الضددمني  التدد  تحدد ل فدد  سددي ق اجتمدد ع  وثقدد ف  متميددز  األ

ترت      يعد  ال ند ء االجتمد ع  وتحد   مد  هدو مر دوب فيد  أو عند  اجتم عيد   وتتسد    ل ين ميد  
النس   فتنشأ من التف ع   ين الفر  والواق  االجتم ع  المحي      وتفصح ه   القدي   واالستمرار

 ددين ال دد اه  المت حدد  فدد  األنمدد    واالختيدد راالجتم عيدد  الثق فيدد  عددن نفسدده  مددن خددال  التفضددي  
 1 «واتج ه ته  اهتم م ته السلوكي  المختلف  لألفرا  وف  

وأشدك   الّسدلو   والغ ي   األمور حو  المعتق ا » ينم   من ور آخر تعرف القي   أنه : 
 واختيد راته   تدن   عالقدته  وتصدّرف ته  ومواقفه  وتفكيره  مش عره  توّج  اّلن س  ل ، المفّضل 
  2«مواقعه   وتحّ   هّويته  وتسّوغ والمك ن  وأنفسه  واآلخرين والمؤّسس     لواق 

المعتقدد ا  الموجددو   عندد  أفددرا  المجتمدد   مجمددو  هدد ا التعريددف يلخددص معندد  القددي  فدد   
وتعم  عل  توجيهه  فد  كد  مند ح  الحيد   المختلفد   وترتدب  ريقد  عالقدته  مد  كد  مد  يحدي  

   ي نتخ   كتعريف إجراهي  له   ال راس وهو التعريف ال   ه 
 المفاهيم ببعض ـ القتها القيم .2 1

و  العتم   من أن القي  تمث  حق هق ن  ع  من المجتم  وتصور لن    يع   ن ه    ان الق 
قددو ؛ أن هدد   التعريفدد   أ ل هدد  يتفددق علدد  أن القددي  موجهدد  يمكددن لندد  الالتعريفدد   السدد  ق   علدد  

المجتمدد  الدد ي وجدد   فيدد   وهددو مدد  يمكددن لندد  أن نعت ددر  و يفدد  القيمدد  عندد  لسددلو  الفددر   اخدد  
لوجو  القي  عن  الفر  والمجتم ؛  ينم  لد  تتفدق التعريفد   السد  ق  حدو  كند   لح ج ام  الفر   أو 

هدد   القددي  أو فدد  مدد  ا تتمثدد   إ  تعدد    التوجهدد   حددو  هدد   النق دد   حيددل تدد  ر  هدد   مفدد هي  
أن نوضدح الفروقد   النسد ي   ارتأيند (؛ و د ل  واتج هد     ا  : معد يير  معتقدع ي  ومختلف  وهد

  ين ه   المف هي  والقي  كم  يل :

 

                                                           
  -دة الفـسفاتية بعنابةالثقافية دراسة لبعض أنماط السلـك ا جتما ي لعمال مركب األسم-ا جتما ية ـالقيم التنميةحمي  خروف:  -1

 .01    ص5991  منتوريج مع   قسن ين   أ روح  مق م  لني  شه     كتورا   ول   ف  عل  اجتم   التنمي   معه  عل  االجتم   

 .324  ص، 1985  العر ّي  الوح    راس   مركز   يرو   2   -اجتما ي استطال ي بحث-المعاصر العربي المجتمع:  رك   حلي  -2
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ـالمعايير:           .1 2 1        القيم 

مجموعدد  مددن السددلوكي   النمو جيدد  التدد  يقدد س عليهدد  تصددرف    علدد معيدد ر ي لددق لفدد  
ا السددلو  المعيدد ري مددن التفدد عال  الشخصددي  لألفددرا  األفدرا  فدد  المواقددف المختلفدد   إ  يتكددون هدد 

م   عضه  ال ع     لتعرف عل  أ واره  الت  تح   تصرف ته  ليسه   د ل  تعد مله  فد  إ د ر 
تكدوين فرضد  معند   ميدزان أو ق عد   أو إ د ر مرجعد  » أند :  يعدرف المعيد رو  المجتم  الواحد  

الحكددد  علددد  قدددي   مقيددد س» أنددد : القيمددد  ويعدددرف أيضددد  فددد  ن ريددد    1«للخ دددر  وسدددلو  اجتمددد ع 
وجد  تد اخ  ك يدر  دين مفهدوم   القيمد  والمعيد ر  ممد  ندتا عند  خل د   ه ا المص لح  «األشي ء

شدددد هع   ددددين المفهددددومين   يددددر أن المعيدددد ر هددددو تع يددددر عددددن النددددواه  والتوجيهدددد   والمح ددددورا  
لتفضيال   من ثم  يمكن القو  للمم رس   السلوكي    ينم  تع ر القي  عن األوامر والتر ي    وا

أن يدر، ف  رسونز ف  تصدور  للقدي   2أن المع يير ه  قواع  س ل    أم  القي  فه  م     إيج  ي  
التمييز الوحيد   ينهد  و دين المعد يير هدو تمييدز علد  مسدتو، التوجيهد     د ال مدن أن يهدت   دنم  

لمم رسدد   فمدد  يعدد  مر و دد  فيدد  مددن فدد  ضددوء خصوصددي  ا والمعدد ييرالتوجيدد   والتفرقدد   ددين القددي  
أعضد ء المجتمدد  يحدد   علدد  أسدد س مقددوال  ع مدد   يد خ  فدد  ن دد ق القددي   ومدد  يحدد   فدد  ضددوء 

ويمكدددن القدددو   دددأن القدددي  والمعددد يير همددد    المعددد ييرمقدددوال  خ صددد  أو نوعيددد  يددد خ  ضدددمن فهددد  
  والمعدد يير تعددين و جين مختلفددين مددن الموجهدد   الرمزيدد   فدد لقي  تحدد   التفضدديال  االجتم عيددمددن

تصددورا  لمدد  هددو مر ددوب فيدد  علدد  مسددتو،  القــيمو دد ل  تكددون  االجتم عيدد   وااللتزامدد  القواعدد  
  علد  مسدتو، الخصوصدي  الشد ءأكثر عمومي  ف  حين أن المع يير ه  تصدورا  حدو  نفدس 

  نسد ني تشير إل  تل  األس ليب المفضل  لتوجي  الن س نحو فه   محد    للخ در  اإل القيمن ري  ف
هدد  قواعدد  للسددلو  فدد  مواقددف معيندد  أي تتضددمن تصددورا  إنسدد ني  عددن الواج دد    المعــاييرأمدد  

يلخدص الفدرق  (12) والددج و  رقد  3وكد  منهدم  خ ضد  للتغيير مدن خدال  التح يل  وااللتزام  
   ين القي  والمع يير كم  يل :

 
                                                           

ـالتعليمع   هللا الرش ان ونعي  جعنين :  -1  .288 .ص ،8881،   األر ن   ار الشروقالمدخل إلى التربية 

 .111-338 ص ص  ،8873،   الجزء الث ن    يرو    ار الكت ب الل ن ن المعجم الفلسفيجمي  صلي  :  -2

  21  إسم عي  ع   الفت ح: مرج  س ق  كر   ص -3
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ـالمعايير(2جدـل رقم )  : يـضح الفرق بين القيم 
 

 

ـالمعتقداتا. 2 2 1  :  لقيم 

إ  يعددرف ، 3عقددوله  الندد س فدد تختلددف المعتقدد ا  عددن  يرهدد   أنهدد  تتصدد    لصددور التدد  يحملهدد  
ريقيد   والمن دق ويق لد   يمويؤسدس علد  المالح د  اال يتس    لواقعي حكد  ص  ق »المعتق   أن : 

    4«صحيح    عت  ر الفر  

 رفد  حدو  موضدو  معدين سدواء كد ن تن دي  لتصدورا  الفدر  ومع»كمد  عدرف أيضد   أند : 
   5«ه ا الموضو  أشخ ص أ  مواقف أ  أشي ء

                                                           
 .86-81، ص ص. 8882،   اإلسكن ري م النفل ا جتما ي لع   السال  الشيخ:  -1

  41-42ص    كر   ص سبقإسم عي  ع   الفت ح: مرج   -2

  422   كري خلي : مرج  س ق  كر   ص -3
 .21  إسم عي  ع   الفت ح: مرج  س ق  كر   ص -4

 .271  ص  2000  ار ق  ء   الق هر   المجل  الث ن   دراسات في  لم النفل ا جتما ــيع   الل يف محمد  خليف :  -5

 المعاييـــــــــــــــــر القيـــــــــــــم

ير إلدد  منحدد  سددلوك  يتجدد  نحددو   يدد  أو مثددد  تشدد
 يشير إل  منح  سلوك  نوع  علي  

 تلز  الجم ع   إت    ترتيب معين ف  موقف م  يحترمه  المجتم  ويعل  من شأنه 
 1مجر   أكثر تجري ا

 مع يير مث لي  توج  السلو  من  اخ  الفر 
تمثدددد  قواعدددد  وتوقعدددد   مددددن الجم عدددد  لسددددلو  أو 

 مص ره  جم ع  خ ر  الفر  معين   اتج  

 ترش  السلو  إل  الغ ي   النه هي  للحي  
ترشدددددد  الشددددددخص إلدددددد  أنددددددوا  مددددددن السددددددلو  فدددددد  
المواقددددف النوعيدددد  المحدددد    فدددد  الزمدددد ن والمكدددد ن 

 والشخ ص

 يرتب فه   السلو  المق و  حسب أفضليته 
تحدد   مدد  هددو )مق ددو / ير مق ددو ( مددن الجم عدد  

 2ف  موقف معين

  من إع ا  ال  حث * 
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ه  م  ن لق  من أحك   عل   المعتق ا إن  من خال  التعريفين الس  قين يمكن أن نقو 
وسديل  لتن دي  مد  يكتسد   »وق ه  نعيشه  ونكس   صف  الصدح  لنسدت ي  الق دو   د   وهدو أيضد : 

 ينم  ير،  ع  ال  حثين أن التمييدز  دين القدي  والمعتقد ا    «عه الفر  من مع رف مهم  ك ن نو 
يكون عل  أس س تميز المع رف ف  القي  عن   ق  المعد رف األخدر،   لخ صدي  تالتقييميد ت  أي 

السددي   أمدد   الحسددن مق  دد أن القددي  تتضددمن أحك مدد  تقييميدد   فيكددون  دد ل  للقددي  أن تشددير إلدد  ت
  1  مق    الزيف'المعتق ا  فتشير إل  'الحقيق

 ينمدد  يددر، الدد ع  اآلخددر  ددأن القيمدد  تتضددمن المعتقدد  وأنهدد  تمثدد  مجموعدد  المعتقدد ا   
  2الش هع   ين أعض ء المجتم  الواح 

معتق ا  ن  عد  مدن »ويعت ر آخرون أن القيم  ه  نفسه  المعتق   إ  تعرف القي   أنه :  
؛ وقدد  ميددز «إلدد  الخ ددرا  المكتسدد   فدد  الحيدد  الثق فدد  ومددن تف عدد  األفددرا  فيمدد   يددنه     إلضدد ف  

  ين ثالل أنوا  من المعتق ا :  ي 'ميلتون روك'

 تكون صحيح  أو خ  ه  معتقدات ـصفية:  -

ـيمية: -  يت  عل  أس سه  الحك  عل  موضو  المعتق  عل  أن  حسن أو سي   معتقدات تق

ـناهيــة:  - لغ يدد    وصددفه  مر و دد  أو وفيهدد  نحكدد  علدد   عدد  الوسدد ه  أو امعتقــدات رمــرة 
فدإن  ور المعتقد  هدو تعيدين مد  هدو قد ه    ينمد  تتعلدق القدي   مد   ' دال ' تق يروف   .3 ير مر و  

ون لتددمي' ينمدد    رأيدد  تشددك  أرضددي  لت ندد  هدد ا الن دد   القيمدد  ف لمعتقدد ا  حسددبيجددب أن يكددون  
ث  د   أمد  ن د   القدي   عتقد  ا ير   عضوي   ين القي  والمعتق ا  ونجد  عند   القيمد  هد   'روكي 

فهو تن    من المعتق ا  الث  ت  يتص    ألنم   المفضل  من السلو  أو ح ل  وجدو   ا  أهميد  
فيؤكد  أن المعتقد ا  تدؤثر فد  العمليد  القيميد  ولكدن ال حدل عدن  'ميدر ا 'أمد    نس ي  أو متصل ت

  العقالنيدد  ال تتشددك  المعتقدد ا  الحقيقدد  العلميدد  والتر ويدد  تصددحح هدد   المعتقدد ا   ففدد  الحضدد ر 

                                                           
   .361    ص2001 ار  ريب   الق هر    لم النفل ا جتما يمعتز سي  ع   هللا وع   الل يف محم  خليف :  -1
ـالمراهقينزكري  ع   العزيز محم :  -2 ـالقيـم ا جتما ية للشباب      34  ص ،2002 الجال      اإلسكن ري التلفزيـن 
ـالشخصيةزاق جل  : عل  ع   الر  -3 ـالثقافة   .838 .، ص8811،    يرو    ار النهض  العر ي دراسة في المجتمع 
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  المعتقد ا  أو مد  ين غد  أن تكدون  أمد  فد  المواقدف فدإن لد واس   القي   ولكدن تتأسدس القدي  ع
   1الن س تع ر عن معتق اته  وك ل  عن قيمه  ف  آن واح  

 ويمكن لن  أن نلخص الفرق  ين القي  والمعتق ا    لج و  الت ل :

 

 

  

 

 :جاهاتـا تالقيم . 3 2 1

ميدد    لموافقدد  أو الددرف  إزاء موضددو  مدد  أو موضددوع   معيندد   » أندد :  االتجدد  يعددرف 
  2«الفدددر  إزاء هددد ا الموضدددو  مدددن خدددال  سدددلوك  قدددوال أ  فعدددال اتجددد  حيدددل يمكدددن التعدددرف علددد  

وحد   كليد  أو نسدق عد   لد  ثدالل أ عد   )معرفيد   وج انيد   سدلوكي ( تدر   »ويعرف أيض   أند : 
   3«قوي   ينه  عالق 

 اتج هدد  إ  يت ندد  الفددر  فددواحدد   مددن و دد هف التع يددر عددن القددي :  االتج هدد  تعت ددر كمدد  
الت  تتن سب  اتج ه ت تح   سلوك  وهويت  ومك نت  ف  المجتم   وفيه  يج  إش  ع    لتع ير عن 

 ،4 هد  واالعتدراف التزام تد والقي  الت  يتمس   ه  وفكرت  عن نفس   ويسع  صراح  للتع ير عدن 

 كم  يل : ف  عن صر ع ي    وي هر   يع  الت اخ   ينهم  االتج ه  كم  تت اخ  القي  م  

 كالهم  من موجه   السلو   -
 كالهم  مفهوم ن مكتس  ن  -
 كالهم  ق    للتع ي  والقي س   -

                                                           
 .267-266.  كري خلي : مرج  س ق  كر   ص ص -1

 .81  إيم ن العر   النقيب: مرج  س ق  كر   ص -2

     .145 .  ص ون ت ريخ  ار  ريب    هر   المجدل  األو   القالشخصيةـث في  لم النفل ا جتما ي ـ بحـمعتز سيد  ع   هللا:  -3
 .872  خلي  ع   الرحمن المع ي  : مرج  س ق  كر   ص -4

 تشير إل  الحسن/السي  تشير إل  الحقيق  مق    الزيف

 دـــــــــــــالمعتق مــــــــــالقي
 مع رف تقييمي  )إيج  ي /سل ي ( مع رف ع  ي 

 من إع ا  ال  حث * 

ـالم :(3) جدـل رقم  عتقداتيـضح الفرق بين القيم 
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 يتكون ك  منهم  من ثالث  أ ع   معرفي  ووج اني  وسلوكي   -
  1كالهم  ي خ  ف  تشكي  المعتق ا  -

ف     القي   وتكون نحو الموضوع   والمواقدف التد  ت درز أفعد    االتج ه  م  تنشأ ك
  نحددو اآلخددرين  كمدد  تدد ع  هدد   القددي  األحكدد   األخالقيدد  التدد  تتصدد   أفعدد   واتج ه تدد الشددخص 
 نحو اآلخرين   واتج ه ت الشخص 

لد  للحيد    ويشدك  كم  ق  تتج وز القي  األه اف الم  شر  للسلو  إل  تح ي  الغ ي   المث
  ريق  ت رز منه  مركزي  القي  أي كونه  المركز ال ي ي ور حول   اتج ه  ن    القي  ل ، الفر  

نحدددو موضدددوع    االتج هددد  الف مدددن اآل  فقددد  يكدددون لددد ، شدددخص االتج هددد  عددد   ك يدددر مدددن 
  تع ، العشرا تمختلف   إال أن  ال يكون ل ي  إال ع   قلي  من القي  ال 

أنهدد  تمثد  معيد را لمدد  ين غد  ومد  ال ين غدد  أن  االتج هد  أكثدر عمقد  وشددموال مدن فد لقي   
أق  تجري ا  وأق  ث  تد   وهدو سده  التغييدر ويتكدون  ف التج  يكون ف  ع   من مج ال  السلو   

 سدرع   وال يحتدد   لموافقدد  جم عيد   فهددو مجددر  ميدد  لفعد  مدد  ويمثدد  وعيدد  فر يد   أمدد  القددي  فهدد  
 التج هدد  ورمزيدد  وأكثددر ث  تدد  ألنهدد  ال تتغيددر إال  دد  ء كمدد  تتكددون  دد  ء لح جتهدد   أكثددر تجريدد ا

وخ را  ومع رف كثيدر   ولهد  صدف  العموميد  وتت لدب موافقد  اجتم عيد  إلقرارهد   كمد  أنهد  تمثد  
   2وعي  جم عي  ألنه  ترس  األحك   والمع يير المتصل   نش   ته  وتف عالته 

 كم  يل :  واالتج ه   ين القي  ويمكن أن نوضح الفروق 

  

                                                           
 .883  ص نفس المرج  : خلي  ع   الرحمن المع ي   -1

  41  إسم عي  ع   الفت ح: مرج  س ق  كر   ص -2
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 والمعتقددددد ا  المعددددد يير مدددددن  كددددد  عالقدددد  مدددددن للقدددددي  مددددد  و دددد لر   سددددد ق مددددد  علددددد   ندددد ء

 االجتمد ع    لسدي ق رت  م  اهم  ي ق  القي  مفهو  أن إال  ينه  الف رق توضح وم  واالتج ه  

 لهد  مد  يث د  مد  وهدو  منهد   د القري للمص لح   أو للقي  سوآء الم روح  التعريف   مع   ف 

 متك مل   مجتمع    ن ءو  الفر  حي   ف  فع    ور من

  

ال تتطلب موافقة اجتماعية من المجتمع 

 إلفرازها
 تتطلب موافقة اجتماعية من المجتمع إلفرازها

 ا تجاهات لقيما

تعبر عن ميل )موافقة/رفض( تجاه 

 موضوع معين
 اتجاهات األفرادنحوها تمثل األمور التي تتجه 

 أقل تجريدا وأقل ثباتا إذ يسهل تغييرها

   

 تتميز بالتجريد والعمومية 

تنبثق من: أهداف المجتمع، قيم المجتمع، 

 النظام الثقافي للمجتمع

  لحياة لحاجتها إلىوعلى مدى ا ببطيءتكتسب 

 خبرات ومعارف متراكمة

 أقل ثباتا ويسهل تغييرها

 

 أكثر ثباتا ويصعب تغييرها

ميان *املصدر:     .16 ص. ذكره، س بق مرجع النقيب: العريب ا 

 

 .ـا تجاهات(: يـضح الفرـق بين القيم 4جدـل رقم )
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 ـظيفي: منظـر من ا جتما ية القيم .2

  و دد هف تقددو  محدد     ن هيدد  عن صددر وجددو  االجتمدد ع   ال ندد ء واسددتمرار وجددو  يت لددب

 هد   تقدو  التد  االجتم عيد  الو يفد  لتفسير الو يفي  االتج ه   تستخ   ه ا ضوء وف  معين  

 الكلد   النسدق مدن جدزء   عت د ر  االجتمد ع   النسدق أو ال ند ء فد  معدين ن د   أو معين    هر 

 األخر،  الن    قي  م  يرت   االجتم ع   النسق من ن    فك 

 هنددد   أن تقدددرر التددد  القضددد ي  تلددد  علددد  احتواههددد  مجدددر   هددد  يقصددد  ال الو يفيددد  فددد آلراء

 علددد  تن دددوي التددد  الن ريددد   تلددد   هددد   يعنددد  ال أنددد  كمددد  معينددد    ل ددد هر   الددد  يعت دددر متغيدددرا

 أن  معندد   و ق هدد  الن دد   اسددتمراري  إلدد  و  هفهدد  تددؤ ي التدد  المتغيددرا   تجسدد  التدد  القضدد ي 

 االتجد   أن كمد    اته   متغيرا  أو عن صر عل  يتوقف اجتم ع  نسق إ  ر ف  الن    وجو 

 ف عليددد   تصدددنيف إ  يرمددد  الددد ي الدددو يف  التحليددد  هامدددن عددد    لضدددرور  يعتمددد  ال الدددو يف 

 فكد ن سدل ي   و د هف أو إيج  ي  وو  هف ك من  و واهر   هر  و  هف إل  الن   أو ال واهر

 وفدد  االجتمدد ع   ال ندد ء فدد  اإليجدد    الددو يف  ه فدد  تحليدد  خددال  مددن السددلو  تفسددير  دد ل 

  1 االجتم عي  ري الن     ف  يتحقق األخر، السلو  وأنم     لن   صلت 

 الجمعد   العقد  وليد   وأنهد  األفدرا   عدن مسدتق  وجدو  للقي  أن الن ري  ه   علم ء يعتق 

 لألمدددددن األفددددرا  احتيدددد   تشددددد   أنهدددد  المجتمدددد  فددددد  ه مدددد  و يفدددد  وتلعدددددب  وركدددد ي   يددددر، كمدددد 

 لألفددرا  يمكددن التدد  الوسدد ه  تحدد   التدد  وهدد  المجتمدد   تم سدد  علدد  تعمدد  فهدد   واالسددتقرار

  اجتم عي   مق و   شك   ه  احتي ج ته  إش   

 وقدد  مددن وتتغيددر أفددرا    جميدد  لخ مدد  وتسددع  ككدد   المجتمدد  مصدد لح القددي  تعكددس كمدد 

 تم سددددد  علددددد  المح ف ددددد  وهدددددو األس سددددد  وهددددد فه  األفدددددرا   احتي جددددد   الخدددددتالف ت عددددد  آلخدددددر

  2المجتم 

                                                           
 .612-618  و    ار النهض    ون ت ريخ  ص ص   ير التفكير ا جتما ي دراسة تكاملية للنظرية ا جتما يةأحم  الخش ب:  -1

 .311. سلو، ع   الحمي  الخ يب: مرج  س ق  كر   ص -2



                                                      لثالثالفصل ا القيم االجتماعية                                                                        
 

 

111 

 وا للقدي  مك ند  خ صد  فد  يعت ر   رسونز من أ رز علم ء االجتم   المع صدرين الد ين أفدر 
ن ريت  حو  الفع  والنسق االجتم ع   حيل  ين أن القي  والمع يير هد  موجهد  للفعد   وحسد   
فددإن أي مجتمدد  يريدد  ال قدد ء وضددم ن هدد ا ال قدد ء عليدد  أن يضددمن تج يدد  قيمدد   فدد لمجتم  من ددور 

تكدون فد  توافدق فيمد   ينهد  إلي  كنسق من القدي  والثق فد  والمعد يير  واألفعد   الفر يد  تسدت ي  أن 
  1ألن الف علين االجتم عيين يتصرفون من خال  مع يير وقي  المجتم 

أنصددد ر الن ريدد  الو يفيدد  أن  القدددي  هدد  التدد  تشدددك   رجدد  الددوع  االجتمددد ع     يددر،مددك
واالتف ق الع    وه    وره  الت  تح   األي يولوجي  االجتم عي  الت  تعزز من عمليد   التم سد  

ضدددد من االجتمدددد ع  واتفدددد ق األعضدددد ء ومكوندددد   النسددددق االجتمدددد ع  حددددو  جميدددد  األهدددد اف والت
والغ ي   الع م  الت  يسع  ويه ف النسق األك ر لتحقيقه   ويؤك ون عل  أهميد  وجدو  ندو  مدن 
االتفدد ق حددو  عدد   مددن القددي  والمعتقدد ا  الع مدد   ددين أعضدد ء النسددق االجتمدد ع  مصدد ر  وجددو  

عيدد  )ثق فيددد   اجتم عيددد   سي سيددد   اقتصدد  ي   أو مجمدددوع  مددن العدد  ا  مجموعدد  مددن القددي  الجم
  2والتق لي  واألعراف والقوانين( للوصو  إلد  تف ع  اجتم ع  متم س  

ع دد ر  عددن عنصددر فدد  »أن القددي :  'تدد لكو    رسددونز'وفدد  كت  دد  النسددق االجتمدد ع   يددر، 
  3«   اه  التوجي  الت  توج  ف  الموقف نسق رمزي مشتر  يعت ر معي را أو مستو لالختي ر  ين

جملدد    دد ي  مددن  ددين اختيدد ريعت ددر القددي  جددزءا مددن أجددزاء النسددق وأحدد  معدد يير  ف  رسددونز
ال  اه  ل ، الفر  ق   اتخ    قرار األخد   سدلو  معدين  د   سدلو  آخدر  كمد  اعت رهد  أيضد  أحد  

 العن صر المميز  لتوجه   الف ع  

نشددر فدد  كتدد ب تنحددو ن ريدد  ع مدد  للفعدد ت اشددترك   'إ وار  شدديلر'وفد  مقدد   علمدد  لدد  رفقدد  
معد  فد  تحريدر   عندوان:ت القددي  والد واف  وأنسدد ق الفعدد ت يددر، أن الفدد ع  والموقدف وتوجيد  الف عدد  
إزاء الموقف تمث  اإل  ر المرجع  للفع   وتوجي  الف ع  يمث  محور الن ريد  عند   والد ي ميدز  

                                                           
ـجي  ل  ع   الع ل :  -1 ـل  .82  ص، 2188،   الجزاهر  ال ار الخل وني مدخل إلى التحليل السـسي

ـجية المعاصــر ع دد  هللا ع دد  الددرحمن:  -2 ـل   اإلسددكن ري    ار المعرفدد  الج معيدد    ون 34  جددزءةالنظريــة فــي  لــم ا جتمــا  النظريــة السـســي
 . 21  ت ريددخ  ص

 .116    اإلسكن ري    ار المعرف  الج معي    ون ت ريخ  صقامـل  لم ا جتما محم  ع  ف  يل:  -3
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وجيهدد    افعيدد  تمدد ن    ل  قدد  التددد  سددت    فددد  الفعدد   وأخدددر، قيميدد   عنصددرين تددوجيهيين همدد  ت
 1تشيدر إل  مراع    ع  المع يير والمستوي   االجتم عي  

أك    رسونز عل  أن القيم  ه  الت  تح   إ  را  ت ني  لفع  االجتم ع ت وتفر  هيكل  
  ثالثددد  أ وار هددد : ت ور و ني تددد   لددد ل  يشدددتم  اإل ددد ر المرجعددد  للفعددد  االجتمددد ع  عنددد   علددد

الف ع    ور الموقدف  و ور الموجهد  ت   حيدل تتو دف القدي  عند   للقيد    د ور موجهد   الفعد  
فدددد  المواقددددف االجتم عيدددد   فأصدددد ح   مث  دددد  تعن صددددر للثق فدددد ت تع ددددر عددددن تصددددورا  التفضددددي  

تصد ر  االجتم ع   فه  عن صر من مد  لسدلو  الفدر  فد  موقدف  ألنهد   مث  د  تصدورا  ثق فيد 
  2والترجيح االختي ر  القي   عملي    عن أشي ء مر وب فيه   فنر 

وحسب   رسونز حت  يكون المجتم  مستقرا ويستمر ف  الوجو   يجب أن يسدتجيب ألر د  
 :و  هف أو أنم   من القي  والت  اختصره  ف  الشع ر الت ل 

Intégration. latten Pattern A.G.I.L Adaptation Goal 

 ق الفرع  االقتص  ي يتوافق م  قي  التكيف * النس

 * النسق الفرع  السي س  يتوافق م  قي  تح ي  األه اف 

 * النسق الفرع  الثق ف  يتوافق م  قي  الحف   عل  النم  والمع يير 

  3* النسق الفرع  االجتم ع  يتوافق م  قي  التك م  االجتم ع 

   عت  رهددد ق الفعددد   فقددد  ن دددر إلددد  القدددي  وفددد   راسددد    رسدددونز عدددن موجهددد   القدددي  وأنسددد 
 ددددين عدددد   مددددن الموجهدددد    ومنهدددد  تددددؤ ي القددددي  و  هفهدددد   لالختيدددد رمعدددد يير أو قواعدددد   مجموعدددد 

أجدددزاء أس سدددي  مدددن الثق فددد   حدددين تع دددر عدددن تلددد  العن صدددر المشدددترك      عت  رهددد االجتم عيددد   
خل  القي  كعنصر جوهري ف  والجوانب المق ول  اجتم عي  والمح    ف  أنس ق رمزي ؛ ومن ث   

                                                           
ـتطـرهــا محمددو  عددو   وآخددرون: -1 ـ  تيماشــيف نظريــة  لــم ا جتمــا  طبيعتهــا     ون ن شددر  17  يددل    عدد  مراجعدد : محمددو  عدد  ف  نيقــ

 .316-311  ص ص  8871
ـجيا لم ا ق  ري إسم عي :  -2 ـل ـاأليدي  .18، ص. 8878   اإلسكن ري   المكتب العر   الح يل جتما  

 .83.   ل  ع   الع ل : مرج  س ق  كر   ص -3
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إلدد  القيددد    و يفدد  عضدددوي  وضددروري  تقدددو   هدد  أنسددد ق  واسدددتن  ه تركيددب تال نددد ء االجتمدد ع ت  
ال أصددد  ت   القددي   وهددد  و يفددد  التم سدد  والتضددد من مدددن أجدد  الحفددد   علددد  ال ندد ء االجتمددد ع  وا 

   1والتفك  االنهي رعوام  

هي  تفكيدر   إ  يعرفهد  فد  فدر  ثد نوي مدؤ ا : ف لقي  عن    رسونز تعت ر واح   من أه  مف 
أن نسددق التوجيهدد   القيميدد  الدد ي يددؤمن  دد  أفددرا  نسددق اجتمدد ع  معددين  يمكددن أن يكددون نق دد  »

و  إلضدددد ف  إلدددد  أن القددددي  عندددد   « مرجعيدددد  أس سددددي  لتحليدددد   ندددد ء وعمليدددد  األنسدددد ق االجتم عيدددد 
  مدن ال د اه  وأحد  العن صدر الموجهد    رسونز تمث  جزءا من أجزاء النسق ومعيد را الختيد ر  د ي

لسددلو  الف عدد  فهدد  التددزا  مددن  ددرف األفددرا  لتأييدد   عدد  االتج هدد   أو أنمدد   الفعدد  مددن أجدد  
    2جم ع  النسق ومن ثم  تكتسب  وره  ف  الوس  ال ي ه  جزء من أجزاء 

                     

                                                           
 .12. ق  ري إسم عي : مرج  س ق  كر   ص  -1

  361  محمو  عو   وآخرون: مرج  س ق  كر   ص -2
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 :اكتسابها ـمصادر ا جتما ية القيم خصائصـ  أهمية .3

ـخصائص القيم ا جتما ية. 1 3  أهمية 

   تج ههد  هر مفهو  القيمد  فد  ال راسد   الفلسدفي  الق يمد  والح يثد   فعرفد  هد   األخيدر  
لمن ددق العقلدد   االعقلدد   فد  تقصدد  أمددور الوجدو   والتدد لي  علد  صددورت  الم نيدد  علد  و المثد ل  

ل ع در  لد  التد ريخ ال ويد   ه ا التي ر إل  العصر الح يل  وأ ، ت ور ال راس   وال حدو  امت 
حيدل عمدد  التيد ران جن د  إلد  جندب علدد  ؛ إلد   هدور التيد ر التجري د  إلدد  ج ندب التيد ر العقلد 

تفسدددير المسددد ه  الكونيددد  المرت ددد    إلنسددد ن  و هدددر  القيمددد  كمفهدددو  متعلدددق  موضدددوع   الحيددد   
  أث تد  كمد 1  المجتمد    ل حدل فد  القدي  ك د هر  تن دي  لحيد  االهتمد   فد ز ا لتفسير كد  سدلو   

 فهدد  سددواء  حدد  علدد  والمجتمعدد   األفددرا  حيدد   فدد  وفعدد   مهدد   ور للقددي  أن ال راسدد   ع يدد 

 والنفسد  االجتمد ع  التوازن تحقيق ف  تس ه  والت  للمجتم   الثق ف  ال ن ء ف  األس س حجر

   2أفرا    و ين المجتم  ه ا إ  ر  اخ 

ر الروا  األواهد  فد  علد  االجتمد   )كوند    وركد ي   ف لقي  ك ن له  أهمي  خ ص  ف  فك
في ر( إ  تصوروا أن القي   مث    موجهد   للفعد   غد  الن در عدن مصد ره  الخد رج  كمد  يدر، 
 ورك ي   أو  اخل  كم  رأ،  ل  م كس في ر  أو  اخل  وخ رج  كم  رأ،   رسدونز   د لر   مدن 

  3و وره  المح   للسلو  ال شري   ل  يجم  ك  علم ء االجتم   عل  أهمي  القي 

كم  تع ر القي  حسب وجه  ن ر الكثير من ال  حثين عل  المع ي   الثق في  والمعتق ا  
والمسلم   المجتمعي  الت  تلعب  ورا أس سي  ف  تح ي  السدلو  المر دوب فيد  أو المرفدو   إ ا 

 4فدد  أو جم عدد  مددن الندد س اعت رن هدد  عدد  ا  ومسددتوي   سددلوكي  وم دد    تعت ددر مر و دد  فدد  ثق 

                                                           
ـيةال  هر  و  زي:  -1  .21، ص. 2181،   الجزاهر  منشورا  الح ر-مقاربة نسقية-القيم الترب

 .81، ص. : مرج  س ق  كر إيم ن العر   النقيب -2

 .88. ع   الع ل    ل : مرج  س ق  كر   ص -3

 .811-811، ص ص. 2116، ي   الق هر   مجموع  الني  العر الخدمة ا جتما ية المعاصرةن مي  أحم  محمو  سرح ن:  -4
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فهدد  المؤشددر الرهيسدد  أو محكمدد   السددلو   ومددن ثدد  فددإن القددي  التدد  يت ن هدد  األفددرا  هدد  عوامدد  
  1مح    لسلوكه 

يتفق مع   العلم ء والمفكرين عل  أهمي  القي  ف  المجتمع    لل ور الهد   الد ي تلع د  إ  
ار األحكد   علد  المم رسد   العمليد   ف  تكدوين سدلو  الفدر  والجم عد   وعلد  أس سده  يدت  إصد 

وك ل  تعت ر ه  أس س  ن ء مجتم  سلي  متك م   ف لقي  تن   من الدرأي الجمعد  للجم عد   فدال 
يمكددن فرضدده  علدد  الجم عدد  مددن الخدد ر  فرضدد  لكنهدد  تتولدد  فدد  إ دد ر السددي ق المجتمعدد  الدد ي 

أن نلخددص أهميتهدد  فدد  النقدد   تحيدد   الجم عدد   ومددن ثدد  فإنهدد  تكددون مق ولدد  ومعترفدد   هدد  ويمكددن 
    الت لي :

 األس س ف  تشكي  حي   المجتم   اعت  ره * يمكن     

  واالنهي ر* تعم  عل  حراس  األن م  وحم ي  ال ن ء االجتم ع  من الت هور  
 حلق  الوس   الت  تر    ين العقي   والن   االجتم عي  والسي سي  ال* تمث   
 2  للحرك  اإلنس ني  * تمث  أح  المص  ر ال اهم 

  * تزو  الفر    إلحس س   لغر  لك  م  يقو      وتسد ع  فد  توجيهد  للوصدو  نحدو     
  ل  الغر  

 * تهي  األس س للعم  الفر ي والجم ع  الموح      

 * تتخ  كأس س للحك  عل  سلو  اآلخرين     

 أفع له    و ر * تمكن الفر  من معرف  م  يتوقع  من اآلخرين  وم هي      

 * توج  ل ، الفر  الق ر  عل  اإلحس س   لصواب والخ أ     

 

                                                           
ـيةضي ء زاهر:  -1  .86، ص. 8886،   الق هر   مركز الكت ب للنشرالقيم في العملية الترب

 .28ص.  إيم ن العر   النقيب: مرج  س ق  كر   -2
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      تسدددد ع  الفددددر  علدددد  تحمدددد  المسددددؤولي  تجدددد   حي تدددد  ليكددددون قدددد  را علدددد  تفهدددد  كي ندددد   *
 1الشخص   والتمعن ف  قض ي  الحي   الت  تهم   وتؤ ي إل  اإلحس س   لرض  

اختلددف علمدد ء االجتمدد   فدد  تح يدد   وقدد   اته  لدد يميزهد  مدد  كدد  علدد  القددي  خصدد هص لفدد  ي لدق
 الترات يدد   الث دد    :فدد  تتمثدد  مهمدد  خصدد هص ثدداللأن لهدد   دد فقدد  أشدد ر الدد ع  ه  خص هصدد

 3 مت رج  ومتك مل  نس ي   أنه أكثر م  ميزه   أن يرون آخرون أم   2والعمومي 

رزهدد  أوضدد   فأصدد ح  ح جدد   تففدد لقي  ك ندد  مددثال ع ليدد   ولكددن تحولدد  الن ددر  إليهدد   
الحي   االجتم عي   وت دور  الن در  إلد  القدي  مدن التجريد  إلد  الواقعيد   فصد ر  القدي  استشدف ف  

الق نون   لحقيقد  االجتم عيد   فت دور الن در إلد  القدي  عمد  اتصدف   د  فد   احتك ك  من خال  
سد ل  واألشدي ء الم ض   أنه : تت لع   ميت فيزيقي ت ففهم  علد  أنهد  تمعد ن يحكد   هد  علد  الم

 4 ت ع  لج واه  ف  إش      ي   إنس ني  متصور  ومسته ف  عل  أنه  ح ج   واج   اإليف ء  ه ت

 يمكن تح ي  أه  خص هصه  كم  يل :و 

 األنس ق الك ر، للفع  اإلنس ن   وه  المجتم  والثق ف  والشخصي   * ت خ  ف     

هدد  فعدد  معددين  ددأن لدد  معندد   والقددي  أيضدد  القددي  ع دد ر  عددن تعميمدد   مددن خاللهدد  يمكددن ف*     
مفهوم   تصوري   معن  أنه  تشك  أو تص غ ف  ألف   م لق  لكنه  ت  ق ف  ح و  موقفي  

 خ ص  

 * القي  له   رج  من العمومي   فال يمكن أن تع ر عن تجر   مفر   أو موقف مفر     

 لن س ليشك  ر   ته  * له   اهم  موضوع   مر و    فه  ليس  أشي ء ير  ه  ا   

 يدر أو * ليس  ك  القي    هر  أو حت  شعوري   فنسق القيم  ثق ف  معين  ق  يكون مستترا   
 علي   متع رف

                                                           
 .811  ص ،2111    عم ن   ار الفكر لم النفل ا جتما ي خلي  ع   الرحمن المع ي  : -1
     .31 ص.  س ق  كر ال  هر  و  زي: مرج   -2

ـكيةرجب  ن عل   ن ع ي  العويس :  -3  .2  ص ،2117    عم ن  وزار التر ي  الو ني القيم السل

 .88ص.  إسم عي  ع   الفت ح: مرج  س ق  كر   -4
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 1ليس  متس وي  ف  األهمي  وله   رج   مختلف  من التأثير عل  الفع  *     

 * تكون ع    منتشر   اخ  المجتم  كك  و ين ك  أفرا       
  2ختي ر م  هو أفض * ضروري  ال

علدد  م دد أ موضددوعي  القددي   حيددل أن الددوع   قيمدد   'مدد كس شدديلر'أكدد  أنهدد  موضددوعي :  *
األشي ء هو  مث    ر  فع  إنس ن   أو حرك  ت   لي   ين ع ل  األشدي ء ووجو هد  الدواقع  مدن 

أي أن الددوع  الموضددوع    جهدد   و ددين عدد ل  الدد ا  و روفهدد  االجتم عيدد  مددن جهدد  أخددر،
  قي  هو  مث    حرك  مؤي   ألشي ء اجتم عي   ل

الموضددوع ت   أو تالددروحفمدد كس شدديلر حدد و  أن يعدد لا مسددأل  القددي  مددن زاويدد  تالددوع ت  
 ال ي يؤك  عل  وجو  نم    مض    أو مث  علي  متن قض  وآم   متع رض  

نمد  تع در الشد ء؛ ف لقيمد  ال تع در عدن سدت تيكي  ث  تد إليس   مث    صور  * عند  صدور    وا 
من مدد  تن يمدد  خ صدد    معندد  أن القيمدد  ال تمثدد  وسدديل   دد    يدد   ال مضددمون أو محتددو، 

نم  صور  تحقق نوع  من التض من أو التن سق العضوي   3وا 
 * تؤثر القي  االجتم عي  الس ه   عل  آراء واتج ه   وأنم   سلو  الفر  

 أي مجتم  يع قب ويث ب عل  أس سه   ؛ ألن الفدر   اخ المجتم  أفرا ك  * ملدزم  وآمدر  ل
* يت  التعرف عليه  من خال  االستج     اللف يد  للفدر  أو مدن خدال  سدلوكه  فد  تفد عله  

 م   ع   اخ  المجتم  
 * أحي ن  تكون صريح  وأحي ن  أخر، تكون ضمني  

 * نسدد ي ؛ فهدد  تختلددف مددن فددر  آلخددر  اخدد  المجتمدد  الواحدد  علدد  اخددتالف ر  دد   األفددرا 
  4و روفه  من جه  والختالف الثق ف  الس ه     لمجتم  من جه  أخر،

وت هر نس ي  القي  فد  التغيدرا  التد  تحصد  فد  ت دور المجتمد  ع در الدزمن  ف رت د    
ك يدرا مدن شدّ ته   فيحد و  المجتمد  أن يحد ف  علد   القي    ألشي ء والموضوع   يفسدر ج ن د 
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 اتجددد   نيددد    ينمددد  يضددد ر فددد  مراحددد  ت ريخيددد  أن يغيدددر  قددد ء القدددي    لثوا ددد  اإلنسددد ني  والو 
ج يدد   تفرضده  ال دروف الخ صدد   د لمجتم  مدن أجدد  التوافدق مد  الت ددورا  األفدرا  نحدو قدي  

  1الح صل  ف  الع ل 
 * ق  ل  للقي س والتقوي  من خال  سلو  الفر  المالح  ف  تف عل  م  اآلخرين 

  ا    يع  ع م  وس  المجتم  * 
  2لمجتم جزءا من ثق ف  ا تشك * 

األفدددرا  والجم عددد    توجددد  فددد  األشدددي ء والموضدددوع    فتميدددز االنجددد اب* تمتددد ز  خ صدددي  
  مواقفه  وسلوكه  تج هه  

* تحم  القيم  معن  ف  صميمه  مم  يع   للحيد   ن  مد  يسدلك  الفدر  والجم عد  للوصدو  
  تحقيقه  ف  أفرا    ف  الحي    وه    هي  يسع  المجتم  إل  االستقرارإل  

علدد  أهميدد  األشددي ء والموضددوع   التدد  تددؤثر فدد  الفددر   إلدد   االعتمدد  *تتدد ر  القيمدد  مددن 
لتشدم  المثدد  العليدد  الع يدد  مددن القددي   وتصدد ح   المثد  العليدد  المتضددمن  لمعدد ن  أشددم  وأوسدد 

تع ددر عددن الث  تدد   و  السددلوكي   دد ل  خ صددي  المجتمدد   وي هددر التع يددر عددن القددي  العليدد  فدد  
 تضحي  الجم ع  من أجله  

* له   ع ين مث ل  وواقعد   ي هدر هد ا األخيدر فيمد  يمثلد  الفدر  مدن قدي  تف عليد  اجتم عيد   
سفي ؛ فتحتوي   ل  علد  الج ندب الروحد  والمد  ي  فتصد ح  عد  القدي  وسديل   أو تأملي  فل

 و عضه    ي   كم  ير،  ل  تروك ت ت  وت يويت 
 ق  دد ن: ق ددب إيجدد   ؛ وق ددب سددل   يكددون مدد  يسددم   عكددس القيمدد   أويتجدد  ب القيمدد   *

 القيم  المض    
إل  أ ند   اتج ه ت تتراتب القي  ل ، الفر  ف  تن ي  ت ريج  من أعل  قيم  مسي ر  عل   *

قيم   تت     ه   القي  التأثر والتأثير  لتكّون ف  مجموعه  شخصي  الفر   ونمدو   المجتمد  
  3المنفر  
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 مكتس   يتعلمه  الفر  من الوس  االجتم ع  ال ي يعي  في   *
تختلدددف  ددد ختالف الددد ور والمركدددز الدددو يف  للفدددر   كمددد  تختددد   ددد ختالف الجدددنس والعمددد   *

  1والمع ي   ال يني  واألخالقي 
 وسلوك   واهتم م ت الفر   اتج ه  * تح   

 ر الحضد ري الد ي تنتمد  زا  تكتسدب فد  ضدوء معد يير المجتمد  واإل داإللد* تتس   خ صي  
  2إلي  ه   القي 

خددر،  كونهدد  مشددترك   ددين عدد   ك يددر مددن الندد س  وتثيددر أ عدد   خصدد هص كمدد  تتميددز القددي  
اهتمدد   الفددر  والجم عدد  ولهدد  أهدد اف خلقيدد   وتتصددف أيضدد   مسدد ن    عضدده  الدد ع ؛ كمدد  

  الت  توج  الفعد  عن  األفرا   وه االختي ر اتج ه  تعم  القي  كقو، اجتم عي  ف  تشكي  
االجتم ع  نحو األه اف الخ ص  أو الع م   وللقي   رج   مختلف  مدن التدأثير علد  الفعد   

عدروف أن كد  نسدق قيمد  يحتدوي ويرج   ل  إل  أنه  ليس  متس وي  فد  األهميد   ومدن الم
اقددف علد   د اه  مق ولد  اجتم عيد  لتسدمح للمجتمد  أو األفددرا   دأن يكوندوا علد  توافدق مد  المو 

 3 الج ي   والمشكال 
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 ا جتما ية القيم مصادر أهم .2 3
للقي  الع م  عالق  و ي    حي   الفر  والجم ع    فه  يتمسكون  ه  ألنه  تع   لوجو ه  
اإلنس ن  مع ني  الت  تميز  عن وجو   ير  من الك هن   األخر،  فد لفر  ال يسدت ي  العدي   ون 

  1أسم  ف  ن ر  من القي  ألن القيم    لنس   ل  ه  ك  ش ء قي   أو أن يتر  ال حل عم  هو
 سدواء ال ا  خ ر  عن لص وره  ن را القي   موضوعي   م  أ أخ وا كون  من  االجتم   فعلم ء

 مدن جد ء  أو التد ريخ  سدي ق خدال  صد ر  أو الثق فد    نيد  أو ال  قد   فكدر مدن من ثق  ك ن 

 جميعدد  اسددتن  ه  مددن  دد لر   السوسدديولوجي   الجوانددب  تعدد   لدد ل  الجم عيدد   التصددورا  عدد ل 

  للقي   السوسيولوج  األس س أو الموضوع  األص  تأيي  وهو وحي  أس س إل 

 للمصدددد  ر مختلفدددد  رؤيدددد  قددد موا وم ارسدددده   توجهدددد ته  اخدددتالف علدددد  االجتمدددد   فعلمددد ء

 التصدددورا  وفددد  الددد ين فددد  موجدددو  القيمددد  مصددد ر  دددأن يقدددو  مدددن فمدددنه  للقيمددد   الموضدددوعي 

  ني  ف  وضعه  من ومنه  ومق الت   كت   مختلف ف  وج ء   ورك ي    ل  ق   كم  الجمعي  

 مدن القدي  مصد  ر عدن  حدل مدن ومدنه  للقيمد   ن ريتد  فد  في در مد كس  لد  فعد  كم  ال  ق  

 القيمدد  مصدد ر إلدد  توصدد  مددن ومددنه   لدد   'سددوركين' فعدد  مدد  مثدد  الثق فدد ؛ أشددك   تت دد  خدال 

 'شدديلر' عندد  الحدد   هددو كمدد  التدد ريخ  مواقددف فدد  العمليدد   و ين ميدد  ومن قدد  التدد ريخ ال خدد مددن
 مد  وهدو ومواقدف  وموجهد   أ وار فد  تتحقدق القدي  أن يدر، ':  رسدونز'  ينمد   'م نهد ي  ك ر 'و

 تصور   حسب االجتم ع  للفع  المرجع  اإل  ر تضمن 

 إلدد   دد لن ر للقددي  االجتم عيدد  ا اإل دد ر  علدد  تؤكدد  السوسدديولوجي  المصدد  ر هدد   كدد  

 المواقدف فد  الد ور موجه   أو الت ريخ  ف  ومواقفه  ال  ق    يع  أو الثق ف   أو السلو  نم 

 فد  الك يدر أثرهد  لهد  االجتم عيد  العوامد  أن علد  االجتمد   علمد ء سد هر يتفق إ  االجتم عي  

  2القيم  أحك   وص ور القي  اكتس ب

 أن يددر، القيمدد ؛ لمصدد ر إث دد   عددن  حثدد  فدد  التوجدد  نفددس يددوم   أحمدد  محمدد  ويأخدد  

 فد   اتيد  خصد هص مدن لد   مد  تنشدأ آثد ر مدن الشد ء مقد ار يحققد  تمد  هد : إنمد  الش ء قيم 
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 قيمددد  تقددد ير يتعلدددق التددد  تالددد ا ت عدددن تسددد ؤال  ي دددرح القدددي  لمصددد ر وللتوصددد  معينددد ت   ا 

 التسددد ؤال  وي دددرح النحدددو؛ هددد ا علددد  لهددد  سددد    لن األمدددر يكدددون أن تسدددتلز  والتددد   هددد   األشددي ء

  دد  ويعتددرف يوجدد  الدد ي الموضددوعي  القددي  ن دد   تفسددير يمكددن وكيددف الفددر   هدد  هدد - الت ليدد :

 فدد  الشد ء أثددر هدو القددي  ينشد  مدد  فدإن  -القدي  صدد ن  الفدر – الددرأي  هد ا أخدد ن  ولدو المجتمد  

 شدخص لد  يسدر فمد  لفر يد  ا الحس سدي   ضدروب  دين اخدتالف يوجد  أند  حدين ف  الحس سي  

 آخر  من  ينفر ق 

 االعتمد   تصدور آخدرون ي درح و  ل   حت   نفسي   أس  ب القي  تفسير يمكن ال و  ل 

 التقدد ير الددرأي هدد ا علدد   ندد ء فيكددون األفددرا   أ ل يدد  يمثدد  ألندد  للقددي   كمصدد ر الوسدد  النمددو  

 علددد  التدددأثير خاللهددد  مدددن يدددت  التددد  الكيفيددد  عدددن يع دددر الددد ي التقددد ير هدددو لألشدددي ء الموضدددوع 

 المتوس (  )الفر  المجتم  أفرا  من الغ ل ي 

 الشدددعور لمجددد   صدددحيح  تمثددديال يع ددد  ال الشدددعوري المتوسددد  أن يعكدددس الواقددد  لكدددن

 عليد  يكدون أن يمكدن لمد  قي سد  ضدعيف الشدعور هد ا يكدون مد    ل د     الع  ي  للفر  الحقيق 

 الواح   الفر  لشعور   لنس   األمر

 تالمتوسد ت  أو تالفدر ت محد  تالمجتمد ت إحدال  وهدو السد  قين للمصد رين  د ي   درح ت ف

 جمعيددد ت ت ا  هددد  ف لددد ا  قيمتددد   الشددد ء علددد  يضدددف  الددد ي هدددو  أنددد   وركددد ي  أكددد   مددد  وهدددو

 1جمعي   تق يرا أص ح التق ير ألن موضوعي  تق يرا يحقق م  وهو فر ي    ا  وليس 

 وتح يد  أصدوله  وتت د  القيمد  مصد ر   يعد  حدو  وجي السوسديول التف سدير تعد    كم 

 مثد  فسديولوجي   وعن صدر  يولوجيد   ح جد   يمد قال تفسدر وعضدوي  ثق فيد  ن ر   ين أ ع  ه  

 اسدتج    عمليد  هد  الثق ف  أن اعت  ر عل   'لينوفسك  م 'م سلو إ راه  'و ' يوي جون'  كر م 

ش    لتحقيق  اإلنس ني   الح ج   وا 

  دد لن ر و لدد  خ لصدد ت  تمن قيدد  مختلفدد  زاويدد  مددن القددي  فسددر  أخددر، زعدد ن ووجدد  

 ومنفصدل  واقعهد   عدن مسدتقل  القيمد  أن  معند    اتد   ومسدتق  فريد  عد ل  أند  علد  القي  لع ل 
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 مختلددددف  ريدددق عدددن القدددي  وجددددو  تفسدددير يمكدددن ال وحسددد ه  واألحدددد ال  والوقددد ه  التددد ريخ عدددن

 القيمد  تحليد  يمكدن ال الن در  هد   علد  و ند ء والمجتمد   ثق فد ال فد  الق همد  الوجو ي  ال واهر

 إال تخضدد  ال القددي  أن أي  فيزيقيدد  وسدديكو عضددوي   ددواهر أو الواقعيدد  القضدد ي  إلدد   دد لرجو 

 أو الدددواقع   أو اإلم يريقددد  التحليددد   لددد  القدددي   راسددد  تق ددد  ال ومنددد  فقددد   المن قددد  للتحليددد 

 1العضوي  أو الثق ف  التفسير

 م  ير، مرا  زعيم  أن قضي  أص  القي  ومص ره  يمكن تح ي   ف  أر ع  آراء وه : ين

الدرأي األو : ويمثد  هد ا الدرأي أصدح ب االتجد   الفدر ي  وحسد ه  فدإن الفدر  هدو الد ي  -
يع ددد  القدددي  لألشدددي ء واألفعددد    حيدددل ير  دددون القدددي    إلنسددد ن وينسددد ون أصدددله  إلددد  ال  يعددد  

تعتم  عل  االختي ر الحر والر    ال اتي  لألفدرا  ممد  ينفد  معند  االلتدزا  ال شري   أي أن القيم  
  ويجع  من القيم  سهل  التغير 

الرأي الث ن : يمث  ه ا الرأي أصح ب االتج   الجم ع   وال ين يرون أن مص ر القي   -
 هو المجتم   وير ون القي  إل  العق  الجمع  

رأي القدي  إلد    يعد  األشدي ء واألفعد    اتهد   حيدل الرأي الث لدل: يدر  أصدح ب هد ا الد -
 يكتشف اإلنس ن ه   القيم   عقل  ن را لج   يته  وق رته  عل  التأثير ف  ر   ت  

الددرأي الرا دد : فدد لقي  عندد ه  تعلددوا فددوق اإلنسدد ن وق راتدد   وال دد  أن تكددون ع مدد   ث  تدد   -
 ضع  إلرا ته  وأهواهه  الفر ي  والجم عي  م لق   كلي  ت  دق علد  الجميد   ون استثن ء   ير خ

  2وال ي ال يكون إاّل  وجو  هللا الخ لق

 تختلدف أنهد   يدر الفدر   لد ، موجدو   جميعهد  القي  إن القو  يمكن س ق م  عل  و ن ء

 قدو  حسدب ترتي ه  ف  تنت   أنه  أي وضعف   قو  ألخر، جم ع  ومن آلخر فر  من ترتي ه  ف 
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 اإل د ر تمث  فه   ل  و ر    اتي   أنه  كم  وزم ن   مك ن  نس ي  أنه  كم    الفر  ل ، منه  ك 

 1المجتمع     ك  لألفرا  الع م  الحي   ف  للسلو  المرجع 

 :ــظائفها القيم تصنيفات .4
   القيم تصنيفات .1 4

 نحكدد  أن يمكددن اإلنسد ن  دد  يقددو  نشد   فكدد  اإلنسد ن   النشدد   ك فدد  مجد   القيمدد  شدم ت

 للقدي  وشد مال موحد  تصدنيف وضد  فد  اختلفدوا ال د حثين مدن الكثيدر أن  يدر قيمي   حكم  علي 

 سدد ب أن و الدد ع    عضدده  عددن القددي  فصدد  لصددعو   يف  نالتصدد  دد ل  فتعدد    االجتم عيدد  
القددي  تعت ددر مددن المفدد هي  المعقدد   والمتن ولدد    ل راسدد  مددن مختلددف العلددو  االجتم عيدد   والخددتالف 

 تعددددد    ف ددددد ل  ل  المددددد اخ  الفكريددددد  التددددد  يت ن هددددد  ال ددددد حثون للتصدددددنيف  وجهدددد   الن دددددر وكددددد

إن ج نددد   ك يدددرا مدددن الخلدد  الدد ي »كالكهدددون: إ  يقدددو    القددي  لتصددنيف الم روحدد  التصددنيف  
يحي   من قش  القيد  راج   غير شد  إل  الحقيق  التد  مدؤ اه  أن ال  حل يتحد ل عدن القيدد  وفد  

 ينم  ين قشه    حل آخر ف  ضوء نمد  خد ص للقيمد  علد  حدين يت ند    حثد   هن  مقول  ع م  
  2«ث لل نم   خصوصي  آخر ونحن ل  نست   أن نكشف حت  اآلن تصنيف  ش مال للقي 

وقدددد  صددددنف  عدددد  العلمدددد ء وال دددد حثين القددددي  عدددد   تصددددنيف     ددددين قددددي  اقتصدددد  ي  وقددددي  
أه  الف ري والعضوي  ك لشعور االجتمد ع  اجتم عي   ث  ت  تصنيف القي  االجتم عي  وفق منش

القددي   ' ركدد  '   ينمدد  صددنف والتندد ز  والخددالف واآلخددر عقالندد  إرا ي ك لتضد من والددوالء الف دري
علددد  أسددد س واقددد  السدددك ن االجتمددد ع   حيدددل يدددر، فددد  اخدددتالف تكدددوين وو ددد هف المجتمعددد   

 ؛نخ صد   دد   كمد  للريددف والمدد اختالفد  فدد  أندوا  القددي   حيدل يعت ددر أن للمجتمدد  ال د وي قيمدد  ال
ملتدون '   ينمد  فد  األنسد ق القيميد   دين الريدف والحضدر 'ا ن خل ون'وهو التصنيف ال ي  رح  

   ير، أن هن   نوعين من القي  صدنفه  حسدب الغ يد  أو الو يفد  االجتم عيد  التد  تؤ يهد 'ركو 
النددو  األو  فدد  يدد   يتمثدد  الواقدد  ال نيددوي االجتمدد ع  حيددل هندد   قددي  الوسدديل  وقددي  الغ  وحسددب

                                                           
 .871-873. جد  در نصدر ال يدن ولدوكدي  اله شمد : مرج  س ق  كر   ص ص -1

ـالشخصيةعل  ع   الرزاق جل  :  -2     811    ص8811     يرو    ار النهض  العر ي المجتمع الثقافة 
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أمدد  قددي  الغ يدد  تتمثدد  فدد  الغ يدد   المثلدد  فدد  السددل  والع الدد  والحريدد   التف ضدد   ددين سددلو  وآخددر
 فه  تتمث  ف  الغ ي   المثل  ف  السل  والع ال  والحري   

ر مددد  قددد  ته  ن الع يددد  مدددن المفكدددرين الددد ين تنددد ولوا موضدددو  القدددي  ا ؛و هددد ا نسدددت ي  القدددو 
القددددي  أنهدددد  قدددد  اتفقددددوا علدددد  أهميدددد     إلدددد  ت ندددد  أقسدددد   وتصددددنيف   ع يدددد   للقددددي   إال االختالفدددد

ال افعيد   تشدك    عت  رهد سدلو  األفدرا  فد  تكدوين ومد ، تأثيرهد    الجم عد  االجتم عي  فد  حيد  
   1وتن ي  العالق   فيه   ين الزم ن والمك ن األفرا  فع لي    وتوجي  للتع ون

لمقصدو   تصنيف القيد  هدو توزيعه  ف  فه   أو مجموع   وفقد  ل عدد  وعلد  اعتد  ر أن ا 
 مشدترك  معين أو ع   أ ع     عتدد  ر أن كد  فهد  أو مجموعد  تر  هد  معد  خصد هص أو سدم   

 يل : كم  نلخصه  أن يمكن

 ـايت: تصنيف .1 1 4

 ه : فه   ثم ن عل  التصنيف ه ا يحتوي 

 وال يني  خالقي األ القي  * / االجتم عي  القي  *

 الجسم ني  القي  * / الترويجي  القي  *

 المعرفي  القي  * /          الو ني  القي  *

 االقتص  ي  العملي  القي  * / الشخصي  تك م  *

 ـليدزني: ـفرنـن ألبـرت تصنيف .2 1 4

 عدد والمنف تلهولندد ات المنفعدد   سددل  يددرت   إ  القددي   لتصددنيف ن ريدد  ق عدد   الع لمدد ن وضدد 

 ه : مواقف س  الشخصي  ف  ه ا يقيس تلسترونات 

 المعرف   اكتس ب  ريق عن الحقيق  عن ال حل وتعن  الن ري : القيم   -5

                                                           
ـانعكاساتها  لى األنساق القيمية ح ت     كر هالوي:  -1 ـلمة الثقافية    المجل  الجزاهري  لل راس   السوسيولوجي   مجل  في الدـل العربيةالع

 .311ص.  ،2117 س اسي  محكم   ج مع  جيج   الع  ين الث ن  والث لل  جوان



                                                      لثالثالفصل ا القيم االجتماعية                                                                        
 

 

111 

 مجددد ال المجتمددد  الفدددر  يتخددد  إ  المصدددلح   إلددد  الميددد  وتعنددد  االقتصددد  ي : القيمددد   -4

 من فع   عل  للحصو 
  ر  والسي   لمسؤولي  الفر  اهتم   وتعن  السي سي : القيم   -0
 والتحلد  الند س مسد ع   علد  والعمد    لجم عد  االرت د   وتعن  االجتم عي : القيم   -2

   إليث ر 
 لكد  وال هجد  االرتيد ح وا  هد ر األشدي ء جمد   إلد  الفدر  ميد  وتعن  الجم لي : القيم  -1

 وال  يع   األشي ء ف  يسر  م 
 نفدس ي مدهن  يند  أ م د  التشد ل ومصدير   الوجدو    أصد  االهتمد   ال ينيد : القيم   -2

 1الحي    ف  الفر 

 :ريتشـرز تصنيف .3 1 4

 :ح  ه  ك لت ل مدن خدال  ن ر  ش مل  للقي  ق    تصنيفه  وفق ع   من ورا   ريتشـرزالع ل  

 )مج   القيم (: المن ور األو 

 عي  وتقسد  القيم  فيد  إلد : قيد  شيهي   قيد   يهي   قيد   اتي   قيد  جم عي  وقيد  مجتم 

 )موضو  القيم (: المن ور الث ن 

وفقددد  لهددد ا المن دددور قسدددم  القدددي  إلددد : قدددي  أخالقيددد   قدددي  اقتصددد  ي   قدددي  جم ليددد   قدددي   
 سي سي   قي   يني   قي  عقلي   في  ع  في   قي  مهني  وقي  اجتم عي   

 المن ور الث لل )التصنيف وفق مجموع  من المع يير(:

يد  إت  عد  لمجموعد  مدن المع ييددر هدد : معيد ر ال اتيد  والموضدوعي   فد  هد ا المن ور تصنف الق
معيددد ر العموميددد  والخصوصدددي   معيددد ر النه هيددد  والوسددد ي   معيددد ر العالقددد   دددين مخدددتص القيمددد  

  2والمستفي  منه   معي ر المضمون

                                                           
 .11-38 ال  هر  و  زي: مرج  س ق  كر   ص ص  -1

 .21-22  ص ص  مرج  س ق  كر  إيم ن العر   النقيب: -2
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قي  سي سي    يدن ست  أنوا  للقي  ه : قي  اقتص  ي   قي  جم لي   قي  اجتم عي    سبرانجر ويميز
 1وقي   يني  

 :ـتشمل المختلفة، األبعاد أسال  لى القيم . تصنيف4 1 4
ـى*   :أنم   كم  يل  ست  س يرينجر إل  قسمه  وق  :بعد المحت

 .ال يني  والتع لي    لمعتق ا    الهتم   ترت   ة:ديني قيم -
أجد   الجهدو  مدن و د    أجلهد مدن والتضدحي  الند س  حدب الفدر    هتمد   ترت   اجتما ية: قيم -

 .أحواله  وتحسين سع  ته 
 والصن ع   واإلنتد    والثدرو   الم  ي  النف   ا  العملي    الهتم م   : وترت  اقتصادية قيم -

 .التج ري  األعم   ف  األموا  واستثم ر
 إلد  اكتسد ب والسدع  والمعد رف الحقد هق الكتشد ف وميلد  الفدر    هتمد   وتدرت   معرفيـة: قـيم -

 .العلمي  المعرف  من المزي 
  .السي س  والعم  والسي ر   والقو     لسل    وترت   :سياسية قيم -

 التنسديق وكمد   الشدك  حيدل مدن جميد  هدو مد  إلد  وميلد  الفدر    هتمد   وتدرت   :جم ليد  قدي 
 2 واالنسج  

 :المقصد * بعد
  أ ع   لغ ي   وس ه  وه  :وس هلي  قي 
  .ألنفسه  واألفرا  الجم ع   تضعه  الت  والفض ه  األه اف وه  ه في : أو   هي  قي 
 :الشدة بعد *

 أن أي يخ لفهم   من عل  وتوقع  تقرر  ال ي الجزاء و نو  اإللزا    رج  القي  وتق ر
 :ه  أنوا  ثالث  وهن   الجزاء  ونو  اإللزا   رج  م   ر ي    تن س     تتن سب القي  ش  
  المصلح   كي ن تتص  وه ) يكون أن ين غ  م ( الن هي : أي اآلمر  أو الملزم  القي - 

                                                           
  213-212  ص ص  2111  اإلسكن ري    ار الفكر الج مع   12   فل ا جتما ي لم النخلي  مخ هي  معو :  -1
ـم اإلنسانية رش ي  عيم :  -2 ـى في العل ـمه أسسه -تحليل المحت  .88-81، ص ص. 8817، الق هر    ار الفكر العر  ، -استخداماتهمفه
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وثيقدد    لم دد    التدد  تسدد ع  علدد  تحقيددق األنمدد   المر ددوب  اتصدد ال  أو هدد  التدد  تتصدد  الع مدد 
مددن الن حيدد  االجتم عيدد  والخلقيدد   فيهدد   والتدد  تصدد لح عليهدد  الجم عدد  فدد  تن ددي  سددلو  أفرا هدد 

 والعق ه ي  
وه  قدي  يشدج  المجتمد  أفدرا   علد  التمسد   هد     )يكون أن يفض  م  (لي : أيالتفضي القي  -

  ولكن  ال يلزم   مراع ته  إلزام  يت لب عق    لمن يخ لفه   وال تحم  صف  الق سي  
 تحقيقهد    ستح ل  الن س يحس قي  وه   )يكون أن يرج  م  (ال و  هي : أي أو المث لي  القي  -

  1ف  توجي  سلو  الفر  لر   من  ل   فإنه  كثيرا م  تؤثر تأثيرا   لغ   صور  ك مل  عل  ا
ـمية بعد *  :العم

 :قسمين إل  وانتش ره  شيوعه  حيل من القي  تنقس 
 و  ق تد   يهتد  عدن الن در  غد  كل  المجتم  ف  انتش ره  يعم  الت  القي  وه  :الع م  القي  -

 .وفه ت 
 .والمك ن الزم ن ويحكمه  خ ص  و مواقف معين   مواس  تتص  الت  القي  ه  :الخ ص  القي - 
ـح بعد*   :الـض

 :قسمين إل  ل ل  ت ع    وتنقس 
 .  لكال  عنه  ويع ر  ه  يصرح الت  القي  تل  وه  :وصريح    هر  قي  - 
 مالح د  خدال  مدن وجو هد  علد  ويسدت   تسدتخلص التد  القدي  تلد  وهد  :ضدمني  قدي  - 

 .عشواهي   صف  ال منم    صف  األفرا  سلو  ف  تتكرر الت  تج ه  واال االختي را 
ـام بعد*   .الد

 :إل  القي  وتنقس 
 .الزوا  السريع  ال وا  القصير  الع رض  الوقتي  القي  وه  :ع  ر  قي  -
 يتن قله  النفوس ف  مستقر   ويال   زمن    ت ق   حيل  وي   وا   ا  وه  : اهم  قي  -

 2.واإللزا  الق اس  صف  وله  جي   ع  جي 

                                                           
ـجية التنشئة ا جتما يةص لح محم  عل  أ و ج  و:  -1 ـل  .237-236، ص ص. 8881 المسير     عم ن   ارسيك

 .38-31ص ص.  إسم عي  ع   الفت ح: مرج  س ق  كر   -2
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كمددد  تصدددنف القيدددد  إلدددد  ثددددالل فهددد   رهيسدددي   قدددي  ع مددد  يدددت  الكشدددف عنهددد  فددد  سدددي ق 
اجتم ع  مدن خال  السلو  التفضيل   قيد  متصور  وتمثد  تصدورا  مث لي  عمد  يجدب أن يكدون 

  1وعلد  أس سه  يت  الحك  عل  السلو   وقيد  أخدر، موضوعيد 

ـ ة من المعايير أسال  لى قيمال . تصنيف5 1 4  :مجم
ـ ية معيار الذاتية/ *  المـض
    ي  فضل    عت  ره من خال  الن ر إل  القي   ال اتي : - 
 عل  وزن القيم  النس    اعتم  االموضوعي : إمك ني  قي س ه   القي  ل ، األفرا   - 
ـمية/ معيار *   الخصـصية العم
 تو، المجتم  العمومي : شيو  القيم  عل  مس - 
 الخصوصي : م ، تعلق القيم   فه  معين  من المجتم   - 

 * معيار النهائية/ الـسيطية
  يدد     يدد  نه هيدد   أو كونهدد  وسدديل  تددؤ ي إلدد    عت  رهدد وفيهدد  يفددرق  ددين الن ددر للقيمدد  

 أخر، 
ـالمستفيد منها  * معيار العالقة بين مختص القيمة 

 الفر  أو المجتم  أو كليهم   استف   نحو  اتج هه أي الن ر للقيم  من حيل 
 * معيار المضمـن: 

 2أي الن ر للقيم  من حيل كونه   قيم  اجتم عي   قيم   يني   قيم  أخالقي    
  ينم  صنف علم ء االجتم   القي  إل : 

   قي  أخالقي  وه : )القي  الت  يشعر الفدر   أنهد  واج د  التنفيد  مثد  األم ند   الصد ق
   ع   االلتزا   ه  يشعر   تأنيب الضمير( اإلخالص

                                                           
ـتطبيقيةفؤا  حي ر:  -1   87    ص8881   يرو    ار الفكر العر     لم النفل ا جتما ي دراسات نظرية 
 .86-81  ص ص  8882  الق هر   ال ار المصري  الل ن ني   2   قراءات األطفالحسن شح ت :  -2
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  قددددي  خ صدددد    لسددددم   الع مدددد  للشخصددددي : )فددددد  هدددد ا النددددو  مدددددن القيددددد  حدددد   علمدددد ء
االجتم   أه  الصف   الت  يفض  أن تتوفر ف  الفدر  أو فد  اآلخدرين وتوصدلوا إلد  

 (     متع ون صف  يمكن أن يوصف  ه  الفر  منه  ) موح  مرن   2133وض  
    اتيدد  تدد  تح يدد ه  فدد  مجموعدد  مددن الصددف   ال اتيدد  تسدد ع  الفددر  علدد  النجدد ح قددي

 وك ا الشعور   لرض  عن النفس 
   قيدددد  خ صددد    لتع مددد  مدددد  اآلخدددرين: )التع مددد   ددد حترا  وتقددد ير  احتدددرا  خصوصدددي

 1لدخ( إ الغير 
نفعيدد  قددي  و  هدد  قددي  أخالقيدد  يدددن نددوعين مدددن القددي   'كد هدددن'و 'كد تدددر' ينمدد  ميدددز كددد  مدددن  

الع لمد ن علد  عد   الفصدد   يددن هد ين الندوعين مدن القيدد  مدد  سي ددر  نسددق مددن هدد   القيدد   يدؤك 
 مجتمد جم ع   العمد  و لد  حسدب   يعد  الق   الس ه    ين مختلف األفرا  و علد  مجم  العال

  2ال ي عل  أس س  تتح   أنم   السلو 

 : وف  تصنيف آخر للقي  صنف  من حيل ه

: وتمثدد  قددي  خ رجيدد   أو تعت ددر كوسدديل  لتحقيددق هدد ف مدد   تختلددف وسدديل  مفضددي  إلدد    يدد  -
 وم  ل ه   ح ج   الن س   ختالف

 لالخددتالفتعت ددر قيمدد     نيدد  أو  اتيدد  تسددتق   دد اته  وال مجدد     يدد  تنشدد  لدد اته : القددي  هدد   -
 حوله  كم  هو الح   ف  القي  الخ رجي   

يكددون تقدد ير  فدد   اتدد   وتسددم  القددي  مددن هدد ا النددو  األخيددر  دد لقي  أو المثدد   هدد ا النددو  مددن القددي 
   3العلي 

 ددين ت ددور القددي  و ددين الدد واف  والح جدد    وهدد  ترتقدد  مددن الح جدد    'م سددلو' ينمدد  ر دد   
  :األ ن  إل  الح ج   األعل  عل  النحو الت ل 

                                                           
 .311-287  سلو، ع   الحمي  الخ يب: مرج  س ق  كر   ص -1

 .838    ص8882    الجزاهر  المؤسس  الو ني  للكت بأسل  لم النفل الصنا ي التنظيميمص ف  عشوي:  -2
ـالعلمف يز  أنور شكري:  -3  .11، ص. 2111،   اإلسكن ري    ار المعرف  الج معي القيم األخالقية بين الفلسفة 



                                                      لثالثالفصل ا القيم االجتماعية                                                                        
 

 

111 

       

               

 

نيف   التدد  صددنف   هد  القددي  مدد  مثد   لكدد  واحدد   كمدد  ويمكدن لندد  أن نلخددص أهد  التصدد 
 يل :

 المثال المعنى التصنيف األسال

ـى  المحت

 الفالسف   العلم ء الحقيق  اكتش فالفر  وميل  إل   اهتم   نظرية

 قتصاديةا
الفر  وميل  إلد  مد  هدو ند ف  ويتخد   اهتم  

مدددن ال يهددد  المحي ددد   ددد  وسددديل  للحصدددو  
 اإلنت   والتسويق  عل  الثرو  عن  ريق

 رج   الم   واألعم  

الفدددر  إلددد  مددد  هدددو جميددد  ومتوافدددق  اهتمددد   الجمالية
 ومنسق

 الفن نون

 المصلحون االجتم عيون  اهتم   الفر   غير  من الن س ومس ع ته  ا جتما ية

الفدددددر    لنشددددد   السي سددددد  والعمددددد   اهتمددددد   السياسية
 السي س  

 الق   

 رج   ال ينفددددر  وميلدددد  إلدددد  معرفدددد  مدددد  وراء اهتمدددد   ال الدينية

حاجات

المعرفة 

والفهم

حاجات 
تحقيق الذات

حاجات تقدير الذات

حاجات الحب 
واإلنتماء

حاجات األمن

الحاجات الفيزيولوجية

 شخصية

 اجتماعية

 عقلية أو فكرية
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العددد ل  ال ددد هري  ومعرفددد  أصددد  اإلنسددد ن 
 ومصير 

 

 المقصد
 الترق  تعت ر وس ه  لغ ي   أ ع  ـسائلية
 حب ال ق ء تعت ر   ي  ف  ح   اته  غائية

 الشدة

تن دددددددددي  العالقددددددددد    دددددددددين  م  ين غ  أن يكون ملزمة
 الجنسين

 ا  الضيفإكر  ض  أن يكونم  يف تفضيلية

العمددد  للددد ني  كأنددد  يعدددي   تح   م  يرج  أن يكون مثالية
 أ  ا

ـمية  العم
 أهمي  ال ين يع  شيوعه  وانتش ره  ف  المجتم  كل   امة

متعلقددد   مواقدددف معينددد  خ صددد  أو جم عددد   خاصة
 خ ص 

 األعي  

ـح  الـض
 الخ م  االجتم عي  الت  يصرح  ه  ويع ر عنه    لكال  ظاهرة

يسدت   علد  وجو هد  مدن مالح د  الميددو   ضمنية
 واالتج ه  

 السلو  الجنس 

ـام  الد
ت قددد  زمنددد   دددويال وتنتقددد  مدددن جيددد  إلددد   دائمة

 آخر
 التق لي 

 المر  وقتي  ع رض  قصير  سريع  الزوا   ابرة
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                           القيم: ـظائف .2 4

 حيددل  ينهدد   والمتك ملدد  المترا  دد  األجددزاء مددن مجموعدد  علدد  اجتمدد ع  ن دد   كدد  يقددو 

  ق هم   الن    عل  للحف   مح    و يف   أ اء الن    من جزء ك  يقو 

 يمثد   ورك ي  وحسب ف لمجتم  المجتمع     ن ء ف  األس سي  العن صر أح  القي  تعت ر

 سددددلوك  تح يدددد  فدددد  أس سدددد   ور القددددي  تلعددددب الدددد ي األخيددددر هدددد ا الفددددر   وراء والسددددل   القددددو 

  1االجتم ع   للتض من ميك نيزم  -القي – أنه  عل  وأك   ورك ي  اعت ره  حيل الجتم ع  ا

 لقيمد  اإلنسد ن فقد ان أن حيدل التكيدف  وتحقيدق التدوازن إح ال ف  أس سي  و يف  فللقي 

 وجفد ف القدي   انعد ا  أن  معن  والضجر    لضي   الفر  فيشعر التوازن  فق ان إل  يؤ ي إنم 

  مجددددر  وتت دددد   النفعيدددد  القددددي  تددددزو  ولدددد ل  والقلددددق  التددددوتر إلدددد  يفضدددد  إنمدددد  عينهدددد  وم ن عهدددد 

 2فيه   مر وب أخر، وم  لب قي   ع ه  ت هر ك  اإلش    

 يل : كم  ن كره  للقي  و  هف مجموع  اله شم  ولوكي  ال ين نصر ج  ر ع   وق 

 الرهيسي   ي االجتم ع المس ه  من خ ص  مواقف اتخ   إل  الفر  ت ف  القي  -
 أخر،   ون  يني  أو سي سي  إي يولوجي  ت ن  أو تفضي  إل  الفر  ت ف  القي  -
   لصدور  اآلخدرين أمد   ي د وا لكد  الفدر  تصرف   تحر  الت  الموجه   القي  تعت ر -

 يفضله   الت 
 أو معتقدد ا  أو مواقددف لت ندد  علدديه  والتددأثير لغخددرين إت  عدد  فدد  الفددر  توجدد  القددي  -

 عنه   وال ف     الهتم   ج ير  أنه  يعتق   اتج ه  
 لكدد  االتج هدد   أو السددلو  مددن معيندد  أنمدد   ت ريددر فدد  عليدد  يعتمدد  مسددتو، القددي  -

 االجتم ع   الق و  من ق ر أك ر يكتسب
 إلددد  اليوميددد   حي تدد  فددد  الفدددر  يواجههدد  التددد  االجتم عيددد  المواقددف تدددؤ ي مددد  عدد    -

 أكثر  ين صرا  إل  ه ا يؤ ي ق  ث  ومن قيم  ال نسق   اخ  القي  من ع   استث ر 
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 الصرا  ح   خف  ف  اإلسه   ه  القيم  نسق و يف  فإن و ه ا سلوك   نم  من

 القرار  اتخ    لع والمس ع  
 السدددلو  توجيددد  وهددد  القيمددد  ونسدددق للقيمددد  الم  شدددر  الو ددد هف هددد  هددد   ك نددد  إ ا -

 عددن التع يددر هدد  لهدد  المدد ،   ال عيدد الو دد هف فددإن اليوميدد   المواقددف فدد  اإلنسدد ن 

 عن صددر علدد  تن ددوي القددي  أن  لدد  إنسدد ني (  )صددف  الرهيسددي  اإلنسدد ني  الح جدد  

 الددد ا  واحتددرا  التوافدددق يحقددق القيمدد  نسدددق فددإن وهكدد ا وسدددلوكي   وع  فيدد  معرفيدد 

 1اإلنس ني   الح ج   من تعت ر ه   وك  وتحقيقه  

    لنس   و  هفه  أس سيين محورين عل  قي ال و  هف قس  فق  الهن ي أحم  سهي   ينم 

 يل : كم  وللمجتم  للفر 

ـى  لىا جتما ية ـظائف القيم  .1 2 4   :الفردي المست
 :يل  فيم  للفر    لنس   القي  و  هف أه  تح ي  يمكن
 شدك  تحد   آخدر و معند  عدنه   الصد  ر السدلو  تحد   معيند  اختيد را  لألفدرا  تهيد   -

إ د ر  فد  أهد افه  وتح يد  الفر يد   الشخصدي  تشدكي  فد  ه مد     ورا   تلعدب لتد ل االسدتج      و  
 .صحيح معي ري

والتوافدق  التكيدف علد  القد ر  وتمنحد  مند   م لدوب هدو مد  أ اء إمك نيد  الفدر  تع د   -
 .الصحيح  وعق ه ه  م   هه  ف  الجم ع  م  لتج و   نفس  عن الرض  اإليج  يين  وتحقيق

 تدر   ألنهد  ووج اند   عقلد  علد  تتغلدب ال كد  الفدر  وم د م  لشدهوا  ضد   علد  تعمد   -
 .ضوهه  ف  يتصرف وأحك    مع يير وتصرف ت  سلوك 

 لد   نحدو للوصدو  توجيهد  فد  وتسد ع   د   يقدو  لكد   د لغر    إلحسد س الفدر  تدزو   -
  .الغر 

 .والخ أ   لصواب اإلحس س عل  الق ر  الفر  ل ، توج  - 
 الشخصد   كي ند  تفهد  علد  قد  را   ليكدون حي تد   تجد   المسدهولي  تحمد  علد  الفدر  تسد ع  - 

   لرض   اإلحس س إل     وتؤ ي تهم   الت  الحي   قض ي  ف  والتمعن
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 و  لتد ل  يكدون صدحيح   وقواع  أسس عل  الم ن  السلي  القرار اتخ   من الفر  القي  تمكن  -
 .تعترض  الت  والصع ب مش ك ال مواجه  عل   نفس  ثق  الفر  ل ،

ـى  لى ا جتما ية القيم ـظائف .2 2 4   :الجما ي المست
 :يل  فيم  الجم ع  المستو، عل  القي  و  هف أه  تح ي  يمكن

تعم  القي  علد  توحيد  أفدرا  المجتمد : ألنهد  تخلدق شدعورا مشدترك   دين أفدرا  المجتمد  الواحد    -
  فيعت ددرون 'التمحددور حددو  الدد ا '  فدد  علدد  االجتمدد   ألنهدد  تسدد ه  فدد  تشددك  مدد  يصدد لح عليدد

يجعلهددد  يشدددعرون  ددد العتزاز  ثقدددد فته   قددديمه  أفضددد  القدددي   وأنفسددده  أفضددد  الشدددعوب  وهدددو مددد 
 والتض من م   عضه  ال ع  

واح   ف  المجتم : فوجو  قي  واح   متع رف عليه  ومشدترك   #القي  تخلق شخصي  اجتم عي  -
خلق سم   واح    ينه   إ  تعت ر الشخصي  االجتم عي  ه  مفت ح التع رف  ين أفرا  المجتم  ي

 والتف ع   ين المجتمع   
تمث  القي  مص ر من مصد  ر الضد   االجتمد ع : و لد  مدن خدال  مد  يمتلكد  المجتمد  مدن  -

قي  أخالقي  ومع يير خ ص     تميز  عن المجتمع   األخر،  فه  الت  تح   الصواب والخ أ  
حال  والحرا  وهد  التد  تقدرر الجدزاء والعقد ب فد  المجتمد   فد لقي  تلعدب  ورا مهمد  فد  حفد  وال

  1الن    واألمن ف  المجتم  عن  ريق م  تضع  في  من قي 
 إع  ء عل  تعم  أنه  كم  متن سق   ت  و حت    ع   عضه  الثق ف  أجزاء ر  تعم  عل    -

 .تل  أو الثق ف  ه   إل  المنتمين المجتم  أعض ء  هن ف  يستقر أس س   عقلي    ه   الن  
ال قد ء   أجد  مدن يجمعهد  الد ي والهد ف الحيد    معند  المجتمد  أعضد ء تزويد  علد  تعمد  - 
 للوصدو  إلد  محد وال  أنهد  علد  أعمد له  فد  يفكدرون األفدرا  يجع  قيم  نسق من خال  و ل 
 إلشد    محد وال  أنهد  علد  األعمد     هد إلد  الن در مدن  د ال    اته   ح  ف  ه    ي   أه اف
     وال واف  الر    

                                                           
  جعي  ويقص     تعصب األفرا  لجم عته   وثق فته  ض  الجم ع   األخر،  مم  يجعله  يصفون المجتمع   األخر،   لتعصب أو الر 
  ه  مجمو  الصف   الت  تميز مجموع  األفرا  وتجع  له  سم   مشترك  خ ص   ه  تميزه  عن  يره  من المجتمع   #
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وجدو   خدال  مدن  لد  ويكدون االجتمد ع   والث د   التدوازن مدن ندو  إيجد   علد  القدي  تعمد  -
  عن  والمر وب في  المر وب تح   المجتم   أ ن ء  ين عليه  ومتفق مشترك  مع يير

 مق ومد   و لد  عليد   ت درأ التد  لتغيدرا وا التحد ي   مواجهد  علد  المجتمد  القدي  تسد ع  -
 الد م ر وأسد ليب اإلعدال  وسد ه  خدال  مدن الوافد   واإلفسد   االنحدال  أشدك   كد  ومق رعد 
 .االنحراف   ه   أم   المني  الس  هو العلي    لقي  ف لتمس  المختلف  

 تدوافر مد   كد  تص  ل  الغر ي  المجتمع   نج  كل  ل ل  «:األسمر أحم  يقو  ه ا وف 
 موجد   االنتحد ر فأخد   القدي    يد ب فد  و مأنينتهد  الحيد   سدع    إلد  المد  ي التدرف مدن لهد 

 يعدي  ال حتد  يدو  كد  تتزايد    لمخد را  الدوع  تغييدب وموجد   تجت حهد   والجمد ع  الفدر ي
  »المؤل  واقع  ف  اإلنس ن

 خصد هص معيند   والجم عد   لألفدرا  تدوفر ألنهد  ك يدر؛ أثدر  ا  المجتمد  فد  و يف  وللقي  - 
 وتوافدق وتقد رب ر و هد   األفعد    لوحد   تمه  مشترك  قي  عل  والجم ع  الفر  التق ء أ رزه  من

 مدن لالختيد ر إت حد  مسد ح  مد  ك يدر  حد  إل  الصرا  وتض ؤ  السلوكي   وتع ي  االستج    
 األفع     ين
  ومعد يير تصدرفه   حركتهد  فد  ال اخليد  ق  د الر  أنمد   مدن ونم د    للجم عد  ع م    إ  را   تشك  - 
 و لد  حتد  والمجتمد ؛ الفدر  مدن لكد  القدي  ألهميد  والضدروري  الملحد  الح جد  ندر، تقد   ممد 

   السدتقرار أفدرا   يدنع  الد ي الصد لح المجتمد  و  لتد ل  الصد لح اإلنسد ن إيجد   مدن ندتمكن
األمد   عقيد   مدن مسدتم   متيند  وقواعد  أسدس علد  ترتكدز قيميد   د  من ومد  فد  وال مأنيند 
  1.الخ ل   ورس لته 

  

                                                           
ـجهة نظرهمطلبة الصف الثاني  شر بم لدىدـر المعلم في تنمية بعض القيم ا جتما ية سهي  أحم  الهني ي:  -1 م كر    حافظات غزة من 
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 قياسها ـأساليب ا جتما ية القيم اكتساب طرق .5
   ا جتما ية القيم اكتساب طرق .1 5

 لد ، مد   قد ر متم سدك  يكدون فد لمجتم  وتم سدك   المجتمد  وحد   وسد ه  مدن القدي  تعت ر

 كثيدر تغدرس حيدل القدي   فد  األفدرا  رتند ف  ق ر مفكك  المجتم  ويكون مشترك   قي  من األفرا 

 لد ، فتكدون الفدر   إليهد  ينتمد  التد  المتعد    والجم ع   والم رس  األسر   ريق عن القي  من

 1القي   من و يره  واالقتص  ي  والو ني  وال يني  الخلقي  القي  مث  متع    قي  الفر 

 األشددددي ء نمدددد يكتسدددد ه   اتيدددد  وخ ددددرا   هدددد  يمددددر تجدددد رب مددددن الفددددر  لدددد ، القددددي  تتكددددونو 

  اخددد  الفددر  يعيشددده  التدد  التجددد رب وتددراك  الخ دددرا   لتلدد  وت عددد   دد   المحي ددد  والموضددوع  

 التددد  والميك نيزمددد   العمليددد    راسددد  أهميددد  مدددن الدددر   وعلددد   القيمددد  نسدددق  يتشدددك  المجتمددد 

 تغييدرال هد ا  لهد  فد  يحد ل التد  وال دروف تتغيدر  وكيدف قديمه   خاللهد  مدن األفدرا  يكتسب

 الصددديغ  علددد  فددد لوقوف االهتمددد    مدددن الكددد ف  القددد ر تجددد  لددد  أنهددد  ال ددد حثين مدددن الع يددد  أشددد ر

 مددن ال دد حثون معدد  يتع مدد  أمددرا مدد زا  قدديمه  أنسدد ق األفددرا   لهدد  فدد  يكتسددب التدد  األس سددي 

    2الش ي    والعمومي  التعقي  من ور

 يعددرف إ  تغيرهدد   عمليدد  و ددين القددي  إكسدد ب عمليدد   ددين القددي  مجدد   فدد  العدد ملون ويميددز

 مدن معيند  مجموعد  خاللهد  مدن الفدر  يت ند  التد  العمليد »  أنه : القي  اكتس ب عملي  تريتشرت

  «أخر، قي  عن التخل  مق    القي  

  دد : فيقصدد  القددي  تغيددر أمدد  للقيمدد   الوجددو  عدد   أو الوجددو  مسددأل  يعندد  إ ن ف الكتسدد ب 

  الوجدو  هد ا  هد  يتحد   التد  ال رجد  فد  هدو فد لتغير  « المتصد  ا علد  القيمد  وضد  تحر »
 الجم ع   أو الفر ي المستو، عل  سواء لقيم   الفر  توزي  إع    ويتضمن

 معيند   لقيمد  الفر  ت ن   تكون مختلف    مراح  يمر 'تشرري' حسب لقيم  الفر  ف كتس ب

ع  ههد  القيمد  هد   توزي  إع    ث   ال ند ء  اخد  عملهد  مجد   اتسد   لد   يلد  ثد  معيند   وزند  وا 
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 ف هدد   مددن تحققدد  ومدد  معيندد  أهدد اف وجددو   دد  فدد  القيمدد  هدد   معدد يير ارتفدد   ثدد  للقددي   العدد  

 يتفدق مد  وهدو  تم مد  لد ل  مع كسد  أشدك ال فيأخد  عنهد  التخل  أو القيم  اختف ء  ينم  لمت نيه  

 يتغيدر و  لتد ل   يت ن هد  التد  القي  ع   يز ا  الفر  عمر امت ا  م  أن  من تروكي ت يرا  م  م 

 التددد اخ  مدددن ندددو  لهددد  يحددد ل الفدددر  يت ن هددد  التددد  ف لقيمددد  ل يددد   القدددي  أنسددد ق تجمعددد   شدددك 

 القي   نسق  ن ء ف  واالنت   

-ثقددد ف  نتددد   فهددو آلخدددر  مجتمددد  ومددن آلخدددر عمدددر مددن يختلدددف الفدددر  لدد ، القدددي  فحيددز
 فد ألول  ؛تغيرهد  أو القي  وارتق ء القي  اكتس ب عملي   ين التمييز يت  الشك  و ه ا  -اجتم ع 

 فيقصد  الث نيد  أمد   أخدر، قدي  عدن التند ز  أو والتخلد  القدي  نسدق إلد  ج ي   قي  انضم   تعن 

 أن يجب أن  إال القيم   النسق  اخ  التخل (-المتص )الت ن  ه ا عل  القيم  وض  تغير  ه 

 يحدد ث ن واالرتقدد ء ف الكتسدد ب مدد   تم منفصددلتين  يددر تددينالعملي هدد تين أن االعت دد ر  عددين يأخدد 

  1  ينهم   الت   الفص  الصعب ومن واح  وق  ف  مع 

 حدد    كمدد  الفددر  لدد ، القددي  نسددق اختفدد ء ومراحدد  اكتسدد ب مراحدد  نلخددص أن لندد  ويمكددن

  :ينالت لي ين  لشكل ريتشر

  

                                                           
 .371-371ص ص.  نفس المرجع،لطيف محمد خليفة: معتز سيد عبد هللا وعبد ال -1



                                                      لثالثالفصل ا القيم االجتماعية                                                                        
 

 

111 

إرتف   مع ييره 

إع  ؤه  وزن 

إعادة 
توزيعها 

ت ن 
القيم 

التخل  
عن القيم 

إهم له 

نهاالتقليل من وز

يضيق مج   عم  
القيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال  حث  إع ا  من *

  التفاعل

  مع

 اآلخرين

  التعرض

  لموضوع

 القيمة

 تجسدها في شكل سلـك

رد
لف

 ا
ف

دا
ه
أ

 

ح
را

م
يم

لق
 ا
ب

سا
كت

 ا
ل

 

 وجود

  استعداد

 القيمة لتقيل

00

 

 ال  حث  إع ا  من *

 الفرد لدى القيم اختفاء مراحل يبين (:08) رقم تخطيطي رسم

ـج    خر

 لقيمةا

مة
قي

 ال
ء
فا

خت
 ا
ل
ح

را
م

 



                                                      لثالثالفصل ا القيم االجتماعية                                                                        
 

 

111 

 وه : القيم  نسق   ر الف منه  يستم  أوض   س ع  راتز ويضيف

ــار *   ون قيمدد  اختيدد ر فدد  حددّرا الفددر  يتددر  أن يجددب أندد  راتددز يددر، حيددل الحــر: ا ختي

 ل ي   القيم  تقوي  إل  يؤ ي مم  خ رّج   تأثير

ـفر *  إلد   د لتعر   لد  لد  يسدمح  حيدل الفدر  مجد ال   توسدي   لد  ويكدون البدائل: ت

 النفسي   ميول  م  الّتوافق ل  تتيح متع       اه 

 فدد  يعرفهد  التد  والموضدوع   األشددي ء نتد ها علد  الفدر  ي لد  البــدائل: نتـائ  معرفـة *

 أصي   قيم  معن   و االختي ر يكون حت  وس   

 االجتم ع   المحي  م  الاّلتوافق عن ء للفر  يوفر قيم  است خ   إن بالقيم: التعلق *

 الع م   التجمع   ف  ويعتق ه  يعتنقه  الت  قيم   ل الفر  يصرح القيمة:  ن اإل الن *

 سدلو  شدك  فد   هدر  إ ا إال الفدر   فد   روتهد  تكتسدب ال القيم  إن بالقيمة: العمل *

 موضو   أو ش ء إزاء موقف أو

 1 ث  ت  لشخصي  ونمو ج  مميزا إحس س  الفر  ف  القيم  تخلق القيمة: تكرار *

 القدي  تلد  تتتراتدب األحك   إص ار عل  ق  را ويص ح للفر  القيم  النسق يتشك  عن م  

 ومدن األهميد   فد   رجد  أ ن  أخر، إل  المسي ر  العلي  القي  من تن زلي   فرعي  مستوي   ف 

 التدد  السددلوكي   فدد  القددي  مددن النددوعين هدد ين أثددر وي هددر التفضدديلي   القددي  إلدد  اإللزاميدد  القددي 

 للعالقدد   المن مدد  والقددوانين والتق ليد  العدد  ا  فدد  لزاميدد اإل القدي  وت هددر  الجم عدد  حيدد   تدن  

  األفرا   ين

 تصدد ح ولكدن  اهمد   الترتيدب  لد  علد   قد ء  يعند  ال تسلسدل   تراتدب فد  القدي  فوجدو  

 النفد   ويعند  لح جتد   أكثدر وا  راكد  معرفد  الفدر  تزيد  التد  التج رب  فع  للنف   ق  ل  القي  تل 

 كثيدرا  د  اإليج  يين والتن    التن سق   ل   اهم  تحتف  ال القي  أن كم  ر،أخ لقيم  قيم  إ ن ء
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 حدب أو وال خد   الكدر  قيمتد  يميدز قد  الد ي ك لتن ق  الفر ؛ ل ، أكثر أو قيمت ن تتع ر  م 

 العالقددددد   ل  يعددددد  تخضددددد  ال دددددواهر هددددد   أن إال والتسدددددل   ال يمقرا يددددد  أو واألن نيددددد  الع الددددد 

 أمدد   األفددرا   سددلوكي   فدد  وصددحيح  واضددح  االجتم عيدد  المواقددف ك ندد  فكلمدد  االجتم عيدد ؛

 المجتمعد   أن نالحد  ثد  ومدن القدي   فد  المتن قضد  ال دواهر تل  اختلف  المصيري   القض ي 

 مختلددف فدد  وم ّ قدد  ويال تددأ  مشددو    يددر واضددح  وسددلوكي   مواقددف إلدد  قيمهدد  تتددرج  التدد 

 1واضح   من وم  ف  قي ال تسلس  في هر الحيوي   المج ال 

 الت لي :   ل رق تتكون القي  أن فير، عو   ميخ هي  خلي  أم 

 النفسي   والح ج   الحوافز إش     ريق عن -
  االنفع لي  الخ را   ريق عن -
 والقوانين  التوجيه    واس   القي  تغرس -
 2الص لح   والري    الحسن  الق و  -

 خاللهدد  مددن الفدر  يت ندد  التدد  العمليد »  أنهدد : القدي  إكسدد ب عمليدد  'ريتشدر' يعددرف  ينمد 

 الفدر  توزيد  إعد    يتضدمن التغييدر إن أخدر،  قدي  عدن التخلد  مق  د  القي   من معين  مجموع 

 عمددر امتدد ا  مدد  أندد  يددر، 'روكددي '  ينمدد   «الجمدد ع  أو الفددر ي المسددتو، علدد  سددواء لقيمدد  

 – ثقدد ف  نتدد   فهدد  آلخددر مجتمدد  مددن تلددفتخ القددي  هدد   يت ن هدد   التدد  القددي  عدد   يددز ا  الفددر 
 يل : كم  رهيسي  فه   ثالث  إل  القي  مح  ا  موريس ويقس  3اجتم ع  

  ددين واالخددتالف التشدد    أوجدد  تفسددير يمكددن حيددل ـا جتما يــة: البيئيــة المحــددات *

 واالجتم عي   ال يهي  المؤثرا  اختالف ضوء ف  األفرا 

ـجية: المحـــددات * ـل  الشخصدددي  سدددم  ك الجواندددب مدددن الع يددد  تتضدددمن والتددد  الســـيك

 .لألفرا  القي  تح ي  ف  و وره 
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ـجية: المحددات * ـل  والدوزن( )كد ل و  الجسدمي  الصف   أو المالمح عل  تشتم  البي

 القي   ف  تغييرا  من يص ح ه  وم  المالمح ه   ف  والمتغيرا 

 الت ل : لشك    القي  اكتس ب لمح  ا  تموريست تقسي  نلخص أن ويمكن

 

 

 

 
التركيدز علد  المحد  ا  يكون ألن ه   ال راس  تن ر  ضدمن ال راسد   السوسديولوجي   سد

 القي   الكتس باالجتم عي  
 ير، ت نجستونت أن القي  ه  نتيج  ثالث  مستوي   اجتم عي : حيل 

    لر    فيه  الثق ف  الت  تح   المف هي  الج ير  * 
   و  ي    عينه  * األسر  وتوجهه  نحو قي

ومسددتو، التعلددي    * الجوانددب االجتم عيدد  ك لمسددتو، االقتصدد  ي والدد ين والجددنس والمهندد
   ل  و ير

 
 

 القيم اكتساب لمحددات "مـريل" تقسيم يـضح: (09م)رق شكل

 .88: فؤاد حيدر: مرجع سبق ذكره، ص. *المصدر
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 من المستوي   الت  ح  ه  ت نجستونت كم  يل : االتفصي  ك  مستو نو  من نعر   و 
 :ا جتما ية القيم اكتساب في الحضاري اإلطار دـر  .1 1 5

ن ال ف  يتأثر  أسلوب التنشده  والتوجهد   التد  يتلق هد  فد  ثق فتد  يقو  علم ء التنشه   أ
سدددلو  العمليددد  التددد  يكتسدددب ال فددد  مدددن خاللهددد  ال االجتم عيددد  هددد ومجتمعددد  وأسدددرت   ف لتنشددده  

 1والمع يير والقي   والمعتق ا 

لعمليدد  التنشدده   إليهدد  مددن خددال   راسددته  توصددلوا  وضدد  علمدد ء االجتمدد   ثالثدد  رؤ، كمدد
  عي  كم  يل : االجتم

 رؤي      تنشه  الفر  ع ر مراح  عمر  ف  الحي   *

 * رؤي  شمل  مرحلتين فق  لتنشه  الفر  ع ر حي ت  

 * رؤي  كشف  تنشه  الفر  من خال  عيش  ضمن جم ع   اجتم عي  مختلف  

  يندد  عدد   مراحدد  عمريدد  يمددر مددن خاللهدد  الفددر  ويخضدد  احدد ال  تنشدده الرؤيدد  األولدد : 
  مددن كدد هن  يولددوج  إلدد  اجتمدد ع  وتكسدد   أ وارا اجتم عيدد  وتضدد     ضددوا   اجتم عيدد  لتحولدد

مرحلددد  النضدددا الصدددغر،  مرحلددد  السدددنين ال فولددد   المراهقددد   فددد  'هددد   المراحددد  متنوعددد  تمثلددد  
  الوس    مرحل  الستين المتق م '

    ع  ال فول 'إل  قسمين هم  'تنشه  ال فول   وتنشه  مقسم  التنشه   :الرؤي  الث ني 

تنشدده  حسددب مراحدد  اجتم عيدد  متعدد     والتدد  تضدد  الجم عدد   قسددم  الالرؤيدد  الث لثدد : 
  2المختلف  والمشترك  ف  فع لي   ومن ش  التنشه  االجتم عي  المتك مل  

 وا  فترا  حي   الفدر  المختلفد   وكد  مد  يمدر  د  مدن  عل  فعملي  التنشه  ت ق  مستمر 
 ورا واضددح  فيدد   لمدد  لهددؤالء مددن قدد ر  علدد  إشدد    ح جدد   الفددر   لمنشددهينلخ ددرا  يكددون فيهدد  

حيل يول  الفر  ومس ع ت  عل  تكوين مع ن و الال  لألشي ء ف  محي  ال يه  الت  يتواج   ه   
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ي  فد  إ د ر المجتمد  الد ي وجد  ه   المعد يير والقدف  مجتم  ل  قيم  ومع يير  المح     يكتسب 
فق  م  يحي    ألفرا  ال يمكن تصور  عل  أن  ري كم  ير،  ع  ال  حثين ف إل  ر الحض ؛ في 

نم  يوج  جزء ك يدر مند  ال ي مكدن أن يقدو  إال مدن خدال  األفدرا   فد لقي  والرمدوز  شك  م  شر  وا 
إال  واسد    أن تقدو يمكدن  الحضد ر  المدن جوانب المق ول  أو الم لو   كله   السلوكي  وأشك   

تم   وال يمكن أن تستمر ع ر األجي   إال  أن ينقله  أ ن ء الجي  إل  أ ند ء الجيد  أ ن ء ه ا المج
ف إل دد ر الثقدد ف  المحددي   دد لفر  يشددج  علدد   هددور توجهدد   قيميدد  معيندد  وعدد    هددور  1 التدد ل 

ن لكد  ثق فد  أ دتفلدورنس كلوكهدونت  توجه   أخر،  وعن تأثير وهو م  يتوافق وم  توصل  إليد  
ليدد   التنشدده  االجتم عيدد  أن نسددق مددن القددي  الخ صدد   هدد   وتحدد و  مددن خددال  عممددن الثق فدد   

وتف علد  مد  اآلخدرين ومد  يلقد   مدن  اسدتع ا ات القي   ند ء علد   كتسبف لفر  ي  ف  أفرا ه تغرس  
ح    حي   ه   القي    تشجي  وت عي  أو كف وا 

 :كم  يل    القيمي  ح  ته  كم  أوضح  تفلورنس كلوكهونت أن  يوج  خمس  أنوا  من التوجه
 التوج  ال  يع  أو الف ري لل شر  -
 توج  الفر  ف  عالقت    ل  يع   -
 توج  الفر  عل  م ، الزمن  -
 توج  نش   الفر   -
 توج  العالق    ين األفرا   -

  2وأش ر  ال  حث  أيض  إل  أن ه   التوجه   القيمي  تختلف من جي  آلخر ومن ثق ف  ألخر، 
 :ا جتما ية القيم إكساب في األسرة دـر .2 1 5

 جيد  مدن القدي  نقد  فد  تسد ه  التد  االجتم عيد  التنشه  مؤسس   أه  من األسر  تعت ر

  الس ه   الحض ري  المع يير    ف  ين غ  م  أل ن هه  تح   الت  فه  جي   إل 

 التد  الرع يد  قد ارم عل  تم يع الوال ين ومع يير لقي  عمر  من ال فول  مراح  ف  الفر  فت ن  

 الوال ين  م  التم ه  أو التوح  عملي  يتضمن ال ف  شخصي  نمو ألن يتلق ه  
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 لأل نددد ء االجتم عيدد  التنشددده  أسدد ليب  دددن العالقدد  وجددو  علددد  األ حدد ل ع يددد   لدد  فقدد  

 فدد  أس سددي   ورا تلعددب ف ألسددر   قددي  مددن األ ندد ء يت ندد   ومدد  الشخصددي  سددم    دد ع  وعالقتهدد 

 اللعددددب  رفدددد ق )الم رسدددد   المختلفدددد  الث نويدددد  الجم عدددد   تقددددو  ثدددد  معيندددد   قيمدددد  فددددر ال إكسدددد ب

 قيمدد  للفدر  تحدد   حيدل مكمدد    د ور حي تدد  مراحد  خددال  الفدر  إليهدد  ينتمد  التدد  المجتمد    ( 

 ليأخدد  األسددر  محددي  فدد  اكتسدد ه  التدد  القددي   عدد  عددن يتندد ز  فدد لر  إ  رهدد   فدد  يسددير معيندد 

 إليه   ينتم  الت  المرجعي  الجم ع   مختلف إ  ر ف     تأثر مم   غيره 

ـى القيم .3 1 5  ا جتما ي-ا قتصادي ـالمست

 ال  ق  من ف آل  ء إليه   ينتمون الت  االجتم عي  ال  ق     ختالف األ ن ء قي  تختلف 

 ال  قد  مدن األ ند ء يهدت  ال حدين فد  أ ن هه   ف  واإل  ا  اإلنج ز قي   غرس يهتمون المتوس  

  وال يني   واالجتم عي  االقتص  ي  المستوي     ختالف القي  تختلف كم     ل  ال ني 

 اعت دددد ر لقددددي   أهميدددد  يع ددددين المرتفعدددد  االجتم عيدددد -االقتصدددد  ي  المسددددتوي    وا  ف ألمهدددد  

 االقتصد  ي المسدتو،  وا  األمهد   تع   حين ف  النفس  وض   االست ال  حب اآلخرين 

  والن  ف   ال  ع  لقيمت  مي أه المنخف 

 الصد اق   التد ين  لقي : أهمي  يع ون المنخف  االقتص  ي المستو،  وي األفرا  أن ت ين كم 

 المرتفدد  االقتصدد  ي المسددتو، مددن األفددرا  يع دد   لدد  مق  دد  وفدد  التهدد يب  ال  عدد   التسدد مح 

 والكف ء   الحب األسري  األمن اإلنج ز  لقي : أهمي 

 مدن أكثدر واالسدتقال   والندو  التغ يد   مواقدف يهتمدون الوسد   ال  قد  آ د ء أن يض أ ت ين كم 

 أو ال ددد ن  العقددد ب أسدددلوب   سدددتخ ا  الددد ني  ال  قددد  مدددن اآل ددد ء يتميدددز كمددد  الددد ني   ال  قددد  أ ددد ء

 كم  اللف    واإلرش   النصح أسلوب المتوس   ال  ق  من اآل  ء يستخ   حين ف      الته ي 

 عنددد  الخددد رج  الم هدددر علددد  الوسددد   ال  قددد  حدددرص شدددٌ   فددد  ال  قتدددين  دددين قالفدددرو  تتضدددح

  1آ ا    وعل  ال ف 
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 قيال: أساليب .2 5

تق س القي    رق وأس ليب ع ي   من  ينه  المالح   المن م   المق  ل  الشخصي   تحليد  
 المضمون واستم ر  االست ي ن 

  :المالحظة .1 2 5

عدن  يرهد  مدن مقد ييس القدي   أنهد  ت لعند  علد  م هدر ي  كأ ا  ل حل القدتتميز المالح   
السدددلو   ون تزييدددف  خ صددد  إ ا أجريددد  المالح ددد   ون علددد  الفدددر  أو مجموعددد  األفدددرا  عينددد  

والمالح   كأسلوب للتعدرف علد  القدي  وتح يد ه  ند  را مد  تسدتخ   لعد   أسد  ب أهمهد :  ال راس  
واهدر   ستخ امهد  الستم را  االست يدد ن والمقد  ال  اهتم   ال  حثين   لج نب الكم  ف  قي س ال 

  الشخصي  المقنن  

ف لمالح دد  العلميدد  يمكددن أن تع دد  نتدد ها  قيقدد  فدد  العلددو  االجتم عيدد  إ ا تدد  اسددتخ امه  
 2 فعد  فحص ال  هدر   كد  اهتمد   وعن يد  مـريل إنجرل   فهد  كمد  يعرفه  1  لشك  الماله 

أ ا  لل حل أو للكشف عن القي   يت لب من ال  حل اإلج    عل  تس ؤلين ف ستخ ا  المالح   ك
  رهيسين:

 األو : م  القي  الت  يهت  ال  حل   راسته         

   3متغير  ث  ت  أ   وه  ه لقي   الث ن : م  م  هر ه   ا 

  :المقابلـــة .2 2 5

ك ن  ال ي ن   الم لوب جمعه  تتص  تعت ر المق  ل  المقنن  من أصلح أ وا  جم  ال ي ن   إ ا 
 4  عق ه  األفرا  أو  شعوره   أو اتج ه ته  نحو موضو  معين

                                                           
   388-318  معتز سي  ع   هللا وع   الل يف محم  خليف : مرج  س ق  كر   ص ص -1
ـم اإلنسانية تدريبات  مليةموريس إنجرس:  -2 م ض   الجزاهر   ار    ترجم :  وزي  صحراوي وآخرون  مراجع : مص ف منهجية البحث العلمي في العل

  887  ص  2111القص    
   388  سي  ع   هللا وع   الل يف محم  خليف : مرج  س ق  كر   ص معتز -3

  31    ص2112  اإلسكن ري   مكت   وم  ع  اإلشع   الفني   الطريقة العملية إل داد البحث العلميمح  محم  سع  مسع :  -4
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 ح و   ر إ  تعت ر المق  ل  من أه  وس ه  جم  ال ي ن   وأكثره  شيوع   فه  مح  ث  ف  
ال حدددل تسدددته ف جمددد  الحقددد هق لالسدددتف    منهددد   فهددد  تع ددد  لل  حدددل فرصددد  التعمدددق فددد  فهددد  

 1 مح  ال راس   ومالح   سلو  الم حولال  هر  

ففد  مجد   قي س القي  يعت ر استخ ا  المق  لد  أكثدر انتشد را عدن  يرهد  مدن األسد ليب مق رند  
  لمالح    حيل أخ  استخ ا  ال  حثين له   األ ا  صورا وأشك ال مختلفد   منهد  تقد ي  القصدص 

القصددص التدد  ي لددب مددن الم حددول  التدد  ي لددب مددن الم حددول إكم لهدد   واسددتخ ا  مجموعدد  مددن
إكم له   واستخ ا  مجموع  من القصص الن قص  تشتم  عل  ندو  مدن الصدرا   دين حد جتين أو 

  2 قيمتين وي لب من الم حول اختي ر الح  المن سب من وجه  ن ر 

  :تحليـل المضمــن .3 2 5

المضدمون علد  يقص   تحلي  المضمون تفكي  وثيق  معين  إل  وحد ا  لهد  معند   ويد   
مجمو  العن صر ال ال  والت  يمكن الن ر إليه  سواء ف  معن ه  ال  هر أو المضدمر    سدتخ ا  

 االست ال  االستن     للمع ن  أو األفك ر أو السم    أسدلوب منهج  وموضوع  

الواضددح ألي نددص مددن  المعندد »إلدد  أن:  إميدد   وركدد ي  و ي سدوسدددورإ  يدد هب كددد  مدددن 
نمد  ال د  مدن تن دي  ج يد  للمد    المقدروء  النصوص ال ي تأت  مدن القدراء  األولد  والم  شدر  لد   وا 

  3 «المقصو  كيفي  تسمح   لوصو  إل  المعن  

  وثدد هقالويسددتخ   تحليدد  المضددمون كددأ ا  للكشددف عددن القددي  مددن خددال  تحليدد  مضددمون 
الددف ر'د  فدد  هدد ا المددج   سواء ك ن  مسمدوعد  أو مقددروء  أو مرهيد   ومددن أواهد  المسدتخ مين لد

   8871فد  سند   'وايد 

                                                           
  38  ص  المرج نفس مح  محم  سع  مسع :  -1

  883  معتز سي  ع   هللا وع   الل يف خليف : مرج  س ق  كر   ص -2

ـمنهجية البحثأحم  أوزي:  -3   81-83    ص ص8883    المغرب  الشرك  المغر ي تحليل المضمـن 
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ف  الع ي  من ال راس   من  ينه   راسدت  التت عيد  لقدي  عيندد   'ك   'كمد  استخ م  ال  حدل 
والتد  كشدف   8862و 8817من  الب الج معد  المصري  ف  خمسد  سندوا  ف  الفتدر  مد   ين 

  1  الكشدف عن القيد  وتح ي ه    ق عدن كف ء  تحلي  مضمون السيدر ال اتي  ف

  :استمارة ا ستبيان. 4 2 5

تعت ددددددر اسددددددتم ر  االسددددددت ي ن واحددددددد   مدددددددن  يدددددددن أ وا  جمدددددد  ال ي ندددددد   فدددددد  كدددددد  ال حددددددول 
  وأكثرهددد  اسدددتخ ام  ومالهمدد  لل حدددول الوصدددفي  خ صددد  فيمددد   االسددت العي  والوصدددفي  والتجري يددد
  2ي لق علي    لمسوح االجتم عي 

الع يدد  مددن العلمدد ء وال دد حثين   ندد ء اسددتم ر  اسددت ي ن لقيدد س القيددد   هددد   المقدد ييس إ  قدد    
تعدد    واختلفدد  لتعدد   وجهدد   ن ددر ال دد حثين فدد   راسددته  للقددي  مدددن جهدد  والخددتالف تصددنيفه  

  3 للقي  كم   كرن  س  ق  مدن جهد  أخدر،

 س متكون من مجموعتين وهو مقي 8873 'روكتد  مقدي س' ؛ومدن  ين أشهر مق ييس القيد 
مددن القددي  أولدد  مرت  دد    لغ يدد   المر ددوب تحقيقهدد  ومجموعدد  ث نيدد  مدددن القيددد  مرت  دد    لوسدد ه  
الالزم  لتحقيق ه   الغ ي    عل  أن تكدون المجموعدد  األولد  مددن القيدد  تعكدس مد  يكد فح الفدر  

 تحقيق الفر  له   الغ ي    من أج  إنج ز  ف  النه ي    ينم  تعكس الث ني  أس ليب وكيفيد 

ـبـرأمد     وهو مقي س يتن و    ل راس  قدي  األفدرا  فد    وض  مقي س  آخر لقي س القي فقد س
العم  مدن خدال  خمسد  عشدر ج ن دد   تختلدف أهميد  كد  ج ندب عدن  يدر  مدن فدر  آلخدر متمثلد  

   األمددن  اإلشددراف فيمدد  يلدد : )اإل دد ا   اإلنجدد ز  محددي  العمدد   عالقدد   اإلشددراف  نمدد  الحيدد 
علد  اآلخدرين  الجمد    المك ندد   االسدتقاللي   التندو   العواهدد  االقتصد  ي   المسد ع    االستشدد ر  
الفكريدد   اإل ار (   لددد   وضدد  ع ددد را  تقدديس هددد   الجوانددب  تكددددون اإلج  ددد  عليدددده   واحدد   مدددن 

    يدر مهمد  تم مد (  ثد  يدت    قليلد  األهميد ال  اه  الت لي : )مهم  ج ا  مهمد   متوسد   األهميد

                                                           
  382  معتز سي  ع   هللا وع   الل يف محم  خليف : مرج  س ق  كر   ص -1

ـــةسعيددد  ن صددف:  -2 ـبحــــث ميداني ـتنفيذهـــا نمـــاذج لدراســـات  ـــة  ـــي تصــنيف البحـــث ا جتما ي  هر   مكت ددد  زهددراء الشدددرق    القددمحاضــرات ف
  78    ص8887

     217  سمير عسكر وع    زاي : مرج  س ق  كر   ص -3
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حسدد ب ح صدد  جمدد  الع دد را  المكوندد  لكدد  قيمدد  مددن القددي   علدد  أن يكددون مجمددو  كدد  قيمدد  
 رج   فإ ا ك ن  ال رج  علد  أي قيمد  مدن القدي  أكثدر مدن عشدر  رجد    81إل   1يتراوح  ين 

    لد    8و 1 دين  يعن  أن هن  اهتم   ك ير  هد   القيم   أم  إ ا تراوح   رج  قيم  من القدي 
 رجد   فهد ا يعند  عد   االهتمد    1عل  أن هند   اهتم م  معتد ال  ده    ينمد  إ ا ك ند  أقد  مدن 

  1 ه   القيم 

  

                                                           
ـا ختبـارات مق   ع د  الحفدي : -1 ـي مـع نمـاذج مـن المقـاييل  ـالتربـ ـالقيـال النفسـي    الجزاهدر   يدوان الم  وعد   الج معيد   2   اإلحصـاء 

 .211  ص ،2113
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 خالصة:

 ن  عددددد  حقددددد هق تمثددددد  إ  المجتمعددددد    نددددد ء فددددد  األس سدددددي  العن صدددددر أحددددد  القدددددي  تعت دددددر

الموجدددددد  األس سدددددد   أنهدددددد  التعريفدددددد   أ لددددددب تجمدددددد  إ     يعدددددد  لندددددد  وتصددددددور المجتمدددددد  مددددددن
مسددددددتوا  أو كمددددد  ع ددددددر عنهدددددد    رسددددددونز  أنهدددددد  تعت ددددددر   نحددددددو سددددددلو  معددددددينفدددددد  تددددددوجيهرا  ألفددددد

 مددددددن  كدددددد  عالقدددددد  مددددددنلهدددددد  لمدددددد    ددددددين  دددددد اه  التوجيدددددد  التدددددد  توجدددددد  فدددددد  الموقددددددف  لالختيدددددد ر

   لسدددددي ق رت  مددددد  اهمددددد   قددددد ت  لقي فددددد  لددددد  مدددددن و ددددد لر   واالتج هددددد   والمعتقددددد ا  المعددددد يير

  إ  متك ملددددد  مجتمعددددد    نددددد ءو  الفدددددر  حيددددد   فددددد  فعددددد  ال هددددد  ور  يث ددددد  مددددد  وهدددددو  االجتمددددد ع 
  تعت ر من وس ه  وح   المجتم  وتم سك 

التددددد  هددددد  ف  كدددددون متم سدددددك   قددددد ر مددددد  لددددد ، األفدددددرا  مدددددن قدددددي  مشدددددترك ت   ف لمجتمعددددد 
تشددددددك   رجدددددد  الددددددوع  االجتمدددددد ع  واالتفدددددد ق العدددددد    وهدددددد   دددددد وره  التدددددد  تحدددددد   األي يولوجيدددددد  

تعددددددزز مددددددن عمليدددددد   التم سدددددد  والتضدددددد من االجتمدددددد ع  واتفدددددد ق األعضدددددد ء االجتم عيدددددد  التدددددد  
ومكونددددد   النسدددددق االجتمددددد ع  حدددددو  جميددددد  األهددددد اف والغ يددددد   الع مددددد  التددددد  يسدددددع  ويهددددد ف 

  إ  تن دددد  مددددن الددددرأي الجمعدددد  للجم عدددد  وال يمكددددن فرضدددده  مددددن إ دددد ر النسددددق األك ددددر لتحقيقهدددد 
تحيدددد   الجم عدددد  ومددددن ثمدددد  تكددددون فدددد  إ دددد ر السددددي ق المجتمعدددد  الدددد ي خدددد رج ؛ لكنهدددد  تتولدددد  

 مق ول  ومعترف   ه  
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 تمهيد

  وناااااااز أدرك اإلنسااااااازم  نااااااات   ااااااام وجواااااااد ازي ااااااا  ا  ااااااار رو    يااااااا د ن اااااااز  سوزسااااااا   
 ي  اااااااا  أم وساااااااا  ر  ال أم ووناااااااا    اااااااا ر  ألي و كاااااااام  إت ال ، شاااااااا  ن إلدارة   ي  اااااااا   اااااااان  

ك ااااز أم األ ااااراد  اااا  كااااة ا  ي  جااااز  وازياااا    ن  ااااز   سوزساااا ،د م  ياااا د ن ااااز   ا ا اااازري
 ااا    سااا يول   ااا   ااااة م تاا سوزساااا  ا اااتي وج اااة  لااا   ن و ااا   وكاااا       ي  ااا  مااازن   ااا  ن ز ااا

هاااااتا ا  ي  ااااا ،    شاااااكة  ااااادي ا دااااارد  شااااااز ر اي  ز وااااا   اااااد   وااااا  إ ااااا  ا   اااااز م  ا  كز ااااااة 
  ا  راو  وون   ووم أ راد آخروم.

وك ناااااااا ا را ااااااااوم  أم ا  ااااااااراو  كاااااااازم الوااااااااد  ا  كز ااااااااة   وايااااااااا أ ااااااااراد ا  ي  اااااااا  هااااااااتا  
ألن  اااا ل  ا سوزسااااو   وز  ااااز   ا   ا ياااا   ا  اووااااد  كااااة  ااااز   ونااااز  هاااات  األن  اااا   اااام سوزسااااوز ، 

كاااااة  واااااومكاااااة  اااااز ونااااادر  نلاااااز  ااااام مااااارارا ،   كااااام هاااااتا الو كااااام أم و اياااااا دان اااااز  ا و وجااااا  
  .زسو وا  ي  جز   أن   لز ا س
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 مفاهيم أساسية .1
 المواطنة:قيم  .1 1

 ج وااار ماااو  ا   ا نااا   دل  اااز  ز اااز  شاااز   ون ااا ي  لااا   ي   ااا   ااام ا  دااازهو  ا      ااا  
ت  شاور   ا   سي   و ز وونلز،    ي  سل ك األ راد   اادد  نار ز ل   ا   وازدوم ا ج اة ا ا  ن ،  ار

 ايااا اا   ا نااا  ا ناااز ا  إ ااا    مااال ا دااارد  ااام ا سااال   ا   فلااا  وز دسااا  ر   اااز ياااز   وااا   ااام 
   ايوااز ،   ااز ونوفااا  ناا   اام أن  اا    جلو ااز ، ك ااز  شااور ا   ا ناا  ا نااز ا  أو ااز إ اا   ااز
 وو ن  ا درد  م  ال   ان  ز   ا   ا  و  ن   شجو   ن ز  ،   از و ري ا   ام  شازرك    لوا   ا 

 1.كة  ز ولدل إ    نلا  ا   م
   ا لغاااا ي  اإلناااا  ا  موااااة أم ن اااا   جرودااااز  يااااو  ا   ا ناااا ، ساااانادد  اااا  ا وداواااا  ا  جناااا

   ناا لا ا   ا ناا   ونااز ا  لواا    لاا   جرواال ا يااو  ا  اا   اا   ر االز  اا  ا دنااة ا ساازوا نااادد
  جرودز إيرانوز  يو  ا   ا ن   لت  ا دراس .

 . التعريف اللغوي:1 1 1
، ي جلاز طأ  ازمط،  طإساا   ن ط « نا ة اإلمز اا »ياز   ا  ا ياز  ل ا  اااو  أم طا ا ه همط ها   

 . 2  نز،  ط ا ن ط  ل  األ ر ط ا ي ط إ خت 
 اسااه هااتا ا  جرواال و كاام  نااز أم نساا ن ل أم  ناا لا ا   ا ناا   اا  ا لغاا  وجناا ، إن ساازه

 اإلنسزم  ويج  أرض وس ير ولز، أي  كزم اإلمز   أ  اإلس يرار أ  ا  الدة أ  ا  روو .
اام   ه هن اا»أ اازل ناازاه  اااو  ا  اااو    اام  ا ولااد ه هاامه وااز  ه هما  وز  كاازم وه ا  ز أهمهااز ه واا ا،  وه ا

اك نهلز  أمر هاز  لوا .      ونز إ خت   ا    سكنز ويو  و ،  ندس   ل  األ ر  لدهز  دجل   ت  لل از  سه
 3«  ها هنه   ل  األ ر    ا هنه  ،  ا ي 

ونز   ل  ا  جرودز  ا سزوي    ن لا ا   ا ن     ا لغ  وجن ، إن سزه اإلنسزم  ويج  أرض 
 ز، أي  كزم اإلمز   أ  اإلس يرار أ  ا  الدة أ  ا  روو .وس ير ول

                                                           
أ  ازة ا  ا   ر ا جل ا  ا فز ا   برنامج تدريبي مقترح لتنمية السلوك الدديمقراطي والتفالدا اتمتمدالي للمعلدم العربدي  إ لز   ود ا ا ود  رج  -1

، 1110 ، كلواا  ا  روواا ، يز جاا  ا ك واا ، وواار  ،  ركاا  دراسااز  ا  ااادة ا جروواا ،-ا دو يرا واا   ا  روواا   اا  ا اا  م ا جرواا - يساا  أناا ة ا  روواا  

  .3. ص
 .8331. ا دور   آوزدي   ري  سوا تكر ، ص -2

 .579ص.  و رل ا وس زن    ري  سوا تكر ، -3
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وزإل ااز    ل جناا  ا ساازوا  اا  م  اا    طندساا   لاا  األ اارط و جناا   و اارل ا وساا زن  و ااول 
ط لاادهز  دجلاا ط أي  لااد  ندساا   جااة أ اار  ااز، فاا  طت للاازط أي  ساالوة هااتا ،   اا  م  اا    ه هاامه ندساا 

 زط  ا   ا ي   لولز   ونولز.   طأمرهز  لول ا دجة،  طسكنلزط أي مو  لز،
 . التعريف اإلصطالحي:2 1 1

 اسا ج ة اإلغرواا  ياد ا   ا نا ،  دلا   اسا ج ة  ام أ ة  ا ر  ازم، اإلغرواا  م كة وج ور
  لا   لدال ا  "Civitas"ا  نا لا ا ر  ازم  اسا ج ة ا  ا ا م،  لا   لدال ا  "Civis" ن لا 
 ا ايا ا  ام ا جدواد ا ا ازرا   لاك  ا  ا   ا نا  أ  ا  ا ا م ولياه  ل   ا   كازم ا   ا نا ،

  ااا  ا  ن و از  ا ي جواز   ا   ا ج ا و  ا جز ا  ا   ازنل  يلاد  ا  ا ااا  فاة  اإل  واز ا ،
 ا   ا نا   دلا   أم إال، ا ا  م  ام ا اد ز   ا   ا  شازرك  ا رسا و  ا   سساز   ا  االن خازه
 ا جوواد  نلاز اار  ااوم  ا   ا نو  ، األرس يرا ووم  م ا جلوز ا  ويز   ل   ان ر ا كزم  نده 
  1. األ دزة  ا نسز 
   ا  ، زنوا    رايا  وجاد ساي   اإل ورا  روا  ا ر  إ ا  أم ،وشكة  س  ر  دل  هتا ا    ر  ف 

فاا   اازد   ،8333ا اا   333  اارة اإلم ااز   ا اا  نلزواا  ا جناا ر ا  ساا    ا  اا  ا  ااد   اازووم 
 ا  الوااز  ا   ااادة  اا   ااز  وااادفوم هااز وم ه ااز إ اا م اساا ي ة  اام يدوااد   ااافرا  اا ر  لا  دلاا   
 كزنز ني    ا ة  زروخو   ا   8715 ز   ولز ا ف رة ا درنسو     يز  ز  وزدئ ا    و  ، 8711

 2. دل   ا   ا ن 
خ نا  ا دارد ااه  ام  جوار»  ا   ا ن أم  ا جز  و  ا جروو   يز     ا   س        نا ،  ار

  ا  دازن   أ  ا   ي  جا  و ازرو   اال  ا ا   ا  يز واد  ا جزدا  األرض  ا نزل إ    ولز االن  ز  و ز
 ا سازند ا دسا  ر   اا ود   ا  ا دارد  ج م  ا  ادد»ه    ا   ا ن   ك م ،  وت ك«خد     ن    
  3«. ا  ايوز  ا اي ا او   م ا ج م  وونل ز  ن    ا ي انوم ا     ولز

                                                           
 .391ص.   ندل ا  ري ، ا وس زن   رلو -1

، 251 ،  يلاا  ا  روواا ، م اار، ا جاادد  اا ور ا  روواا   ل  ا ناا   اا  ا جااز   ا جرواا   اا   اا   اال يزهااز  ا جز  واا نااوري    وااد ا ا واادياازه    -2
  . 897-891ص ص. ، 1005

 .881ص.   ل  خلود  ا ك اري   ري  سوا تكر ، -3
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ت اااك ا دااارد ا اااتي وي ااام  ااا  إاااادي ا اااد ة ا ي  وااا ، » ا  ااا ا م هااا  وون اااز واااري طوااازنكلط أم 
 و   اا  و ي   اا   اااددة  اام ا اياا ا  اال  وااز ا ،   اا   اام ا  ايوااز   يااز   لااك ا د  اا ،  اام 

  فاااة ».   ااام خ  ااا  وجااارل ا   ا نااا  وانلاااز  «موواااة  ا شاااج ر واااز  ال   االن  اااز   ياااز  اك   لاااز
 . «وز  وزر    ا نز  جو  أ   كزن  ا درد    ا  ي    

 ي   اا   ااام ا ايااا ا،  ا  ايواااز ،  ا ل وااز  ا  ااا   ااارو  ا  ااا ا نوم »  وجر لااز أو اااز وانلاااز 
.   لاا  ا اارغ   اام أم  لااك ا  ناا را  ا ن رواا  األسزسااو  ا ساازوي  «وز د  اا  ا ي  واا  ا  اازوجوم  لااز

ا سا ا  ا  ا اد ة ا تكر   س  وز دم ،  إنلز ال  ور   ل  نا  دمواا ا   ا نا  ك دلا   وار   لا  
 1ا ي  و  ا ادوف .

 وااددهز ك از  د  ا   ارد واوم   ما »  وانلاز ا   ا نا  طا ورو زنوا  ا  جزرل دانرةط  ر   ك ز
  ادة  ا   ا نا  ا د  ا ،  لاك  ا   اي ا  ايوز   م ا ج م   لك     ن   و ز ا د     لك مزن م
  ل   سوغ ا ج     ي   ل   ه   س   وز ،  م ونزاولز  ز    ا ارو   م  ر و   ل    ن ز

 2.«ا جز   ا  نزنه       االن خزه اا  فة سوزسو  اي م ز ا   ا ن 
، وااااددهز مااازن م  لاااك ا د  ااا  ك اااز    مااا  واااوم  ااارد  د  ااا» أو اااز وانلاااز  ا   ا نااا    جااارل

 ااا   لوا  اي ماز  سوزساو   فاة   ساوغ،     ن   ر و   م ا ارو    ز ونزاولز  م  س   وز 
 ا   ا ن   ا ينسو  ا  ا  غز واز   از  سا خد  ا دانرة ووم   و  ، االن خزه       ا  نزنه ا جز  

 وزإل از   إ ا  ا   ا نا  اي ماز  أخاري  فاة ا ا زوا   ا م سو      ينا    إ زر ا  رادل إت أم
 أ  د  ا   ا  كز لا     و  « وانلز ا   ا ن  "ا د    ا ك زه   س   وون ز يز     ط 3.«ا خزرج
  ا     ااا ا  نا و  ااا  فاة ا ايا ا، وجاض  ادول  ا  ا ا نوم  ام ا اك ،  ادا  وجض   

 4.»ولده   م  ا د ز  ا  رانه د    ايه  فة ا  ايوز  وجض  لول   كت ك ا جز   ا  نزنه

                                                           
1-Banks ) J.) and (D.(: Group Identity and Citizenship Education in a Global Age, Washington, 

Educational  Researcher, 2008, P. 129. 
 .887 . ل  خلود  ا ك اري   ري  سوا تكر ، ص -2

،  ك وا  ا يواة ا  ا اد، سال ن    ازم، -  يلز    يزره  ز  و     إ داد ا   ا م ا ناز ا- روو  ا   ا ن  ا نز ا سول وم  ل  ا  ج ري   -3
 .38-37 ص ص. ،3331

 .395 ص. وسز   ا د أو  اشوش   ري  سوا تكر ، -4
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 اااز وو نااا  ا دااارد  اام  ال   ان  اااز   ا  ااا ا  و  نااا   شاااجو  »ك ااز  شاااور ا   ا نااا  أو اااز إ اا   
 1.«و ري    م  شزرك    لو     كة  ز ولدل إ    نلا  ا   م ن ز  ،   ز 

  لاا  ا  واازر أم ا   ا ناا   ك اام  اا  ملااه ا اواازة االي  ز واا   ا   زسااك االي  ااز  ،  كااا  
واااا  كم األ ااااراد  اااا  ا  ي  اااا ،   اااا م اوااااز ل  ا و  واااا   اااام   زرساااا  ا ساااال كوز  االي  ز واااا  

 ل ،  ااإم  لااول  وزألساازل أم وك ناا ا  لاا   االم ناازدو   ا سوزسااو  وشااكة دو يرا اا   اا   ي  جااز
دراو       كز ووم و جن  ا   ا ن   أوجزدهز   ر ك ا لز،   م ف   ك م  دول  ا يدرة  ل    زرس  
 وااازدئ ا دو يرا وااا   ااا  اواااز ل  ا و  وااا  واوااا   كااا م ا دو يرا وااا  يااا  ا   ااام ا فيز ااا  ا  ي  جوااا  

  2ا سزندة ووم ا اوم  اآلخر.

ا  شاازرك  وز ج اا و  ا كز لاا   اا  »أم ا   ا ناا  هاا    'ا جلاا   االي  ز واا   ساا    ' يااز   اا  
  .3«د     لز اد د إملو و 

   ا ن  از   ونج   ولز اإلنسزم و ي     اك ز  شور  ج     س  ز  ا جل   االي  ز و  أم 
 ا  ايوز   يجل  يدورا وز ند ،     األناة ا   ا نا  ها  ا ج ما  واوم   م ا اي ا  اإل  وز ا 

  ماز  ا  ي   از  ا  خ لدا  داخاة هات  ا د  ا ، ا د     ا شجه، كا راد   ي جز      د   شكة 
 هنز   لر   لار   ما  ا ا ال   لد  ا   يزواة إسا ايزمز  ا ا زوا   ا ايا ا ا سوزساو   ها  يا هر 

ن لا ا   ا ن   د  ال مزن نوز  اي  ز وز  ز  د  ة ا يازن ن  ها   ي   ا  ا   ا ن ، ك ز وش  ة  
ا اياا ا  ا  ايوااز  ا   ن ااا  أل ااراد ا شااجه  يزوااة إر وز اا  وي اار  ااادد،  ا  ااد  ة االي  ااز   

 .4وري  إ    شزرك  أ راد ا  ي       كد   كرل  لك ا اي ا  ا  س   وز 

                                                           
أ  ازة ا  ا   ر ا جل ا  ا فز ا   ،برنامج تدريبي مقترح لتنمية السدلوك الدديمقراطي والتفالدا اتمتمدالي للمعلدم العربدي رج إ لز   ود ا ا ود   -1

  .3 .ص ،3338 يس  أن ة ا  روو ، ا دو يرا و   ا  روو     ا   م ا جرو ، كلو  ا  روو ، يز ج  ا ك و ،  رك  دراسز  ا  ادة ا جروو ، 
 .87 .، ص3338 رك  دراسز  ا  ادة ا جروو ، ،وور   ،المواطنة والديمقراطية في البلدان العربيةا را م سلو  ا ش ري،   ود -2
 ،  ري اا    اازدة  خ اازر ا لاا اري  سااجد  وااد ا ج واا   ناال ر، اإلسااكندرو ، دار ا  جر اا  ا يز جواا ،موسددولة العلددوم اتمتماليددة وشااوة  اازم   -3

 .888-883. ص ص ،8555

 أوااز  ناد ة ا   ا نا   ا  اادة ا   نوا   ا  ا ا  م ا جروا ، ،  سا  رةالمواطنة في ظدا التندوا الاقدافي فدي السدودانسار  ا  ا دوم ا دكا    -4
مااس، ،  89-83 ، خ وار ا دراسااز  ا دسا  رو   ا سوزسااو   ا ي جوا  ا جروواا   لجلا   ا سوزسااو ،  اراكش را   لكاا  ا  غرووا ع، يز جاا  ا يز ا   واازض

 .343، ص. 3335



                                                                                رابعلالفصل ا املواطنة واالنتماءالنظام السياسي وقيم                                                   
 

 071 

زسااا  وانلااز  ا دو يرا وااا   يلاازم  ج لااا   ااا  ا   ا ناا  كنشااز  سواسااوم اسااام   ساا  وااري   
 أم كة  نل ز سوه  ن وي   آلخر إت وري أم ا   ا ن   طه     األناة  ا يا هر ايا ا  اادة 

  ايوااز  ور ولااز ا ياازن م أل ااراد ا  ي  اا ،  و اا م  وزشاار ل   لااز  لاا  مااد  ا  سااز اة د ن ااز   وواا  
 كدز اا    زرساا لز ركواا ة  لدو يرا واا   وسااوه ا ياانل أ  ا اادوم أ  ا لاا م أ  ا جاارا،  وشااكة إمرارهااز

  1ول    ن  أم وك م  لدرد ن    س       د انر نن  ا يرارط لاك  و ندلز ن ز ز 

 ونز   ل   ز ساوا نسا خلص  جروال  ياو  ا   ا نا  ك دلا   إيرانا   لات  ا دراسا  ك از ولا   
  لاار   ا  ايواز  ا ايا ا  اإل  واز ا   ام  ي   ا   ةااط ي   ا   ام إ  يازدا  أ اراد ا  ي  ا  

 م خ  لز ا ج م  وونل   ووم ا ن ز  ا سوزسا   ا  ا    لار  ا  هات  ا دراسا   ام خا ة  ياز وم 
  ا  يزة ا سوزس ط.  دن ه ز ا  يزة ا 

 اإلنتماء:قيم . 2 1    
 ا    ا  ز   ام   ها االي  از    امجناز  ا  ا  ا روا  ا ي ازوز  ام ن  از اإل ماو   ج وار 
   فاة ن  از اإل ياو  ،  ا  م ا  لادوم االن  از   ام أه لاز ي  ز وا اال ا جلا    نز   لاز ا  ا  ا جز ا 
 أ اراد ، واوم   س اسان ز  سا  ،  ا   يوا ال  جا     اادا ا  ي  ا   ا    ا ا وك نا  ا دارد شاج ر
 هاتا و لار  ، ا  و النا   وج ا   ا زو ا   ننار   خوار  يةأ  م  وج ة  و ،  األ زم وز دخر وال
اخ نال   يا  جل  م ازوز  ا  وإويزووا   داز لل  خا ة  ام األ اراد سل ك    ن  ز وزإل ا شج ر   ر
    ما  ادواد  ا  هاز  اد ر  إلن  از ا  ياو  ،  وكا م وات ك ل سا   و    ا للا  ا  ي  ا  هاتا  ياو 
 . ا ندسو   ا  ادة  ا ج    زإلغ راهو ا شج ر  ويزول ،  ي  جل    و  نل  األ راد

 ا داخلو  ا  ر       ز  ا نر  اة  ل  ا درد مدرة وجن  ا تي وز   ا ا ور و  ن  ز  زإل   لو   
 إ ولاز، ون  ا  ا  ا  ا ي ز ا  أل  از    سازورة  نزساو    ماز   امز ا    ن از اا وإسا  رار 
ا ارا  و يادور ندسا  ا  ما   ا   وا ا   ،  ز سال كوز  اإلويزووا  ا  ا  ا يزهز ا  آلرا   ا ي ز ا   ار

                                                           
  .17ص.  ،3383، ا يزهرة، دار ا ك زه ا ادو ، مناهج البحث في المواطنة وقيم الممتمعاسوم اسم   س    -1
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 ا دارد ويو لاز االن  از   ام دريا   لا  ن  ي  م      غور   م أ راد  ي  ج ،  وودولز ا درد    
  1.  نز أ   تهوز أ  دونز أ   لنو  ي ز   أ  األسرة كزم س ا      ا ي        ا  إ

  اااااانخلص    اااااا   جرواااااال  يااااااو  اإلن  ااااااز  سااااااندرج  ي   اااااا   اااااام ا  جر ااااااز  ا لغ واااااا   
  نس خلص  نلز   م ا  جرودز  ا سزوي   لياو  االي  ز وا  ا  ا   رد   ا   االن  او    ن  ز 

 .نة ا سزوا  جرودز  يو  االن  ز دا 
 . التعريف اللغوي 1 2 1

انه طوج د األناة ا لغا ي   نا لا اإلن  از  إ ا    ،  طإْن ه ا ه إ وا ط ط ادطوهْن  ا  ن   ا  ا و جنا   زط ه
ويازة  ن ها   ،،  ن     ا   اد  كفارن ز   -ا شوئ  طن زط »  طا  جي  ا  سو ط يز       .2طإن سهطو جن  

  3« نه ه    نز  إ     م  نسو  إ و .ويزة   ،ا شوئ  ر ج  أه ل  شان 
ان  ها  »  أشزر إ   أم اإلن  از  و جنا  اإلن سازه إت ياز   وا  ط يزوول ا لغ ط جي  وون ز  

 4.«  م إ   اسوا ا  ان سه
 ن واا    نااز   اا  »  اإلن  ااز   ناا لا  اا  إ  زناا  ا  جناا  ا لغاا ي  طا دراهوااديط و ااول  

ا   ون  اا ، أي   ااو ،  ا ش  سه اه، أي  ر ج اا ،  ازن     ا  اه سه ا اساه، أي  ر ج ا ،  ااإن     ا  ا اه
ون ا  إ ا  ا اساه » ه   ز و  ا ا   از ياز   ا   جيا  ا ناازر   5.«ور د   م  كزم إ    كزم

 6.«ر ج   ون  .  ن و  ا شوئ  ل  ا شئ  

ْو  ا    ه  ا   نساو    اْن  ها  »  ط سزم ا جرهط  يز        و از  أهْن ه ْو    إ   أوو  نهْ وز   ن  ه  ها  نه ه
ٍه  وهْن  ا  ور د  إ و      ا اادو   هام اَد ها  إ ا  غوار أهووا  أه   إ و  ان سه    م وهْن ا  إ   اسه

                                                           
، ا ياااازهرة،  ااااز   ا ك ااااه، أاددددر بعدددد  اتنبددددطة التربويددددة للطفددددا مددددا قبددددا المدرسددددة فددددي تنميددددة اإلنتمدددداء للددددوطن ا ااااد واااادور كرو اااازم   -1

 .831-839، ص ص. 2995
 .8343 .الفي،وز آبسدي: م،جع سبق ذك،ه، ص -2
 .591ص.  ،3334، القسه،ة، مكتبة الش،وق الدولية، 11ط المعجم الوسيط، مجمع اللغة الع،بية:  -3
 .143هـ، ص. 8315، المجلد األول، بي،وت، دا، الجيل، 11، ط معجم مقاييس اللغةأبي الحسين أحمد بن فس،  بن زك،يس:  -4
 .102 .ص م ولد، دار   ك و  ا ل ة، د م  زرو ، د، ا ي   ا فزن ، العينكتاب ا خلوة وم أا د ا دراهدي   -5
 .493 .، ص7851،  ونزم، دار ا جل   ل  ووم، 00، ا ي   00   ،الصحاحإس ز وة وم ا زد ا ي هري   -6
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 طو ارل ا وسا زن ط  و اول 1،»ان ه ه  إ   غور   ا و  أهي ان سه إ ول    زة  نزر  جر  ز  ول 
 2.«ان      م إ   أوو  إن سه  ار   ي» ا  او      جي  م ر 

  ي  از   لا  وشا  ة  ن  از  جروال ا لغا ي   لا  أم ا    داا  ج ا  ا  جازرول ا لغ وا  
 ها  األه إ ا  االن سازه أم اوا ه  ا ر جا ، زها  أو از و جنا  اإلن سا   اإلن  ز   ، ا  وزدة ا ن  

 .إ و  ا نسه  س  ي إ   االر دز 

 "Belongingness" كل  أم  ،"Webester"   ا لغ  اإلنيلو و  يز     مز  ل وون ز 
 االي  ز وا  وز ج ماز   و      فوي    م  ت  أ  ون   ،» :و جن  "Belong" ا دجة  م  ش ي 

  ن  از  رو ا  و ووجا   جروال  ا  ياز  ل هتا ا ن ا  أم ، 3«ا ي ز        ند زج ا  ر رو 
 أ ازل ناد   ا ج مز  ا     ك م ووم أ راد ا  ي   ،   سلة  ل  ا دارد اإلناد زج  ا  ا ي ز ا 

  ك م   مز    ون  ووم األ راد. لت  ا راو  وام 
 التعريف اإلصطالحي  .2 2 1

 ا كاز   االه  از  وناة  ا  رغا  ت اك أنا  إال ،األكفار  ادا ال ا  دازهو   م ن  ز اإل  دل   وجد 
 ا    ي  ز وااال ا جلا    يازة    األخري ا  دزهو   م كغور    ،ا   خننوم رل ا وزافوم     م
  اااا  ا داااارد  اااا و  »  االن  ااااز  ااااز وجض وااااري  ، اااا ا واااازافوم ااااا ة   اااا   دلاااا     اااااد  و دااااا

 ا جاز   لسج  وخ   ولز االر وز ، وون ز ا ي ز    م ي     ا درد وك م أم  ر رة أي ،«ا ي ز  
  ام يا     ا دارد كا م أي ا يازنووم،  لا  االن  از  اشا  زة  ار رة  موار  آخار م   ندسا ،  لدارد

 .ندس  ا  م     ولز  ار وز   ا ي ز  ،
 أ  موولا ، أ  أسارة، أشا ة  ي      ما ي     وك ن  ا درد شج ر»وان    اإلن  ز  إت وجرل 
 أ   ولاز،    ااد أ   لاز،   فاة  كان  إ ولز ون    ت ك نا  أ  ينل، أ  أ  ، أ  ا ه، أ   ل ،

 ها   لاز  وا ة كاة  كاام  وونلاز، وونا  ا   وازدة  ا ر ا   ا دخار، وزال  ننازم،  واال و ي نالز،
ن  از  وإاسازل ا دارد وزإل  ننازم ن ويا  ألنا    ا   ام هتا ا  جروال روا  اال 4.«ا خزن   و   

                                                           
 .348 .،  ري  سوا تكر ، ص25 ا د وم  كر  وم  ن  ر  ا ي    -1
 .3348ص.  ، ري  سوا تكر بط،  البستسني:  -2

3- Webster`s: The new World dictionary of American Language, College edition, Clevenland and New 

York, the World Publisher Company, 1996, P. 143. 
 .73ص.  ،8571، ، ا يزهرة، دار ا  جزرلالموسولة المختصرة في للم النفس والطب العقلي  و  ا خ      -4
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، ك ااز و كاام أم نساا ن ل  اام هااتا ا  جرواال أم اإلن  ااز  رغواا   اا    اااد ا داارد  اا  ي ز اا   جوناا 
 ا ي ز   ا    ون    إ ولز.

 ا   ااد دريا  إ ا  وناة شد   أمن     إويزو  شج ر»  االن  ز  أم وون ز وري آخر م 
 ا  ا    لساد    أهدا ا ، وج ا لا  ا دارد إدراك  وشا رك  نلاز  ا ات د ولاز،  ا   ساك ا ي ز ا ،  ا 

  .« ل س يوة أ  ة ن رة  شكوة     سزه 
 ازياز   دوا  أم اوا   ام ا دارد واوم ا يد وا  ا ج لوا    لاك ن ازج « وجارل أو از وانا   
 اإلشاوز ، هاتا   ايواا  نادر ا ك نلاز اوا   م ا ي ز    ووم إشوز لز،  م الود   جن و   زدو ،
 1.«ا ازيز   لك نيص  م ا نز ل ا    ر خدض أ 

  شاجر ا  ا  ا لز ا  ا ازياز »وانا    ا سا    واد  ا اد كرو ازم ه   ز و  ا ا   جرول  
 أ  ا  لنا  ي ز ا  أ  ا ر ازا ي ز ا  أ  األسرة ي ز    فة اش ة  ي      م ي   وك ن  ا درد
 ي اد االن  از   و  مال ا ي ز از   لات  الن  زن   ا دخر وزال   ا  شج ر   م     ككة ا   م
   2« ازيز   ا ي ز   إشوز  ي د  ل   رد أي

 إشاوز  ا ي ز ا  إت ويد  و ازي   م ازيز  األ راد،  االن  ز ا  جرودوم األخوروم إ  ورا 
 ام اا وزياز   لدارد ا  ن ساه   ووج لز   ز  ايي  وزإلن سزه   ي      ز  ل  إخ  ل   ازيز 
ا ي ز اا  ا  ن سااه إ ولااز، ك ناا   و ااز ا داارد   مااز  ووناا   وااوم غواار   اام أ اارادأ، ك ااز وشااكة إ ولااز

 .وونل  أنوا ي    م ا  ي     ا  ن سه  لز  سوشكة   مز   رو 
  تا ا  سال كز  اول الن  از ا»أم   اساوم واد ي   ا ادردوري ا  انج   واد  ام كا وون از واري  
ن ز  أم ك از ا   وزد ا  ا ر زوا  و  ا م ا تي ا اه ا خ ا  ل  ا يزن    شوز    س   روا ه   ار

  وزشارة وي ز ا  االر واز  هاتا كازم س ا  االن  ز        ا  فوا وز ش   االر وز  وجن  االن  ز 
 ميل  أ   دا ا  اي  ز وا  ازيا  االن  از  أم ك از  انل   ا  يواة اآلخاروم  يواة ولادل  ريجوا  أ 

 .3«اآلخرين مع عالقات تكوين إلى يهدف اإلنسان لدى

                                                           
 .837 .ص ،3333د م ولد،  .ا ك ه  ز   ،اتنتماء تعزيز في التعليم دور :رخ  إوراهو    ود  -1
 .3 .ص، 8559، ، ا يزهرة،  ز   ا ك هأار بع  اتنبطة لطفا ما قبا المدرسة في تنمية اإلنتتماء للوطنكرو زم  ي د  ود ا س     -2

 ، ا  يلاا  ا  ناارو   لدراسااز -دراسددة مقارنددة-المنتمدديبعدد  العوامددا النفسددية لددد  البددباب المددامعي  وااد ا  اانج  ا اادردوري  وااد ي اسااوم   -3

 .91 .ص، 8551، ا يزهرة،  ك و  األنيل   نرو ، 81 ا ندسو ، ا  يلد ا فز م، ا جدد
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سا د زي  ا ي ز ا   ا  ا شاخص   ااد « وانا  االن  از  وجارل  طإساازا فار  طأ از     ار
  زوجلاز اإلنسازنو   لشخناو  ا ل وا   ج ا  اوا  ، وا  وجاوش ا اتي ا  ي  ا    جازوور ألهادال
 ».اآلخروم    ودز لو   و  وشزرك ا تي ا   و 

 وزأل ازم  شاج ر  ،ا  ي  ا  داخاة   كزن ا  وتا ا  ا دارد شاج ر ها  «  لا  م االن  از و اول أم   
 و از  نا  و يا أ ال يا   ن أ   ا  ي    هتا    وز   اد شج ر   كت ك ا   م هتا     ا في   ا ر ز
  .1« دونو   اي  ز و   رو و  مو   م  لو  وش  ة
 وشاااور االن  اااز  االي  اااز    نااا لا االي  اااز  أمياااز   ااا  ماااز  ل  نااا لاز   لااا     
ا  جازوور  ا  ا او  االي  ز وا  ا سازندة إ   فيز    جونا   ا   ي  ا   از، اساه  االن سزه « إ  

 .2»ا  ي      ت ك 
 ا   شارا   ام ا جدودنس ن ل  و كم  نز أم ن  ز الا    ل  د ا سزوا  جرودز ا  خ ة   م 
 :نتكر  نلز

 .األ راد كز    دي و يد شج ر االن  ز  أم * 
     ووجو  إنسزنو  ازي  االن  ز  أم * 
 . دودة أشكزة       ن  ، االن  ز  أم * 
 . سل كلز ا ي ز  ،  جزوور   فة إ   و دي االن  ز  أم*  
 . وك م و ي د   مز  اي  ز و  ووم ا درد  ا ي ز   االن  ز *  
 إ    ك وم   مز     اآلخروم.  * ولدل اإلن  ز  
 . كسه اول   اا را ل  ولدل إ    يوة اآلخروم  ا  يوة  نل *  
 * ولدل االن  ز   ايوا  رك  اي  ز    ر  ا. 
 *  اكود ا درد  تا  ،  كسه ا في  وز ندل. 
 *  ايوا أهدا          ا  جزوور ا سزندة. 

                                                           
تصدورا  البددباب المصدري للق ددايا -قدراءا  فددي للدم الددنفس اتمتمدالي فددي الدوطن العربددي والهويدة واتنتمدداءفار   إساازا  واد ا  اا ك   -1

 .375ص.  ،3333، ، ا يزهرة، ا لون  ا  نرو  ا جز    لك زه-راهنة ودوائر اتنتماءاتمتمالية ال

 .31-37ص ص.  ،3333، ، د م ولد، دار  دن قاموس مصطلحا  للم اتمتماا زر ا  د ال   -2
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 * ا ان ة  ل  ا  يدور االي  ز  . 
 ا ان ة  ل  ا ر    ا دخر.*  

 اام ي لاا  ا  جرودااز  ا ساازوي  و كاام  نااز أم نساا ن ل  دل  ااز إيرانوااز  لاات  ا دراساا   يو اا    
 اإلن  ز  ك ز ول  

ي ز ز    ي      م ا ج مز  االي  ز و  وشكللز ا درد وون   ووم   اإلن  ز    لر مو        
 ا شاااج ر وز ااتا   ا  كزنااا  االي  ز وااا   وزإل  نناازما  ي  اا  ا اااتي وجااوش وااا ،  ناا ل  دوااا  شاااج ر  

   .  فة مو    جزوور ا ي ز   ا    ون    إ ولز ا تي و يسد    
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 نحوه اتفراد واتماها  السياسي النظام في المؤارة العواما .2

 السياسي النظام في المؤارة العواما .1 2
 ا ج ا اااة،  ااام ا جدواااد األخاااري االي  ز وااا  ا ااان    ااام كغوااار  ا سوزسااا  ا ن اااز   ااا  وااا فر

 ا ا  ا ج ا اة، هات  و را از  إال  اإلسا يرار ا   ا م وايا أم    و كم  ال  ن  ي  ا وند لز

  ااانل ، ا   ل وااا  وز  ايواااز   ا يواااز  ا ارواااز   ايواااا  ااام ا ن اااز  هاااتا  ااا  ا داااز ل م وااا  كم

  ول    ز نتكر   ا ج ا ة هت  أه   م ا  ي  ا ؛ أ راد كة اي ا  اد  اي مل  أخت  كت ك
  فيز   . ا شجه     دري  *
 االم نزدي. ا ن   دري  *
 ا سزندة. االي  ز و   األ  ز  األ كزر *
  لد   . ا سوزسو  ا  ر ل *
   واقافته: البعب ولي درمة .1 1 2

نيازر رس     أسزسوز د را  فيز    ا شجه     دري   لجه  ا سوزساو ، ا  ن وا  خ ا   ار

 ايوي لااز،  لاا   نااز ال  إدراك وإ كاازنل  وكاا م ا  ي  اا ، أ ااراد وااوم ساازند    اا  فيز اا   و ياا د

ا را   ا  ن ا، ا جية و غلوه  ت ك  ألنزنو  اد      ل  أو ز ت ك وسز ده  ك ز  ا ايا ا  ار

س ج ز لز  ل ، ا   ن ا   ا اروز    ا جز  . ا  نز ا وايا   ز  ار
 ون لااا  أم وياااه نااارا  أنلاااز  لااا  ا خ  اااز   دلااا   ا فيز ااا  ا ااا     اااجود   ز شاااج ه

  ا د زوا   ا  شاكوك وزإل ا راوز    س  ا سوزسو  ن  لز   ك م وجض،  ل  وج لز وي ز 

 هااات  ا نلزوااا   ااا  واااد     اااز  اإلملو وااا   ا جيزندوااا   ا  زندوااا  ا دونوااا   االخ   اااز  ا  غر ااا 

 إسا يرار  د   م ت ك  م ون ل   ز ا جنل،  سزنة إس ج زة إ   ا لي   إ    سوزسو ا ا ن  

 وندسااا  ندسااا   ولاااز وكااا   رالااا  إ ااا  وناااة أم  اااز  ي  ااا  أي أ اااراد وسااا  و   ا ااا  سوزسااا .

  ال  نز اا ،  خ لاال وااوم  ا ناارا  إنيسااز ز   ااادة  اام ا  خدواال أ ال ويااه ا ناااوا،  وز شااكة
 ا سوزسااا  ا ااا      وااازدة ا  ي  ااا  أل اااراد ا فياااز   سااا  يا   ر ااا   رواااا  ااام إال ت اااك وكااا م

  1وونل .

                                                           
 .12-11أو  ز و    ري  سوا تكر ، ص ص.   ز ر ر  زم -1
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  اإلقتصادي: النمو درمة .2 1 2
 هاااتا أم ك اااز ا سوزسااا ، وز ن اااز   فوياااز إر وز اااز  ي  ااا  ألي االم نااازدي ا   ااا ر وااار و 

 ا سوزس . ا ن ز   ل   افور    االم نزدي ا    ر
 ا  خلاااال أسااااوزه  اااام ا اااا خلص و اساااا  لز و كاااام ا  اااا   ا  ساااازنة ا  اااارا أنيااااا   اااام

 وزإل از   ا اتا  ، اإلك اادز    اايوااا اإلن اازج  واازدة  لا  ا ج ااة ا نز وا ، ا د ة  ا  االم نزدي

   ايواا األساوزه،  ام  غورهاز أشاكز لز وي وا  األينووا  االم نازدو  ا ساو رة  ام ا ا خلص إ  

  ياازال    سااو  وز  اار رة و  لااه  ااز  هاا  االم ناازدو ،  ل ن واا  خ اا    اا   لاا  وياا   ت ااك

 واا فر ا  ن واا ،  ايوااا  اا  االم ناازدو  األن اا    شااة  لد  اا ، ا سوزساا  ا ن ااز  أ  ا د  اا   اادخة

 ا  ن  و .    از     دشة ا سوزس  ا ن ز   ل  وز سله
  :اتمتمالية اتو اا في السائدة اتفكار .3 1 2

 ا اوازة  ا  و فر م  م  دي مو ال  لي  ا    األ كزر  ي       ا سزندة وزأل كزر  ويند

 إ اا  وزألساازل  جاا د ا  اا  األ كاازر هاات  ا جااز . ا اارأي   اوااد  اا  أسزسااوز د را  ولجواا م ا سوزسااو ،

 أ كاازر  ولا ر  هاة ا  ساز ة  و اارر هناز   ام ا سازندة، االي  ز واا   األ  از   ا  يز واد ا جازدا 

 انااول   ياارد أنلااز أ  ا تا واا  ا فيز واا  ا  ج وااز   اماا   اا  ا نز واا  د ةا اا  اا  ا  اا فروم هاا ال 

 خزريو ؟ فيز و    فرا 
   للدولة: السياسية الظروف .4 1 2

  ام أه وا  وياة ال ا سوزسا ، ن ز لز إس يرار  ل   لد    ا سوزسو  ا اوزة  ر ل  افور
  ا  زندوا  ا جننارو  نيساز ز اإل  سا دهز ا  ا  ا اد ة ألم ا اتكر. سازوي  اآلخاري ا ج ا اة  افور

   اد لز ايويوز  لدودا وشكة  ز  ه  ا سوزس ، اإلس يرار  د   م  جزن   ز غز وز ا سوزسو ، أ 

  .1ا سوزسو  ا  ن و     نيزر أي  ايوا د م  وا ة ا   نو 
  

                                                           
 .12-12ص ص.  ندل ا  ري ، أو  ز و    ز ر ر  زم -1
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 السياسي النظام نحو اتفراد سلوك خصائص .2 2  
األ ااراد  يااز  ا ن ااز  ا سوااازس   ايساواااد   ايا ااا   االاياوااا  ا  اا  و ونزهااز   ج واار ساال كز ك ااز 

ا درد  م يل ،   يسواد   ووجا   اافاور ا نا ز  ا ساوازسا   الا  ا اياواا   اام يالاا  أخااري، إت  ا ا واا  
 لاات  هاااات  ا ساال كز  وجاادة خناازنص  اام وونلااز  اإلر وااز  وز ن ااز  ا سوزساا ، ا  اازو  االي  ااز   

 ا س ز    لر  ووج  ا سل ك.

 : . اإلرتباط بالنظام السياسي1 2 2     

ال و كاااام أم ودلاااا  أ  واااادرل ساااال ك األ ااااراد  يااااز  ا ن ااااز  ا سوزساااا  و جاااا ة  اااام ا ساااا ز  
ا  اار رو  أ  ا سوزسااو  األخااري ا يزن اا   اا  ا  ي  اا ،  ااإتا يااز  إ  واازر أن ااز  ا ساال ك ا ي نواا  

 وااار  ااام ندسااالز  ااام  رواااا  خ لااال ا   سساااز   ا ونواااز ا سوزساااو  ا  ا روااا ،  اااإم ارك لاااز  ج
 واوم  ا ج لوز ،  ارك  هات  األن از    نال  وز يادرة، أي أم ا سال ك ا سوزسا  ال و كام أم و وا 
  اااا ا  ياااا   األخااااري  لساااال ك االي  ااااز  ، إال  اااام اواااا  إ نااااز   و ساااازنة  غزوااااز    لاااار ا يدر 

نااان   ااام خااا ة ،  ااام  خ لااال ا   سساااز   ا دناااز  االي  ز وااا   ااا   م ااا     خ لااال اركز ااا 
ا يااادرة أ  ا    وااا  لااات  ا يااارارا   ا   ااازنل  ا سااال ك ا داااردي  ا ي اااز     ووجااا  ا ياااو  ا  ر و ااا  و

 ا سل  ي  ليو .

 : . الطابع اتمتمالي2 2 2

وج واار ساال ك األ ااراد  يااز  ا ن ااز  ا سوزساا   اا  ا ج اا    واازرة  اام ساال ك ي ااز  ،  اازأل راد 
و نار  م إ يااز  ا ن از  ا ن ااز  ا سوزسا ،  اا  كفوار  اام األاوازم كا  ااز    داز لوم  اا  ي ز اا  
 جونااا  كز جزنلااا   ا نيزولااا   ا اااا ه...إ  ،  ز ي ز اااز    دز اااة  ااا  وج ااالز ا اااوجض  ااام خااا ة 

 لاااز  ااا  وج ااالز ا اااوجض،   ااا  أم األ اااراد هااا   ااا  ا ايويااا  ا اااتوم و اركااا م ا ج ماااز  ا  ااا   يو
 و ناار  م  ااا  إ ااازر ا ج ماااز  ا  اا  ويو  نلاااز  و اااز ووااانل ، إال أم  ناار ز  كاااة  اااااد  ااانل  ال 

  1  لر دان ز ون رة  ندردة و ج ة  م ا ي ز   ا    ون   م إ ولز.
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 : تنوا سلوك اتفراد نحو النظام السياسي. 3 2 2      

ال وخ لل إفنزم  ا  أم ا لادل األسزسا   ام  يا د ا ن از  ا سوزسا  ها   ن او  ا  ي  ا  
إ اا  هاات  ا غزواا  إال  اام  ا واا   نااز ال   اا  ا جاازدة  ا  از  اا   لواا ،   كاام األ ااراد ال ون اار م 

ت ك  ااإم ا ن ااز  ا سوزساا  أم و ااارك   يااز وااا خزناا  أ  وز ياادر ا ااتي واا  م  لاا   لااك ا  نااز ا،   
ا ي ز اا  ا سوزسااو ،  أم وج ااة ا ن ااز  أو ااز  لاا  إشااوز  ازيااز ل  ا  خ لداا   اا  إ اازر   يااو  أ ااراد

دارة ش  م اواز ل   ا  منا ا   ا  راو   ا ن ز .  ار زا  ا درن   ل   ل شزرك      يرور  نوره   ار
 رس و    ن     دخة    ندل هتا اإل زر.

سااز ة إساا ج زة ا ساال  ،   كاام مااد و وااة ا ن ااز  ا سوزساا  أاوزنااز إ اا  اإلخاا ة وز ن ااز     ار
   لاار ت ااك ا  ياازره ا كفواارة  واار ا  اازرو ،  ز ساال ز  ا  اا   ي اا  ا  اار رة وااام و  لااك ا ن ااز  
ا سوزس  ألية م   ا جنال  اد  ا نا ز ،   اا زرل  اام مااوة أشااخزص  ووجوواام مااد  كاا م  اوالاا  

ك أنااا  إتا  ركااا   ا سااال ز  ا ااااار ر ا داردواااا  أمااا ي  ااام ا  شاااز ر االي  ز وااا ،  و ر اااه  لااا  ت ااا
ا  خ     ل  و   و   رمزو   إنل  ساوا   نلز إ ا  أد ا    اازرل ا ي اا   اإل ا لزد  لا  أ اراد 

 ا ي ز    ونوا ا ن ز  ا سوزس  وت ك أداة   س وداد.

 اياد  ارل واام األن ا اا  ا ساوزسااو  ا ا اا لي  وكاة أشاكز لز  سا وجد ي وا   سازنة ا  يز  ا   
إال  سولا  ا يا ة،   وجز ال و اارك أل ااراد ا  ي  اا  خااوزرا إال ا خاا     لاياا ر  الاا ز كاازم  سل  لز 

  ا ن ااز  ا سوزساا  ا ياازن ،   كاام   داازدي  فااة هااتا لااكاواااورا أ    وااا ز،   ااد  ا لياا   إ اا  ا ياا ة  خ
ا  ااز  األ اار وياا   ا ن ااز  ا سوزساا  وز  اار رة وا زواا  ندساا ،  و ر ااه  لاا  ت ااك أم  نااوا ا ياا ة

 1ا  ودأ ا  ام   كة هت  األن    ا سوزسو .

  ن ااا   أي أنااا  ال واخااات   اااجز  ااااادا  ااام اوااا   سااال ك األ اااراد ناااا  ا ن اااز  ا سوزسااا  
و      االس  رار،  يد وك م فزو ز    يزنه  جوم  م ي انه سل كل  إ يز  ا ن ز  ا سوزسا ، دا 

م هاات  ا  ا واا    يااز   ووجاا  األ اا ر  مااد وكاا م   يلوااز  اا  ي انااه أخااري، هااتا ا ساال ك و ااادد  اا
  ا ي زوز ا   ر ا .
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ك ز وك م سل ك ا درد فزو ز  اوودا أ  ر  ز وز نسو   لي زوز اإلس را ويو  كز ارو   ا جدا    
 ا ن ز   ا اره  ا س  ،  اإتا كازم   وادا  لن از  ا سوزسا   إنا  سوساج  وفواز  إ ا   ايواا أكوار 

  ي    ا تي وجوش  و . مدر  م اإلس يرار ا سوزس     ا 

أ ااز إتا كاازم  جزر ااز  إناا  وساا  ر  اا  ا  ااغ   لاا   لااك   سسااز  ا ن ااز  ا سوزساا  أ  
ا  غووااار ا  رغااا ه  ااا    امااال ا ن اااز ،  وااات ك و اااة سااال ك ا دااارد  ياااز   ا  سااا     إلاااادا ا لوااا  

ر  ا ن اااز   سوزسااا  مزن اااز  زدا ااا  ا ي اااو  أ  ا  شاااكل  مزن ااا ،  اااإتا إن لااا   اااإم هاااتا ا سااال ك واااد  
 سو  مل  ون ل .

ك ز أم  ن   سل ك ا درد ا يز  ا ن ز  ا سوزس  أو ز  م او  دري  ا شدة  ا  جل،  ت ك ألم 
 1ا درد مد ول   وي زوز   ر ا     وجض األاوزم،  مد وو جد م  نلز     نزسوز  أخري.

   إتماها  أفراد الممتمع نحو النظام السياسي .3 2

خ   لااز  ااام اواا   ايويلااز ألهاادا لز،   واازوم   اماال األ اااراد   وج ااز   واازوم األن  اا  ا سوزسااو   ار
إ انلااز  لاا  إ ااز أم  ا اا  و اووااده    ساازند ل   كااة  ااز  ياا   واا ، أ  أم  لياا   اانل  ا  جزر اا  

أ  و ز   ايلا   ام  شاك    ا  ندود،  آخر م  يد  دول  ا   وزالة و ز وندر  نلز  م مرارا ، 
    يوز .

 . تأييد أفراد الممتمع للنظام السياسي:1 3 2

إتا شجر أ راد ا  ي    وام ن از ل  ا سوزسا  وادرك وج اا  از واد ر  ا  إتهازنل    از و  لجا م 
ه  ز ز ،  أم  اركز  هتا ا ن ز   ار و  ونادا وإا وزياز ل   واهادا ل  ا  ا   إ و   م ازيز   ار

ورغوا م  اا   ايويلاز،  ساا ك م  لا    اماال   واادة   سازندة  لااز، ماد  نااة  دريا  ا ااد ز   نلااز إتا 
  جرض  لخ ر ألنل  سوك ن م ه  ا  س لد  م    نلزو  األ ر. 

 وك م ا ن ز  ا سوزس  ا دو يرا   ه  ا ن ز  ا تي وشجر     لا  األ اراد أنلا  وجوار م  ام 
جناا  أم  انااة ا ن ااز  ا سوزساا   لاا  ر اا  كااة ا  اا ا نوم  اا  ا  ي  اا  ال إراد لاا ،  هااتا ال و
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وك م دان  ا اد  ،  كة  ز ه    كم إدراكا  و  فاة  ا  ر ا  األغلووا ،  مواز  ا ن از  ا سوزسا  
وإيوزر األملو   ل  ا يو ة ورأي األغلوو ، ا ا    ا  واز ي ة إتا ام  ا  األ ار  ها    اة ال وا فر 

  1إلويزوو    ز   لو   نل .   اس يزو  ا   ا نوم ا

 ي د  اوود اإل يزهز   م أ راد ا  ي    نزاوا  ا ن از  ا سوزسا ، و لار  ام خا ة  ي   ا  
 ااام ا سااال كز  اإلويزووااا   ا  ااا   ااانجكل  لااا   يااا د ا شاااج ر وزأل ااازم  اإل  ننااازم كياااو  تا وااا ، 

 ا  ا  جز اة   ونجكل أو ز     ي      م ا يو  ا خزن  وز  جز اة  ا  اآلخاروم  و لار خزنا 
 ااا  اآلخاااروم واااإا را    يااادور،  كاااتا  يااادو  خاااد ز   لغوااار  غورهاااز   اااز ور ااا   ااام ماااو  ا   ا نااا  

  اإلن  ز   دي ا درد.

 . معار ة أفراد الممتمع للنظام السياسي:2 3 2

نار ا  تا أخات ا ن از      ازة شج ر األ راد وام ن ز ل  ا سوزس  ماد  غوار  ار  ام أهادا ل ،  ار
 ا    زرساا  ا يا ر  ا  جساال  لا  أ ااراد ا  ي  اا ،  اإنل  ال وااد أ ويدا ا  اا   يللاز إتا   كناا ا  اام 
ت ااك،  و زرساا ا  اا    ايل لااز  ااز هاا    اازر  اادول   اام  ساازنة  ل جوواار  اام  جزر اا ل     يلااز ل  

 ا يدودة، نتكر   م ت ك   

نشااا هااتا ا ن ااز  و روياا  دو يرا واا ، أي ونااز ا  لاا  * ساااه  اووااده   لن ااز  ا سوزساا   ت ااك 
راد ل       درض  لول  وز ي ة.  رغو  أ راد ا  ي   ،  ار

* ا  خل   م ا ن ز  ا سوزس  إتا  جر    لخ ر،  ه   ز وجن  اد   إندنزة وون   ووم 
زدروم أ راد ا  ي   ،  يد وري األ راد ت اك  رنا   نزساو   لا خلص  ام ا ن از   ز  از أنلا  غوار ما

  ل   غوورهز و سزنلل  ا خزن .

* ا جنوزم ا  دن ، إتا ر ض أ راد ا  ي    اإلننوز    ز وندر  ام ا ن از  ا سوزسا   ام 
 مرارا ،  ار  م اإل راه  شة اراكلز و ج وة   سسز لز ا  خ لد .
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 لي ر  ا  جسل ال  رد   إال  *  يز    ا ن ز  ا سوزس  وز ي ة،  إس خدا  ا ن ز   لي ة كإ يز 
م ة   زفل .  ز ي ة ال و كام أم   ايللاز إال ا يا ة  االناارال إ ا  إ ياز   جاوم ال و كام أم ويز  ا  
 إال  وااة إ اا  إ يااز    اازد،   اام و زرساا م ا ساال  ،   اام   اازرل  لااول  وياال كااة  اانل    مدااز

  راد ا  ي   ، وغض ا ن ر جزر ز  آلخر،   ووج   ك وم ا اكز  ه  ا     د   إ   إ  لزد أ
  م ا غرض ا تي مز  ا ن ز  ا سوزس  أليل ،   ز سود   أ اراد ا  ي  ا  واندل ا يا ة  ل يز  ا  إتا
    ر   دول  ا  سزنة ا سل و  ا دجز ا ،  مواز  ا شاج ه واز ف را   لا  إ  اداد ا  ازرو  ا وشاري   ا 

 1 نز ا  خ لد  و كد ت ك.

 لنظام السياسي:. تمباتة أفراد الممتمع ل3 3 2

 اا  هااتا ا   ماال أل ااراد ا  ي  اا  ا يااز  ا ن ااز  ا سوزساا    ماال، و ساا  ساال كل  وز   واازالة، 
 وكا م ت ااك إتا كزناا   ناز ال   اا     اا م وياادر كووار ن وياا   ياا د ن از  سوزساا   زسااد،  ت ااك 
 لاا  أساازل أم ا داارد مااد ال و ااارك    ايلاا  أي يلاا ، إال إتا  جزر اا  ساا     أ  سااجزد   أ  
 نز ا     س     سجزدة   نز ا  لك ا يلا ،  لا   ا  هات  ا از ا   سا جد ألم و اا  وااي 

 شوئ    سووة  نلا  .

ك ااز مااد ونشااغة وشااوئ مااد ووااد   اا  أكفاار أه واا   اام   ايلاا  ا ن ااز  ا سوزساا ،  ااف  ا ياا   مااد 
ن  ز إ   ونة إ   اد ا  يز   أ  وي ره  نلز،  و كم أم و دي  ول إ   ا جنوزم  ا   ايل   ار

ا و دة   يدام ا شج ر، إت ونوا ا نزل  ا  از ا  إنلازك   اجل واز غوم  ونشاغل م واز  دكور  ا  
ويزنل  أاوز    ول وإ خزت خ  ا   نود   اد ا ن از  ا سوزسا ،  هاتا  از وااد   جا   كفوار  ام 

 شج ه آسوز  ار رويوز.

ا اا   اادة أ اا ر  ا فر  ا  ا اوازة      ا   ا  ااداود ا سازوااا  األنا ااز  ا سالاا كو  وا اكاام  ا ا
ا سوزسو  ألي  ي       رك ون ز لز  لو ،   م أور هز از ا  ا خ ا     اد و  ا ارواز  ا جز ا  
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 اام خاا ة   اا  دساا  ر واان   ا ج لواا  ا سوزسااو  و اساا     سسااز   اااددة،   ج واا  ا دو يرا واا  
  1 ا  اكود  ل  اي ا اإلنسزم.

  يا د  جزر ا  أ اراد أي  ي  ا   ن ز ا  ا سوزسا ،  ا   م خ ة  ز سوا و كم  نز ا ي ة أم
 دال اا   لاا  أم ا  ااارك ا اا ا   كساال ك  اا  هاادل  ااادد وك اام  را    وناا  األ ااراد   ي   اا   اام
 ا يو ، هت  األخورة ا      فة ا ن وي  ا  ووجو   ل نر ز  ا    وي   ولز األ راد  ل  أرض ا  اما 
 اام يلاا   رد د أ جاازة ا ن ااز  ا سوزساا  و  سسااز   ا يروواا   ناا   اام يلاا  أخااري، ك ااز أم  ياا د 
إ كزنوااا   ل يزرنااا  واااوم  ي   ااا   ااام ا  نااار ز  أل اااراد ا  ي  ااا  إ ياااز  ا ن اااز  ا سوزسااا  ا سااازند 
  ن  ز  أخري، و دي إ    ل ر مو  إي  ز و  يدودة، أ   دجوة أ   ج وة  لا ر ماو  أخاري، 

اووااد أ ااراد ا  ي  اا   لن ااز  ا سوزساا ، مااد وكاا م  اا  دال اا   لاا   ياا د مااو  ا   ا ن اا    ااف   ياا د  
 اإلن  ز   لتا ا ن ز    ز ود   وزأل راد و اوواد   ار وز ا ،   لا ر  نار ز  أ  سال كز   جزر ا ، 
مد وكا م  غوازه هاتوم ا يو  اوم، ك از ماد وكا م   لا ر ال  وازالة أ اراد ا  ي  ا  وز ن از  ا سوزسا  

 ووم األ راد.  ا ن   اإلن  ز ا       غوزه مو ودة  ل

هت  ا يو   غورهز   فة األسل ا لز   ا    ور ك   لولز ا ن ز  االي  ز  ، ألم  كاة  ي  ا  
   ز ون  ا خزن  وز يو  ا    و  م ولز،  ا      فة ا   ي   ل      نر ز ل . 

 واد  ام أم  را ا   ي   ا   ام  زألن    ا سوزسو     سجولز  كساه  اوواد أ اراد ا  ي  ا ، ال
ا ج ا اة،   ا  كم  اام  ادواد  يادار ا ساال ز  ا  ا   ج اا    خ لال   سساز  ا ن ااز    ا  كم  اام 
إ  ااز  ا اياا ا  ا اروااز  ا  اا    كاام  اام نشاار   دجوااة مااو  إويزوواا  وااوم األ ااراد وز  ااز   كسااه 

  اووده ،   م أه  هت  ا ج ا ة نتكر 

 .دري      أ راد ا  ي     فيز    -

 دري  ا ن   االم نزدي. -

 األ كزر  األ  ز  االي  ز و  ا سزندة.  -
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 ا  ر ل ا سوزسو   لد   ط. -

 دري      أ راد ا  ي  ا   فيز  ا  أه وا  كووارة  لن از   * درمة ولي أفراد الممتمع واقافته:
أ اااراد ا سوزسااا    ايواااا ا  ن وااا  ا سوزساااو ،  ود اااة ا فيز ااا   ا ياااو    اااز  دااار    ااام   ااا ، وااا  كم 

ا ااارا  ا ايااا ا  ا  ي  ااا   ااام إدراك  ناااز ال   ايوي لاااز، ك اااز و كااانل   غلواااه ا جياااة  ا  ن اااا  ار
س ج ز لز و ز وايا ا نز ا ا جز  ككة.   ا اروز  ا   ن ا   ل   ار

  لاا  ا جكاال  اام ت ااك كل ااز إنخدااض ا  ساا  ي ا فيااز    ا يو اا  أل ااراد ا  ي  اا   مااة   واا ، 
 اروز  وشكة و جزرض    ا غزو   م  نالز.كل ز كزم إس ج زة هت  ا اي ا  ا 

 ا   ا  أم ا  ي  جز   جود  ا فيز    ا يو   جود  ا ا   ،  دلا  ا خ  از  ا سوزساو  واوم 
 ا دنز  ا  خ لد   ل  أنلز نرا  ويه أم ون ل  وي ز  وج لز  ل  وجض.

 غر اا    كاا م  ووجاا  ا اواازة  اا  هاات  ا  ي  جااز    ساا  وزإل اا راه  ا  شااكوك  ا د زواا  ا 
 اإلخ   ااز  ا دونواا   االخ   ااز  ا  زندواا   ا جيزندواا   اإلملو واا ،   ااز وااد    اا  ا نلزواا  وزألن  اا  
ا سوزسو   لات  ا  ي  جاز  إ ا  ا ليا   إ ا  إسا ج زة  سازنة ا جنال   از ونا ل  ام ت اك  ام  اد  

ندساا   إساا يرار سوزساا ،   كاا  ونااة أ ااراد ا  ي  اا  إ اا  ا  رالاا  ا  اا  وساا  ج م  ولااز أم واكاا 
وندساا  وز شااكة ا ناااوا، كاازم ا  ايااه أ ال ا  خدواال  اام ااادة إنيسااز ز    ا ناارا  وااوم  خ لاال 

   1 نز   ت ك  م  روا ر    س  ي ا فيز    ا يو    وزدة ا     ا سوزس .

ال وك  اة اإلسا ي ة ا سوزسا  ألي  ي  ا   ام ا  ي  جاز ، إال  * درمة النمدو اإلقتصدادي:
ل ااز  ر و اازم ووج اال ز ار وز ااز  فويااز ك ااز أم ا   اا ر األم ناازدي  اا  وزإلساا ي ة االم ناازدي،  

 افور كوورا    ن  لز ا سوزسا .   لا  ا ارغ   ام أم  وادأ ا  ساز اة واوم ي وا  األ اراد  ا  ا    ا  
وااز اي ا  ا اروااز   هاا   اام ا  واازدئ األسزسااو  ا  اا   ياا    لواا  ا  ي  جااز  ا ادوفاا ، إال أناا  ال 

سااه  لي واا   اا  ا ااد ة ا   خلداا  ام ناازدوز.  غواازه  واادأ ا  سااز اة وااوم و كاام األخاات واا  كاااا  ك 
 خ لل أي ا  ا ن ز  االي  ز  وجوا      أ اراد ا  ي  ا  واز اي ا  ا ارواز   و از ووانل   وز  از   
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غوااازه ا جدا ااا  االي  ز وااا ،  هااا   اااز وااانجكل وز ساااله  لااا  ا ااان   ا سوزساااو    لااا  سوزساااوز لز 
 ا  ن  و .

ويند وزأل كزر ا سزندة، األ كزر األكفر مو ال  ادي  : السائدة واتو اا اتمتمالية* اتفكار 
  م و فر م    ا اوزة ا سوزسو   وي   م ود ر أسزسوز      اود ا رأي ا جز .

هت  األ كزر ا    وا   ول ر لاز أسزساز  ام ا جازدا   ا  يز واد  ا ياو   األ  از  االي  ز وا  ا سازندة، 
 كازر أ كازر ها ال  ا  ا فروم  ا  ا  ي  جاز  ا نز وا   ا   اما  ا  ج واز  ا فيز وا   لة كزم  ول ر أ

 ا تا و  أ  أنلز انول    فرا  فيز و  خزريو .

 ياااد كااازم ا لااادل األ ة   سااا ج زر األ ر وااا   رساااو  ساااو ر    لااا  ا شاااج ه ا  سااا ج رة  
اإلسا ج زر إ ا   ارض از ا   يجة  نز يلز يا  ا ال و يا أ  ام أ رواز.    ايواا هاتا ا لادل ساج  

 م ا  غروه ا فيز    االي  ز   ولدل ا ي ز   ل  ا شخنو  ا ي  وا   لات  ا  ي  جاز ،  ت اك 
 م خ ة نشر ا لغز   األ كزر األ ر وو    ازرو  ا فيز   ا  الو      يزة ا دكار  ا لغا   ا ادوم 

 جز  ا  س ج رة،  خلاا از ا   ا  جلو   م  ن لا  ننري، إل جزل ا د ا   ا تا و   ل يد   ل ي 
 اام ا  وجواا  ا سوزسااو   ا فيز واا   االم ناازدو   لااد ة األ ر وواا  ا  ساا ج ارة.، هاات  ا  اا فرا  ا فيز واا  
  از  لااز  اام  اافور  لاا  ا نخواا  ا يوزدواا  تا  األ كازر األكفاار مواا ال،  وااوم  ناز و  اا ر  اادي  ااافور 

 هت  األ كزر  ل  ا ن   ا سوزسو     ا د ة ا نز و .

  ووجاا   اار ل ا اواازة ا سوزسااو  ألي  ي  اا   ااافور كوواار : الظددروف السياسددية للممتمددع *
  ج     ل  إس يرار ن ز لز ا سوزس  هتا ا  افور ال وية أه و   م  افور ا ج ا ة ا سزوي  ا تكر.

ا ااد ة ا  اا   سااا دهز اإلنيسااز ز  ا جننااارو  أ  ا  زندواا  أ  ا سوزسااو  غز واااز  ااز  جااازن   اام  اااد  
رار ا سوزساا ،  هاا   ااز وشااكة  لدواادا   اااد لز ا   نواا   وجرمااة  ايوااا أي نياازر  ل ي  اا  اإلساا ي
  .1م نزدوز أ  سوزسوز أ  اي  ز وزاس ا  
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 القيم ولالقتها بتماوب الممتمع مع النظام السياسي .3

 اار و  اواازة األ ااراد و ي   اا   اام ا يااو  وسااج  دان ااز إ اا  إشااوز لز،  ألم كااة  اارد وجااوش  اا  
ن ز  سوزس  وسج    لوو  إا وزيز    رغوز  ، وت ك  نوا  ل   ا ن ز  ا سوزس   لون  ا  ر ل 
ا   ن اا   ل اا ا نوم إلشااوز  ا ازيااز  ا  ر و اا  ويو اا  االي  ز واا ،  ت ااك ألم   وداا  ا اان   ال 

ن ااز  جاادي ت ااك إ اا   ااا وم  ساا  وز   اام ا    واا   ياال  ناا د اااد  ااا وم  ساا  ي  جوشاا    ناا   ار
  ا يو  ا     د ج  نا  ا  يد .

اواا   خ لاال ا يااو  االي  ز واا   اام  ي  اا  آلخاار،   اام  ناار إ اا   ناار،   اا  ت ااك  إناا  
 و كم اإلشزرة إ   مو   ز    ل ي   ندهز كة ا  ي  جز  د م   وو     فة    

   فة أر   ا يو  ا سوزسو ،  د  سووللز مد     اوز  كوورة.* ا ارو    

* ا ااااه   و فاااة مو ااا  ساااز و   ياااد   ااا   يااازره األنسااازم  خورا ااا   ااا   جز لااا   ااا  أخوااا  
اإلنسزم، او    لر هت  ا يو   ا يدرة  ل  اإلوفزر  ا   او ،  و كم  لن   ا سوزساو  أم وكا م 

 و  ولاز  ام ماو  أخاري  ناة اإلنسازم وغوار   وز   ازم  لز د را هز ز  ا   ن وا  هات  ا يو ا    از وار 
 1 ا  كزم.

  فااااة ماااادرة أ ااااراد ا  ي  اااا   لاااا  ا  يااااز ه هاااا  ا ج ماااا  وااااوم  اااادخ     خريااااز  ا ن ااااز   
ا سوزس ،  ز  يز ه ا شجو   ا  أه وا  كواري  ناد  ل از  ا سوزسا   ا   الاولل   يوازل  ا  نوا   ا  

ن ز   ا سوزس ، كزن      دي  يز ه ا  ي      ا ن ز  ا سوزس ،   م خ ة األسزل ا  يدوري
 ا كفور  م األاكز  ا    ن ر   م ا دوك ز  رو  ا اك  ز  اإلس ودادو   ا ش   و .

  ج اا  نخااه األن  اا  ا سوزسااو  ا ادوفاا   ااري ندساالز  ج اا  ا شااج ه  ااز  روااد  وغااض ا ن اار 
وزسا ،   از وفوا  أم هنازك  م  دي   ووج  ا  يز ه ا تي وودو  أ راد ا  ي  ا  ناا  ا ن از  ا س

ن  ز  م ا   ز و   ل يز ه ا كل  ال   اة ا جزدة أ  ا  ج يد كزألسل اا شر و   ل اوود  ا  ز   
ا شجوو .   ل ز كزن  ا  روي  كة ن ز  سوزس  و يز ه    شوئ مد وكا م هاتا ا شاوئ  ي   ا  
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   ااا   ااام و ياااز ه  ااام ا  اااغ    ا   ز اااه ا داخلوااا   ا خزريوااا   أهااا  األسااانل  ا  ااا    ااارر هااا 
  1ا ن ز ؟   زه   يزال  ا سوزس  ا    و يز ه  جلز.

كا ز أم  وواجا   ايز ه أ اراد ا  اي ا    ا  ا ان ز  ا ساوزساا  وا اكاام أم  ا الاار  ايا اا   ا اياواا  
ا سازنااااادة  أو ااااز، و كاااام أم   لاااار  نااااز أم  لن ااااز  ا سوزساااا    ماااا  وااااز يو  االي  ز واااا  ا ساااازندة 

 ت ك ألم ا يو    ك م از رة    سل ك اإلنسزم،  ه  ا     ادد إ يز  هتا ا سل ك  وز  ي   ،
  رس   ي  ز  ،   يز ه األ راد    ا ن ز  ا سوزس     ا ونو  ا  اما  ا  ا   ا      اة األ اراد، 
 ا تي و فة كة  ز ورغه  و  أ راد ا  ي   ، أ  ا لل ا تي ورغو م و ايوي   ا اتي و لار وشاكة 

 2 م  ا ن ز  ا سوزس  وز يو . ا ا  

ز  ي  جااز   نيساا  ا  جزناارة إ اا  نخواا  ازك اا   ياا   و  زرساا  ا نشااز  ا سوزساا   اا  ا د  اا   
  س افر وز سل  ،   اك   م وخ ج م  رمزو     يولز  ا نخو  ا ازك   س ا     ت ك واساز وه 

يرارا    ادود األهدال  ج  ادة مزن نو  شر و  أ  واسز وه إكراهو ،  وز  ز    ي   ا نخو  وإ خزت ا 
   ت ك  ل  ا وور مرا و ،   ز و دي    نلزو  األ ر إ   اإلر وز  ا  فوا واوم ا نخوا  ا ازك ا ، 

 .3 ا وور مرا و  ا     يند  خد   سوزس   أهدال هت  ا نخو 

 د  ازة   سك األن    ا سوزسو  وز وور مرا و   ك م أنش  لز خز ج     غز ه األاوازم  
غوز  ا ازك    م ا   ،     هت  ا از   وك م  زدة  د  اه  ز ل  كوور وز   ز اه  ا  اغ    ر 

 م أ راد ا  ي   ، أي أم ا نخو  ا سوزسو   ل  رأل ا ن ز  ا سوزس   شكة  يرووز ا   رد ا  اااد 
  نزساوز مادرا ل دخ   ا سوزسو ، أي أم ا نخو  ا سوزسو   ك م ه  ا  س  ة ا  اود  ام إ  از  

  اام ا  جوواارر و  اازنل أ   نااد  ناا   واار  ااز  هاا  ا ساازندة،  االي  ز واا  ا سوزسااو  ا فيز اا   اام
 .4 ا   ا نومع ا سوزس  ا يلز  ووم اإل نزة  ايوا ا   ز ه،  ي و   ا  نز ا
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 ا ن از   ام  ر واز إي  ز واز ن ز از إ  ور ا  ا سوزسا   لن از   الوللاز     ا   ودو   ز ن رو 

 خ  ا ،  ام  ني هاز  خ لدا  أد ار   لاز ا ن از  هاتا  ا   كزن   لوور مرا و   يجل  االي  ز  ،

  أه لز    ود   م أكفر  لوور مرا و  ا ن رو  هت  خ ة   م

 يزناه  ام ا سوزسا  ا ن از  ووم ا  نة الي  ا وور مرا و   ج ور إت اإلتصالية: الوظيفة *

 ا   ودا  هات  أدا   لا  وساز دهز إت آخار، يزناه  ام ا  ي       نز اا   ي ز ز    خ لل

   ااز ا  الواا ،  ا   سسااز  ا  يااز ل  لاا  إشارا لز  كاات ك ا  نااز ا، وي ز ااز  ا اادان  إ ناز لز

  لاز ف    م ا   ر ا ، ا سوزسو  ا  ي راز   خ لل إ ا   جوم  جة رد إل خزت ا درن  وج ولز

 ا سوزس .  لن ز  ا      سو ا سوز ا  سزندة  جو     هز  د ر

  اااا  ا  ي  اااا   اااا   ساااا ي  يلااااز ا وإ  وزرهااااز ا وور مرا واااا   ياااا   إت التعبيريددددة: الوظيفددددة *
 م ز اااااز   اااااوجض ولاااااز. ا خزنااااا  ا   ز اااااه وجااااض  ااااام واااااز  جوور إ   ا ز ااااا    لوااااا     لوز اااا 

  هاتا  ،ا  ي  ا  ا  ا يزن ا  ا  ناز ا ي ز از  إاادي إ  وزرهز و كم تا لز اد    ا وور مرا و 

   سساز لز  وازوم و اجل أسزساز   سا  ا  ا  ا  س  اجد  ا اد ة  ا  خزنا  وناد  سازند ا    

س ي ة  ا سوزس . ا ن ز    سسز   خ لل  م ا و      ل     ا وور مرا   ا يلز   ار

 ا  ااااغ  وي ز ااااز  ا خزناااا  ا   ز ااااه  لياااا  ا وور مرا واااا    اااا    تمميعيددددة: وظيفددددة *

 ا وور مر واا -وونلااز  و ااز ا  فوااا   ر وز لااز  ت ااك ا  الواا ،  ا   سسااز   ا  يااز ل  ا  نااز ا

  يا   ك از األنشا  ،  خ لال  ا   غلغللاز  واكا  يل   م ،- ا   سسز   ا  يز ل  ا ي ز ز 

 ا   جزر اا  األهاادال وااوم ا    وااا و از  اا  ا  ي وجواا  ا   وداا  خاا ة  اام أو ااز ا وور مرا واا 

ه اازة ا  ي  اا   اا   جوناا  أهاادال إماارار ناا او   لااز اواا   ل  ز ااه، ساا يوز لزإ  اام ا نز ياا    ار

 1أخري. مرارا 

و نال  ازدة واام مدر ا   لا  ا  ياز ه  ا  أ اراد  ، ز ن از  ا سوزسا  ا    ساك وز وور مرا وا 
 ي  جاا   نخد اا ،  وز  يزوااة إتا كاازم ا ن ااز  ا سوزساا  تا  ي   اا  م واا  نزيااا   اام ي جوااز  
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 األااا اه ا سوزسااو  ا  اا    ااافر ولااز    يااز ه  جلااز ا نخواا   نااد   اا  ا سوزساا  و فااة ا  نااز ا 
 1ن ز ز تا مدرة  ز و   ل  ا  يز ه.

أ ااز  يااز ه ن ااز  ا ن ااز  ا سوزساا   اا  أ ااراد ا  ي  اا  واخاات أشااكزال  اادة،   ااادد  اام خاا ة 
يلا   كات ك  جر    زه  ا ي ز ز  ا     ش رك  ا   شاكوة ا  لاه  لا  ا ن از  ا سوزسا ،  ام 

 ا  جرل  ل  ن   االس يزوز  ا     ي   ولز ا نخو   م يل  فزنو .

 وااات ك و كااام انااار ا   ز اااه  ااا   ي   ااا  ناااغورة  ااام أناااازه األ ااا ك أ  ا ج ااازة أ  
 ا  وز  ا جسكرووم  أ  ز  ا نخو  ا سوزسو .

أ  مد وك م  يزة  اس ، أي أم ا  له وك م  ام  ج ا   ي   از  ا  ي  ا ،  كام  ا  هات  
 ا از   و كم إس وجزد ي ز ز  خزن  إملو و   ننرو  أ  دونو   م   لو  ا  دخ   ا سوزسو .

 ز لوزكاااة  اإل يزهاااز  ا فيز وااا ، ا  ااا   ن شااار خلااال أدا    لواااز  ا  ا واااة ا داخلوااا   لن اااز  
ا سوزساا ،  لااز  ااافور كوواار  لاا  مدر اا  اإلويزوواا   لاا  ا  يااز ه؛  ااإم  يااد  ي ز ااز   ن  اا  

م وك م  لز إ نزال  خزن  وز نخو  ا سوزساو ،  إنا   ام ا    ما  أم وكا م ا ن از  يودا، و كم أ
  يز وز      ز ولز أ ال   ول      ز ه األ راد ا  ي   ،  ز  ك    ا وشرو  و كم إفزر لاز إ ا  

 .2اد ا جنل  اإل  راوز  موة أم وك م  لز أفر

  اا ، و ايلاا  ا ن ااز  ا سوزساا   اا   كااة   لوااز سوزسااوز  اااددا الا وزيااز   جوناا  أل ااراد ا  ي
شاااكة إسااا يزو ،  ا  ااا  ال  ياااد   يااا    اواااز  وزشااارة  جونااا    كااام   فاااة إسااا يزو  ا ن اااز   ااا  هاااتا 

 ا  يزة.

 ز نخواا  ا سوزسااو    ا ااا  لاا  أم  للوزكااة ا  ساا   و  ا كز واا     ايلاا  إا وزيااز   جوناا ،  أم 
ز   س  رة،  ولتا وناوا ا  ياز ه  ام     أد ار ا سوزسو   جون   ركو   س  رة    ايل  إا وزي

ا ن ااز  ا سوزساا  وكاا م وشااكة أ   ااز وك   وزشاار،  يااد وكاا م أ ااراد ا  ي  اا   ا ي ز ااز  ال و ا اا م 
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و ز و م وز  دخة ا اك    أ    لر  يز   جزوور  جون ، كام   اة د م   اة   ادة  ادة أسازوو  
رة   يوااازل  جاااوم  ااام   اناااة  لااا   جااا وض  ااام  اااد  ا   مااال أ  أم   يااا  اإلسااا يزو   وزشااا

 اإلا وزيز ،   انة ا وور مرا و   ل  ا  جل  ز  ا       ا  ر رة أدا  ا  لز . 

 ياادرة ا ن ااز   لاا  اإلساا يزو   ل  ز ااه ا شااجوو   جناا  ماادرة ا ن ااز   لاا  اإلساا يزو     ز ااه 
ياادرا  ا دناز  االي  ز وا  ا  خ لداا   ن اا  أم هاات  ا يادرة أكفار نااج و   ا  موزساالز وز  يزرنا  وز 

ا ساازوي  ألنلااز    اا م  دلاا   ا  شاازرك  ا سوزسااو  اواا  أم اإلساا يزو  هاا  ا  ياا  اآلخاار  ج لواا  
ا  شزرك   هنز نيد أم موزل هت  ا يدرة و  مال  لا  نساه    ماز  واوم ا ي ز از  االي  ز وا  
 ا دناز   ا  ويااز    ادوااد   م لااز و راكاا  ا ساال  ، اوا  وااري يزوروااة أ   نااد  أناا  رغاا  نااج و  
هتا ا يزنه      لو   يوو  ا ن ز  ا سوزس ، إال أم    ر أساز وه ا   ا ا   ا يوازل و كام أم 

 1وج   األ ة أم و     لو   يوو  ا ن ز  ا سوزس  ونز   ل  هت  ا  اددا .

  

                                                           
 .15-11. ،  ري  سوا تكر ، ص ص-دراسة مقارنة-في النظم الدستوية والسياسية ا د ننر  لنز   -1
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 ظا النظام السياسي: في واتنتماءالمواطنة  قيم .4
 ا جااز   ا فز اا ، ن ز ااز سوزسااوزوج واار ا ن ااز  ا سوزساا  ا ي انااري كغواار   اام أن  اا  ا ااد ة  

   خلدااز  ااام  يلااا  ن ااار إ ياااز  ا  اااادو ،   ز  ااز أم هااات  ا  ي  جاااز  سااا  لز األسزساااو  ا  خلااال
 االم ناازدي  االي  ااز  ، إت ال و كاام ألونواا    خلداا  أم    ااد ن ز ااز سوزسااوز  ن شاار  واا  ساا ز 

  .1را و ... خنزنص ا د ة ا   يد    م  جددو    شزرك  ي زهرو   اسج    دا   دو ي

 و   إك سزه ا درد  ليو  و اادة  م ا  را ا  ز و  

 * ا  جرض        ا يو  . 

 * ا  دز ة    آخروم و  سك م ولت  ا يو . 

 2* أ    ي د اس جدادا    وي     ا شخنو      م ا يو  ا  ك سو   م  روا ا  نشن . 

  وزإلس نزد   ز يز     ا دن ة ا سزوا ونز ا  ل  ا  را ا ف ف  ا  تك رة    إك سزه ا يو  
 و كم أم ني ة أم ا ن ز  ا سوزس     د ر    إكسزه أ راد ا  ي    مو   جونا ، ت اك ألم  دز اة
 ا درد      سسز  ا ن ز  ا سوزس   ل  إخ  ل   زندلز  وزألخص ا     كا م مرووا   ام ا دارد

  لات  ا ياو ،    لوا  إك سازه ا دارد  كا م     دز     ا و  و  وكا م  لاز األفار ا كووار  ا  إكسازو 
 إ ز و دجوة هت  ا يو  أ  وإ زم  ا درد   دجوة هت  ا يو  ،  ا    و كم أم نج  اد  ا   ر الز  لا 

  روي وم  م ا  را ا ف ف  ا  تك رة  ا       ا ا  ا لدل  م ا دراس  ك ز ول  

  إكتساب القيم بالتعر  لمو وا القيمة:* 

ا سالوو   ا يو    م خ ة ا  جرض     ا  لز، إت و كنناز أم ندسار وجاض مو نازوك سه ا درد 
ر وز لز  ندنز وخورا   جون .  3نا  أ راد وجونل  أ       ز  وجونلز إلر وز ل   ار

                                                           
 .011دبلة عبد العسلي: م،جع سبق ذك،ه، ص.  -1
 .858ص.  خلوة  ود ا را م ا  جزو     ري  سوا تكر ، -2

 .858 .  صندل ا  ري  -3
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 يو اا  اإلن  ااز   ج واار  اااادة  اام أهاا   أخ اار ا يااو   اا  اواازة ا  ي  جااز ،  ياا ة اإلن  ااز  
ي وجاااااوش  وااااا  ا دااااارد،  ااااانجكل إويزوواااااز  لااااا  ا ونااااا   لفيز ااااا  أ  ا ا ااااازرة أ  ا  ي  ااااا  ا ااااات

االي  ز واا ؛   لاار  ااا  ماا ة ا   زساااك االي  ااز  ،  ا  كز اااة  ا  جااز م واااوم كز اا  ا  سااا  وز  
 1االي  ز و ،  ه   ز ونجكل  ل  اإلس يرار ا سوزس   اإلنسيز  ووم ا يزدة  ا شج ه.

م أ راد ا  ي   ،  م خ ة  زألن    ا سوزسو   ل  إخ   لز  سج   و  مو   اإلن  ز  وو
   زنل   سسز  ا ن ز  ا سوزس  وزألخص ا يروو   م ا درد،  ت ك   ك م ا ونو  االي  ز و 

  لتا ا  ي    م و  وإن شزر هت  ا يو  .

تا وافنز ن روز  ام هات  ا يو ا   كوال  كا م    ا   و جارض  ا  ا دارد داخاة ا  ي  ا    ار
 نيادهز   لار وازألخص  ا  أدا  هات  ا   سساز  م   سساز  ا ن از  ا سوزسا  األماره  ا ، 

    زندلاااز  ااام خااا ة   شااارا   جااارض     ااا   مو ااا  اإلن  اااز   ااام  رواااا  يااا د ا  كز اااة
  ا  كز ة االي  ز   ووم   سسز  ا ن ز  ا سوزس   كة أ راد ا  ي    ألية  ايوا إسا يرار

 ا ونز  االي  ز  .

 ي  ااا   اا  رسااا   خ  ز لاااز    اااز  ااإتا كزنااا    سساااز  ا ن اااز  ا سوزساا   را ااا  أ اااراد ا 
وا ازج هاتا ا داارد   ازتا وروااد كازم ت اك  سااز دا  كاة أ ااراد ا  ي  ا    دجواة مو اا  االن  از   اام 
خ ة  شزرك ل     رس  ا ورا ل ا  ن  و   م  رل ا   سساز  ا  شاروجو ،   ا   ندواتهز  ام 

ن  از  واوم أ اراد  رل ا   سسز  ا  ندوتو ، كزن  األن    ا سوزسو   رسا      ا   مو ا  اإل
ا وزياز  أ اراد ا  ي  ا   ا    ا   ا  ي   ، وون ز إتا كزم  كل ت ك      را ا    يلاز   ار
  ندوت ا ورا ل ا  ن  و   م يل       لو  هت  ا ورا ل اا وزيز  األ راد  م يل  أخري، كزم 

 ت ك  ز ة وج ا  ون    دجوة مو   اإلن  ز .

ن ااااز  ا سوزساااا  و  سسااااز   وإ كزناااا   دجوااااة مااااو  أي و كاااام  نااااز ا ياااا ة  اااا  األخواااار أم ا 
اي  ز واا  وااوم أ ااراد ا  ي  اا   اام خاا ة  روياا   رااا      اا   ا يااو  ا  اا  ورغااه  اا  وفلااز 

  ل ي   .
                                                           

 .844، ص. 3338، ،   زم، دار ا شر ا-المقوما  واتنماط والاقافة دراسة تحليلية-الممتمع العربي المعاصراسم  ل  خز ر   -1
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 إكتساب القيمة بتفالا الفرد مع مؤسسا  النظام السياسي: *

ا يو    م خ ة  دز ة األ راد      سسز  ا ن ز  ا سوزس  األمره  لا ،  وك م إك سزه
    أدا  هت  ا   سسز     زندلز  وز  ز   م ز  األ راد   نز ال .

 ممات  قيم المواطنة . 1 4

 وري طهوور   سور ط  يو ا  ا   ا نا  أروجا   يازال   أوجازد رنوساو      فاة  ا   راألوجازد
ي  ز و  االم نزدو ،  ا فيز و  ا ي ز و ع،         لك ا  يزال   األوجزد ا  دنو ،  ا سوزسو ،  اال

األروااا  ا از وااا  ودريااا  كووااارة  ااام ا دونز وااا   ا  اااراو  ا  فواااا  ااا   اااة   مااا  مزن ااا   لااا  د ااازن  
 ا راهم ك ز ول  االي  ز    ا  دز    ا  جيدة    إ زر ا سوزا

 المماا المدني لقيمة المواطنة: .1 1 4

 وشور إ   أسل ه ا اوزة ا تي و كم أ راد ا  ي     م ا سج  نا   ايوا  ي      ام 
األهاادال ا  شاا رك  ا  فوياا  ا ناال  وز  واازدئ  األساال ا دو يرا واا   ل ي  اا ،     اا م  ي   اا  
ا يو  األسزسو   ا يوا د ا  در  ا   لا  مادرة ا اك  ا   لا  نان   ا خازت ا يارارا  ا   جليا  واا راد 

  اي ا ا ي ز ز   ا لونز   ا   سسز  تا  ا  نز ا ا خزن     ا  ي   . ا  ي   ، 

ك ز و   م أو ز هتا ا  يزة ارو  ا  جوور  م ا رأي  ا  سز اة أ از  ا يازن م، وزإل از   
 إ   ارو  االي  ز    ك وم ا ي جوز   ا  ن ة إ   ا  جل  ز   ا ووزنز  ا   ل و .

 طنة:المماا السياسي لقيمة الموا .2 1 4

 وشاا  ة هااتا ا  ياازة  لاا     اا  ا داارد وااز اا  اا  ا  ناا و   اا  االن خزوااز   ا  شاازرك  
ا سوزسو .     هاتا اإل ازر و كنناز اإلشازرة إ ا  أم االن خزواز  ا اارة  ا ن ولا   جاد و فزوا  ا ركوا ة 
 األسزسااو   لااتا ا وجااد  ل  ا ناا ، ك ااز هاا  ا ااازة  اا  اياا ا األ ااراد  اا  ا    اا  وز ارواا   اا  ا سااج 

 نا       ا  نزنه ا سوزسو     ا  ي   . 
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 و جنااا  آخااار،  اااإم ماااو  ا   ا نااا  ا سوزساااو   شاااور  ااا  ي هرهاااز إ ااا   ي   ااا  ا ايااا ا 
  ا  ايوز  ا سوزسو  ا  فوي  ا نل  وز ن ز  ا سوزس  ا يزن     ا  ي   .

 لقيم المواطنة: قتصاديتاو المماا اتمتمالي  .3 1 4

 وشاااور إ ااا   لاااك ا ج مااا  ا  ااا   ااارو   ااازووم أ اااراد ا  ي  ااا   ااا  ساااوزا  ي  جااا   جاااوم، 
وزإل ااز   إ اا  اياا مل   اا  ا  شاازرك   اا  ي انواا    يزال اا  ا سوزسااو  ا  خ لداا ،  و  اا م  جرواال 
ا ايااا ا االي  ز وااا   االم نااازدو   أل اااراد   ااا جل  وايااا ا ا ر زهوااا   ا كدزوااا  االم نااازدو ،  فاااة  

  ا شااج ر واازأل م االي  ااز  ،  ا اناا ة  لاا  ا ج ااة،   لاا  ا اااد األدناا   اام   اا جل  وااز اا  اا
  سزنة ا  جوش   كسه ا ر ا،  ا جوش    وون  آ ن .

ود ر  إ    ي     ا ج مز  ا     ارو   ازووم األ اراد  ي  ز و اال وشور  دل   ا   ا ن  
 ي  ز  .   ا  ي   ،     له  ر رة    جل  وز  ال   اإلن  ز   ا   ز م اال

أ ز  دل   ا   ا ن  االم نزدو   وشور ود ر  إ   ا ج مز  ا     رو   زووم ا درد  س ا  
ا ج ااة  االساا ل ك  اا  ا  ي  اا ،  و  اا م  اار رة    اا  ا داارد وشااكة  اا ن  وااز اا  اا  ا ج ااة 

  ا ان ة  ل  ا اد األدن  ا   ل ه  م  سزنة ا  جوش   كسه ا ر ا.

 مالي لقيم المواطنة:المماا الاقافي الم .4 1 4

 وشااور إ اا  ا  روياا  ا  اا   اخاات ا  ي  جااز  ا  خ لداا   اام خ  لااز  اا  اال  واازر ي انااه 
 أوجاازد ا  ناا   ا فيااز   ا    اوااد ولااز،  ا  اا   جاا د وزألساازل إ اا     جلااز واادريز  أكواار  اام االند اازر 

ر  االن يااازة إ ااا   لااا  ا فيز اااز  األخاااري،  وااار   ا ليااارة ا د  وااا ،   وااازدة مااادرة األ اااراد  لااا  ا ساااد
ا خزرج.  وشور  دل   ا   ا ن  ا فيز و  هنز إ    ادي ا ا    واز  را  ا فياز   ا  شا رك  ل ي  ا ، 
     م سج  األ راد إ   ا ان ة  ل  ا  رال ا  ي  جز  وز اي ا ا ي ز وا  أل اراد األملواز  

ن  ايا ا اإلنسازم ا  ا  ولز،   ر ك  ا ج م  ا  ا   ارو   ازووم ا فيز ا   ا د  ا  وزألسازل  لا  د از
 يار وزألوجازد اإلنسازنو  رتا  ا  اازو  األنفرو  ا ي ع  لدارد،  ا  ا     اا م  ا ا ر  نا ر  داازهو   
 ادد  م ا وشر،  شج ره  وز ج ة  ا كرا  ،   اكود  ودأ ا  سز اة ا يزن نو   ا زوا  ا دارد  ام كز ا  
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  أ  شااروا   جوناا   اا  ناا ر  أشااكزة ا   وواا  ا  اا    لاار وسااوه   اا و    اا   ي   اا  أ   ناا
ا  ي  ااا .  ااا   ااانا ي وااا  األ اااراد  ال هااا  ا سوزسااا   لد  ااا   ا ن اااز  ا اااازك ،  و ر اااه  لااا   لاااك 
ا  يزال   األوجازد األروا  ا سازوي  ا اتكر ا جدواد  ام ا   ووياز  ا ج لوا  وز نساو   ج لوا  ا   ا نا ، 

ز  ا سوزساا   اا  ا د  اا ،  ز  ياازة ا سوزساا   ل  ا ناا  و  لااه  اار رة  جر اا  األ ااراد و ووجاا  ا ن اا
  اال يزهز  ا دو يرا و ،  ا  لزرا  ا  شزركو     ا  ي   . 

ط  ل  ا ناااا   اااار رة  جر اااا  ا داااارد وز ج مااااز  م ناااازدياال و  لااااه ا  ياااازة طاالي  ااااز   
ا سااازندة  ااا  ا  ي  ااا   اا را لاااز،  وز  لااازرا  االي  ز وااا ، وزإل اااز   إ ااا  ا  لااازرا   ي  ز وااا اال
ا ل ا  اادروه ا  لناا  ا  فوياا  ا ناال  و ياازال    للاا    اا   اام األنشاا    فااة  واار  م ناازدو اال

 االم نزدو  األخري.

أ اااز ا  يااازة ا فياااز   ا ي اااز    ل  ا نااا   و  لاااه  ااار رة  جر ااا  ا دااارد واااز  را  ا فياااز   
  اااازرو  ا  ي  اااا  ا ااااتي و   اااا   واااا  واياااا ا ا   ا ناااا ، وزإل ااااز   إ اااا   ي   اااا   اااام ا  لاااازرا  

    و لزرا  يودة    ا يدرة  ل  ا يرا ة  ا ك زو .األسزسو ،  فة  ا   

  ل  أمة  يادور، و كنناز اإلشازرة هناز إ ا  أم ا دو يرا وا     لاه  ار رة ا زوا  ا ايا ا  
ا سوزسااو   ا شخنااو   ل اا ا نوم، و ااز  اا  ت ااك أ ااراد األملوااز  ا جرمواا   اا  ا  ي  اا ،  وج  ااد ت ااك 

   سسز  ا  ي    ا  دن .ود ر   ل  اك  ا يزن م  ا دس  ر،   ل  

 د   ة   سسز  ا  ي    ا  دن  ا          وزالس ي  و ؛  و كاز ل األ اراد  جاز وشاكة 
       ا  إ ازر ي ز از  تا  أهادال  ااددة سالدز وشاكة تا ا   ام أياة ا  جاز م  ا  وج الز 

رساز  د ازن  ن از  سوزسا  مازن   لا   يا د  اك  ا  ا وجض وزس خدا  آ وز  األاا اه ا سوزساو   ار
   فل   لشجه، وخ زرهز   يز الن خزوز  ارة  ن ول .

 ااااإتا  ااااز   يااااه هنااااز  لاااا  األ ااااراد  اااار رة  جر اااا    الوااااة   ياااادور  اااادي مو اااا   أه واااا  
ا دو يرا واا   اا    اانل  أ   اا  أي  كاازم آخاار  اام ا جااز  ؛  إناا  و  يااه  لااول  وز  اار رة ا    اا  

 يوااو  أنشاا   هونااز     سسااز  ا  ي  اا  وز ياادرة  لاا   لاا   اساا وجزه  كاارة طا  ي  اا  ا  اادن ط   
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ا  دن ، وزإل ز   إ   ا رو   زووم  جر  ل  ولت  ا دكرة  ووم غورهز  م ا  دزهو  األخري    هتا 
ا  ياازة،  فااة  اكاا  ا دساا  ر  ا ياازن م،  ا اياا ا ا دردواا   ل اا ا نوم،    فوااة ا اك  اا   لشااجه، 

يرا  االن خزوز  ا ارة  ا ن ولا ،  اكا  األغلووا    ا  ا  ي  ا ،   از إ ا  ت اك  ام  دازهو  أخاري  ار
  م خ ة فا ة  يازال  ها ، نزنر ا   ا ن    سرط زرشزةط ك ز  ر و   وز ارو   ا دو يرا و .

جد  ل  دري  كوورة  ام األه وا  ك از إت   ،االي  ز  ا  يزة ا سوزس    ا  يزة ا  دن    ا  يزة 
ا   ا نا  ماو    ا جل وا  ا  ا   اد ر اا ة س خد   ل  ن زا  اسا   ا   يازة إيارا  ا دراساز  زأنل

وز  وزرهاز  اازهرة اي  ز وا  ن زنواا  تا   ازو  ار ياازن ،   اا   ام  ناال كودوا  واار   ا جنزناار 
ا  ادن    ز  يازة   ا نا   لا   ادي  ادة مار م  ام ا ا  م، ياو  اا  دنو   ا سوزسو   االي  ز و   

  جوور  م ا رأي،  اا ا  لكو ،  ا جدا ا    د ا   ا نوم وز اي ا ا دردو ،  فة  ارو  او  ل  ا ن 
 . ا  سز اة أ ز  ا يزن م

ا سوزساااا   ل  ا ناااا  ا ااااتي واااار   ل اااارة األ  اااا  خاااا ة ا ياااارم ا  زساااا   شاااار   ياااازة و اااانا ا 
ا   ا نوم كز   ا دارص  اإل كزنواز  ا    ا     زرسا  ا سال   ا سوزساو  ا   زاا   لا ،  ام خا ة 

 .  ي   ا  شزرك     ا ج لو  ا سوزسو     ا

   ا ناا   واا  د ا  اا ا نوم وكز اا  ا خااد ز  ا ناااو   ا  جلو واا   يااو  ااالي  ااز     ياازةأ ااز ا 
 خاااد ز  ا ر زهوااا  ا    ااا   لااا ،  ل شااازرك  وشاااكة كز اااة  ااا   ي  جاااز ل  ا فيز وااا ،   ااا   ااام 

 .ا  شزرك     فيز ز ل  ا  دنو  ا   نو 

   ا نا   لا  أنلاز  ياو  ا-ا اتكر سازوي ا -ا اف   ا  يازال وج ور  لك  ط زرشزةط م هنز  إم 
ماو   ي      م ا جنزنر ا   داخل   ا   راو    و ز وونلز،    ا  م  ندسا  ا اتي ون ار  وا  إ ا  

ا   ا ن   ل  أنلز إادي األسل ا  فز و  ا     سج  ا د ة يزهدة إ    ايويلز،   كنلز  ا  ت اك 
 1 ة.    س     ايويلز   لوز  ل  أرض ا  ام  وشكة كز 

  

                                                           
 منننننننن  م  نننننننن  ، مفهددددددددوم المواطنددددددددة ومسددددددددتوياتها ومماتتهددددددددا ولناصددددددددرها ومكوناتهددددددددا  وااااااااد ا د اااااااازر  ا ااااااااد  واااااااام ا جزواااااااادوم  -1

http://www.masress.com/shbabmisr/9511 ،33/38/3383 ،08:11 H. 
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 والنظام السياسي مستويا  قيمة المواطنة .2 4

مو  ا   ا نا  إ ا  أروجا   سا  وز  رنوساو    داخلا     راو ا   و از وونلاز،  طوزنكلطننل  
  ادوااد ا  اارا ا  نزسااو  إلكساازه   مااو  ا   ا ناا  ا وااا   اام   كاا م   يلااز  لواازافوم  اا   ياازة 

 األ راد هت  ا يو  وشكة أ  ا     اود، ك ز ول  

 المواطنة القانونية: قيم  .1 2 4

أ ااراد ؛ اواا   ن وااا  لاا   اا  هااتا ا  ناانول ساا  وز  ساا او  ا أكفاار  هاات  ا يااو     فااة 
 ي   ا   اااددة  اام  لاا  ،     ي  اا ا اام ا  ن ا ر ا ياازن ن   ا    وار م أ  ااز ا ااتوم وج ا  ي  ا 

سا  واوا   ارا ا سوز كانل   ا  ت اك ال وشازرك م  ا  ن ز ا ،    يا  جل ا اي ا  ا  ايواز   ياز  
 هزد    تا   جن .

 ،ا  ي    ا تي ون   م إ وا ي ا  سدر وج د  ت ك ا ولد أ   زأل راد   يز  لتا ا  س  ي  ل  
مااو  كااة ا وجااد  اام  ايوااا  دلاا     موجوااد   ساال    ا  نيااة  اام  كاازم آلخاار، وون ااز هاا وساا خد  ن 

  مغز واااز  اااز و اااز و  ، أ  ا  ي  ااا  ا   ا نااا  ا  ااا   جنااا  ا   ااااو   ا  دااازن   ا ج اااز   ااات ك ا ولاااد
 .هتا ا ولد  ا  ي    ككة يز     ايوز ل  و نزس م،  واي مل

 المواطنة المحدودة:  قيم .2 2 4

األ اااراد ا اااتوم  أم وسااا د واااوم ، هااا  ويناااد وياااو  ا   ا نااا  ا  ااااد دة  ناااد أ اااراد ا  ي  ااا  
 ا   لا  ا  شازرك اي م  وز  ز   وك م  ، ا يزن ن   ن  ر م ا  كا راد ون   م   ي     ز نند مو

 وز ا   ر ا    س د ز   لولز  ي .االن خزوز  ا  الو   ا   نو   االم را   ل  ا  رشاوم  ا ي ز

ألياااة  ايواااا  ال  خنااا ،  ايواااا  نااالا  شخناااو  كااام  شااازرك ل   كااا م  يااا  ألياااة  
ا     م شانلز  غزوز  ا  ن و   سم ا دسز ور  ا ي انومال ألية  ايوا ،     ي  ج  نلا   ز   

 ا  سزه      أ م  اس يرار ا   م.
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  المواطنة النبطة:قيم  .3 2 4

ا خااازت إيااارا ا    لوااا    ياااز   وكفوااار  يااارد  ااا  هاااتا ا نااانل  ااام ماااو  ا   ا نااا ، وااا    
 جاااز    سااام  وناااز إ ااا  ا  شااازرك  ا دجلوااا   ااا   ، ااا  االن خزواااز أ  ا  شااازرك  ا شاااكلو  ا  نااا و  

 .   ا  ي    ا سزندة   ووا ا ي انوم  ا  شروجز  

سال و  إا يزياز      ازهرا   مد وشزرك أو ز أ راد ا  ي    ا توم و لك م مو    ا ن  نش     
مااد وشاازرك م أ   أ   جوواارا  اام ر  اال   ياارارا   جوناا  أ    يلااز   اام  اارل ا ن ااز  ا سوزساا ،

ا  ر و اااا    ا  اااا   را  ا خ زوواااا  ا جز اااا  ا   جلياااا  وز ي اااازوز  اإلناااا از  ا  ج اااازدة أو ااااز  اااا  
 ،ا نشا  م أ اراد ا  ي  ا وز  ي   ،  و    ن و    ادود  ووج  اإليرا ا  ا ج لو  ا    و خاتهز 

 ا  ا  ي  ا ،  ا  تا  ا  ما     يا دة ا سوزسو  ا  ي  ز و االولدل  د و   ا ادز   ل  ا ون  
        و  ا ج ة  ل   ادولز  ل  اإل  ا.  ا تي ال و  

 المواطنة اتنتقالية: قيم  .4 2 4

  ي   ا  طوازنكلط، و ونا  أ اراد ا  ي  ا    هتا ا ن    م مو  ا   ا ن  اساه  نانول    
سا خدا لز ألاإليرا ا  ا ج لو  تا  ا  زو  ا  دن  ا    و   ا ليا   إ ولاز   م    از  شاكةياة إ  ار

 فو  لاز ا  ننا ص  لولاز  ا   ودا اا  زو  ا ج لا   لا  ا ياو   ا  وازدئ  ا  فاة األخ موا ، و از 
 . ا    وج  دهز ا ن ز  ا سوزس ا ي انوم  ا  شروجز  

أ ااراد ا  ي  اا  ا ااتوم و وناا م هااتا ا ناا    اام مااو  و خاات  يااز  لااتا ا ناا    اام مااو  ا   ا ناا ،    
  وواااااا  وااااازدئ ا جدا ااااا   و ااااارار ياااااز  إلا ايواااااا   ج لوااااا ا يااااارا ا  اإل  ي   ااااا   ااااام ا   ا نااااا 
   جزر اا  اا  ااازة أ  ا اا ، إياارا ا ل  ا ج لواا  إن لكاا  إتا  ااز  وكاا م ت ااك ا اا  ،االي  ز واا 

 1ا ي انوم أ  ا  شروجز  أ  ا ون  ا يزن نو  ا از و     ا  ي   .

 ام خاا ة  از سااوا و كام  نااز أم نياا ة، أم هاتا ا  ناانول ياز   جواارا وشاكة  وزشاار  اام  
مو  ا   ا ن  ا سزندة ووم أ راد ا  ي  جز   ل  إخ   لز، ألن   ام ا  ار ري أم وكا م ألي  ارد 

                                                           
1 -Banks )J.) and  Diversity: Op cit, PP. 136-137. 
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 م أ راد ا  ي    مو    ا ن   ك سو   دو   ل  إخ  ل ن  لز  نشز لز واوم األ اراد،  ماد وكا م 
ل ه   ااد  م ا  دسورا  ا    ن ختهز   دسور اإلخا  ل واوم ا  ي  جاز   ام اوا  هتا ا  ننو

 ا    ر  نشز  األ راد  يز  ا يز  أن   ل  ا سوزسو .

 و كااام  ناااز أم ن اااول وناااز   لااا  هاااتا ا  نااانول، أنااا  ود ااارض أم كاااة  ااارد  ااام أ اااراد  
مو اا   ااام األنااا ا   ا  ي  اا  وك ساااه مااو  ا   ا نااا  األروجااا  ا  اا    اااجلز وااازنكل،  كاام ماااد  سااا د

األروج   دي شخص أ   ي      از وون از  سا د نا   آخار  ادي شاخص آخار أ   ي   ا  آخاري 
وااوم أ ااراد ا  ي  اا ،  هاا   ااز ويجااة اإلخاا  ل  ا ااا  اا  ساال كز  األ ااراد   يااز  لاات  ا يو اا   اا  

  ي     ااد أ  ووم  ي      ي    آخر.

  ا ايويوااا  ا  ااا  إم ساازد   ااادي أ اااراد ك ااز و كااام  ناااز االساا ن زج أو اااز؛ أم ماااو  ا   ا ناا  
ا  ي   ، كزن   ز    سز دا  ل  ونز     ايوا أهدال ن ز   ا سوزس    يجة أ اراد ا  ي  ا  
ي  ا ال و ي    م ن ز   ا سوزس ، وة  ك نز أسزسوز  م  ك نز  ، ه  مو  ا   ا ن  ا نش    م 

إل دهاازر  ل ي  جااز  أم ساازد  ا يااو  نزاواا   ودرياا  أ لاا   أماادر  لاا   ايوااا األهاادال  ا  يااد   ا
 اإلن يز و  ووم أ راد ا  ي   ،   يز  لتا ا  ننول هتا ا  ننول.

 نااانول  إدراج،  ااا  ا  اااز   ا شاااكةو كااام  لخاااوص  نااانول وااازنكل  ياااو  ا   ا نااا   ااا     
 ك ز ول   أد اره     ا ن ز  ا سوزس   راد ا  ي    ونز   ل   ووج   شزرك ل  أل
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 اتنتماء:قيم النظام السياسي ومستويا   .3 4

 لن ااااز  ا سوزساااا  د ر أسزساااا   اااا  ا ادااااز   لاااا  االساااا يرار االي  ااااز    أل ااااراد وكااااة 
  دجواةا  ي  جز ، هتا االسا يرا ا ا  و كام  ايويا   ا ازج   سساز  ا ن از  ا سوزسا  إ ا  وا    

 ا  راو  ووم أي انا ،   ي      م ا يو  األسزسو     ا  ي   ،  وس  و  ا  از     ل  اإل سزا
  م ووم أه  ا يو  االي  ز و  ا    ال و كم أم و ايا د م  ي دهز االس يرار االي  ز  ، مو   

 ن شر هت  ا يو      كة ا  ي  جز  ودريز    س  وز   خ لدا  واوم األ اراد، اوا  إت  االن  ز .
إن شزر هت  ا يو   واوم  ولجه ا ن ز  ا سوزس   كة  ي    د ر أسزسوز    ر   أ  خدض  س  ي

أ راد ا  ي  ا   ام خا ة ن  وا  ا يا انوم  ا  شاروجز  ا  ن  ا   لاوازة االي  ز وا    لج ماز  واوم 
األ ااراد وااز  ي    ا  ااااد  ااام يلاا ،   اام خااا ة  ووجاا  ا ج ماا  ا  وزشااارة وااوم   سسااز  ا ن اااز  

ولاااز اا وزياااز  ا دااارد  ا سوزسااا   أ اااراد ا  ي  ااا   ا  ااا    يساااد  ااا  ا كودااا   ا  رويااا  ا  ااا   ي ااا 

 لقيم المواطنة وطبيعة مباركة أفراد "بانكس"يو ح تصنيف  (:11بكا رقم )
 ا  ي   

 من إعداد البسحثة
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االي  ز واا   ا  اا   كاا م  اام   اازنل   سسااز  ا ن ااز  ا سوزساا ، إت ناانل االن  ااز  ونااز ا  لاا  
   ا ة  دة إ   

  ننل ود ر  إ   مس وم  :اتنتماء طبيعة حيث من. 1 3 4
   ا و   لا  ا دارد واناة ااوم  نانل ماو  االن  از    ياز  لاتا ا نانل،  :اتوا القسدم* 

  شار  اي از ال ا ي ز ا  إ ا  ا دارد ساج  وكا م ا نا   هاتا   ا   ،إ ولاز االن  از  مواة ا ي ز ا 
 – وو   يوا  ازياز " ا رنوساو  ازيز ا   ا    ار  ماد ا ي ز ا   كا م اوا  ؛ا دجلوا  ا ج ا و 
  لات    النا  و شاز ر  ا شاخص ا يا   از  اإتا ط ار ا  ... ا ااه  ا ر زوا  األ ام إ ا  ا ازيا 

تا ،كز     االن  ز  وك م ا ي ز ز    م ا ن   هتا أ فل    م؛  زدو ز االن  ز  كزم  نلز او جد  ز  ار
 ط. ا   م– األمزره –األسرةط  ن  ز اال
 ا ي ز      و   ل  ا درد وانة اوم  ك م مو  االن  ز     هتا ا ننل،  :الااني القسم *
  لا    و  ا   رغوز ا  ا دارد  شاز ر ا  ي   ا  هات   ا     غلاه  رغوز ا ،  و  ا  خا ة  ام

  وات ك ا دجلوا  ا ج ا و    ايواا شار  ا ي ز ا   لات  ا دارد   سج ا ي ز      ا دجلو  ا ج  و 
 .ا ن   هتا    ا تا و  ا ج ا ة   غله

   يس  ود رهز إ    :اتنتماء مستويا  حيث من .2 3 4
أي  االن  از  ي ز ا   م ي   ا  ك ن ا درد تا ا  س  ي، أمول  ويند :المادي اتنتماء مستو * 

  لات   ال   دوا  وكا م ا دجلوا  ا ج ا و  ا دارد وك ساه     إتا.  جلو ز     ا ا درد وك م أم و جن 
 .ا ي ز      ا ج  و  وزك سزه إال  لز  ن    ا درد ونوا  ال ا ي ز  

  ا دارد، ا لد ا  زالن  از أو از و وجوار  نا    :اتنداني اتنتمداء أو الظداهري اتنتمداء مستو * 
 .  دكك  ألسرة ان  زن   فة إشوز   ل  ا ان ة وغرض ان  زن   م  د و ز وجور
 األنادمز  ي ز ا   فاة األخاري  لي ز از   ان  زنا   شاز ر    كام إ ولاز  د و از  ن  ا  أنا  او 

 . ا س   ر يز   أ ا  لنو   ا ي ز  
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،  هااتا ا ناا    اام ياالوفاازر  زالن  ااز  وساا    اا  وجااض األاواازم و :اتنتمدداء مددوهر مسددتو  *
  ام   ا م    لاه ا  ا  ا   امال  لاك خزنا  ا دجلوا  ا اوازة   امال خا ة  ام اإلن  از  و لار

  لا  مادر ل  خا ة  ام ان  ازنل  دانارة   سا  أم و كام األ اراد ها ال   فاة االن  از ، ي ز   أية
 .  ا اه ا ج ز 

 أرو  أمسز  إ     يس  : اتنتماء استمرارية حيث من. 3 3 4
 .طا   مط–طاألمزرهط–طا   راو   األسرةط  دي   وك م  ي د هتا ا ن    م االن  ز  :دائم انتماء* 
 .طا ج ة أندمز ط–طا يورام ي ز  ط  وك م  ي د هتا ا ن    م االن  ز   دي  :طويا انتماء* 
 .ا دراس        دي  وك م  ي د هتا ا ن    م االن  ز  :قصير انتماء* 
 إ      نيس : اتنتماء مو وا حيث من. 4 3 4

 .* االن  ز   ألسرة
  ل  م* االن  ز   
 .مزرهأل* االن  ز   
  غورهز  م االن  ز ا  ليورام* االن  ز   

 :إ     نيس : اإليمابية حيث من. 5 3 4
  . لز  االننوز  ا ي ز   شخنو     ا ت وزم  م أه  ندز لز  :الخ وا انتماء  *
  درد خ ة  م ا ي ز   خد   وك م    هتا ا ن   االويزن    ن  ز   :الخالق العما انتماء  *

 .ا شخنو 
 : إ    ونيس : السواء حيث من .6 3 4 

  .ا  ي    ويرهز  ي ز ز  االن  ز  :يسو  انتماء  *
  .ا  ي     د  ج ة  ي ز ز  االن  ز  :يمر  انتماء *
 : إ    ونيس  : لالنتماء الدافع حيث من .7 3 4
 ا ي ز ز  إادي إ   ان  ز  أ  أخري ي ز    دي ا اه  يدام ن وي  ا ي ز   إ   االن  ز   *
 .  ا خ ل ا يلا ودا  
 .ا يد ة ان  ز   ه  ا اه دانرة   سو   ل  ا يزن  االن  ز  *
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 ا    و كم أم نس ن ل  نلز  افور ا ن ز  ا سوزسا      شرا  مو  االن  ز   ل  مأ ز  م 
، وافا    ووج    ي ز وم     ادودهز  يد اخ لل  م وزا  آلخروزافا  زخ للاالن  ز ،   ل  مو  

    نتكر ا وجض وج لز  ك ة   كنلز   ز  ز، وج لز  م ا   شرا  هت   نة و كم الرغ  ت ك   
  نلز 
 سزه   ا    ا  زروخو  ا شخنوز  إورا   روا  م ا   م  كزن   ج و  إ   ا د  ة 

 . ار يزن  ر ج     
   1.ا جز   ا خد       ل شزرك  ا د  ة  
   ا ا ودة  األخ ا ا يود وز سل ك اال   ا.  
  سساز    ام    اناا  ا   م أن     م  ا  جل  ز  ا  جزرل ا   ك  ل   يدرةا   
 . األ ن  ا  دن  ا  ي   
  واز كفور ا دارد    واد ياةأ  ام سالو   ل ا  وشاكة  اآلرا  األ كازر  ش نزم  ل   يدرةا 
 .اإلويزوو   اال يزهز  ا  دزهو   م

   لا   ا  از  ا  أن   ا   اا ارا    سساز     يادور ا ا  م   يز واد  ازدا  اا ارا  
 .فر ا  
 ك ز ول   ا   ن  االن  ز  آخر م    ري دودود اددك ز 

        ا اك       وز في  ا شج ر. 
        ا  الو  ا اك     م ا د ز      رغو ا. 
        و س ي ا  شك   اة  ل   مدر لز وإ كزنوز لز إو زم . 
        2ا  الوم ا    دوم أ زن     ال  يزدا.  

  

                                                           
 .48 .، ص8553 ، رسز    زيس ور،  جلد ا  د   ، يز ج   وم ش ل،اإلنتماء في برامج أطفاا التلفزيون المصريإو زم أا د خ ر   -1

2- lowery (D.) et al: citizenship in the empowered locality, Arden affairs quartenly, vol 28 no 1, 1992, P. 

89. 
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 :واتنتماء المواطنة قيم فعياتأسس و  النظام السياسي .5

 أزما  النظام السياسي وتأايرها للى قيم الممتمع .1 5
 ا سوزساااو  األن  ااا   شاااة إ ااا  ور ااا  ا  ي  جاااز   خلااال أم ا وااازافوم  ااام ا جدواااد و داااا

  اي  ز وا  سوزساو  اوازة  وناز  ا ا    ا  ي  ا  أ اراد واوم اإلويازو  ا  دز ة  ايوا  م   ي هز

   ووجاا  ا سوزساا  ا ن ااز  وااوم  وزشاارة   ماا   ياا د  لاا   لاا  واادة  ااز  هاا  ،1    اا رة   يااددة

 ا   يسادة االي  ز وا  ا ياو  ت اك  ا  و از  ا  ك نز وكة ا  ي     خلل أ      ر    زند  أدان 

  ز اة وكا م واد ر   أل  از  ا سوزسا  ا ن از   جارض أم ا يا ة  ناز  و كام األ اراد. سال كز    

  يااا د دالال  أوااار    ااام االي  ز وااا . ا ياااو   ااام كغورهاااز  اإلن  اااز  ا   ا نااا  ماااو   لااا   ااا فر

  ول    ز  ن   ا نزي       ا  سوو  ا سوزس  ا ن ز     ا  خلل
  االن  ز  إ  وزرا   م أسزل  ل   موز ل  ا سوزسو ، ا سل   أد ا   ل  ا يزن وم  سزد -

  ا  د ا.  ا كدز ة اإلنيز  أسزل  ل    ول ا جرم  أ  ا دون  أ  ا  زند  أ  ا يول 

 ك دلا     اول ا خزنا  ا  زدوا  ا  كزساه   ايواا تا لاز ااد    كغزو  ا سوزس  إا رال -

  ام   ي هز ا اك  و  األيل ة  سزد أم   نوز وجن   ز  ه  ز  ،ا ج ا  نلا    ايوا
 ا  ريا ة االي  ز وا  األهادال واياا  از ال  از ها  ، لز ا  رس       زندلز أد ارهز أدا 

 ككة. ا  ي     نلا   وخد 

خاا  ل كز رشااز ي األخ مواا   غواار ا يزن نواا  غواار ا   زرسااز   دشاا  -  ا جز اا  األ اا اة  ار

ندار مزره األ األهة   ازوزة   يزواة أ  خزنا    ناز ا خد ا   ا ي انوم ا  شروجز   ار

  اااام و كاااام  ادواااادا ا   ودواااا  ا  ساااان  و   ادوااااد   ااااد  تا واااا ،  نااااز     لاااا ا اناااا ة

 ا جز  . ا خد    له  م ا   ا نوم    ل ف    م  ا  سز    ا  ازسو 

  ناا  وناا ل ز  اا  م  وااز  سوزسااوز اي  ز وااز ا داخلواا   ا ناارا ز  ا  نز  ااز  ااادة  واازدة -

   ا شاااا  ا ا  واداااا  ا  انازسااااا  يااااا د اخ اااادز  أي ا ا  واداااا  األدا  آ ااااو   لااا  ا ي اااز 

 ا   نو . وز  سن  وا  ا شجاا ر

                                                           
 .91 .سوا تكر ، ص ز ر ر  زم أو  ز و    ري   -1
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 ا ن از   يا   يا د از ا   دا  ا سوزساو ، ا   زرسا   ا  ا شاجوو  ا  شازرك   زهرة غوزه -

 ا ا  أ  ا سوزسو  ج لوز ا     ا  افور  م وجودوم ا  ي    أ راد أغله ووي  ا سوزس ،

  سازه ز  يجاة أ  ا جز ا ،  ار يزهز لاز أهادا لز ناوزغ   ا  أ  ا  وشاكة   ا  ا  سزه  

م كلت     فر. غور شكل   زو  تا   يد   ار

 أ ااراد  مواا ة ا ر اا   لاا  ا يزن اا  ا سوزسااو   لشاار و   ار  ياازر  ا سوزساا  اإلساا يرار  ااد  -

  ا   نا  ونا ل   از  ج   ا  جز م ز د    س    سسز   ا يزن  ا سوزس  وز ن ز  ا  ي   
 .1ا  ي    أ راد   ز ه    ا ن ز   كول   د  االي  ز   ا    ر ادة  وزدة ا نلزو 

 ا  اا  ا  شااك    اام ا خاار ج   از   لااز   ادوفاااالز  ن و لااز  رااااة  اا  ا سوزسااو   زألن  اا 

 أ  اا  ا  غلغااة، أ  ااا  ا شر وااا ، أ  اا  ا  شزركااا ، أ  اا  ا ل وااا ، طأ  اا  أل  ااز    جاارض  جزنولااز

  وااااد ا ساود ن ا اا إت  ي  جز لاز، ماو    لا   لولاز  ا فر-األ ة ا دناة  ا  ياز  ك ز- ا    و ط

ن شازرهز إوياازدهز  اا  ا رنوسا   ا سوااه األ  اااز  هااات  أنة» وام  ا  وز  لااو ا ا   ياا د هااا   ار

  2ا سوزس .  لن ز   لاتا األودو   يا  ا نساا  ا  مان ر
  ام ا  لا ر  ا    ودوا   كز لو    م   ل  األ  ز  هت  كة أم أو ز ا ي ة  نز و كم ك ز
 أم ك از فزنوا ، يلا   ام  االن  از  ا   ا ن  مو   وزألخص ا  ي    أ راد  ل  ا  افور     يل 
  ا ن اااز  ا  ي  ااا  أ اااراد واااوم ا ج مااا   ووجااا   لااا  دا ااا    شااارا  إ  وزرهاااز و كااام األ  اااز  هااات 

 ا ازك  . ا نخو   وزألخص ا سوزس 
  أ اراد ا سوزسا  ا ن از  واوم ا ل وا  أ  ا    شاكة  از  ي  ا  أ اراد كز ا  إناد زج  نج و 

 ن ز لاااز  ونااا  ن ويااا  ا  ي  جاااز   ااا    لااار األ  ااا  هااات  أم  نلاااز، نسااا ن ل أم و كااام  ي  جااا 

 ور  اا م ا  ي  اا  أ ااراد ويجااة   ااز   يز وااده ،  مااو ل    اازدا ل   خ لاال ألواادو   يوز ا سوزساا 

  ا  األ اراد كاة إا ا ا   لوا  وناجه   از ا ن از ، و رالاز ا  ا   ا  نا را  األ كزر  م ا كفور
 ا د   .  لت  أ  ا  ي     لتا اإلن  ز  وجد  ا شج ر هتا األ راد  دي  و شكة   اد إ زر

                                                           
 .18-95. ص صندل ا  ري ،  ز ر ر  زم أو  ز و    -1

 .70 .صتكار ،  ري  سواا   ...البنية واتهدداف-التنمية السياسية دراسة في للم اتمتماا السياسيا سود  ود ا الو  ا  وز    -2
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  يااااز  ساااال كل   لاااا  وز  اااار رة واااا فر األ اااراد  اااادي  ا   شااااكة اإلن  ااااز  وجااااد   ز شاااج ر

 األ  اا   اام ن وياا    ناا ل   ا نولااز، أاااد هاا  ا  اا  ا د  اا  أ   ناا  ياا  ا وج واار م تيا اا ا  ي  اا 

 ا  شاازرك ، وا  اا  االي  ز واا  ا جلاا    اا  ا دارساا م وساا ولز فزنواا  أ  اا  ،-ا ل واا  أ  اا -ا ساازوي 

  ا  ا  شازرك   ام اإل  ناز   وزألخص   ي  ج ، ا جز   ا اوزة    ا  شزرك   م األ راد  و  ن 
 ا يزناااااا  ا سوزساااااا   لن ااااااز  ا  ي  اااا  أ ااااراد  يوااااة  ااااد   ناااا  وناااا ل  ااااز  هاااا     وم؛ا  ساااا إخ واااازر

 أم  لااز وخاا ة ا ااتي ا سااند أ  ا اااااا  ا لاااك ال أنااالز إ  وااازر  لاا  ا نخوااا   يواااة  ااااد   واازألخص
  ا  وكا م   از ا شار و  أ  ا  ها  فز فاا ، أ  اا   ا   و يسد وور   ز  ه  ا د    هت  ش  م  سور
 ا   ا ن . مو   ل  كوراأل األفر

 واوم ا ا  ود  ا  كز اة غوازه  لا  دال ا  ت  ا اف   األ  از  هات   وار    شكة أم ك ز

 أخاارووم أ   اوااام واار   ت ااك  وفواا  وشااور   ااز و اافلل ، ا ااتوم ا  ي  اا   أ ااراد ا سوزساا  ا ن ااز 

 أ  ااااا  ا  شزركااااا ، أ  ااااا  ا ل وااااا ، طأ  ااااا  ا تكااااار ا ساز اااااد  ا ف فااااا   أل  ااااز  ان اويااااا  نج وره ااااز

  ا    و .  أ    ا  غالغاة أ  ا  ها ز ا شار اوا ط،
 ا  ي  ا  أ اراد   ج يادا   نا را  ن زج  م ه  ا سزوي  ا ف ف  األ  ز  أم إ  ورنز إتا

  لا  نج وره ز ا    و ،  أ    ا  غلغة أ    أم ني ة أم و كم ا سوزس ، ا ن ز  أل     ا  شكل 

  لاا   افورهااز  و لاار ا سوزسااوم ا ن ااز  األسزساا   ناادرهز وكاا م واامأ ا ساازوي  األ  ااز   كاال

  لا  ا يازن  ا سوزسا   ا ن از  ا  ي  ا  أ اراد كاة واوم   كز اة إشا راك  يا د  ا  ا  ي  ا ؛ أ اراد

 األ  ز . هت    شكة  ل ر    ش  نل   دوور
 ةا  غلغ ا سوزس  ا ن ز   ل  ونجه ا شر و  أ     وزألخص ا ف ف ، األ  ز    ي د

 أاوزناااز إنلوااازر أ   اااده ر  يااا د  لااا   جووااار أكوااار ألنلاااز أمز و ااا ، كاااة  داخاااة ا  ي  ااا  داخاااة

 وونل ز. ا  كز ة   يدام ا  ي    أ راد  وزم  ا سوزس  ا ن ز   ي    ووم اإلر وز و   لج م 
 األ  ااز   اا    ج واار ا سوزساا   لن ااز  فز فاا  أ  اا  وز  اار رة  ناا ل األخواارة األ  اا  هاات 

 واوم ا جازدة  ا    لار-ا    و  أ   - أنلز  م ا رغ   ل  ا    و ؛ أ      ل ر ر ند األخري

 وااوم ا  كز ااة غواازه  اام األخااري هاا   جواار األخواارة هاات     كزنوااز  أ  اا  أنلااز ا  ي  اا  أ ااراد

  ي  ج .  أ راد ا سوزس  ا ن ز 
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  شاا  م ا  سااور ا سوزساا  ا ن ااز   اام كااة أم نساا ن ل أم و كاام سااوا  ااز كااة خاا ة  اام 

   شااكة  لاا ر  اا  و كااز  م  درغاا ، الياا  وواانل   و ااز وشااكل م ا  ي  اا  أ ااراد   كااة ا  ي  اا 

 ا   ا ناا  مااو   واازألخص ا  ي  اا  مااو   لاا   وزشاار  ااافور  لااز  وكاا م ا ااتكر، ا ساازوي  األ  ااز 

   االن  ز .
 المواطنة قيم فعياتوأسس  النظام السياسي. 2 5

نسازنوز ز سوزسو اي  ز وز ؛األوجزد   جدد  دل  ز   ا   ا ن   دل   وج ور   وف اوا   ااددإت و ، ار
 نا اا   خ لال  ا   ا يزن نوا  ا دسا  رو  كز اي ا ا   م   ة  ي للز     شكة   وزدئ أسزسو 

 االي  ز وا  ا ياو   ن   ا   اخا  ل ا د  ا  و دلا   ا   ا نا   دلا     ا ر ار او  ماد ا اوازة. 
 وساور ا اتي ا سوزسا   لان    وجاز    ا  ايواز  ا ايا اإت وخ لال  دلا     ور ا جنا ر،  ا سوزسو 
   . ا د    ا   ا نوم ووم االي  ز   ا جيد    ر  دل    م        ي   ،ا  ش  م
  ا فياز   االي  از   ا وناز   ا    افورهاز ا   ا نا  ماو   ا  ا  ا فرة ا ج ا اة إ ا   واز ن ر 

  ل  وي      زسك اي  ز   ونز  إ   ا  ن ة وغو ، االي  ز و  ا يو   ا  رو ي   ج و   ن    
  اة    خزن  ا     م ا جز    ا  غوور   اكو  إ    ا   ل    زروخ   مو   وز  ي    اال   ا 
  اا   ا نا  ا  مواا ن وا  ا  رةاا  جزنا ز ا يزهاااال  ادراسا زما ا زال اناااال   فا رة ا  جر   االنديزر
 و از ، ل ا ا م  جزنارة  رووا  نا  ا  ي    أ   وز   ادود أفر  م  لا ،   ز  لز  ر رة ةا شك
 سلو  .     ا ن   روو  وكدة
د ة ا جااز  ،   ن وياا     اا ر  اا  ا  ياازال  ا سوزسااو   االم ناازدو   االي  ز واا   اا   ج اا  
 ا دو يرا وااا  ا   ا نااا   وااازألخص  ااا  ا  ي  جاااز  ا ادوفااا    ااا را  لا  اااز   ناااوا ماااو   ااارل
شاراك  اإلنسازم  ايا ا ا سوزساو   ا  جددوا  ا  ساز اة  وازدئ   ايواا ،ا اكا   ا أ اراد ا  ي  ا    ار
 1.ا ادوف  ا   ا ن  ا  جزنرة  ا د    ركزن 

 االي  ز وا  واز   ام    جلاا  خ لدا   دساورا     ا ن ا   ا نا  ماو  أم  ام  واز رغ  
 ،2ا   ا نا  أياة  ام ا  جلاو  إ ا  ا لزد ا  وز  ااز ال    جلاا أسزساو   لسادو   م ازوز  ا سوزساو ،

                                                           
 .33 .ص، 3337، ا يزهرة،  ك و  األنيل   نرو ، -ق ايا المواطنة وحقوق اإلنسان-الممتمع المدني العربي ل   ول    -1

  8.. ص ،0033،  ري    خ ول، د شا، ا  رك  ا جرو   ل جروه  ا  ري    ا نشر، تبكيا المستقبليا كزروم   اودزم -2
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 واكا  ا اتي ا يازن م   اا  ا د  ا  ا دارد ووم ا ج م   لك "  ونوا    ر ا   ا ن  مو   دل    إم
 هات   م أدن  اد    ور و  له ا   ا ن     زرس    ايوز ، اي ا  م وا  و   و ز ا د     لك

   1ا اي اط.

  ا  اويزوواز     دز لا      نا   ا دارد ال  ايواا إ ا   لادل أم ا   ا نا   وكا م وات ك
  ناد  دوا  ا   نوا  ا ار ر  ار دز  وزإلننزل  ا شج ر ا ج لو  ا  شزرك   ل  ا يدرة   ا نو  ودجة

 2.كت ك  لول  ا  س اي   ل رانه   سدود   ن  ك ايه   ن   م د ز  
   اادد  ،ا جز  وا   ناا  أخات   ا ر ا ا   ا نا    ماو شالد  ا جشاروم ا اازدي ا يارم   ا  
   ا  ز   ا نا   ل    اندز لز

 . خ لد  فيز ز  و ي د اال  رال *
 . ارو   ا غور اا اا را  *
 . خ لد  دوزنز  و ي د اال  رال *
 . خ لد  سوزسو  أودو   يوز    دجوة  ل  *
 .ا جز   ام نزدوز   ل  *
 .ا د  و  وز ش  م االه  ز  *
 .ا د    ا س    شيو     ا  شزرك *
 .ا   نل و روي  ا نرا ز  إدارة    ا  شزرك  *
 نا رة  ا  أ  اة وشاكة  ل لاز و كام  ا جشاروم ا  اااد ا يارم   ا ا م ا   انادز  هات 
  لا  رأسالز   سساز     ج ة  ل     ودلز   ايواا إسا يرارهز ا  ي      سسز  دجللز  كدز ا 

  ا  ال   االي  ز   ا شخن  ا  س  ي  ل  األ راد ووم االر وز   ز لو     ود، ا ن ز  ا سوزس 
 ندسا  ا  ما   ا    ان    اسا   ل دكوار  جونا  مادرا   دجواة ت اك  وكا م  ا اد   ،  ا يا   

 .  ااد  ز     ي       كا  ز   ا  ادوز  ا  شك      ايل  ا فيز و ، االخ   ز 
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 .29. ، ص1002ا  ادة ا جروو ، 
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 :ركو  وم  ل  ا جز  و  ا   ا ن  مو  إرسز     ا  نا  هتا  وس ند
  اال ا  ك  االم نازدو ، االي  ز وا  ا  ساز اة كجاد   ووج لاز    ا  ادوز   ز  و  األ   * 
 .ا سا     لدواد ا وونا   ا  اده ر ا خن ناو ،  انخدازض ا  جل  از    ينوز  ا   سز ي غور
ز هنزك أم ا فزنو *   1. خ لد   ن     يز ود  أ رال  فيز ز  دوزنز  تا    ي  جز  أ   
  كز اة اناول  ه يو  ا   ا ن ،  أ راد  ي     ز   دجوة ا يو  أمو دا ا وزاف م     يزة   

  غوار ا  جلو وا  ا رسا و ،  غوار ا رسا و  ا  ي  ا    سساز  ولاز  يا   ا  ا  ا يلا د  ام  ي   ا 
 وز دريا   ج  اد واة ا دراساو ،  ا  ياررا  ا ك اه  ا  كلا  وشاكة  جل لاز و كام ال  أنا  ا  جلو وا ،
 .ا  ي    وكة أي ان    ك نز   داخة     ا     ا   وويز  ا   زرسز   ل  األ   
 ا ج اة ونوغا  واوا   سا  رة،   لوا  ا   ا نا ياو   أ اراد ا  ي  ا    دجواة ج وار   لوا     
  سال كل   رساو  ،   ايواز ل  ايا مل ون از     اول   ن وا  أ اراد ا  ي  ا   كا وم  لا  دان  وشكة
 .إ و  ون    ا تي ا  ي    دونز و       شزرك ل  س  ي     ور
  يجة أم ا  د رض  م إت ا  س   و ،  ل   روو  ي هرهز    ا   ا ن  إكسزه ا درد مو   
 . ي  ج      جزة وشكة   شزركز ا  س   و ، كز ة  سن ال ا   ا م
 سا و   غوار ا رسا و و  سساز   ا ر  ،ا ن از  ا سوزسا   كاة  ي  ا   ووجا   ام  ان  م از 

 و شكة نسا مو  ا   ا ن  ا تي سوسا د ا  ي  ا ،  لا  إ  وازر أم ا ن از  ا سوزسا  ها  ا  سا  ة
 األ ة  لاا   ن ااو    اادوور شاا  م األ ااراد داخااة ا  ي  اا ،  اام خاا ة ساام ا ياا انوم  ا دسااز ور  اام
 يلاا ،   اام   ووااا هاات  ا ياا انوم  ا دسااز ور  ا  شاازرو  وااوم أ ااراد ا  ي  اا   واازألخص  اا   اارا

   سسز  ا ن ز  ا سوزس     أدانلز    زندلز    كز   أ راد ا  ي    دز ة 
  .  ك ساوز      انل ماو   ام  د از ل   ا األ اراد  ز سال ك  ا ا   ا نا   ماو    فاة   

  ا  وسال  وشاكة أ راد     إويزوو ز   دز ل  و ي  ج  ا درد  جر      ا   ا ن مو       م  ن و   
  ها ،  خزريا   يا  جل  داخاة وج ر ال   از  لا  ا اكا   م    كنوم نز اوم   ا نوم  ك وم
 ن ازا خازرج آخاروم  ا ا نوم  ا    ما   ا    ا  خد  ناد اراد ألا   ايواز  ايا ا  واا  ولاتا

                                                           
، سلسال  ا جلاا   اإلنسازنو ،  يلاا  دور كليددا  الربيدة فددي تنميددة قديم المواطنددة لدد  الطلبددة المعلمددين بمحافظدا   ددزةوساز   ا اد أواا  اشاوش   -1

 .395-391ص ص.  ،3383يز ج  األمن ، ا جدد األ ة، ا  يلد ا راو   شر، يزند  
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 وازأل  ر ا   جليا  ا جز ا  ا نزشائ  جازرل   ا ور إ ا   لادل ا   ا نا  ماو  أم ك از 1.ا ا  م
 أ ا ر   جر ا   ا اد    ا  الا  ا  ي  ا  ناا  وز  اياه اإلاسازل   ن وا   ا سوزساو  االي  ز وا 

 . ا جز   اإلنسزنو   ا  ايوز   ا اي ا  ا شجه  ا   م ا د   
تا  ااز أخااتنز و جرواال اساا  م   طا يلااز  ا ااتي وياا   ورساا     وج واار  لن ااز  ا سوزساا   ا ااتي  ار

و   ا  واا   اام ا سوزسز  ا     س لدل  ن و      وا  ا  ا اد،  ا اتي و وا  سوزساز    مارارا اااا  واااا ز 
 سل اااا ،   ااكاااا م مارارا اااا   سوزسز اااا   ل  اااا   ل ي  ااا  ككااااة أي أم وكااااااا م هناازك شجاااا ر  اااز   اا 

 يلاز  ا   أمودلا   ناا تي ا  ي  اااااجز  ويااو ة هاات  ا ايرارا    لاااك ا سوزسز   لا  أنااالز  ل   ط   
ا  ي  ا ،  و فاة ا  ي  ا  وكاة  از  وا   ام ا سوزس   وازرة  ام نساا و اره ويات ر   ا  أ  ازا 

ن ااا   فيز ااا   لوونااا  ا داخلوااا   لن اااز  ا سوزسااا ، أ اااز ا جاااز   ا خااازري  ككاااة  لااا   اااز و فاااة ا وونااا  
،  وكااا م  ااام   زندااا  ا كز نااا  غوااار ا  ااازهرة،  ن وااا   ي   ااا   ااام ا ياااو  2ا خزريوااا   لاااتا ا ن اااز 

نياازر، سوزساا    مرارا اا   اام يلاا   األسزسااو   ونااز  ا  ي  اا ،  ا ادااز   لاا  إساا يرار   اام يلاا   ار
  فزنو .

ا ج اة  خا ة  ام ا   ا نا  ماو دجواة    ا ا ن از  ا سوزسا   ام خا ة   سساز    د ر  و اادد
 و يساد  ا ياو ، هات   ن وا   لا  أ راد ا  ي  ا   شي    نزسو اي  ز و ،  وون  أ   نزخ خلا ل  

 خ ة ت ك  م 
 كا موأ راد ا  ي       سساز  ا ن از  ا سوزسا ،    ا ج ة  ل  إويزد   مز   جز م ووم -

ة  اا   جز ااة   سسااز  ا ن ااز  ا سوزساا   اا  أ ااراد ا  ي  اا  ا ي انااري، وز جااد ت ااك أسزسااز
  ا  ساااز اة  ااا  أدا  هااات  ا   سساااز     زندلاااز،  ا  ااا   خاااص   م لاااز ا يرووااا   ا  وزشااارة

  جل .
  سسااز  ا ن ااز  ا سوزساا ،  اا    اا  وز  شاازرك   اا  يا  ياازة أو ااز أل ااراد ا   أم وداا ا  -

نيز هااز ؛  اام  لااز    سسااز  ا ن ااز  ا سوزساا   ياازال   خااص   خااد  أ ااراد ا  ي  اا ،  ار

                                                           
،  رما    ااة  يد ا   لواا   ا دراسا   ا  روواا   ا  ي  ا  ا  اادن   ا   لساا وم، يز جاا  -السددما  والوامبددا -الصددالحة المواطندة ا ا د أواا  دل   -1

 .837. ص ،8555األمن ، 
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إشااراك األ اااراد  اا  إخ واازر ا  شاازرو  ا  ااا  وا زيلااز ا  ي  اا    اا  كودوااا    ت ااك وااام واا  
 .  ندوتهز إنيز هز

يااا   ااا  ا خ ااا  ماااو  ا   ا نااا  ال و كااام أم و اياااا   دجواااةألم د ر ا ن اااز  ا سوزسااا   ااا   
 ا ورا ل ا  سا رة أل اراد ا  ي  ا ، و يارد إدرايلاز  ا  ا  فازنا ا رسا و ، واة  ايويلاز و  لاه إ ا  

   لر أسزسز      سسز  ا ن ز  ا سوزس  أفناز   ري  لز   دجوللز    إيرا ا    لو  سل كو ، 
نيااز  كااة  خ  از   واارا ل ا ن ااز  ا سوزسا   اام نزاواا    لونا   خ لاال أ اارا د ا  ي  اا    وواا  ار

   ليوز  وت ك  م نزاو  أخري.
 يساد ا ياو    ا ا  األ اد   واة   نواز أ ياز و  لاه ،ي  ا ا    ا  ا   ا نا  ماو   دجواة ك از أم

 هت  ا يو    ن و لاز ال  دجوةوك م  ا ازال  ي و       ،ووم األ راد    يسد    سل كز ل  ا و  و 
 .األخري ا  ي      سسز     ا  س  ر  ا   انة  كز ةو كم أم و   إال و ي د ا 

 ا   ا نا ا   شرا  ا دا    لا  ماو    م  ي     اس خ ص و كم ونز   ل  سوا تكر و 
 أل راد ا  ي    ك ز ول     دجوللزد ر    وك م  لن ز  ا سوزس    ا   
 .ا رأي  م ا  جوور ارو   دجوة   ن و  *
 .ا  ي    أ راد ووم ا  جز م مو   ج و  *
 .واي  ا   سك  ل  اإلنسزم مدرة  ن و  *
 .ا  ي    أخ موز   را زة *
 يناآلخر  ل   االند زر ا ا ار  لزرا   ن و  *
 .اإلويزو  ا نيد  ل  ا يدرة  وزدة *

 . او  د م األشوز   ل  ا      و  األاكز  إندار  ل  ا يدرة *  ن و 
 .اإلويزو  ا ا ار فيز   إغنز     ا  سزه  * 
 .ازيز ل   لوو     ا  ي    أ راد  سز دة  ر رة  ل  ا  اكود* 
 . ا  ادوز  ا  شك   اة    ا  ي    أ راد   ز م* 
 .ا  ي    أ راد ووم ا   ز م مو   ن و  *
 .أشكز   وكة  ا   وو  ا جنل نوت  ودأ  ج و * 
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 . و   االنخرا  ا ي ز   ا ج ة مو    يدور* 
 . نلز  ا د ز     زرس لز ا اي ا إدراك* 

 نتماءقيم ات تفعيا أسس النظام السياسي و . 3 5

 وناااااز  واااااد    لااااا    نسااااازم،ألسزساااااو   ا ا لز ااااا  ا ازياااااز   ااااام االن  اااااز  ج وااااار مو ااااا   
از  ي  ج از  وكا م ا  ي  ا    ام وادا   أم  لدارد و كام ال  ود نا ،    زساك ز     كاز   نزه  
 إ اااااا  واااااا دي وزالن  ااااااز  اإلاساااااازل أم ك ااااااز ونزناااااا ،  اااااا  وااااااإخ ص  وساااااازه أ وا واااااا ،   ناااااا 
 ا  ويواااااا   لاااااا  وي اااااا   لاااااا  ا  ي  اااااا ، أ ااااااراد وااااااوم  ا درماااااا  ا  اااااا  ر، أسااااااوزه  لاااااا  ا ي ااااااز 

 االي  ااز   ا   زسااك واات ك  ايي ااز ا  ااااد ا  ي  اا  أ ااراد وااوم ا جدا اا   وشااو  االي  ز واا ،
 ك از أكاد ،1 ا خزريوا  ا داخلوا ،  شاك    و ايا  أم  ي  ا  ألي و كام خ  ا   ام ا اتي  
 ا  ي  اااااا   اااااا  األ ااااااراد  اااااادي االن  ااااااز مو اااااا   إن شاااااازر  ااااااجل أم  لاااااا  ا جل ااااااز   اااااام كفواااااارا 

 سااااااال كوز   و يساااااااد ت اااااااك  ااااااا   سوزساااااااو ،  ام نااااااازدو ، اي  ز وااااااا ،  شاااااااك    ااااااا  و ساااااااوه
 اااااا   ا داااااارد  راااااااا  أاااااااد ا  ناااااازدر ا لز اااااا  االن  ااااااز   ج وااااااا  وج واااااار ،2ا  ي  اااااا   اااااا  األ ااااااراد
   ااااااجل  ا  ااااااوا وااااااز    ر، ا دااااااردوشااااااجر  غواااااازه هاااااات  ا يو اااااا    ، نيزااااااا   أ ناااااا  ا  ي  اااااا 
 .3 ا   او  ا وتة،   جل ا ونز ،  لج ة ا دا     جل ا ج و  ،

 أنااااا   يوااااا ة ي ز ااااا  ون  ااااا   لاااااز،  وشاااااجر  ااااام خ  لاااااز وازيااااا  دان ااااا  وشاااااجر زإلنسااااازم  
وزإلن  اااااز  و اااااد   هاااااتا ا شاااااج ر ، اي  ز واااااز،  أنااااا   ج ااااارل وااااا  كاااااااد أ  اااااز  هااااات  ا ي ز ااااا 

 ا   انونااااااااا   األ ااااااااازم، ك اااااااااز و واااااااااة إ ااااااااا  اإلو ااااااااازم وياااااااااو   جونااااااااا    اااااااااد  وز  جر ااااااااا   وز رااااااااااا 
 ااااز األشااااوز  ا  اااا   اااااد   اااام ا  اااا ،  اااات ك نيااااد ا داااارد  اااازدة  اااا   ا  جل  ااااز ،  ا  اااا   دساااار 

 ااااا  اإل ااااازر ا  ريجااااا  ا ااااتي وريااااا  إ وااااا    شاااااكة ه و ااااا   ون  اااا  إ ااااا  ي ز ااااا  أ  اااااا ه   فااااة
 وااااا  ا دااااارد  اااااادد  ااااام خااااا ة ا ياااااو  ا  ااااا   ااااام ه  يااااا   كوواااااراالي  ز وااااا  ا  ااااا  ود خااااار ولاااااز، 

                                                           
 ا جادد ،ا ا ادي ينا ه يز جا  نار،  وسا هزج، ا  رووا  وكلوا  ا  رو وا  ا  يلا  ،المعلمدين لدد  اتنتمداء مفهدوم :ا ادوم ساجد ا  جاوم  واد هنادي -1
 .895 .، ص2995 ،األ ة ا ي   ،20

 .381: ص. نف  الم،جع -2
 .  202ص.  ،8513، ا  نرو  األنيل   ك و  ا يزهرة، ،الديموقراطية بناء في تربوية دراسا    ونز   ز    شدوا إوراهو  -3
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   ساااااكز أ    وياااااز  لياااااو  ا  ااااا  وكااااام  ا دااااارد أناااااز  سااااال  ا ااااا    ااااا   ااااا وااااا  م ولاااااز؛ كاااااام ويااااا ة 
 1ون    إ ولز،  كنلز  ج ور  ندرا  ل و   االي  ز و .

 نااد كااة األ ااراد،   ساا يرة   رواا   سااا   ي  جاا      ولااد  و  ناا  اإلنساازم ر وااز إ
 جاوشو   ام خورا ا  أر ا   لا  االي  ز وا ، ا  نشان    يار ا ارأل،  ساي و فاة   از   م
 ا دارد  لا     ام نج ا  ز   م ا ؛وادا     نا  وجارل وا       ا  ونازة كرا  ا    ام ا دارد

 إن از  لا  م  االن  از  األسارة،  اوا  دانارة  ام أ سا  دانارة   النا ،   او ا ،  ا  ي  ا ،
 2. أل راد أكور ك  م ا كوري ا دانرة ه  ا تي ا دون    ن  ز   ج   ه 

ل  ااااا  كااااا م وداوااااا  اإلن  اااااز   ااااا     اااااد ا  داااااة  ااااادي األسااااارة،  لااااا   ااااا  ر  ااااا  ا ااااااه  ا ج
تا  اااااا  ا اناااااازم ماااااادر  اااااام   اااااا  رو ،  هاااااا   ااااااز وغاااااارل ا اااااار ر اإلن  زنواااااا   اااااا  نداااااا ل األ ااااااراد،  ار

فاااااا   ك ااااااة ا  درسااااااا   ،ا اااااااه  ا اناااااازم  ا ج اااااال داخااااااة األساااااارة وغوااااااه ا شااااااج ر وزإلن  زنواااااا 
 ل ااااا ه  ااااام  جااااازوور  ماااااو  ا  ي  ااااا   ااااام  ااااازدا   ا يز جااااا   اااااز ودأ ااااا  األسااااارة، و اااااز  كساااااو  

 أ ااارال   يز واااد   غااا ، ك اااز  اااز وااا  د وااا  ا    وااات  ااام  جل  اااز   ااام  ااازرو  ا اااو د،  ا  مااا ل 
 لااااا   كزنااااا   يااااا  جل ،     اااااا  لااااا  ا جيواااااز  ا  ااااا   جااااا ا  ساااااور  ؛   اااااز ون ااااا  اإلن  زنوااااا  

    ند ل األ راد.
  ااااااا  ا كووااااااار   اااااااز وشااااااا  ة  لوااااااا   ااااااام هوناااااااز    ن  اااااااز  كز نيزوااااااا   ا اااااااا ه أ اااااااز ا  ي
 ااااام  جااااازوور،  ي وجلاااااز  ج اااااة  ز،   اااااز و ناااااة ولااااا كاااااة   سساااااز  ا ن اااااز  ا سوزسااااا  ا سوزسااااا 
مو ااااا  اإلن  اااااز ،  اااااإتا مز ااااا  ا ج ماااااز  االي  ز وااااا   لااااا  ا خااااا ا ر،   ااااا   يااااادو    دجواااااة لااااا  

تا  دشاااااا   اااااا    ناااااالا  ا داااااارد  لاااااا   ناااااالا  ا ي ز اااااا ، ا  ي  اااااا  ا  لاااااا   ا ايااااااد  ا اسااااااد  ار
، أ ااااااز إتا   اااااار ا  ي  اااااا  اإلن  زنواااااا   ا  ولااااااد  ا نداااااازا  ا كااااااته  ا ساااااال ك ا ل ياااااا  ملاااااا  درياااااا 

ألونزناااا   اااارص ا ج ااااة  ا سااااكم،   ااااز و اااااوا  اااا  ا اااا  اج   كاااا وم أساااارة  اد  درياااا  اإلن  زنوااااا ، 
 ز اااااز   ا  ااااا    لااااار  ااااا  إ يااااازم ا جز اااااة  ج لااااا ، ك اااااز و  لاااااه اإلن  اااااز  أم وجاااااوش ا دااااارد يااااا ا

  3ويز ي  و  ا  ي لد  وجزمه ا  تنه،  وج   كة تي اا اي .
                                                           

 .338ص.  سل ي  ود ا ا ود ا خ وه   ري  سوا تكر ، -1

 .7 .ص ،8553 ، ا يزهرة،  ك و  غروه،اإلنتماء وتكاما البخصيةو سل أسجد  وخزنوة   -2
 .831-839ص ص.  ،3338، اإلسكندرو ، ا  ك ه ا يز ج  ا ادو ، سلوكيا اسوم  ود ا ا ود أا د رش ام   -3
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ال وكاااااا م إال وز  شاااااازرك   اااااا   ايوااااااا أهدا اااااا ،  وزإلن  ااااااز    ي  جاااااا     ناااااا ا داااااارد شااااااج ر 
 ا لااااتام و ااااف م  ناااادر شااااج ر  واناااا  كاااازنم   ياااا د  أناااا   ،األخاااات  ا ج ااااز   لو اااا   اااام خاااا ة 
 كااااا م  دوااااا  شااااااج رو،  يااااا  خااااااتاأل  ااااا  ا  ي  ااااا ،   اااااام ام نااااار   اياااااد   لااااا   جااااازة  ااااا  
 ا  ااا  أو اااز،هااا   ااا   ااام     ندسااا   ااا ا فيااا  ام ياااد ا اااتي ماااد وناااة  دريااا     آ ا  ااا وز  جزسااا 

  ن اااااز    نااااا   ااااا  و  ااااااد ا  خلاااااص ا  ااااا ا م وون اااااز،   نااااا   أوناااااز  ا ااااا  م  لااااا   ز ااااا  أنااااا   
 ي وااا    ااا  ور  و ي  جااا ا نلااا ض  و كنااا ا ااا  أ  ا سوزسااا  االي  اااز   سااا ا   وااا  ا  جوشااا 
  1.ا  يزال  ش       ن   كة أ راد  ا خد ز 

 ك ج ياااااادا  وك سااااااولز ا داااااارد   لاااااار   اااااا فر  اااااا  ساااااال كز  مااااااد و ناااااا ر  لااااااوجض أم ا يااااااو  
ا و  وااااا ، وك ساااااولز ا دااااارد وشاااااكة  ليااااازن   ااااام ا  ي  ااااا  ا  ااااااو  وااااا ، أي أنااااا  و يوللاااااز  وس سااااال  
  لاااااز د م  يز  ااااا  أ  ر اااااض،  كااااام  ااااا  ا ايويااااا  أم ا دااااارد ال و يواااااة ا ياااااو   ال وك ساااااولز وشاااااكة

 ا يااااااو  وخ لاااااال  اااااام  اااااارد آلخاااااارإك ساااااازه  هاااااا   ااااااز ويجااااااة  اااااام  لياااااازن  د م إخ واااااازر  ناااااا ، 
ي لااااا  ا ج ا اااااة ا  او ااااا  وااااا  را وو   يوااااا ، ا ندساااااو ، االي  ز وااااا ، ا وونوااااا ...ع،  ااااام  واااااإخ  ل

  2.ا  دز ة االي  ز   ا    و جرض  لز ا دردأسز وه يل   إلخ  ل 
 هاااااا   ااااااز ون وااااااا  لاااااا   ااااااافور   سسااااااز  ا ن ااااااز  ا سوزساااااا   لاااااا  األ ااااااراد  اااااا  إن ااااااز  أ  

وااااندل ا ووناااا  ا  الواااا   ي   اااا  إ زماااا  ن اااا  مو اااا   اااام ا يااااو  داخااااة هااااتا ا  ي  اااا ،  يااااد نيااااد 
 اااام األشااااخزص و جااااز ل م  اااا  نداااال   سسااااز  ا ن ااااز  ا سوزساااا ، إال أننااااز مااااد نيااااد أشااااخزص 
و ااااافر م  اااام خاااا ة ا  دز ااااة  اااا  هاااات  ا   سسااااز   ااااافورا إويزووااااز   ن اااا   اااادول  مااااو  اي  ز واااا  
ياااز   ساااز د  لااا  مواااز  ن اااز  اي  اااز   سااالو    سااا ير، كن ااا  مو ااا  اإلن  اااز   ااادي ا دااارد   اااز و ل

 اااام  شاااازرك   اااام ا ن ااااز  ا سوزساااا   اااا   اااا  رساااا   خ  ز لااااز ا  ن  واااا    اااا  ور  اااا   لاااا  األمااااة 
ن  ااااز   لااااتا ا  ي  اااا    ااااز وشااااكة  ااااا   ج اااا  إا وزيز اااا  أم  اااا  نيااااة كللااااز،  و وااااد ا شاااااج ر وزإل

نياااااد آخااااار م   ااااا   داااااز لل   ااااا  ندااااال  مااااادا ااااااز   ا اااااتي ود جااااا   ليواااااز  و ايوز ااااا ،  ااااا  ااااااوم 
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ا ن ااااز   اااام خاااا ة نداااال ا   سسااااز  وكاااا م  افورهااااز  لواااا  سااااز وز،   ااااز ويلااااة أ  وجاااا ا إك ساااازه 
   ز و ليز   م نج وز    يوز  أفنز   دز ل     ا ن ز  ا سوزس .مو   كيو   اإلن  ز  

  ا  يوااااة   اااام ا نااااجه اإل  ااااراض أم مو اااا  اإلن  ااااز  ك اااااادة  اااام ا يااااو ، ساااالل  اإلك ساااازه
خ اااازر  ون ياااا   اااام خاااا ة  دز لاااا   اااا  ا ن ااااز  ا سوزساااا   ااااز ونزسااااه ساااالوز أ  إويزوااااز،  ااااز درد و

ك اااااز أم  كاااااة  ااااارد  ااااا    ك ونااااا  ا دو ويااااا   ا ندسااااا    اااااز و نزساااااه   دزهو ااااا    دكوااااار   ار يزهااااا .
، و شااااااكة  دواااااا  مو اااااا  أي  ي  اااااا   اااااام ا  ي  جااااااز ،   ل ااااااز كزناااااا   ووجاااااا  ن ز اااااا  ا سوزساااااا 

أ  إ زماااا   ل رهااااز  واااات ك  إويزوواااا  اإلن  ااااز   لن ااااز  ا ااااتي ون  اااا  إ واااا ، ساااا ا  وإن زنلااااز   كاااا م
 كااااااا م سااااااالوو ، هااااااات  ا يو ااااااا  ا  ااااااا  وك ساااااااولز  ااااااام خااااااا ة  دز لااااااا   ااااااا     سساااااااز  ن ز ااااااا  

 اإلنااااااا ة  اااااام واااااااز ة ا ن ااااااز  ا سوزساااااا  أم واااااااز    لاااااا  ندساااااا   اااااام ا  دكااااااك ا سوزساااااا ، 
 ج مااااا   ،،  هااااا  أو اااااز ا  ااااا   خلاااااا اإلنسااااايز   اإل سااااازا واااااوم أ اااااراد ا  ي  ااااا  ا  ااااااادخ  لاااااز

  .ا درد وز يو  ال  ية أه و   م   م  ا درد وز ن ز  ا سوزس 
 ااااام اوز ااااا  أوااااام   ااااا  اوااااازة ا دااااارد  نااااات ا سااااان ا  األ  ااااا     لااااار أه وااااا  ا ن اااااز  ا سوزسااااا 

ك سااااازه مو ااااا ، وااااادأ   اااام شاااااكة   ووجااااا  األساااارة، إ ااااا    اااااز واااااادد  وواااادأ  ااااا  ولااااا رة شخنااااو    ار
،  ناااا ال  ل ناااازخ االي  ااااز   ا جااااز   جلو واااا ا  ناااازهل ا   اااام مااااو    اااادرل  اااا ا ن ااااز  ا سوزساااا  

ا خااازري  ا اااتي وجااااوش  وااا  هاااتا ا دااارد كاااة أ ااا ار اوز ااا ،  ا نااااز ل  ا اااتي و شاااكة  ااا  ا  ي  ااا 
 وكاااا م واااات ك  ؛ا ن ااااز  ا سوزساااا    سااااوور شاااا  م هااااتا ا  ي  اااا   اااام األواااادو   يوز ا  اااا  و ونزهااااز

 ا  ي  جز .أسزس     ونز  ا درد داخة كة   لن ز  ا سوزس    ليو  د روك م 
 االن  اااااز  و كااااام اإل   ااااازد  لولاااااز   ايواااااا أ   دجواااااة ماااااو  األسااااال  ااااام  ي   ااااا    يااااادإت 
  ز ول  خنلز كلن ا  ي    ووم أ راد

 ندساااااو  رااااااا  وياااااد فااااا    ااااام  ازيز ااااا ،  اييااااا  ا دااااارد إ ولاااااز ون  ااااا  ا  ااااا  ا فيز ااااا   كااااا م أم* 
 وياااا    ناااد ز وز ر اااز  وشاااجر  ا يااااو ، ا  جااازوور،  ااا   جلاااز و دااااا ي ز ااا   ااا  وناااد ل  ناااد ز
 . االس اسزم وز يو ة، ا ي ز     يزول  األ  زة،  م وج ة
اااااز ت اااااك  و  اااا م ا ي ز ااااا ،  ااااا  كج اااا  واااااد ر   ليواااااز  اساااا جداد ا دااااارد  اااااديم وكاااا   أم*   أن ا  

 وياااا    ااااز درد اآلخااااروم،  اااام  جوناااا  اساااا يزوز   كاااات ك ا داااارد، يزنااااه  اااام ا ساااال ك  اااام  جوناااا 
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 أسسااااااااااالز  لااااااااااا    اااااااااااادد ا  ااااااااااا  ا  شااااااااااا رك  ا  جااااااااااازوور و وااااااااااا  أم د م االي  اااااااااااز   واااااااااااد ر 
   . مو لز  جزوورهز،   جر   ا ي ز      خورة  ي د  ر رة    األد اراالي  ز و ،

  االن  از   جلاز،   كودا   لي ز ا ، ا دارد ان  از  إ ا   ا دي فيا   لا  واد ر  ا دلا  هاتا  ويا  
  .  كز للز ا سزملز، إ   و دي  لي ز  
 هاااا    لاااا   اااا  ا داااارد ورغااااه  ااااز ونااااوا أم ساااالو  أساااازل  لاااا   لي ز اااا  االن  ااااز  ن اااازنل   اااام
 .ا  ي       ود ر   ليوز  ن وي   ن ،   ل ه أن   ل  ودرك   ز ندس 
 ا  اما   از    ا   كزن ا   ا  ا دارد واام اال  يازد  ام  نا  كووار يا    ا  االن  از  و كا م *

ز أ رادهز  دي  ك م ا    ه  ا   راو   ا   سي   ا ي ز    1.إ ولز وزالن  ز  م و ز إاسزس 
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 خالصة
  جااارل ا   ا ناااا  ا   ا نااا   ااا  ا لغااا  هاااا  ان سااازه االنسااازم  ويجااا  أرض وساااا ير ولاااز،  

 كة أ راد ا  ي     م اي ا  ج  و  ا كز ل     د     ز، و ز وك م ان  از وانلز ا  شزرك  وز
هاات  ا نااد ،  ز   ا ناا    فااة  اا  أنااللز  ووجاا  ا ج ماا  وااوم  ار  وااز ا    ايوااز    يااز  ااز   نااا  

ا ن ز  ا سوزس  ا  سور  ش  م ا  ي    أ   ز ون لا  لو  طا د   ط  وزم  أ راد ا  ي  ا  أ   از 
 وس   طا شجهط.

وون اااز  ااار و  ماااو  اإلن  اااز  واااز   ا ا ا اااتي وجنااا  مااادرة ا دااارد  لااا  ااااة نااارا ز     سااازورة  
ا ي ز   ا    ون    إ ولز،  ه   از ونا ل  ادي ا دارد ا شاج ر وز اتا   ا  كزنا  االي  ز وا  أ  ز  

 ا اااتي و يسااااد  ااا    فااااة ا ي ز ااا  ا  اااا  ون  اااا  إ ولاااز، هاااات  ا ياااو  وك سااااولز األ اااراد  اااا  ا  ساااا  
راااة األ  ا    ك سازه،  فاة األسارة  ا  درسا ،  وكا م وجاد االي  ز   ا اتي وجوشا م وا   ا  ا  

ألي ا  أخري وز  ي     س   و   دجوة هت  ا يو     يسد    سل ك األ راد  ا     م أه لاز، ت ك 
 ا ن ز  ا سوزس .

،  كاات ك   ووجاا  فيااز  ل  أ ااراد ا  ي  اا ،   اا   دواادة  نلااز هااتا ا ن ااز   اا فر واا    ا ااة 
 ا  اا   جاا د وزألساازل ،   ووجاا  األ كاازر ا ساازندة  اا  ا  ساا  االي  ااز   االم ناازديدرياا  ا ن اا  
   يز ود    ك م  ز     ك وم  ج يدا  . جزدا   
ك اااز أم مااااو  ا   ا ناااا   االن  ااااز   خ لاااال  اااا  ا  ي  جااااز  وااااإخ  ل األن  اااا  ا سوزسااااو   

 ام يلا   وإك سازه  ا  سورة  لز،  ت ك و ز  يد   هت  األاورة        هت  ا يو  داخاة ا  ي  ا 
أ راد ا  ي     لت  ا يو   م خ ة  دز ة ا درد      سسز  ا ن از  ا سوزسا ،  ا  ا  و  اا  ام 
خ  لز  س  وز  هت  ا يو  داخة ا  ي     م يل  فزنو . هت  األن      و   ي ا    ام األسال 

 ام خا ة ا اد ر ألية  دجوة هت  ا يو  وز  س  االي  ز  ،  ا تي و لر  لا   يا  ا خنا ص 
  سسااااز  ا ن ااااز  ا سوزساااا  ا يروواااا   اااام أ ااااراد ا  ي  اااا ،  ت ااااك وج ااااة هاااات   ا ااااتي ا ااااتي  لجواااا 

ا   سسز   ل  خلا  نزخ أ  وونا  اي  ز وا   شاي  األ اراد  لا   سايود ماو  ا   ا نا   االن  از  
 لاا  أرض ا  اماا ، ك ااز و يسااد  دجوااة ا ن ااز  ا سوزساا   لاات  ا يااو   اام خاا ة مدر اا   لاا   يااز   

 ج يدا  أ  ا يو  االي  ز و .أ  ز   د م ا  افور  ل  ا  
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 تمهيد

هذ    فصكككككككء         نع ض في ،  نظ يس هاعناصككككككك   أهمو تحديد مشكككككككراس   د   كككككككس بعد  
 هذه   خطوة   تي تعتب  من أهم   خطو ت،    انب   ميد ني  هذه   د   كككككككككككس  منه يس   متبعس في 
من   ميد ن  ات ككككا ء   اوصككككوء إ ا إ ابس إذ تشككككتمء   خطو ت   م ككككاعدة في   بحث  ال تماعي

عين بها يت  ش ح وتفصيء  إل     ت و  و ائء   تيمن   مط وح وذ ك  ما يتضكمن  هذ    فصء 
با تا ي و   كككتشكككرء ااعدة   حصكككوء عاا   نتائ  و  تي، ميد نيا  مع   بيانات   باحث في د   كككت  

  تحقيق   هدف من   بحث

وبنا  عاا ما  كككبق  كككنع ض في هذ    فصكككء        ت   منه يس   متبعس   مع بيانات  
تضكككككمن إذ ي ا،وريفيس بنائها وتوظيفه  ختيا هاوذ ك بتع يفها وتب ي   كككككبب ميد نيا، هذه   د   كككككس 

وأد ة  مع  ،م تمع   د   س، تحديد   منه    متبع، ف ضيات   د   س؛ عناص    تا يس    فصء   هذ
  .هاورذ   أل ا يب   حصائيس   م تخدمس في تحايا   بيانات

 الدراســـة فرضيات .1
، وهي بمن رافس    و نأبعادها رونها تغطي صككو ة دايقس  مشككراس   د   ككس تعتب    ف ضككيات 

بعاده عن   عموميات بذ ك تاعب دو   أ كا كيا في تو ي   ريز عاا و  تشكتت، وذ ك با ت    باحث و  
اضككككايا محددة يتضككككمنها   تفصككككيء   مقت ح  امشككككراس، إذ ال يمرن   تقدم في أ  بحث دون   بد  

 1أو حء  اصعوبس   تي تو      باحث و  تي من أ اها ران   بحث.بتف ي  مقت ح 
جزائري هل للنظام السـياس  الإ ابس  ات كا ء    ئي كي   تا ي  عاا بحث تقوم هذه   د   كس وألن 

 ؟لدى الشباب واالنتماءدور أساس  ف  تفعيل قيم المواطنة 
      ابقتين ينرء من   د   توبنا  عاا نتائ  

                                                           
 .111-111، ص ص. مرجع سبق ذكرهفضيل دليو وآخرون:  -1
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التحوالت االجتماعية واالقتصادية وآثارها على القيم ف  المجتمع ، طاه  بوشاوشد   س  -
حيث خاص ؛ من الشـــــباب الجامع ( دراســـــة ميدانية تحليلية لعينة 1666-1691الجزائري)

   باحث في ختام   د   س إ ا أن 

هناك آثا   و ضككحس ومامو ككس تع ض  ها   ن ككق   قيمي في   م تمع    ز ئ   ممثي با عينس، 
وذ ك نتي س  اعديد من   تحوالت  ال تماعيس و الاتصككككككككككككاديس   تي ع فها   م تمع خيء أرث  من 

 ألث  عاا   ن كككق   قيمي وتغي ه وبخاصكككس في   م اء  أل ككك   ثيثس عقود، حيث ران  ها أعمق 
و  تعايمي و الاتصكاد  و  ديني و   كيا ي، وهي عبا ة عن أن اق ف عيس متفاعاس ومتباد س   تيثي  

 مع بقيس  ألن اق  ال تماعيس  ألخ ى.

النظام الســـــــــياســـــــــ  والتحوالت االجتماعية ف  الري  رعباش   بح بعنو ن  ود   كككككككككككككس  -
عيش ي أن   م تمع    ز ئ   منككذ   فت ة   عثمككانيككس وهو؛ و  تي رككان من نتككائ هككا  يالجزائر 
  تباعد و   النفصاءد  س هذ    ختافتوح ب   باحث مهما شب  راي مع   دو س.   نفصكاء

 إال أن دو ت   م تنبثق من  بء ف ضت عاي  من أعاا، وتراد ترون غ يبس عن .

ع   هدف وتماشيا مبإتباع م كا  منه ي  كو كيو و ي  إل ابس عاا   ت كا ء    ئيد  اد   كس 
 نط ح   ف ضيات   تا يس وبنا  عاا نتائ    د   ات    ابقس ها من

ايم عيء تف دو  أ كككا ككي فيم  كك ككات   نظام    ككيا ككي    ز ئ   هفي أد ئها  وظائفهاه   .1
 .شباب  مو طنس  دى   

ايم عيء تف م  كك كككات   نظام    ككيا كككي    ز ئ   هفي أد ئها  وظائفهاه دو  أ ككا كككي في  .2
 .  شباب دى   النتما 

 .شباب دى    و النتما  إعااس تفعيء ايم   مو طنسدو  في    ش عيس سزمأل .3
 .شباب دى    و النتما   مو طنس ايم  دو  في إعااس تفعيء   مشا رسألزمات  .4

ز ئ  ، "  نظام    ككيا ككي     بتحديد أبعاد متغي     د   ككس وم شكك  تهاف ضككيات ونحدد أبعاد   
 رما ياي  "( النتما –  مو طنس )وايم 
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ن خيء م    ز ئ   رمتغي  من خيء   ف ضكككيات يتضكككح أن   كككيتم د   كككس   نظام    كككيا كككي
 أ ا ين نوضحما بم ش  تهما رما ياي بعدين 

 مؤسسات النظام السياس  البعد األول:

 هذه باعتبا  ،أد ئها  وظائفها من خيء م  كككككك ككككككات   نظام    ككككككيا ككككككيحيث  ككككككيتم د   ككككككس 
يز عاا ، ويرون ذ ك با ت رو  نظام    يا ي  م   ات هي حاقس   وصء بين   ف د في   م تمع 

  طبيعس   عياس   ناشئس بين ممثاي هذه   م   ات وأف  د   م تمع.

من د   كككس   بح رعباش حوء   نظام    كككيا كككي و  تحوالت  ال تماعيس في    يف  وباال كككتفادة
س،  تحديد م شكك  ت هذ    بعد و اتحايء في م حاس الحق ، اتحايء  ككتونإنعتمد نموذج    ز ئ  ،  كك

 معتمدين عاا 

ما يقدمون   م  كككككككككككك ككككككككككككات   نظام عند أف  د   م تمع من خيء و  تي تظه      مدخيت -
تيييد ومشككككا رس  ككككيا ككككيس وحو   مع ممثايها من  هس، ومن  هس ثانيس ما    ككككيا ككككي من 

يقدمون  من مطا ب وتطاعات  م  ككككك كككككات   نظام    كككككيا كككككي أل ء تح كككككين أوضكككككاعهم 
 واضا  مطا بهم.

صككككاد ة عن م  كككك ككككات    و  تصكككك فاتو ألفعاء ق    ت    وتتمثء في م موعس   مخ  ات  -
 .اطس  اقيم" ي تن "توزيع    أو ما  ماه ، و  متمثاس في   تش يع و  تنفيذ   نظام    يا ي

 أزمات النظام السياس  :ثان البعد ال -

وفي هذ    بعد تم أخذ أزمتين فقط من أزمات   نظام    ككككككيا ككككككي    ز ئ   رغي ه من  ألنظمس 
   كككيا كككي، وذ ك تماشكككيا مع   هدف من   د   كككس  تغطيس  انب مهم من  و نب   نظام    كككيا كككي 

ء من أزمس ر و ختيكا و  كذ   ك  تكيثي  ربي  في طبيعكس عياتك  مع بكااي أف  د   م تمع من  هكس، 
أن هتين  ألزمتين ترون  هما صكككاس أو تيثي  مباشككك ة عاا   عتبا وأزمس   مشكككا رس عاا   شككك عيس 

  د   ككككككس،  م تمع هذه مثءا   فئس   تي تباعتبا ه فئس   شككككككباب ككككككاورات أف  د   م تمع وباألخص 
 وترون م ش  تها مبنيس عاا أ اد ما ياي 
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  ثقس با قائمين عاا ت كككككككيي  م  ككككككك كككككككات   نظام  فئس   شكككككككبابفقد ن أزمة الشـــــرعية: * 
    يا ي.

 من   مشا رس و  م اهمس في   حياة    يا يس. فئس   شبابعدم تمرن  أزمة المشاركة:* 

 يتم ايا ها باألبعاد   تا يس  و النتما بينما ايم   مو طنس 

من خيء بعككدين يمثككء رككء بعككد م ككاء من   م ككاالت   تي تظه  فيهمككا   قيم المواطنــة*       
    شباب    ز ئ  هذه   قيمس في  اورات 

   من م ش  ت     م اء   مدني -
  .حوء طبيعس   ق    ت   تي يتخذها   نظام    يا ي   شباب  عتقاد* 
و  بات  و  صكككككككككعوبات   تي يتاقاها في تعاما  مع ممثاي   ت اه   شكككككككككبابريفيس تعامء * 

   نظام    يا ي   ق يبين من . 
 حوء   دفع   ض يبي و  خدمس   وطنيس.  عتقاده* 

   من م ش  ت     م اء    يا ي -

  . النتخاباتطبيعس   مشا رس في   حياة    يا يس وباألخص *    

    يا ي   ق يبين من أف  د   م تمع.ين أو ممثاي   نظام   تو صء مع   م  و * 
 *   مشا رس في حمايس  ألميك   عامس.

    *   مباد ة  امشا رس في   نشاطات   تضامنيس.
 رما ياي من خيء ثيثس أبعاد   النتما يتم اياد ايمس   االنتماءقيم 

 وم ش  ت   باالطمئنان  شعو   -

 في ظء   نظام    يا ي   حا ي. باالطمئنان*   شعو  

 في ظء   نظام    يا ي   حا ي.  دى   شبابو ود    ضا * 
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 في ظء   نظام    يا ي   حا ي.  دى   شبابد فع  اعامء * و ود 

          وم ش  ت    إشباع   حا ات   ماديس و  معنويس -

 * ما يقدم    نظام    يا ي يشبع   حا ات   ماديس  ألف  د.
 يقدم    نظام    يا ي يشبع   حا ات   معنويس  ألف  د. * ما
  هذ    نظام    يا ي. باالنتما  دى طابس    امعس   العتز زو ود * 

        وم ش  ت        شعو  با ذ ت و  مرانس  ال تماعيس -
   حا ي. في ظء   نظام    يا ي دى   شباب  تماعيس *   شعو  با ذ ت  ال        
 في ظء   نظام    يا ي   حا ي.  دى   شباب*   شعو  با مرانس  ال تماعيس         
 *   ثقس بم   ات   نظام    يا ي ومن خي ها با نظام    يا ي    ز ئ  .        
  طموحات  في ظء   نظام    يا ي   حا ي.   شبابتحقيق *         
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 :مجاالتـــها. 2

 و   أم  ضذ ت   طابع   ميد ني    د   س في   بحوث  ال تماعيست عتب  تحديد م االي 
اس ااب في هذ    نوع   د   ككككككككككككات، وذ ك ألن   ظو ه   ال تماعيس   مد و كككككككككككككس في مثء هذه   عاوم

ث  هذه با تا ي تتغي  نتائ    بحو  ،  بشككككككككككككك   و  زمني ،  مراني ؛ اتغي  في إطا  تغي    م االت
م االت ، هذه   يثس أو حتا بتغي  م اء و حد من   م االت   ثيثس  ظو ه  بتغي    م االت   ث

  وهو ما نفصء في  رما ياي  من عنو ن   د   س أو   بحث   مط وح و  هدف من   نطيااتحدد 

 :المجال المكان . 1 2 

  النتما و ايم   مو طنس في تفعيء    ز ئ   ألن هذه   د   كككس تتناوء دو    نظام    كككيا كككي  
شكككككككباب؛ تم  ختيا  و حد من   م االت   مرانيس   تي يتو  د بها أعاا ن كككككككبس من   شكككككككباب  دى   

في و حدة من  امعات  ذه   د   كككككككككككككستمثء   م اء   مراني  هإذ ،    ز ئ   و  متمثء في    امعس
 ب ر ة.بواليس  امعس محمد خيض   هي   ز ئ  و 

رام( عن و كككط مدينس ب كككر ة  20)تقع  امعس محمد خيضككك  عاا بعد حو  ي رياومت ين 
 عاا   ط يق   م د  إ ا مدينس  يد  عقبس.

 أنشيت  امعس محمد خيض  با معاهد   وطنيس  آلتيس 

 (.1842-24-14  م  خ في   42-012معهد      )  م  وم  ام  

  (.1842-24-21  م  خ في  42-012  م  وم   تنفيذ   ام معهد   هند س   معما يس )

-24-14المؤرخ في: 41-118)  م  كككككككككككككوم   تنفيذ   ام   1841معهد   ره با    تقنيس في عام 

1841.) 

-20-70  م  خ في   80-081م رز  امعي بمقتضككككا   م  ككككوم  ام   تحو ت هذه   معاهد إ ا

1880.  
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تحوء   م رز    امعي إ ا  امعس  1884-20-20   م  خ في  84-018وبصدو    م  وم  ام  
 تم إضافس رايس   بعس بعد ذ ك. تضم ثيث رايات و بعس أا ام. رما

 أصبحت    امعس مشراس من  ت ،0228-20-10  م  خ في   28/82بمقتضا   م  وم  ام   
   ( ا ما تضم مختاف   ميادين و  تخصصات31) ( رايات وو حد وثيثين70)

 28عدد  ألا ام   رايس   عاوم و  ترنو و يا  

   20رايس   عاوم   دايقس وعاوم   طبيعس و  حياة  عدد  ألا ام.  

 22عدد  ألا ام   رايس  آلد ب و  اغات . 

 21عدد  ألا ام   رايس   عاوم   ن انيس و ال تماعيس . 

 70عدد  ألا ام  رايس   حقوق و  عاوم    يا يس  

 22.1 عدد  ألا ام  اديس و  ت ا يس وعاوم   ت يي رايس   عاوم  الاتص   

 ت اند مف د ت م تمع   د   س من حيث  ب كر ةمحمد خيضك  تم حصك  هذه   د   كس ب امعس واد 
   خصائص   تي  ها عياس مباش ة بهذه   د   س و  متمثاس فيما ياي 

أن هكككذ    طكككا كككب    كككامعي    ز ئ   م  بركككء   م  حكككء   تعايميكككس    كككككككككككككككابقكككس )م حاكككس   تعايم  -
، م حاس   تعايم   رما ي، م حاس   تعايم   ثانو (، ويفت ض أن  ُر كككككككككب م موعس من  البتد ئي

 ، في هذه   م  حء   تعايميس.و النتما   قيم   تي من بينها ايم   مو طنس 
أن   ا  عتب  م حاس يفت ض أن    د  س من   وعي    كككيا كككي، عاا   طا ب    امعي في هذه  -

 ز  ال يت زأ من   م تمع    ز ئ   يتفاعء مع رء مرونات   ن ق  ال تماعي بما فيها   نظام 
     يا ي.

  طا ب    امعي في هذه   م حاس   عم يس، وبما أن   ز  من   ن ككككككككككككق  ال تماعي يرون عاا  -
 ن ق بما فيها م   ات   نظام    يا ي.تفاعء مع بااي مرونات   

                                                           
 .biskra.dz-http://www.univ ،22 /10 /0210 ،01:11H مواع  امعس محمد خيض  ب ر ة  -1

http://www.univ-biskra.dz/
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  طككا ككب    ككامعي في هككذه   م حاككس   عم يككس وبمككا  ككديكك  من د  ككس وعي، اككد يتككيث  و و بط يقككس  -
غي  مباشكككككككككككك ة بما يتع ض      نظام    ككككككككككككيا ككككككككككككي من أزمات، مما اد ي ث  عاا تفاعا  مع 

 م   ات    ق يبس من .

 امعس محمد خيضككككككك  بواليس ب كككككككر ة رم اء مراني       هذه   د   كككككككس   ختيا واد تم  
 نذر  أهمها عديدة  العتبا  ت

، يتو  د بها عدد ربي  من  امعس محمد خيضكككككككككك  ب ككككككككككر ة و حد من    امعات    ز ئ يس -
 عياس بم   ات   نظام    يا ي   ق يبس منهم. هم   طابس برايات وأا ام متعددة، 

عن و كككككككككط مدينس ب كككككككككر ة، هذه  عاا بعد حو  ي رياومت ين  امعس محمد خيضككككككككك  تقع -
   مدينس   تي تعتب  همزة وصء بين   شماء و   نوب.

   مشت رس بين طابس    امعس    ز ئ يس.  خصائص  -

 :المجال البشري .2 2

و  ذ  يد د "دو    نظام    ككككككيا ككككككي    ز ئ   في تفعيء ايم   مو طنس تبعا  موضككككككوع   د   ككككككس 
ئس عن غي ها من فئات   م تمع، ألنها تعتب  حيث تم  ختيا  هذه   فو النتمكا   دى   شككككككككككككككباب"، 

 ال تماعي،  ككككككو   أران هذ  من  هس   قائمين  اتغي  منذ   قدم إحدى   عو مء و  و ككككككائء   هامس 
م تمعات وهذ  تخوفا من هذه   فئس ومن ثي  نها، أو  كككككككو   من  هس عاا شككككككك ون  ألنظمس في   

  1.  فئس نف ها و  يمان بقد تها عاا تغيي   ألوضاع وباعتبا ها اوة مطابيس هائاس

تمثء   م اء   بشك    هذه   د   س في طابس   متمثء في  امعس محمد خيضك   و  م اء   مراني
 .0212-0210 ا نس    امعيس   امعس محمد خيض 

                                                           
، ميدانية مدينة الجزائر نموذجا توضيحيامسألة الرباط االجتماعي في الجزائر المعاصرة امتدادية أم قطيعة؟ دراسة حمدوش رشيد:  -1

 .101، ص. 0228الجزائر، دار هومة، 
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 ح كككككككككب آخ  ي طابس  امعس محمد خيضككككككككك  ب كككككككككر ةيترون م تمع هذه   د   كككككككككس و  متمثء ف
طا ب في  2011طا ب في م حاس   تد ج،  14122من  0210/ 00/11إحصككككككككككككائيس إ ا غايس 

 هذه   د   س  0212-0210 ا نس    امعيس في م حاس   تد ج م حاس   ما ت ، فيرون عدد   طابس 
طا ب وهو ما يمثء عدد مف د ت م تمع  02211طابس ما بعد   تد ج يتشككككككككككككككرء من  با كككككككككككككتثنا 
   د   س.

 أل باب عديدة نذر  منها طابس ما بعد   تد ج    تثنا واد تم 

هذه   م حاس خيء   فت ة إحصكككككككائيات دايقس عن طابس تمرن   باحثس من   حصكككككككوء عاا عدم  -
م عاا م حاس   ت  يء   نهائي إد  يا  م تت)  د   كس. وضكبط م تمع   ختيا   تي يتم فيها    زمنيس

عد   تد ج ب فيمابنيابس مدي     امعس  اتروين   عا ي  مصكككككككككاحس   تروين  ما بعد   تد جم كككككككككتوى، 
 .(و  تيهيء    امعي و  بحث   عامي

و ا با ن كككككككبس  افئس  أل ،أو با درتو  ه م ككككككك اين با ما  كككككككتي  معظم طابس هذه   م حاس إما هم -
ي    ككنس فمن  هس   د   ككس بهذه   م حاس تختاف عن   د   ككس بم حاس   تد ج، )طابس   ما  ككتي ( 

ن تم اصدهم بتوزيع   ألو ا و ودهم   فعاي ال يرون د ئما هذ ، ء اصد  عايهم بشر   تما  تو  
و ت  ألخ ى وفي    ككن ا ةوفقا  ب نام هم ترون عينس اصككديس وهو ما يختاف وطبيعس   عينس   مخت

 غي  مازمين با تو  د   د ئم با  امعس من  هس ثانيس.يرون   طابس بهذه   م حاس 

   امعس محمد خيضكككككككك  22/11/2112لغاية حصككككككككائيس إطا ب ح ككككككككب آخ   02420ويتوزع 
 ب ر ة عاا  تس رايات رما يتضح من خيء    دوء   تا ي 

  

                                                           
 ب ح إحصا  تها  وف ت تفعوهو يتو فق وتا يخ ضبط م تمع   د   س، حيث أن ن بس   طابس ، 0210/ 00/11 هذه   حصائيس  غايس تا يخ 

 أمانس مرتب نائب عميد    امعس   مراف با بيد غو يا.
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 ــــــــــــــــةالكليــــــــ
 التـــــدرجا مرحلة عـدد الطلبــة فــي

يف نظام  الكالسيك وعـــاجملم
 ل.م.د

 املاسرت

 0271 1122 2282 122  آلد ب و  اغات  أل نبيس

 1111 082 2182 021   عاوم و  ترنو و يا

 2221 128 1120 22 يي   ت    عاوم  الاتصاديس و  ت ا يس وعاوم

 0172 822 2222 114   عاوم   دايقس وعاوم   طبيعس و  حياة

 1111 122 1212 22   حقوق و  عاوم    يا يس

 1214 022 2141 22   عاوم   ن انيس و ال تماعيس

 27112 1210 11111 142   م ككككمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوع

-0210من خيء    دوء يتضكككككح أن عدد طابس  امعس محمد خيضككككك   ا كككككنس    امعيس 

وألن عدد   طابس يصككككككككنف طا با في م حاس   تد ج،  02420باغ  0210 /11/ 00 غايس  0212
  "فاأل د  أال نضكككككيف حاالت ح كككككب مو يد أن  دضكككككمن   م تمع   مقد  بعشككككك  ت  آلالف 

 .1رافيا"يرون من م تمع   بحث  %1رثي ة ألن 

د ألن  بشكككككرء تق يبي  هم نف ،وألن م تمع   بحث مت اند با ن كككككبس  اهدف من   د   كككككس
يقطنون في مناطق  ها تق يبا نفد   خصائص، و ألهم أنهم م و با م  حء   م توى  ال تماعي، 

  م حاس ، ا يس الرتم،   م حاس  البتد ئيسم حاكس  بكا  كامعكس )    تحكااهم  ثيثكس  ألو ا ابكء   تعايميكس 
ها ايم أهم   قيم و  تي منإر كككككككاب   طا ب يتم  ها  ثانويس(، هذه   م  حء نعتب ها أ كككككككا كككككككيس ألن في

  محء هذه   د   س. و النتما   مو طنس 

                                                           
 .218: مرجع سبق ذكره، ص. موريس أنجرس -1

وضح عدد الطلبة يف التدرج جبامعة حممد خيضر بسكرة حسب اإلحصائيات إىل غاية ــــي (:1)جدول رقم 
27 /11 /2012 
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، 23840 مع   بيانات عاا  ةد  أال يمرن  مع   بيانات   ميد نيس  اد   س بتطبيق ألن  و  
  ممثاس  م تمع   بحث.ختا  عينس عشو ئيس ب يطس ترون رعينس تم  

ات ورايككككوألن رايات  امعس محمد خيض  ب ر ة موزعس بين رايات با  امعس   م رزيس 
با قطب    امعي بشتمس، ورايس با قطب    امعي با حا ب، و ري نتمرن من أخذ عينس عشو ئيس 

ا بس نب كيطس تمثيايس  اطا ب    امعي ب امعس محمد خيضك  ب كر ة أخذ عينس   د   كس بط يقس مت
 مع عدد   طابس من رء رايس من   رايات موضحس رما ياي 

 23840=    عدد    ما ي  اطابسم تمع   د   س يمثا  

 طا ب  238 من = %1عينس   د   س تمثاها ن بس      

 .طالب 232هو   اطابس   ممثاين  اعينس   تمثيايس  هذه   د   س  ما ي   عدد    وبا تا ي

عاا   رايات وح اب ن بس عدد   طابس من رء رايس في   عينس ران وفقا توزيع عدد   طابس 
 ni = n            [Ni/ N]  اقاعدة   تا يس 

 تمثء عدد طابس   عينس برء رايس. :niحيث  

       :n .عدد    ما ي  اطابس   ممثاين  اعينس   تمثيايس   

Ni          :.عدد   طابس برء رايس 

N          :.عدد    ما ي  اطابس   

 اي في رء و حدة منها رما ييوضح عدد   طابس برء رايس، ون بس طابس   عينس  و   دوء   تا ي
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 عدد الطلبة الكليـــــــــــــــــــــــــــة
نسبة طلبة العينة 

 %من كل كلية 
 10 1022  آلد ب و  اغات  أل نبيس

 21 2111   عاوم و  ترنو و يا

 02 0001 ي و  ت ا يس وعاوم   ت ي  عاوم  الاتصاديس 

 11 1120   عاوم   دايقس وعاوم   طبيعس و  حياة

 14 1412   حقوق و  عاوم    يا يس

 22 2048   عاوم   ن انيس و ال تماعيس

 271 27112 المجموع

 :المجال الزمان . 7 2

      تحضككككككي ،   م اء   زمني  ا انب   ميد ني من   د   ككككككس و  ذ  بدأ   م اءهذ  مثء ي 
، وضككككككككبط        ت   منه يس  انزوء  اميد ن نظ  وصككككككككياغس    انب    إعد د من  النتها بعد 

حاياها ت   معدة   مع   بيانات من   ميد ن  نصككككككككء في  ألخي  إ ا  ال ككككككككتبيان   ككككككككتما ةوتطبيق 
د   ككككس ، إذ يمرن تق ككككيم   فت ة   تي تمت فيها هذه    هذه   د   ككككسائ  نتب وتف ككككي ها ومنها   خ وج

 إ ا   م  حء   تا يس 

 المرحلة األولى: .1 7 2

إعد د خطس  انزوء  اميد ن، وذ ك بفي هذه   م حس امنا بإعد د   عناصككككككككك   أل كككككككككا كككككككككيس 
 من خيء ضبط   م اء   مراني مبدئيس  اد   كس   ميد نيس تضكمنت        ت   منه يس  اد   كس،

اها من شر  النتها حتا  إعد د أد ة  مع   بياناتوباألخص   منهككككككككككككك    متبكككككككككككككع، تحديد  و  بش  
أشككككككككه ، من أرتوب  إ ا  2واد د مت هذه   فت ة   زمنيس حو  ي ،   نهائي وح ككككككككاب معامء   ثبات

 .0211دي مب  من نفد    نس 

 العينة اختيار: يوضح كيفية (7جدول رقم )
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 المرحلة الثانية: .2 7 2 

 مع  ا  ت  كككككككتمتوزيع ب  ال ككككككتبيان   ككككككتما ةفي هذه   م حاس تم   نزوء  اميد ن وتطبيق 
طا ب من  امعس محمد خيض  ب ر ة، موزعين عاا  تس رايات رما  024عاا  بيانات   نهائيس 

/ 20/21  من تا يخ ينأ ككبوع حو  يذ ك    ككتغ قحيث )رما هو موضككح في   م اء   بشكك  (، 

من   رايات  بم موعس من  أل ككككاتذة و  طابس باال ككككتعانسوذ ك  ،11/21/0212 إ ا غايس 0212
 . ال تما  ت و  تيميع ز    تس، مما  هء عمايس تو 

 المرحلة الثالثة: .7 7 2

وتعتب    م حاس  ألخي ة   تي تم فبها تف يغ   بيانات في  د وء تر   يس وح ككاب معاميت 
 .يثس أشه ث  نتائ    نهائيس و  تي د مت حو  ي  و  تخيصوتحايء وتف ي    نتائ    ال تباط

 . المنهج المتبع للدراسة:  3 

 تباع منه  عامي وذ ك ألن  س د   كككات   عامي  د   كككات  ال تماعيس رغي ها من   جتحتا 
 منه  بنيكس متركاماكس من   عمايكات   ذهنيس تنظم   تحايء ضككككككككككككككمن منطق معين في   يس  ألمو   

إ ا خافيس نظ يس تمرن   باحث من تحديد    اوك   عامي   ميئم  رككككء   حككككاالت و  واائع    تناد 
 .1  مد و س

 من أ ءيتم وضككككككككككككعها  عبا ة عن م موعس من   قو عدرما تعتب  مناه    بحث   عامي  
مايس منه    د   س ع  ختيا عاميس صحيحس تخص موضوع   د   س، فيرون   وصوء إ ا حقائق 

   .2ال تخضع    دة   باحث بقد  ما تتعاق بطبيعس موضوع   بحث و  هدف   متوخا من 

 من   د   ككككات وباال ككككتفادةموضككككوع وطبيعس   د   ككككس بنا  عاا ما  ككككبق وتماشككككيا مع ف 
  منه    وصككككككفي،    ككككككتخد م   ككككككابقس حوء   موضككككككوع   مد ود و  تي أ معت في م ماها عاا 

                                                           
 .120 .، ص0220، بي وت، د     طايعس، منهجية البحث ف  علم االجتماع اإلشكاليات التقنيات المقارباتعبد   غني عما    -1

 .21 ، ص.1888، ، عمان، د   و ئء  انش 2، طمنهجية البحث العلم  القواعد والمراحل والتطبيقاتمحمد عبيد ت وآخ ون   -2
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اه ة ط يقس  وصف   ظ"ا منه    متبع في هذه   د   س هو   منهكككككككككككككك    وصكككككككككككككككفي، و  ذ  يعتب  ف
  مد و س وتصوي ها رمكككيا، عن ط يكككق  مكككع معاومات مقننس عن   مشراكككس وتصنيفكككها وتحاياها، 

خضكككككككاعها  اد   كككككككس   دايقس   تحايء   م ترزة عاا من أ كككككككا يب أ كككككككاوب "، رما يعتب  أيضكككككككا 1"و  
ركافيكس ودايقكس عن ظكاه ة أو موضككككككككككككككوع محكدد من خيء فت ة أو فت  ت زمنيس معاومس، معاومكات 

وذ ك من أ ء   حصككككككككوء عاا نتائ  عاميس يتم تف ككككككككي ها بط يقس موضككككككككوعيس وبما ين كككككككك م مع 
 .2  معطيات   فعايس  اظاه ة"

هل للنظام الســـياســـ  دور   ا  رما ياي  هذه   د   ككككس من ت ككككا ء محدد  نطاقتحيث 
 ابس إ عنفي   بحث   عتمدنااد و ؛ ؟شــــبابلدى ال واالنتماءتفعيل القيم المواطنة  أســـاســـ  ف 

ض  عاا عينس من طابس  امعس محمد خي يقهاطبتم ت ال تبيان    تما ة هذ    ت كا ء عاا نتائ  
ايم   مو طنس  دى   طا ب مما  ككككككككككككس د  س م شكككككككككككك  ت تقيد    من خيء م موعس من، ب ككككككككككككر ة
م شككك  ت ، و  دى   طا ب    امعي  النتما د  س مما  كككس ايمس تقيد أخ ى ، وم شككك  ت    امعي

لدى  ءواالنتماف  تفعيل قيم المواطنة  الجزائري دور مؤســســات النظام الســياســ أيضكككا تقيد 
ل ف  إعاقة تفعي الجزائري دور أزمات النظام الســياســ ، وأيضكككا م شككك  ت أخ ى تقيد الشــباب

  .واالنتماءقيم المواطنة 

بم موعس من  أل كككككا يب   حصكككككائيس   وصكككككفيس   ال كككككتعانسرما تم من خيء هذ    منه  
  متو كككككط   ح كككككابي  ارشكككككف عاا د  س مما  كككككس رء من ايم  و  متمثاس في   متو كككككط   ح كككككابي

  د   س   دو .  بي  ون، ومعامء  ال تباط  النتما   مو طنس وايم 
و تميز   منه    وصكككككككككككفي با م ونس   ن كككككككككككبيس،  عء ذ ك من أد ة  مع   بيانات و كككككككككككياس  

متابعات أثنا  إ       د   ككككس   ميد نيس و ال ككككتعانس بها في   ميحظات و    ئي ككككيس،  رنها ال تاغي 
 تحايء   نتائ .

 

                                                           
 .114 .، ص0222، د     هدى، عين ماياس    ز ئ ، منهجية العلوم االجتماعية وح ان    ييني  باقا م  يطنيس -1
 .12، ص. 0222، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، المدخل إلى مناهج البحث االجتماعيمحمد محمد قاسم:  -2
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  بيانكككككات وفق معطيات أد ة  مع  سد     تعميم نتائ  يمرننا  أيضا  منه   وبتطبيقنا  هذ  
 ب يطس    د وء   تحايء ، ومن و اع ما تقدم في ظء   م يت   ثيثس   بش   و  مراني و  زماني

د وء     نتائ  هذهمن خي ها  بط   منظو    ميد ني ب يمرنناو  م ربكس من م شكككككككككككككك  ت إ مكا يس، 
 مو ود في نتائ    د   س.   ال تبيان   تما ةو  تيرد من أن  ميع  أل ئاس   مط وحس في 

  ككم خطو ت د   ككتكككككككككككككككها   ميد نيس و بطها ه   اد   ككس مرننا من ن  منه    وصككفي رم فاتخاذ
حايء ء تخيمن   د   ككككككككس، و  تحقيق   هدف من هذهبا  انب   نظ  ؛  اوصككككككككوء في   نهايس إ ا 

ضكككككيات   مط وحس اف  ترون بمثابس إثبات أو نفي   با كككككتنتا اتوتف كككككي    نتائ    ميد نيس  اخ وج 
 . عن   ت ا ء    ئي ي   مط وحوبا تا ي    ابس 

  



 اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية                                                الفصل اخلامس            

 
232 

 :وأساليب المعالجة اإلحصائية أداة جمـع البيانــات. 4

 أداة جمـع البيانــات. 1 4

بعكد تحديد م تمع   د   ككككككككككككككس و  منه    متبع   ذ  يتضككككككككككككككح من خي   م موع   عمايات 
نصككككككء إ ا م حاس تحديد  ألدو ت   تي   منظمس   تي توصككككككانا  تحقيق   هدف من هذه   د   ككككككس، 

ن ككتعين بها   مع   بيانات   ميد نيس، وتماشككيا مع طبيعس   موضككوع و  هدف من   د   ككس و  منه  
يد ة   مع ر  ال كككتبيان با كككتما ة اوصكككوء  هذ    هدف، ن كككعين في هذه   د   كككس   وصكككفي   متبع 

 ينها   تي تع ف بو  ،  م كككتخدمس في ظء   منه    وصكككفيت   بيانات   ميد نيس، رو حد من  ألدو 
عبا ة عن م موعس من  أل ككككئاس تدو  حوء موضككككوع معين تقدم  عينس من  ألف  د  إل ابس عنها، "

إضكككككافي وت مع معا في شكككككرء في شكككككرء و ضكككككح بحيث ال تحتاج إ ا شككككك ح  وتعد هذه  أل كككككئاس
بط يقس  همبا كككككت و ب، و  تي تعتب  تقنيس مباشككككك ة  اتقصكككككي   عامي إز    ألف  د وت كككككمح 1"  كككككتما ة

 2مو هس و  قيام ب حب رمي بهدف إي اد عياات   ياضيس و  قيام بمقا نات  اميس

ماشككيا ت ريد ة   مع بيانات   د   ككس   ميد نيس  هذه   د   ككس  ال ككتبيان   ككتما ة  ختيا وتم  
ألن  رء منه  م موعس من  ألدو ت   مع   بيانات  وذ ك ،من  هس مع   منه    وصكككككفي   متبع

 من هذه   د   س من  هس أخ ى،هدف وتماشكيا مع   ،  ثبات أو نفي ف ضكيات   د   كس  ميد نيس 
  ذ   نبحث ، و و النتما عاا دو    نظام    يا ي في تفعيء ايم   مو طنس   تع فو  متمثء في  

مف د ت م تمع   بحث نحو م موعس   ت اهاتعن تحقيق  من خيء هذه  ألد ة، وذ ك بد   ككككككككككككس 
م    كككككككيا كككككككي في تشكككككككرء هذه دو    نظاو  ، النتما عاا ايم   مو طنس وايم  من   م شككككككك  ت   د  س

ت ككككتخدم   مع   معاومات   متعاقس بمعتقد ت و غبات   ال ككككتبيان ا ة  ككككتم، وذ ك ألن  الت اهات
ء  ئي ككي في بشككر  ال ككتبيانات  مبحوثين، ورذ ك   حقائق   تي هم عاا عام بها، و هذ  ت ككتخدم 

                                                           
 .101، ص. 0228الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ، 20، ط مدخل لمنهجية البحث االجتماعيأحمد عياد:  -1
 ، ت  مس  بوزيد صح  و ، وآخ ون،    ز ئ  د     قصبسف  العلوم اإلنسانية تدريبات عملية البحث العلم منهجية مو يد أن  د   -2

 .022 .، ص0222،  انش 
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أ       و  كككتطيعاتحقائق عن   مما  كككات   حا يس    كككترشكككافم اء   د   كككات   تي تهدف إ ا 
  تع ف عاي  من خيء م موعس   ت ابات   ف د با  فض أو   قبوء فاالت اه يتم  1.وميوء  ألف  د

 .2إز   اضيس أو موضوع  د ي معين، أ  أن  الت اه هو تعبي  عن   مواف أو  العتقاد

ومقياد  الت اه يعتب  م موعس من   عبا  ت تدو  حوء اضكيس أو موضوع  د ي معين، 
ثيثي أو خما كككككي( اد ترون أو فق، غي  وأمام رء منها عدد من   بد ئء ح كككككب مقياد  ير ت )

متيرد، ال أو فق، ال أو فق بشككككدة، أو أو فق، غي  متيرد، ال أو فق، ويطاب من   مفحوص وضككككع 
 3( أمام رء عبا ة وتحت   بديء   ذ  ي  ه منا با   أي .√عيمس )

يا مع وذ ك تماشككك  خما كككي   ير ثعاا مقياد   ال كككتبيان   كككتما ةفي بنا    العتمادوتم 
وضككوعات ميء با ف د إ ا مود فع مرت كب وثابت ن ككبيا ي   ككتعد د  الت اهطبيعس   د   كس إذ يمثء 

  تصككاءن تر    م  الت اهاتإذ تترون عنها في عا  ي فضككها، معينس في عا  يقبء عايها أو يميء 
مختافس تثي  في نف كككك  خب  ت  ككككا ة أو م  مس، وهذه   صككككو ة في مو اف   الت اه  ف د بموضككككوع 

  4،أ ا يب يتعامها   ف د ري ت اعده عاا   تريف مع بيئت  و  تو فق معها  الت اهاتتعتب  

 :بناء استمارة االستبيان .1 1 1

 عاا وباالعتمادمن   طا    نظ     معد  وباال كككككتفادةمن   هدف من   د   كككككس،   نطياا
  د   كككككات    كككككابقس وم موعس من   مقاالت   منشكككككو ة وباألخص   مقاالت   تي شكككككمات د   كككككات 
ميد نيس، م كككككت متغي     د   كككككس أو و حد منهما تم تصكككككميم أد ة  مع بيانات هذه   د   كككككس و  تي 

 . الت اهاتمعدة بنا  عاا مقياد  ير ت   خما ي  قياد    تبيان   تما ةتمثات في 

  ا مين ك تم تق يم أد ة  مع   بيانات إ او تحقيق ذ 

                                                           
 .01. ، ص2772، عمان، د   و ئء، 72، ط واإلنسانيةأساليب البحث العلم  ف  العلوم االجتماعية فوز  غ  يبيس   -1

 .28، ص. 0211، ، د     م ي ة، عمانموسوعة المصطلحات التربويةمحمد    يد عاي   -2

 .044ص.  نفد   م  ع  -3

 .82-80، ص ص. 0224، ،    ز ئ ، ديو ن   مطبوعات    امعيسمحاضرات ف  المنهجية لطالب علم االجتماع ازيس ري  ن   -4
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 يانات   عامس خاصككككككككككككس بمف د ت   بحث، وهي بياناتا ككككككككككككم أوء  حتوى عاا م موعس من   ب -
 تخص   طا ب    امعي تفيدنا في هذه   د   ككككككس في   تع ف عاا خصككككككائص عينس   د   ككككككس من

 .الحقس هس، رما ن تعين بها في تحايء   نتائ  في م حاس 

  شتمءأ كا كيس، ثيثس محاو   موزعس با ت كاو  عاا عبا ة 12بينما  حتوى   ق كم   ثاني عاا  -
  د   ككككس ف ضككككيات  تي تحقق في م ماها إثبات أو نفي رء محو  م موعس من   عبا  ت   د  س و 

 رما ياي 

النظام ف  ظل  لدى الشـــباب االنتماءممارســـة قيم المواطنة وقيم  درجةالمحور األول: 
 .السياس  الجزائري الحال 

عند   طا ب    امعي في   النتما وايم يقيد هذ    محو  د  س مما  ككككككككككككس ايم   مو طنس   
حيث تم اياد د  س مما  كككككككس ايم   مو طنس من خيء   نظام    كككككككيا كككككككي    ز ئ     حا ي، ظء 

  م ككاء "رككء بعككد م ككاء من   م ككاالت   تي تظه  من خي هككا ايم   مو طنككس وهمككا  بعككدين يمثككء
ن م دى   طا ب    امعي   النتما بينما تم اياد د  س مما  كككس ايم  ."  مدني و  م اء    كككيا كككي

 ، إشكككككباع   حا اتبا ذ ت و  مرانس  ال تماعيس   شكككككعو ، باالطمئنان"  شكككككعو   ثيثس أبعادخيء 
  .و  معنويس"  ماديس 

دور مؤســـــســـــات النظام الســـــياســـــ  الجزائري ف  تفعيل قيم المواطنة المحور الثان : 
 .الشبابواالنتماء لدى 

-وظائفهامن خيء أد   -يقيد هذ    محو  دو  م  ككك كككات   نظام    كككيا كككي    ز ئ   
م في د   ككككككككككككككس   نظا  العتمادس و النتمكا   كدى   طكا كب    كامعي، حيكث تم تفعيكء ايم   مو طنك في

يت   مدخ ا"نموذج ديفيد إ ككككككتون  تحايء  ألنظمس    ككككككيا ككككككيس"، و  ذ  يقوم عا   ككككككيا ككككككي عاا 
 طا    نظ  (. توضيح  في    تمو  مخ  ات )رما 
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دور أزمات النظام الســـــياســـــ  الجزائري ف  إعاقة تفعيل قيم المواطنة المحور الثالث: 
 شباب.لدى ال واالنتماء

دو  أزمات   نظام    كككككككيا كككككككي    ز ئ   في إعااس تفعيء ايم   مو طنس  هذ    محو  يقيد
حيث تم   ت ريز في هذه   د   ككككس عاا أزمتين إثنين من أزمات  دى   طا ب    امعي،  و النتما 

  نظام    كككككككيا كككككككي هما "أزمس   شككككككك عيس وأزمس   مشكككككككا رس"، وذ ك مع طبيعس   د   كككككككس من ناحيس، 
 كككككككككككككيتم  مع بيانات   د   كككككككككككككس   ميد نيس من  و  متمثء في عينس من طابس   ذ   وطبيعس   م تمع

 عبا ة عاا محاو   ال تبيان( 07يوضح ريفيس توزيع  (8)   دوء  ام )   امعس. 
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عدد  رقم العبارات
 العبارات

النسبة 
 املئوية
% 

عدد عبارات     
 كل حمور

وية 
 املئ

سبة
الن

كل
ت 

بارا
لع

 
  % حمور

ور 
احمل

ول:
األ

 
قيم

سة 
ممار

جة 
در

 
طنة

ملوا
ا

   
يم 

وق
ماء

النت
ا

 
طنة

موا
م ال
قي

 

اء 
م 
  

دني
  م

 

1- 0 -2  

 2- 1 
1 01 

21 77.77 

اء 
م 
  

 ي
 يا
  

 
1-0- 4  

8- 12 
1 01 

يم 
ق

ماء
النت
ا

 

و  
شع
  

نان
طمئ

باال
 

01- 00- 02 2 11 

ت 
ا ا
  ح
ع 
شبا
إ

ويس
معن
 و  
ديس
 ما
 

 

02- 01- 01 2 11 

ت 
ا ذ 
  ب
شعو

  
عيس

تما
ال 

س  
ران
و  م

 

00- 04  08- 

22 
2 02 

 االستبيان استمارة: يوضح توزيع العبارات على محاور (2) الجدول رقم
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 ترون، و  ذ  ي ال ككتبيان   ككتما ةفي بنا   مقياد  ير ت   خما ككيعاا   العتمادرما تم 
عايهككا بمككا يعب  عن  أيكك  من     ككابككس   طككا ككب    ككامعيمن م موعككس من   عبككا  ت يطاككب من 

د  ات خمد تتفاوت من حيث   معا ضكككككككس أو   مو فقس، إذ يوضكككككككع أمام رء عبا ة من   عبا  ت 
ضككع عيمس مقابء رء عبا ة من   عبا  ت، ثم ت مع رء   نقاط و   ، ويطاب من الت اهحيث شككدة 

طنة 
ملوا

م ا
ل قي

فعي
يف ت

سي 
سيا

م ال
نظا

ت ال
سا

ؤس
ر م

 دو
ين:

الثا
ور 

احمل
ماء

إلنت
وا

 

طنة
موا
م ال
قي

 

يت
دخ
  م

 

12- 11  11- 

14- 02 
1 01 

21 77.77 

ات
خ  

  م
 

11-10- 12 

10- 18 
1 01 

يم 
ق

ماء
النت
ا

 

يت
دخ
  م

 

21- 24- 28 2 11 

ات
خ  

  م
 

21- 20  22- 

22  21- 20- 

22 

0 21 

ام 
لنظ

ت ا
أزما

ور 
: د

ثاين
ر ال

حملو
ا

ل ق
فعي

قة ت
إعا

يف 
سي 

سيا
ال

يم 
ماء

إلنت
ة وا

واطن
امل

 

عية
شر
ة ال

أزم
 

يت
دخ
  م

 

22 - 22 -21 

- 12 
2 02 

21 77.77 

ات
خ  

  م
 

21- 20  21- 

20 -24- 28 
1 22 

ركة
شا
الم
مة 
أز

 

يت
دخ
  م

 

10- 14- 18- 

12 
2 02 

ات
خ  

  م
 

11- 10- 12- 

12- 

11- 11 

1 22 



 اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية                                                الفصل اخلامس            

 

222 

  معدء، فإن  ت اه    أ    عام ترون اد و فقت   خاصس با  ابات، فإن ران م موع   نقاط يفوق 
ذ  ران   م موع محء   د   س و  نقاش أاء من   معدء، فإن    اه تعاا   موضكوع ايد   د   كس، و  

ن ران   م موع ي كككككاو    معدء فهذ  يعني أن هناك     أ    عام ترون اد  فضكككككت   موضكككككوع، و  
  .1نوع من   تحفظ بشين   موضوع

إذ يتم تحويء  ،2بعد ذ ك إحصككككككككككككائياحاء   نتائ    متحصككككككككككككء عايها وح ككككككككككككب  ير ت تُ  
اد، وفي  ألف  د  عبا  ت   مقي   كككككككككت ابات  تقدي  ت   افظيس إ ا تقدي  ت  اميس حتا يمرن  مع 

 ت اه تقابء رء عبا ة من   عبا  ت اائمس تحمء خم ككككككس بد ئء  قياد د   ككككككتنا    ككككككتبيان   ككككككتما ة
ء عبا ة إعطا  ر واد تم  مبحوث متمثاس في   عبا  ت   تا يس  )د ئما، غا با، أحيانا، ناد  ، أبد (، 

ما هو رمن   عبا  ت    كككككككككابقس د  ات وفقا  مقياد  ير ت   خما كككككككككي  تتم معا  تها إحصككككككككككائيا 
   تا ي موضح في    دوء 

 

 العبـــارة
الوزن النسيب يف حالة العبارة 

 املؤيدة )اإلجيابية(
الوزن النسيب يف حالة العبارة 

 املعارضة )السلبية(
 1 1 د ئما

 0 2 غا با

 2 2 أحيانا

 2 0 ناد  

 1 1 أبد 

  تغي  موم شككككك  ت   عبا  ت    كككككابيس تماشكككككيا مع طبيعس أبعاد    كككككتبعادوفي هذه   د   كككككس تم 
   تي تم ط حها بعبا  ت إي ابيس.   د   س

                                                           
 .20 .، ص0221،    ز ئ ، ديو ن   مطبوعات    امعيس، تقنيات ومناهج البحث ف  العلوم السياسية واالجتماعية عبد   ناص   ند ي  -1
 .122، ص. 0222، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، األساليب الكمية في علم االجتماعناجي بدر إبراهيم:  -2

 يوضح   بد ئء   محتماس  إل ابس: (6) الجدول رقم
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مس هو مقياد  ير ت   خما ككككي تتم ت    ال ككككتبيان   ككككتما ةوألن   مقياد   م تخدم في بنا  
  د  ات  رما ياي 

وهو م اء  [1-1] ايمس  ام اءب   مدى من خيء   ف ق بين أعاا ايمس وأدنا ايتم ح  -
نا  ب فيرونياد  ير ت   خما كككككككككي، بين د  ات  ختيا  ت  ال ابس  امبحوثين ح كككككككككب مق

 .4 طوء   مدى هو عاا ذ ك
 وبا تا ي ترون   تفيئس رما ياي  (2.4)أ   2/1ح اب طوء   فئس و  ذ  ي او   -

  ابي او  نحو   عبا ة.   مبحوثين  ت اه :]1-1.4]
 د  س مما  س ضعيفس  د   اقيمس من خيء هذ    م ش .           

  ابي ضعيف نحو   عبا ة.  مبحوثين   ت اه :]1.4-0.1]
 د  س مما  س ضعيفس  اقيمس من خيء هذ    م ش .            

  محايد نحو   عبا ة.  مبحوثين   ت اه :]0.1-2.2]
 .د  س مما  س متو طس  اقيمس من خيء هذ    م ش               

 إي ابي ضعيف نحو   عبا ة.  مبحوثين   ت اه :]2.2-2.0]
 .د  س مما  س فوق   متو ط  اقيمس من خيء هذ    م ش            

 إي ابي او  نحو   عبا ة.  مبحوثين   ت اه :]2.0-21] 
 .د  س مما  س اويس  اقيمس من خيء هذ    م ش            
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 :االستبيان استمارة وثبات صدق .2 1 1 

أد ة هذه   د   ككس   مع   معطيات   ميد نيس أل ء إثبات أو نفي   ال ككتبيان   ككتما ةتعتب  
ف ضكككيات   د   كككس،  ذ  و ب أن ترون معدة  قياد متغي  ت   د   كككس بم شككك  ت دايقس وصكككحيحس 

من    ابات   محصكككككككككككاس من مف د ت   د   كككككككككككس نتائ ها   نهائيس وبا تا ي   نطيااألننا  كككككككككككنبني 
 ما ة  ككككككككككتصككككككككككدق وثبات  باختبا ح و تحقيق ذ ك امنا    ابس عن   ت ككككككككككا ء    ئي ككككككككككي   مط و 

 رما ياي    ال تبيان

 االستبيان استمارةصدق  .1 2 1 1

يقصكد با صكدق فاعايس  الختبا  في اياد ما وضع من أ ء ايا   بحيث يقيد فعي ما  
 .1وضع من أ ء ايا   بحيث يقيد فعي ما وضع من أ ء ايا  

أو مطو ه   دالئء   تي   الختبا يصككككككف ر ونباخ   صككككككدق رعمايس ي مع بها م ككككككتخدم و 
، أن  ال ككككتبيان   كككتما ةويقصككككد بصككككدق ، 2 الختبا   تي رونها من عيمات   ال كككتنتا اتتدعم 

تقيد ما وضككعت أصككي  قيا كك ، أ  أن ترون أ ككئاتها وثيقس   صككاس بموضككوع   بحث، ويتم ذ ك 
 تفاد  ؛ 3في موضوع   بحث ختصاص العاا محرمين عاميين من ذو    ال تبانسعادة بع ض 

 محاو    بحث من  هس ومدى اد تها عاا  مع   ال تما ةمس   ألخطا  و اتع ف عاا مدى مي
 بيانات صحيحس وميئمس  مف د ت عينس   د   س.

ذ وع ضكككها عاا  أل كككتا  ال كككتبيان   كككتما ةمن إعد د   النتها بعد و  ما  كككبقعاا  وبنا  
     تحريم ألد ة  مع   بم موعس من  أل كككككاتذة  ال كككككتعانستم  في صكككككو تها  ألو يس،   مشككككك ف
  ت بضكككككككبط أبعاد متغي وذ ك ، ال كككككككتما ةز دت في داس أين ادمت  نا تو يهات عديدة    بيانات،

 س  متر  ة في   دال حذف   رثي  من   عبا  ت   د   ككككس مع ما ينا ككككبها من م شكككك  ت د  س، رذ ك 

                                                           
 .028، ص. 0220، دون بلد، دون ناشر، مصطلحات علم النفس الحديث والتربيةقاموس عبد الرحمن العيسوي:  -1
 .102-118، ص ص. 0222، عمان، دار وائل، القياس والتقويم النفسي والتربويعبد هللا الصمادي وماهر الدرابيع:  -2
 .01 .، ص0220د   و ئء، ان، عم، 2، طأساليب البحث العلم  ف  العلوم االجتماعية واإلنسانيةفوز  غ  يبيس وآخ ون   -3
   .أد. دبلة عبد العالي، أ د. فرحاتي عمر، د زوزو رشيد، د. بوبيدي لمياء، د. نجاة يحياوي، أ. قاسمية منوبية 
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 42ن م  ال تبيان   تما ة، حيث تقاص عدد عبا  ت وعبا  ت أخ ى ال تخدم   هدف من   د   س
عادة صككككككككياغس   عديد من   عبا  ت  ترون أيضككككككككا ادمت  نا تو يهات  ،  كككككككك  ء 12 كككككككك  ء إ ا 

   ككككككككتما ةي فتعديء وبنا  عاا   تو يهات   تي و هت  نا امنا با  متنا ككككككككبس مع طبيعس   مقياد.
 (.21)أنظ    ماحق  ام  .حتا خ  ت بصو تها   نهائيس  ال تبيان

  :ثبـات استمارة االستبيان .7 1 1 

  ثبات إ ا تما كككككككك أد ة   قياد أو   ت اند في   نتائ  نف كككككككها، ويمرن وصكككككككف يشكككككككي   
خ ى عاا   عينس أ الختبا  با ثبات إذ  رنا نثق أن   كيعطينا   نتائ  نف ها عند إعادة تطبيق  م ة 

من    موثوايسيعطي ا ثبات ف. 1نف ككككها بعد م و  فت ة زمنيس منا ككككبس وفي ظ وف   تطبيق نف ككككها
مدى  أو ؛2  حصكوء عاا نفد   نتائ  عند تطبيق  ألد ة أرث  من م ة عاا  ألف  د أنف ككهم خيء

 .3إذ  طبق أرث  من م ة في ظ وف مماثاس  ال تبيانفي نتائ    الت اق  تو فق أو 

و  تع ف عاا   ثبكات يرون من خيء معكامكء   ثبكات وعاا و ك    عموم معكامء  ال تباط   خطي 
بين م موعتين من   د  ات   ميحظس،  ككو   تم تطبيق  الختبا  م تين عاا   م موعس نف ككها، 

م معامء من  ألف  د، إذ تت  وح اي   عاا   م موعس نف كككككهاأو تطبيق صكككككو تين مترافئتين  يختبا
  4(.1.2)  ثبات بين 

حمد طابس  امعس مو ح اب معامء ثبات   تما ة  ال تبيان، تم تطبيقها عاا عينكككككككس من  
حيث تم   تخد م ط يقس   ت زئس ، ((20)في   ماحق  ام [08]أنظ  )   دوء  ام  خيض  ب ر ة 

ف إ ا نصكككفين وح كككاب معامء  ال تباط رء نصككك  نصكككفيس؛ وذ ك  بتق كككيم  الختبا  بعد تطبيق  
عاا حدة ثم   حصككككككككككوء بعد ذ ك عاا معامء ثبات  الختبا  من خيء   معادالت   حصككككككككككائيس 

 )أنظ    ماحق  ام ب  ون  ال تباطمعامء  تم   تخد م  ال تباطو ح اب معامء ، 5  منا بس  ذ ك

                                                           
 .080محمد السيد علي: مرجع سبق ذكره، ص.  -1
 .112. ، ص0222،   رويت، د     رتاب   حديث، : مناهج البحث التربويبشي  صا ح    شيد  -2

 .40 .ص م  ع  بق ذر ه، فوز  غ  يبيس وآخ ون  -3
 .082محمد السيد علي: مرجع سبق ذكره، ص.  -4
 .210 .صم  ع  بق ذر ه، عبد هللا عبد    حمن ومحمد عاي   بدو    -5
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تتمتع بد  س عا يس    د   س   تبيان   تما ةوهو ما دء عاا أن  ،2.41و  ذ  اد   بككككككككك   [(20]
 .  بيانات ميد نيا  مع من   ثبات يمرن  العتماد عايها 

 :االستبيان استمارةتطبيق  .1 1 1

ابس من طعشكككككو ئيس عاا عينس   ال كككككتبيان   كككككتما ةتم تطبيق تماشكككككيا مع هدف   د   كككككس 
متنا بس مع عدد   طابس طا ب، ممثاين بن ب  024 كككككك، اد  عددها بككك امعس محمد خيض  ب ر ة

ت   ككتغ ق ، حيث )رما هو مبين في   م اء   بشكك    اد   ككس( برء رايس من رايات    امعس    كك 
بم موعس من  أل كككاتذة  باال ككتعانس ،  ككتبيان   ككتما ة 024، حيث تم توزيع عشكك ة أيامذ ك ا  بس 
 021 ت  اع  كككك حيث تم،  ال ككككتما  ت و  ككككت  اعت ككككهيي  عمايس توزيع  با رايات    ككككتسو  طابس 
وذ ك  و ود   ت،  ككككتما   24أ غي منها رما ،   موزعس  ال ككككتما  تمن إ ما ي    ككككتبيان   ككككتما ة

 ،  ككككككككككككتما تين"أبد " في ت، و   ابس بنفد   بديء   ككككككككككككتما    21عبا  ت  م يتم    ابس عنها في 
كككككككككككككك  كككككككككككككبن بس مقد ة ب،   تبيان   تما ة 002عدد  ال تما  ت   م تخدمس في   تحايء بذ ك ران و 

   موزعس.  ال تما  تمن إ ما ي عدد  82.18%

وب تف يغ   بيانككككات ومعا  تككككها إحصائككككيا با حا امنا ب  ال تبيان   تما  ت   ت  اعوبعد  
 .  نتائك  و  تخ  جومن ثم بتحايء   بيانكات  (،Excel)باال تعانكس بب نامك  
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 :أساليب المعالجة اإلحصائية. 2 4

 ا يب   حصائيس م موعس   عمايات و       ت و  ط ق   حصائيس   تي ت تهدف تعتب   أل
معا  س   بيانات   رميس و  نوعيس من حيث وصكككككككككككككفها، و تخاذ ا    ت بشكككككككككككككينها، ووفقا  ذ ك يو د 
نوعان من  أل ككككككككا يب   حصككككككككائيس، تتمثء في  أل ككككككككا يب   حصككككككككائيس   وصككككككككفيس، و أل ككككككككا يب 

   حصائيس  ال تدال يس. 

  حصككائيس   وصككفيس يدء عاا  ال ككتعانس بم موعس من   عمايات    ككتخد م  أل ككا يبرما أن 
و       ت و  مط ق في  ختبا  صكككككككككككحس   ف وض   بحثيس، ومن ثم  تخاذ   ق   ت   حصكككككككككككائيس 
بشكككين تعميم   نتائ  عاا م تمع معين   كككتناد  إ ا د   ككككس خصكككائص عينس عشككككو ئيس منتقاة من 

مثاس   ، أ   ال ككتدالء عاا و ود   نتائ  في م تمع   د   ككس من خيء و ودها هذ    م تمع وم
  1.في   عينس   ميخوذة من 

  د   ككس  سعين سطاب   ات ابإو  حصككوء عاا بعد  مع   بيانات ميد نيا في د   ككتنا هذه و 
تر       توزيع   تر     و  ذ  يمثء عدد باعتماد ، وبعد تف يغها ت   كككككتما ة  ال كككككتبيانعبا   عاا

عللدد  002والمتمثللل في    خيككا  أو    ككابككس بحيككث يرون   م موع م ككككككككككككككاويككا  عككدد أف  د   م تمع

 ،ات   د   س معا  س بيانوصفيس بي ا يب إحصائيس   ال تعانستمت  ،استمارات االستبيان النهائية
  اوب    رميفي أ ومتماشيس مع   منه    وصفي طبيعس   د   س   وصفيسو نا بس ت أل ا يب مهذه 

 و  تي  ا ت رما ياي 

  

                                                           
 .222. محمد    يد عاي  م  ع  بق ذر ه، ص -1
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 . ال تبيان   تما ةب  ون  قياد ثبات   ال تباطمعامء  -
واد تم  العتماد عاا معامء  ال تباط رم شكككككككككك  إحصككككككككككائي  قياد رم وريف   عياس، إذ 

نتع ف ، ومن خيه 1يعب     كككككا ب عن عياس عر كككككيس و  مو ب يعب  عن عياس ط ديس
 عن  ال تباط بين إ ابات   مبحوثين 

 .  ت اباتهم  تر    ت و  ن ب   مئويس  وصف أف  د   د   س، وتحديد ن ب  -
 . النتما ايم   مو طنس وايم عاا د  س مما  س تع ف   متو ط   ح ابي  ا -
 ما .في تفعيء ايم   مو طنس و النتدو    نظام    يا ي ب  ون  قياد   ال تباطمعامء  -

وتم  ختيا  معامء  ال تباط بي  ون  اتع ف عن دو    نظام    يا ي في تفعيء ايم   مو طنس 
و النتما ، وذ ك ألن هذ    معامء يعتمد عاا   قيم  ألصككايس مباشكك ة، وترون ايمت  محصككو ة بين 

 ويكدعا  ال تبكاط مو بكا إذ  ركانكت   عياكس بين   متغي ين ط ديكس، رمكا يكدعا  ال تباط (1-، 1)+
 2 ا با إذ  رانت   عياس عر يس، ويعد هذ    مقياد أفضء مقاييد   عياس.

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

                                                           
 .20-21. ، ص ص2772، دون باد، دون ناش ، والتربيةقاموس مصطلحات علم النفس الحديث عبد    حمن   عي و    -1
 .228ص.  ،محمد السيد علي: مرجع سبق ذكره -2
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 ةـخالص

يعتبكككككك  فصكككككككء    ككككككك    ت   منه يكككككككس  اد   كككككككس   ميد نيكككككككس مكككككككن   فصكككككككوء   مهمكككككككس فكككككككي  
  د   كككككات   عاميكككككس   ميد نيكككككس، ألنككككك  حاقكككككس   وصكككككء بكككككين    انكككككب   نظككككك   و  ميكككككد ني مكككككن 

 منطاقين إثنين  

خكككككذ    انككككككب   نظكككككك   بعككككككين يرككككككء خطو تكككككك  ي  ختيككككككا أنككككك  فككككككي  ميككككككع م  حاكككككك  وفكككككي   أوال
 في تحديد   م االت، ومنه    د   س وأد ة  مع   بيانات.  العتبا 

، ثانيككككككا  فككككككي أنكككككك  يكككككك بط بككككككين معطيككككككات   بحككككككث   نظ يككككككس وبيانككككككات   د   ككككككس   ميد نيككككككس 
و  ككككذ   ككككيمثء نقطككككس  النطككككيق  عكككك ض وتحايككككء   نتككككائ    نهائيككككس و   ابككككس عككككن   ت ككككا ء 

   مط وح.
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   تمهيد
بعد ضبط اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية بكل تفاصيلها، وبعد النزول إلى الميدان  

سةةةةت مها ل ، ثم تفريغها في جداول تكرارية، نصةةةةوتطبيق أداة جمع البيانات على عينة الدراسةةةةة وام
للمرحلة األخيرة من البحث والتي يتم من خ لها عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية ومناقشة 
النتائج المتوصةةل إليها في ضةةوء اإلطار النورل والدراسةةةات السةةابمة التي تم عرضةةها في فصةةةل 

 سابق.
عتماد تم االجداول حسب أبعاد الدراسة؛ بعد وضةع النتائج في تجدر بنا اإلشةارة أن  كما 

 كما يلي:باإلضافة للجانب الكيفي في تحليل النتائج على الجانب الكمي، 
االعتماد على درجة المتوسةةةط الحسةةةابي للعبارات ثم للبعد إلسةةةتخراا درجة ممارسةةةة قيم المواطنة 

 واالنتماء بين الشباب والتي كانت كمايلي:
 [1-1.1:[ المبحوثين سلبي قول نحو العبارة. اتجاه 

 درجة ممارسة ضعيفة جدا للميمة من خ ل هذا المؤشر.           
 [1.1-3.2:[ المبحوثين سلبي ضعيف نحو العبارة. اتجاه 

 درجة ممارسة ضعيفة للميمة من خ ل هذا المؤشر.            
 [3.2-2.3:[ المبحوثين محايد نحو العبارة.  اتجاه 

 درجة ممارسة متوسطة للميمة من خ ل هذا المؤشر.              
 [2.3-3.3:[ المبحوثين إيجابي ضعيف نحو العبارة. اتجاه 

 درجة ممارسة فوق المتوسط للميمة من خ ل هذا المؤشر.           
  [3.3-05:[ المبحوثين إيجابي قول نحو العبارة. اتجاه 

 درجة ممارسة قوية للميمة من خ ل هذا المؤشر.           
وإلثبات أو نفي فرضةةةيات الدراسةةةة من خ ل التعرف على الدور األسةةةاسةةةي للنوام السةةةياسةةةي 

، ]05-3.3]، يكون بإنتماء المتوسةةةةةةةةةةةط الحسةةةةةةةةةةةابي للفئة األخيرة في تفعيل قيم المواطنة واالنتماء
ألبعةاد الةدالة على الفرضةةةةةةةةةةةةةةية مما يجعلها مبحوثين نحو امول الاليجةابي اإل تجةاهوالةدالةة على اال

، وكلما اتجهنا للفئات األقل كان تحمق الفرضةةةةةةةةية نسةةةةةةةةبي وليل تام، أل وجود الدور لكن تتحمق
 .ليل أساسي
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 عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية .1
كتشةةةافيتمثل  ا، والمدرة أوج  الخ ف بينه التحليل في المدرة على ممارنة البدائل وام

ية، مع أو فكرة إلى مكوناتها الرئيسعلى تبرير سةلو  معين، والميام بتحليل مشةكلة 
 1فهم الع قات المائمة بين تل  المكونات

 :البيانات الشخصية. 1 1
 وفقا للسن: أفراد عينة الدراسة[: يوضح خصائص 11الجدول رقم ]

 النسبة % التكرار الفئة العمرية
[11 – 32] 971 72.07 
[32 – 32] 77 95.61 

 27.90 27 فما فوق 21
 % 111 332 المجموع

 الفئة العمريةتنتمي  عينة الدراسةةةةأغلب مفردات ( أن 92) رقم يتضةةةن من خ ل الجدول 
 تمثلت في لوتلتها بنسةةبة أقمن مجتمع الدراسةةة،  %72.07حيث تمثلت في نسةةبة [ 07 – 97]

مثلت نسةةةبة الفئة  %27.90بينما [، 01–00]من عينة الدراسةةةة تنتمي للفئة العمرية  95.61%
 فما فوق. 72العمرية 

 %72.07نسةةةةةةةبة الطلبة من عينة الدراسةةةةةةةة والتي قدرت بنسةةةةةةةبة  نرجع إرتفاعويمكن أن  
أقل بكثير والتي تعادل بنسةةةةةةةةةبة تمريبية الخمل  وتلتها بنسةةةةةةةةةبة، [07–97للفئة العمرية ] المنتمية
تم توزيع أداة  ألن وذل   [،01–00] من عينة الدراسة تنتمي للفئة العمرية %95.61بةةةة والممدرة 

 ن الذل، وهو السةةجامعة محمد خيضةةر بسةةكرةالتدرا بعلى عينة تمثيلية من طلبة جمع البيانات 
 طلبة التدرا في الجامعة.يتراوح عنده 

 وذل  فما فوق مثلت أقل فئة عمرية لعينة الدراسةةة 72يعود سةةبب أن الفئة العمرية بينما 
تواجد  السةةةن يملألن في هذا  %27.90طالب بنسةةةبة  007طلبة فمط من بين  7حيث شةةةملت 

                                                 
 .31، ص. مرجع سبق ذكرهمحمد السيد علي:  -1
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الجامعة وباألخص في مراحل التدرا وهو ما عكست  نسبة هذه الفئة العمرية الطلبة الدارسين في 
 ختارة.في عينة الدراسة الم

 [: يوضح خصائص أفراد عينة الدراسة وفقا للجنس:11الجدول رقم ]
 النسبة % التكرار الجنس

 76.70 957 أنثى
 00.55 66 ذكر

 % 111 332 المجموع
 

( يتضن أن غالبية مفردات عينة الدراسة بنسبة فاقت النصف 99من خ ل الجدول رقم )
مثلت نسبة طلبة  %00.55بينما هن طالبات بجامعة محمد خيضر بسكرة،  %76.70قدرت بةةة
 الدراسة.عينة 

ونرجع إرتفاع نسةةةبة الطلبة في عينة الدراسةةةة ممارنة بالطالبات في عينة الدراسةةةة إلرتفاع 
 .بكلياتها الست ممارنة بعدد الطلبة بجامعة محمد خيضر بسكرةعدد الطالبات 
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 خصائص أفراد عينة الدراسة حسب مكان السكن:[: يوضح 13الجدول رقم ]
 % النسبــة التكرار مكان السكن
 % 06.65 67 مقر الوالية

 % 77.67 75 الدائرةمقر 
 % 76.77 72 بلديةمقر ال

 % 111 332 المجمـوع
نسةةةةةةةةةةبة طلبة الجامعة الممثلين لعينة الدراسةةةةةةةةةةة ( أن 90يتضةةةةةةةةةةن من خ ل الجدول رقم )

حيث كانت  ،ر الوالية وممر الدائرة وممر البلديةممتساوية تمريبا بين السكن في ميتوزعون بنسب 
، وبنسةةةةةةةةبة تماربها قدرت % 77.67السةةةةةةةةاكنين بممر الوالية أعلى نسةةةةةةةةبة بنسةةةةةةةةبة  نسةةةةةةةةبة الطلبة

تمل عن  بينما وبنسبة ال ،كان نسبة الططلبة من عينة الدراسة الساكنين بممر البلدية %25.13بة
الماطنين ممر مثلت نسةةبة الطلبة من عينة الدراسةةة  % 06.65السةةابمة بنسةةبة كبيرة ممدرة بةةةةةةةةةةةةةةة: 

 .الوالية
 حسب اإلنتماء [: يوضح خصائص أفراد عينة الدراسة 12الجدول رقم ]

 لجمعيات المجتمع المدني:
 % النسبــة التكرار اإلجابة
 8.13 33 نعم

 80.12 301 ال

 % 011 222 المجمـوع

أن نسةةةةةةةةةبة كبيرة من عينة الدراسةةةةةةةةةة الممثلة لطلبة ( 97)يتضةةةةةةةةةن من خ ل الجدول رقم 
طالب من عينة الدراسةةةةةةةةةةةةةةة بنسةةةةةةةةةةةةةةبة تمارب المئة  007طالب من  029الجةامعةة والبةالد عددهم 

 .ال تنتمي لجمعية من جمعيات المجتمع المدنيمن عينة الدراسة  %12.97والممدرة بة 
فمط من  %1.77: ةوالممدرة ب %92من النسبة السابمة تمارب لةة بينما وبنسبة أقل بكثير  

  المنتمية لجمعيات المجتمع المدني.عينة الدراسة هي 
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هناء حسةةةةةني محمد النابلسةةةةةي والتي تبين من خ لها اتجاهات هذه النتائج تتفق ودراسةةةةةة  
التطوعية المختلفة سةةةلبية، وأن درجة المشةةةاركة إجابة عينة الدراسةةةة نحو المشةةةاركة في الفعاليات 

                                                                                                                         1متدنية جدا لدى أفراد العينة
 [: يوضح خصائص أفراد عينة الدراسة حسب 12الجدول رقم ]

 اإلنتماء لجمعيات المجتمع المدني:الرغبة في 
 النسبــة التكرار اإلجابة
 %76.77 72 نعم
 %50.97 907 ال

 % 111 332 المجمـوع
طالب من جامعة  007طالب فمط من أصةةةةةةةةةل  72(: يتضةةةةةةةةةن أن 90من الجدول رقم ) 

لجمعية من جمعيات المجتمع المدني وهو ما يمثل نسةةةةةةبة  بسةةةةةةكرة فمط من لهم رغبة في اإلنتماء
من  %50.97بينما كانت النسبة األكبر والممدرة بةةةةةةةةةةةةةة: فمط  من أفراد عينة الدراسة،  76.77%

لجمعيةةة من جمعيةةات المجتمع أفراد العينةةة كةةانةةت إجةةابةةاتهم بةة نهم ليل لهم الرغبةةة بةةاإلنضةةةةةةةةةةةةةةمةةام 
لطلبة الغير راغبين في اإلنتماء لجمعيات المجتمع المةدني، ويمكن لنةا ان نرجع ارتفةاع نسةةةةةةةةةةةةةةبة ا

المدني بالممارنة مع الراغبين في االنتما لسةبين، قد يكون ذل  بسبب انشغاالت الطالب الجامعي 
كما يمكن أن نرجع  أيضةةةةةةةا لعدم نشةةةةةةةغاالت وواجبات، إبالدراسةةةةةةةة وما ينتج عنها وما يتبعها من 
 الخارجي.ط االجتماعي وجود إحتكاكا  كبير لطلبة الجامعة بالوس

  

                                                 
 .128مرجع سبق ذكره، ص.  :هناء حسني محمد النابلسي -1
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 [: يوضح خصائص أفراد عينة الدراسة 11الجدول رقم ]
 حسب اإلنتماء لحزب سياسي:

 النسبــة التكرار اإلجابة
 %99.09 06 نعم
 %77.71 917 ال

 % 111 332 المجمـوع
عينة الدراسةةةةةةةةة الممثلين لطلبة نسةةةةةةةةبة كبير من ( يتضةةةةةةةةن أن 96من خ ل الجدول رقم )

عدد إجمالي طالب من  06 بينما %77.71 وذل  بنسةةةةةبةلحزب سةةةةةياسةةةةةي ال ينتمون الجامعة، 
 من ينتمون لحزب سةةةةةياسةةةةةي. من عينة الدراسةةةةةةفمط  %99.09، بينما من عينة الدراسةةةةةة الطلبة

وهو ما يتوافق مع دراسةة هناء حسني محمد النابلسي حيث كان في هذه الدراسة نسبة األعضاء 
 . 1من أفراد عينة الدراسة %9.7في األحزاب السياسية بلغت 

بالسةةةياسةةةة وبالنشةةةاطات السةةةياسةةةية واإلنتماء وهو ما يبين أن الشةةةباب الجامعي غير مهتم 
، والةذل قةد يعود لعدة أسةةةةةةةةةةةةةةباب، منها عدم توفر المعلومات الكافية حول هذه األحزاب؛ لألحزاب

بالرغم من أن هذه الدراسةةةةة واكبت فترة انتخابات المجالل الشةةةةعبية البلدية وهي الفترة التي يكون 
فيها نشةاط األحزاب السةيلسية على أوج ، وبالرغم من ذل  في حوارنا مع العديد من الطلبة ليل 
 لهم معرفة حول األحزاب السةةةةةةياسةةةةةةية واألشةةةةةةخاص المترشةةةةةةحين والكثير منهم يحتج ب ن األمر ال

 وجود اهتمامات أخرى لدى الشباب الجامعي.يعني  تماما؛ كما قد يكون من بين األسباب أيضا 
( ، 13)لجدول رقم ، ا(11)والجدول رقم  (10) رقم الجدولتوضةةةةةةةةن الجداول السةةةةةةةةابمة )

خصائص عينة الطلبة الممثلين لطلبة  ((1)لجدول رقم وا (،13)لجدول رقم ا (،12)لجدول رقم ا
 %10.33: ك على نسبة قدرت بةةةةةةة [32 – 11]جامعة بسكرة والذين تراوحت فئاتهم العمرية بين 

وبنسةةةةةبة قليلة جدا انتمى أفراد عينة الدراسةةةةةة [ 38–33]وبنسةةةةةبة قليلة منهم ينتمون للفئة العمرية 
فما فوق، وهو ما يعطي صةةةفة مرحلة الشةةةباب لعينة مجتمع الدراسةةةة وما يميز  20للفئة العمرية 

                                                 
 .123ص.  نفل المرجع، :هناء حسني محمد النابلسي -1
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مةا يعطيهةا درجة معينة من الوعي االجتماعي لما يحيط  هةذه الفئةة أنهةا بمرحلةة التعليم الجةامعي
 بها، وباألخص ما اكتسبت  من قيم في مراحلها التعليمية السابمة.

 إلناث فاقت بكير نسةةبة الذكور بحوالي ث ثةكما تميزت أيضةةا عينة الدراسةةة ب ن نسةةبة ا  
كما توزعت فمط،  %33.22بينما الذكور  %35.23أضةةةعاف تمريبا، حيث كانت نسةةةبة اإلناث 

وآخرون يمطنون بممر الدائرة  % 35.52 ةةةةةةةةةةةةةةةةةبمفردات عينة الدراسةةةة بين من يمطن بممر الوالية 
ب ن تسةةةةةمت عينة الدراسةةةةةة إ، كما %76.77ومن يمطنون ممر البلدية بنسةةةةةبة  %77.67بنسةةةةةبة 

معوم طلبة جامعة بسةةةةةةةةةةةكرة ال ينتمون لجمعية من جمعيات المجتمع المدني وكان ذل  بنسةةةةةةةةةةةبة 
، مما كان ل  داللة ب ن طلبة الجامعة ليل لهم من مفردات العينة %80.12 ةةةعالية جدا قدرت ب

نشةةةةةةةةةةةةاطات اجتماعية خارا إطار الجامعة، كما ان نسةةةةةةةةةةةةبة كبيرة من المفردات ال يمتلكون حتى 
وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع نسةةةةةةةب اإلجابات الرغبة في اإلنتماء لجمعيات المجتمع المدني، 

الطلبة الممثلين لعينة الدراسةةةةةةةة عدم  حول اإلنتماء لحزب سةةةةةةةياسةةةةةةةي أم ال، حيث ما ميز مجموع
من الطلبة ال ينتمون ألل حزب من األحزاب السياسية برغم تعددها  %80 إنتمائهم بنسبة تمارب

من اجمالي الطلبة  %11.38 ةةةةةةةةةةةةةةةعدم اإلنتماء لحزب سةةياسةةي ممدرة بحيث كانت نسةةبة اإلجابة ب
  عينة الدراسة. 
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رمق 

 العبارة
 العبارات

 درجــة املامرســـة
 اجملموع

املتوسط 

 احلسايب
 الرتبة

 أ بدا اندرا أ حياان غالبا دامئا

1.  
أ عتقد أ ن القرارات اليت يتخذها النظام الس يايس يه لصاا    

 أ فراد اجملمتع.

 225 20 32 120 53 22 ك
2..2 70 

% 2..2 13.6. 80.85 22.82 12.36 100 

2.  
ذا صااادف ص صااعوىلت سااو  ساا تول  صااا  الب يااة أ سااع  ا  

 برئيسها. لالتصال
 225 2. 83 .5 82 23 ك

2.36 70 % 11.21 10.05 1..8. 22.10 52.2. 100 

 تساول مجيع املواطنني أ  ام ادلفع الرضيي.ي   .5
 225 2. 21 86 36 52 ك

2.02 70 % 15.83 23.11 22.65 ..82 51.5. 100 

8.  
 ؤدي الش باب اخلد ة الوطنية خد ة للوطن.ي

 

 225 25 62 50 82 62 ك
5.23 70 % 26..1 10.05 1..28 26..1 12.51 100 

3.  
 أ عتقد أ ن ادلميقراطية تسود اجملمتع.

 

 225 .6 56 .3 82 .1 ك
2.3. 70 % 0.32 1...8 26.86 16.18 52..8 122 

6.  
 225 2. 26 .5 55 33 ك  الانتخابية املواعيد  يف  ىلالنتخاب أ شارك

2.00 70 % 28.66 18.02 16.3. 11.66 52.2. 122 

 أ تواصل  ع ممثلينا سو  س تول الوالية يف الربملان  ..
 225 1.1 16 11 2 5 ك

1.23 07 
% 1.53 2..2 8..5 ..1. 03.63 122 

0.  
 225 23 25 80 .8 122 ك السارية أ  ر واجب.أ عتقد أ ن ا حرتام القوانني 

8.25 70 
% 35.01 21.20 21.32 1.53 2.28 122 

 ل وةل كواجب اجامتعي. لعا ةا أ سامه يف حامية ال  الك  ..
 225 12 12 28 61 116 ك

8.16 70 
% 32.22 2..56 12..6 8.80 3.50 122 

 أ ىلدر للمشاركة يف النشاطات التضا نية.  .12
 225 53 .5 6. 52 85 ك

5.23 70 
% 1..20 18.53 58.20 16.3. 13..2 122 

 49.2 الدرجة الكلية ملمارسة قيمة الـمــواطنة
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أعتقد أن القرارات التي يتخذها النظام السياسي هي لصالح كل أفراد : (10العبارة رقم )
  .المجتمع

إتجاهات طلبة جامعة بسكرة الممثلين لعينة الدراسة  أن( 01) رقميتضح من خالل الجدول 
، هي تمع"ل أفراد المجـأعتقد أن القرارات التي يتخذها النظام السياسي هي لصالح كنحو العبارة: "

، لهذه العبارة 07.1: در بــمحايد وهو ما دل عليه المتوسط الحسابي المحسوب والذي قبإتجاه 
البديل 'أحيانا' من البدائل الخمسة حيث تمركزت أعلى إجابات عينة طلبة جامعة بسكرة عند 

قدرت طالب من جامعة بسكرة بنسبة  002تكرار عند هذا البديل من أصل  011المطروحة بـ: 
تقريبا وبنسبة تصل عينة الطالب فقط من  01من الطلبة عينة الدراسة، بينما   %81782بـ: 
كانت من الطلبة  % 00780 بـ:نسبتهم قدرت  حيث -أحيانا- نصف نسبة اإلجابة السابقةل

ما تكون القرارات المتخذة من طرف النظام السياسي هي لصالح أفراد المجتمع،  'نادرا'إجاباتهم بأنه 
ة ه القرارات لصالح أفراد المجتمع بنسبما تكون هذ 'غالبا'طالب من عينة الدراسة أنه  20كما يرى 
كانت إجابات الطلبة بأن   %00701 ـ:بة ال تقل عنها بكثير قدرت بوبنس،  %00711قدرت بـ: 

أفراد  لصالح كل هذه القرارات التي يتخذها النظام السياسي ال تكون 'أبدا' وفي معظم األحيان
أن القرارات بنسبة لإلجابة حول هذه العبارة كانت للبديل 'دائما' بنسبة تكاد تكون معدومة المجتمع، 

  7%1711ح أفراد المجتمع بنسبة قدرت بـ: التي يتخذها النظام السياسي تكون 'دائما' لصال
مؤشر  1"مجموعة القرارات التي يتخذها فاعلون معروفون بهدف تحقيق غرض عام"تمثل 

، حيث يقصد بالفاعلين المعروفين المؤسسات في الجانب التشريعيالسياسات العامة دال على 
مته بالنظام السياسي الذي تكون مه اارتباطا مباشر والمرتبط  تخاذ القراراتإالتي تكون مهمتها 

عبر عن وألن السياسة العامة ت تخاذ القرارات، كالسلطة التشريعيةوا  األساسية هي سن التشريعات 
قرار أو مجموعة من القرارات فلها خصائص معينه من أهمها: أنها قرار يتخذه النظام السياسي 

ر أسلوبا معينا لتحقيق األهداف من خالل الصالحيات الموكلة لكل مؤسساته، أي أنها تختا
على أن تتميز هذه القرارات أو السياسة العامة بأن المنشودة من بين األساليب البديلة المتاحة، 

                                                 
 .70، ص0110، بغداد، مركز الدراسات الدولية7 السياسة العامة في تركيا :ورواء زكيوصال الزاوي  -1
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 17تكون عامة وشاملة ومطبقة بنفس األسلوب على كافة أفراد المجتمع الذين تخدمهم هذه السياسة
والدالة على درجو ممارسة على إجابات مجموعة من طلبة جامعة بسكرة عينة الدراسة  وبناءا

ات أحيانا فقط ما تكون قرار أنه  أغلبهممتوسطة لقيمة المواطنة من خالل هذا المؤشر، حيث يرى 
النظام السياسي لصالح كل افراد المجتمع بإتجاه محايد نوح هذا المؤشر الدال على وجود قيمة 

ة بين مفردات الدراسة، ألنه كلما شعر الفرد بأن القرارات المتخذة هي لصالح الجميع على المواطن
م آلية عمل النظاحد السواء، كان ذلك عامال على تفعيل قيم المواطنة لدى األفراد، وذلك ألنه 

تمثل س ألنها ،طبيعة قرارات النظامالمختلفة هي التي تشكل سياسة  هالسياسي من خالل مؤسسات
، يمخرج من مخرجات النظام السياسبإعتبارها ، هداء وفاعليه النظام السياسي ونشاطات مؤسساتأ
كلما كان هناك توازن وتفاعل بين مؤسسات النظام السياسي كلما كان القرار السياسي أكثر قدرة ف

عوامل ، وبذلك كان عامال من 2على النجاح وأكثر قابليه للتطبيق وأكثر تقبل من عموم المجتمع
 تفعيل قيمة المواطنة بينهم7

وبقراءة أخرى إلجابات عينة الدراسة من طلبة جامعة بسكرة يمكن ان نستنتج من خالل 
متوسطة تميل إلى الضعف أكثر من القوة، وهو أن درجة ممارسة قيمة المواطنة تكون هذه العبارة 

طالب من أصل  1.بمجموع  ما دلت عليه مجموع إجابات طلبة الجامعة بين 'نادرا' و'أحيانا'
فالمواطنة هي السبيل لممارسة سيادة القانون والمساواة  ،% 28711عينة الدراسة بنسبة قدرت بــــ: 

 37أمامه لممارسة حد أدنى من الحقوق
 
 
 
 
  

                                                 
 7817 ، ص0111، الكويت، ذات السالسل، دراسة السياسة العامة خيري عبد القوي: -1

 701.7 ، ص0111، القاهرة، مكتبة الفالح، علم االجتماع السياسي فايز توهيل:محمد  -2

 .172 -171 ص. ص، 2006، القاهرة، عام الكتب، الديمقراطية بين الحقيقة والوهملطيفة ابراهيم خضر:  -3
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إذا صادفتني صعوبات على مستوى مصالح البلدية أسعى لإلتصال  :(10العبارة رقم )
 برئيسها7

لى الثانية، حيث أدجاءت إجابات طلبة جامعة بسكرة عينة الدراسة متقاربة نحو العبارة 
و إذا صادفتهم مشكالت أرئيس البلدية بال يلجئون لإلتصال  مبأنه %20701طالب بنسبة  0.

منهم كانت إجاباتهم بأنهم نادرا ما يقومون بذلك،  %01701وصعوبات على مستوى مصالحها، 
 %00700بأنهم غالبا ما يقومون بذلك، وبأقل نسبة قدرت بـ: كانت إجاباتهم  %01712بينما 

ود يسعون دائما لإلتصال برئيس البلدية في حال وجمن الطلبة عينة الدراسة كانت إجاباتهم بأنهم 
  صعوبات على مستوى المصالح7

سة لممار  اإلقليمية لالمركزية في الدولة، ومكانتعتبر البلدية هي الجماعة والقاعدة 
وقصد " :أن في تسيير شؤون البلديةباب مشاركة المواطنين  ( من00في المادة )جاء إذ ، 1الوطنية
أهداف الديمقراطية المحلية في إطار التسيير الجواري، يسهر المجلس الشعبي البلدي على  تحقيق
التي تهدف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في مالئم للمبادرات المحلية إطار وضع 

( في إشارة لصالحيات 10، كما جاء في المادة )2"وتحسين ظروف معيشتهمتسوية مشاكلهم 
رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثال للدولة ما يلي: "يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي 

بيق يكلف على الخصوص بالسهر على إحترام وتط فهووبهذه الصفة الدولة على مستوى البلدية، 
الميدانية من خالل إجابات  وبالرغم من ذلك أوضحت النتائج 3التشريع والتنظيم المعمول بهما"

وهو ما دل على وجود  (،10)وجود إتجاه سلبي ضعيف نحو العبارة رقم  طلبة جامعة بسكرة
بين الطلبة، وذلك وهو ما دل عليه المتوسط  يم المواطنة من خالل هذه العبارةلق ممارسة ضعيفة

  07017المقدر  الحسابي
المضــــــــــــــمونة  نســــــــــــــق من الحقوقمن بين التعريفـات التي أطلقت على المواطنة أنها: "ف
ون المســـير لشـــؤ  قانونية بين أفراد المجتمع والنظام الســـياســـيأي أن للمواطنة عالقة  47دســـتوريا"

                                                 
، http://www.elmouwatin.dz، من موقع  نظةةةوممام ةةةومماا  ةةة  ةةةل بوابةةةلمااطوا  الجمهوريةةةل الجراة يةةةل الةةة يمش ايةةةةل ال ةةةةةةة  ةةةةل   -1

12/02/2012 ،H 11:58. 
2- Mouloud ( D.): Code de la commune, Algérie, Belkeise édition, 2011, p. 06. 
3 - Ibid: p 29. 

 .161 7، صمرجع سبق ذكره: لطيفة ابراهيم خضر -4

http://www.elmouwatin.dz/
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ينبغي  والثقافية التي الســـياســـية واالقتصـــادية واالجتماعيةتقوم على مجموعة من الحقوق الدولة، 
ى وبالمقابل كان لزاما عل لكن ،للدولة أن تضـــــــمنها للمواطنين جميعا بنفس الدرجة من المســـــــاواة

 تزامأســــــــاس هذا اإلل المواطنة  اإللتزام بالواجبات تجاه الوطن، إذ تمثل قيمأيضــــــــا أفراد المجتمع 
المواطنـــة ال تكون بمجرد إدراج  ن أفراد المجتمع، وذلـــك ألندرجـــة ممـــارســــــــــــــتهـــا بيكلمـــا زادت 

النظام الســــــياســــــي أو الدولة تتبنى  مصــــــطلح 'المواطن' في الدســــــتور فيكون بذلك داللة على أن
فتحمل أفراد المجتمع لواجباتهم والقيام  ،1بكل أبعادها ومضــامينها ومتطلباتها المواطنةقيم فلســفة 

  يتجزء لممارسة قيم المواطنة7 جزء أساسي ال بها والدفاع عن حقوقهم يعتبر
 يتساوى جميع المواطنين أمام الدفع الضريي7: (12العبارة رقم )  

لمواطنة ا جاءت هذه العبارة في الترتيب الثالث من بين العبارات الدالة على ممارسة قيمة
من عينة الدراسة  طالب 1.حيث حيث أفاد ، 0711في المجال المدني بمتوسط حسابي قدر بـ: 

 'أبدا'البديل  %20721 حيث إختاربعدم وجود مساواة بين جميع المواطنين أمام الدفع الضريبي 
ما يتســـــاوى جميع ' الباغ'بأنه  %00700وبنســـــبة وجاء في المرتبة الثانية من البدائل الخمســـــة، 

'أحيانا' منهم بأنه  %01712 وبنســــــــبةوجاء في المرتبة الثالثة المواطنين أمام الدفع الضـــــــريبي، 
كانت اإلجابات بأنه تســاوي  %02780وبنســبة  ما يتســاوى المواطنين أمام الدفع الضــريبي،فقط 

ــــــــــــــــــ:  ،المواطنين أمام الدفع الضـــــريبي يكون دائما كانت  %11780وبأقل نســـــبة  والتي قدرت بـ
 يبي7أمام الدفع الضر بأنه 'نادرا' ما يتساوى المواطنون  إجابات طلبة جامعة بسكرة عينة الدراسة

 في ومهما أســـاســـيا دورا تلعب إذ للدولة المالية الســـياســـة أدوات إحدى الضـــرائب تعتبر
 ويمتد اإلختالالت، ومعالجة االقتصــــادي، اإلصــــالح تحقيق بهدف الدول التي تضــــعها البرامج
 وضبط االقتصـادي، اإلسـتقرار وتحقيق اإلسـتهالك، وضـبط تخصـيص الموارد في للتأثير دورها

  2.الميزانية عجز في تؤثر كما وتوجيه اإلستثمار، اإلدخار، وتشجيع اإلستهالك

                                                 
 ص ،2002 ة،ـالطليعــــدار  ان،ـنـــــــلب، 10ـ ـــــط، مواطن    ا ةعربي ال     ال    دو  ف    ي يص    ير ال     رد مت      ةوالسياس     تربي    ةي الف     ناصــــيف نصــــار: -1

 .66-61 ص7
أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في العلوم ، (1002-2991)النظام الض ريبي الجاارر  وتحديا  اصص  ا اصصتص اد  في ال تر بوزيدة حميد:  -2

 .22، ص .2006-2002جامعة الجزائر،  ،الجزائراالقتصادية وعلوم التسيير، االقتصادية، كلية العلوم 
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هي  أن ممارســــة قيمة المواطنة من خالل هذا المؤشــــر يتصــــح من خالل إجابات عينة الدراســــة
 0711ممارســة بدرجة متوســطة، وهو ما دل عليه المتوســط الحســابي لهذه العبارة والمقدر بـــــــــــــــ: 

م ما للدفع فبالرغ جابات الطلبة من خالل هذه العبارة7إلوالذي نستنتج من خالله اإلتجاه المحايد 
 الهيكل لتغيير الضـــــــــــريبي من أهمية في البناء االجتماعي وعلى الخصـــــــــــوص في اســـــــــــتخدامه

إال أن ، 1المختلفة األنشـــطة االقتصـــادية بين البشـــرية الموارد توزيع بإعادة المجتمع في فيالوظي
قد يكون  لســببين أســـاســـين، غياب المســاواة بين جميع أفراد المجتمع دفع هذه الضـــريبة قد نرجعه

نمالضريبي لكافة أفراد المجتم األول ليس في التشـريعات والقوانين المنظمة لكيفية الدفع في  اع وا 
بب قد يكون الســــــــــ من جهة ثانيةمن جهة،  طريقة تطبيق هذه التشــــــــــريعات على مختلف األفراد

حيان الدفع الضــــريبي والذي يقابل في كثير األ كيفية تفاعل مختلف أفراد المجتمع معأيضــــا في 
ك في الدفع الضــــريبي إال أن ذلالمســــاوات بين األفراد  في التهرب منه، ومهما كان ســــبب غياب

 وذلك ألن ،وباألخص في تأثيره على ممارسة قيم المواطنة بالسلب على كافة أفراد المجتمعيعود 
 بتطور تتطور التي االقتصـــادية، الســـياســـة أدوات إحدى تمثل إحدى تعتبر الضـــريبية الســـياســـة
 تطوير أدوات إحدى تعد أنها كما للدولة،و  للمجتمع واالجتماعية والسـياسية االقتصـادية الظروف

بوزيدة حميد في دراســـــــته للنظام الضـــــــريبي الجزائري إذ كان من بين توصـــــــيات  ،2الظروف هذه
 أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في (،2002-1662) اإلصـالح اإلقتصادي في الفترة وتحديات

 اإلعالم بزيادة للمكلفين الضـــــــــريبي الوعي رفع على العملال بد من العلوم االقتصـــــــــادية، أنه 
 في والرشـــادة الضـــريبية العدالة مبدأ تجســـيد وتفعيل ،...)األيام الدراســـية الدوريات، المنشـــورات،)

 المحلية، واإلختصـــاصـــات المهام توســـيع على العملن من توصـــياته أيضـــا اكما ك العام اإلنفاق
 والرقابة التحكم في المحلية الجماعات شــــراكا  للمواطنين، و  المقدمة الخدمات تحســــين ومتطلبات

 3.نفقاتها على
  

                                                 
 .27ص. نفس الم جع،  بوزيدة حميد -1
 .21ص. نفس الم جع   -2
 .212-211  ص ص. نفس الم جع -3
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 خدمة للوطن7يؤدي الشباب الخدمة الوطنية  :(18العبارة رقم )  
جاءت هذه العبارة في المرتبة األولى في ترتيب العبارات الدالة على درجة ممارســـة قيمة 

، حيث تساوت إجابات طلبة جامعة محمد خيضر عينة 2700المواطنة بمتوسط حسابي قدر بـ: 
 البديلين 'نادرا' و'أحيانا' ألداء الخدمة الوطنية للشـــباب خدمة للوطن فقط ختيارإهذه الدراســـة في 

ـــــــــ: بنسبة 'غالبا' ما يكون أداء الخدمة الوطنية ، في حين جاءت إجابتهم بأنه %01710 قدرت بـ
ـــــــــــــــ: ألجل  من إجابات عينة الدراســـبة، تلتها  %01712الوطن في المرتبة الثانية بنســـبة قدرت بـ

ــــ: وبنسبة تساويها تقر  منهم يرون أنه أحيانا فقط ما يكون ذلك ألجل خدمة  %0.718يبا مقدرة بـ
أفاد الطلبة بأنه توجه الشباب للخدمة  %01720وبنسبة ال تقل عنها بكثير قدرت بـ: فقط الوطن 

  الوطنية ال يكون أبدا ألجل خدمة الوطن7
المالحظ من خالل عرض نتائج إجابات الطلبة حول هذا المؤشـــــــر الدال لقيمة المواطنة 
أنها جاءت موزعة بنســــــــــــب متقاربة بين البدائل الخمســــــــــــة المطروحة، مما دل على وجود إتجاه 

 27007محايد لطلبة نحو هذه العبارة وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي المقدر بـ: 
طلبة ممارســــــة متوســــــطة لقيمة المواطنة بين  هذا المؤشــــــر درجة نســــــتنتج من خاللإذ  
والتي تتجه للجانب اإليجابي أكثر منها للجانب الســلبي لهذه العبارة وذلك بنســبة مئوية  ،الجامعة

ـــــــ: سللبديلين دائما وغالبا معا، مقابل ن %807.8قدرت بــــــــ:  لمجموع نسب  %2.700بة تقدر بـ
 7عتبرناهما يميالن للجانب السلبي من هذه العبارةالبديلين 'نادرا' و'أبدا' إذا إ 

 أعتقد أن الديمقراطية تسود المجتمع7 :(10العبارة رقم )  
ترتبت هذه العيارة في الترتيب الرابع من بين العبارات الدالة على ممارســـة قيمة المواطنة 

: رت بـبنسبة قد 'أبدا'عند البديل حيث تمركزت معظم اإلجابات حول العبارة طلبة الجامعة،  ىلد
ــــــــــ: غير بعيدة عنها بكثير قدرت بمن اإلجابات، تلتها نسبة  21% من الطلبة يرون  %01781ـ
غالبا ما تسود منهم بأنه  %0.718المجتمع، بينما أجاب  'أحيانا' فقط ما تسـود الديمقراطيةبأنه 

، وفي المرتبة تكون ســـــــائدةنادرا ما منهم بأنه  %01708يرى بنســـــــبة متقاربة جدا الديمقراطية، و 
   منهم يرون أن الديمقراطية سائدة دائما7 %11700األخيرة وبأقل نسبة مقدرة بـ: 



عرض وحتليل بيانات الدراسة امليدانية ومناقشة النتائج                                          الفصل السادس
 

 261 

 ةنضـــــــعيف نحو قيم المواط ســـــــلبيوجود اتجاه ن نســـــــتنتج من خالل هذه العبارة أيمكن 
ــــــــــ، وهو ما دل عليه كمؤشر من مؤشرات البعد األول والدال  .070: المتوسط الحسابي المقدر بـ

لقيمة المواطنة لدى طلبة الجامعة عينة الدراســــــــة من خالل هذا  ضــــــــعيفةعلى ممارســــــــة بدرجة 
أن نجد ممارســـة للديمقراطية بغياب قيم المواطنة وذلك ألن المواطنة تعتبر  نإذ ال يمك ،المؤشـــر

ي لتالوباهي: "الســــبيل لممارســــة ســــيادة القانون والمســــاواة أمامه لممارســــة حد أدنى من الحقوق" 
فال  ،بـــالـــديمقراطيـــة المواطنـــة هي القـــاعـــدة التي ينطلق منهـــا أفراد المجتمع للمطـــالبـــة تكون قيم

مواطنة حقيقية دون ديمقراطية التي هي بمثابة مرتكز للمواطنة، حيث المســــــاواة والحرية والعدالة 
 17دون تمييز مع ضمان حق المشاركة السياسية للجميع دون إقصاء

كمؤشـــــرات لقياس درجة ممارســـــة قيمة على عرض وتحليل العبارات الخمس األولى  ءبنا
المواطنـة في المجـال المـدني، يمكن لنـا أن نســــــــــــــتنتج من خالل هـذا البعد أن قيمة المواطنة من 
خالل هذا البعد موجودة عند طلبة طلبة الجامعة عينة الدراســـــــة لكن بدرجة ممارســـــــة متوســـــــطة 

وهو ما دل عليه متوســـط الوســـط الحســـابي للعبارات الخمســـة الســـابقة بينهم تميل إلى الضـــعف، 
ـــــــــــــ:  والدال على وجود إتجاه محايد نحو درجة ممارسة قيمة المواطنة من خالل  07.1والمقدر بـ

 هذا البعد7
  

                                                 
 .172-171ص. ، ص مرجع سبق ذكره: لطيفة ابراهيم خضر -1
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 : المجا  السياسيثاني. البعد ال2 1 1 2 1
 أشارك باإلنتخاب في كل المواعيد اإلنتخابية7 :(11العبارة رقم )

رجة دجاءت هذه العبارة في المرتبة الرابعة ما قبل األخيرة في ترتيب العبارات الدالة على 
تريتبا بين  0788بمتوسط حسابي قدر بـ:  ممارسة قيمة المواطنة لدى طلبة الجامعة عينة الدراسة

 عبارات البعد الثاني7
المواعيد في كل  'أبدا'ال يشاركون بأنهم  %20701عدد منهم بنسبة  أجاب أكبرحيث 

نسبة طالبا جامعيا من عينة الدراسة ما يمثلون  00يرى في المرتبة الثانية اإلنتخابية، بينما 
جاءت  %01701، وبنسبة قدرت بـ: يشاركون في كل المواعيد اإلنتخابية 'دائما'بأنهم  08711%

تخابية، 'أحيانا' فقط ما يشاركون في المواعيد اإلن أنهمبأفاد الطلبة عينة الدراسة في المرتبة الثالثة 
ما يشاركون في كل 'غالبا'  ممن الطلبة عينة الدراسة يرون بأنه %08711: وبنسبة مقدرة بـ

' ما نادرا'بأنهم كانت إجابات الطلبة  %00711قدرت بـ:  ، بينما وبأقل نسبةالمواعيد اإلنتخابية
 يشاركون في كل المواعيد اإلنتخابية7

اه وجود إتجنستنتج من خالل هذه النتائج حول هذا المؤشر من مؤشرات قيمة المواطنة 
وجود إتجاه محايد للطلبة نحو هذه العبارة وهو ما دل لطلبة الجامعة عينة هذه الدراسة  محايد

وهو ما يجعلنا نستنتج ومن خالل هذا المؤشر وجود  0711عليه المتوسط الحسابي لها المقدر بـ: 
المواطنة بين الطلبة عينة الدراسة، غير أن ممارسة هذه القيمة هي بدرجة متوسطة فقط، قيمة 

لسلبيين للعبارة ابين البديلين  النسبة المئويةبينه تتميل إلى السلب أكثر منها إلى اإليجاب وهو ما 
ا' و'غالبا' 'دائمالمئوية للبدائل اإليجابية للعبارة  مقارنة بالنسبة %82710بـ:  ةو'أبدا' والمقدر  'نادرا'

  7%21781 والمقدرة
هذه اإلجابات تدل على إختالف الرؤى بين الشباب حول ما إذا كانت هذه المشاركة قد 
تساهم في تحسين األوضاع، أو في أنها واجب وطني وهو ما يتوافق ما جاء في نتائج دراسة 

جابة طلبة الجامعة عينة الدراسة حول السؤال التالي: 'هل تعتقد هناء حسني محمد النابلسي، في إ
 %80منهم بأنها واجب وطني بينما  %00أن التصويت باالنتخابات واجب وطني' حيث أجاب 

، وهو ما لم يتوافق مع دراسة شعيب التي كانت إحدى نتائجها وطني يعتقدون أنها ال تعتبر واجب
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السياسية من خالل االنتخابات واجب وطني هي نسبة متدنية أن نسبة الذين يعدون المشاركة 
وجاء في مقالة لــ'طيفور فاروق' بعنوان لماذا يقاطع الجزائريون االنتخابات؟ ثقافة  71%1بلغت 

بداية و مجتمع أم أزمة نظام سياسي، أن الذي يعايش المجتمع الجزائري في عهد التسعينيات 
لق على كل العمليات االنتخابية المزورة، وأصبح ال يثق، يعاأللفيات يرى كيف صار الجزائري 

بل ويقاطع االنتخابات، وصارت واقعيا االنتخابات في الجزائر، انتخابات قلة ال تنتج إال قلة، وقد 
مت برامج للتحسيس بواجب ، ونظ0110اعترفت بذلك وزارة الداخلية الجزائرية نفسها سنة 

كما يضيف طيفور فاروق أيضا أن مرض المقاطعة إذا انتشر وتوسع، زاد في الهوة  2المشاركة،
والثقة وستكون حتما النتيجة هي التدهور والتراجع إلى الخلف في زمن تعرف الكثافة السكانية 
الجزائرية تزايدا مستمرا وتزيد معها األمية السياسية واالنتخابية وفي ظل انحسار عمل المجتمع 

 37األحزاب في التعبئة الشعبية الجماهريةالمدني و 
 ة في االنتخابات إلى عدة أسبابسبب تدني المشاركطاهر محمد بوشلوش رجع يكما 

عل المجتمع، األمر الذي جنذكر منها، الظروف السياسية واألمنية التي واالجتماعية التي مر بها 
 ة، ومع تزايد إحتياجاتالوضع السياسي في المجتمع يعاني من بعض االضطرابات البنائي

في كل ما ينحدر  المواطنين من عمل وسكن ونقل وخدمات صحية تزايدت درجة الريبة والشك
من هرم السلطة، ومن ثمة بدأت الثقة تهتز بين المواطنين والمؤسسات الرسمية7 ويضيف أيضا 

اب، فالكبار بالتهميش السياسي للشبوشلوش أن من أسباب تدني مشاركة الشباب في االنتخابات، 
هم صناع القرار سواء شارك الشباب أم لم يشاركو، وكذلك نقص مصداقية المرشحين أنفسهم، 

مون سوى يختفونتماما وال يهت فهم يقدمون وعودا شتى للناخبين قبل االنتخابات وبمجرد نجاحهم
 47بتحقيق مصالحهم الخاصة

  

                                                 
 .117.  م جع س ق ذك ه، صهناء حسني محم  النابلسي -1
 .06، ص. م جع س ق ذك هيةفور فاروق أبو س اج الذهب   -2
 .06  ص. نفس الم جع -3
 .212-212ياه  محم  بوشلوش  م جع س ق ذك ه، ص ص.  -4
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 الوالية في البرلمان7أتواصل مع ممثلينا على مستوى  :(.1العبارة رقم )
بين العبارات الدالة على ممارسة قيمة المواطنة من جاءت هذه العبارة في المرتبة األخيرة 

بين عبارات البعد  0700: راسة، بأضعف بمتوسط حسابي قدر بـطلبة الجامعة عينة الد لدى
 الثاني7

 'أبدا'ال يتواصلون  أنهمطالب  002طالبا من عينة الدراسة من أصل  010حيث إتفق 
، تلتها مباشرة %10710مع ممثليهم على مستوى الوالية في البرلمان بأعلى نسبة مئوية مقدرة بـ: 

 التواصلمنهم من إختارو البديل 'نادرا' ما يتم  %.70. :ــــوبنسبة ضئيلة قدرت بفي المرتبة الثانية 
منهم  %8712 :ـــوبنسبة أقل من السابقة مقدرة بـة تلتها في المرتبة الثالثمع الممثلين في البرلمان، 

يدة كثيرا عن وبنسبة غير بعالتواصل مع ممثليهم في البرلمان، اختارو البديل 'أحيانا' فقط ما يتم 
 ل نسبةوبأقيتواصلون مع ممثليهم في البرلمان، من الطلبة بأنهم 'دائما' ما  %0720السابقة أفاد 

أفاد الطلبة عينة الدراسة بأنهم غالبا ما يتواصلون مع  %1711ـ: مقدرة بوال بين النسب السابقة
  ممثليهم في البرلمان7

يتبن لنا من خالل هذه النسب وجود إتجاه سلبي قوي نحو العبارة وهو ما يؤكده المتوسط 
 07007الحسابي لهذه العبارة والمقدر بـ: 

هذا المتوسط الحسابي الذي يمكن لنا أن نستنتج منه وجود ممارسة ضعيفة جدا لقيمة  
تمثل الظاهرة البرلمانية سمة من سمات عملية التنظيم مواطنة باإلعتماد على هذا المؤشر، إذ ال

العصري والمتطور للدولة الوطنية، وهي ركن أساسي وحيوي من أركانها ومقومة الحكم الراشيد 
ة المجتمعات واألمم بصورة عامة، وتجسيد الديمقراطية وبلورة لإلرادة العامة والتعبير عنها في قياد

حول مجموع يتمحور مدلول العالقات العامة البرلمانية إذ  1بصورة خاصة في العالم المعاصر
المناهج واألساليب واآلليات المستعملة من طرف المؤسسة البرلمانية والبرلمنيين لخلق أجواء 

عوامل الثقة والمصداقية والرضا العام لدى الشعب وسائر المواطنين للتفاهم والتفهم والتعاون و 
والمساندة في عمليات أداء الوظيفة البرلمانية وسائر وظائف الدولة لصالح الشعب والوطن 

                                                 
ة، العدد القضــــايا والوثائق البرلماني متخصـــصـــة فيالفكر البرلماني، مجلة ، أخ صيا  رس   الة الع د  البرلمانية والحكم الرا    دعثمان عوايدي:  -1

 .66. ص، 0100، الجزائر، مجلس األمة، أكتوبر 21
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، فبالرغم من أنه في عصرنا الحاضر أصبحت أشغال البرلمان تتابع على والمواطن بكفاية ورشادة
، فالمنتخبون المطلعون جيدا 1كل من الرأي العام ووسائل اإلعالم أكثر من السابق حد سواء من

هم بمثابة عامل ال يقل أهمية في الحكم الراشد الحسن من البرلمان جيدا، فبالرغم ما تقدمه لنا 
أعضاء  نوسائل اإلعالم من معلومات إال أنه ال يوجد بديل للصلة المنتظمة المباشرة واإلتصال بي
ليكون  ،2البرلمان ومن يمثلون من المواطنين وذلك ألن تبادل المعلومات الدائم بين الشعب وممثليه

إنشغاالت ومتطلبات ممثليهم في أعلى ذلك مجال خصب ليتمكن كل البرلمانيون من إيصال 
تلف ختفعيل قيم المواطنة بين ممستويات النظام السياسي لتكون لتحقق بذلك عامال من عوامل 

 يفوبالرغم من ذلك كانت نسبة كبيرة من طلبة الجامعة ال تتواصل مع ممثليها أفراد المجتمع، 
تعي حقوقها  ، وهي التيالبرلمان بالرغم من أن هذه الفئة تعتبر هي المثقفة في الوسط االجتماعي

يبيبن لر سلبي على ممارسة قيمة المواطنة، والذي يمكن أن نعيده وتدافع عنها وهو ما يكون له أث
أساسيين؛ فقد يكون عدم التواصل نتيجة لعدم معرفة أهمية ذلك من طرف طلبة الجامعة كفئة من 

؛ يبكل ما يخص الجانب السياسباب الجزائري، أو قد يكون لعدم المباالت بين طلبة الجامعة شال
لته 'قراءة في األداء السياسي للبرلمان التعددي الجزائري'؛ أن هذه إذ يرى رابح لعروسي في مقا

التجربة حققت نوع من اإلتصال السياسي بين المواطن والحاكم وذلك من خالل النواب وأعضاء 
البرلمان، حيث تم نقل اإلنشغاالت والتكفل بها من خالل مختلف الزيارات الميدانية لنواب الشعب 

ح ذلك ، واتض-وهو ما ال نشهده في كل الواليات-ات الموزعة عبر الوالياتوال سيما عبر المداوم
نشغاالت الوالية  في الكثير من األحيان من خالل تدخل النواب أثناء الجلسات وتبني مشاكل وا 
التي يمثلها كل نائب، ويعكس في الغالب أن هذا االتصال وطد من حلقة التواصل وهو ما حقق 

الخطاب إلى المؤسسة التشريعية سيما من خالل طرح األسئلة الشفوية،  النقلة النوعية في نقل
لى إوالذي أرجعه رابح لعروسي أساسا وبالرغم من كل ذلك بقي أداء البرلمان الجزائري محدودا 

ي الوحيد هو الدخول فغياب ثقافة ديمقراطية لدى النواب بالدرجة األولى، الذين أصبح همهم 

                                                 
 .260ص.  الم جع، ال  لماني، نفسالفك  ، اافكرماا راطونيماا اايماا راطونمافكرةمااعالقوتمااعوملمجلس األمل   -1
 .272-272  ص ص. فس الم جعن -2
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بعض التدشينات بدال من المشاركة في الحوارات التي تهم أو حضور عمليات استثمار شخصية، 
 1مصلحة البالد، وهو ما نلمسه في ارتفاع نسبة الغياب في قاعات الجلسات العامة للبرلمان

 أعتقد أن إحترام القوانين السارية أمر واجب7 :(11العبارة رقم )
جاء ترتيب هذه العبارة في المرتبة األولى من بين العبارات الدالة على ممارسة قيمة 
المواطنة لدى طلبة الجامعة عينة الدراسة وذلك ألن أعلى قيمة للمتوسط الحسابي كان لهذه العبارة 

 بين عبارات البعد الثاني7 2.22بـ:  والذي قدر
حيث تمركزت إجابات الطلبة المبحوثين عند البديل 'دائما' بأعلى نسبة إجابة تمثلت في 

لسارية أمر واجب دائما بنسبة لقوانين الطالب من عينة الدراسة يعتقدون بأن إحترامهم  120
من عينة الدراسة، وفي المرتبة الثانية كان إختيار الطلبة عينة الدراسة للبديل 'أحيانا'  22.11%

في من عينة الدراسة، و  %81قط ما يعتقدون أن إحترام القوانين السارية أمر واجب، بنسبة ف
كانت اجاباتهم بأنهم 'غالبا' ما  %.8 بنسبة قريبة جدا من السابقة قدرت بـ:المرتبة الثالثة و 
حترام القوانين إ'أبدا' ال يرون أن  الدراسة بأنهم عتقاد الطلبة عينةإلوأقل نسبة كانت يعتقدون بذلك، 

من الطلبة  %0720، وبنسبة قريبة جدا منها يرى %0708ـ: السارية أمر واجب بنسبة قدرت ب
جود هذه و  نرجععينة الدراسة بأنهم 'نادرا' ما يكون إحترام القوانين السارية أمر واجب، ويمكن أن 

كمجموع إلجابات الطلبة  %2701: والمقدرة بـ النسبة الضئيلة ذات التوجه السلبي نحو هذه العبارة
بين 'نادرا' و'أبدا' لوجود بعض التطبيقات السلبية للقوانين في الممارسات االجتماعية اليومية التي 

 7كغير من أفراد المجتمع يتعرض لها الطالب الجامعي
الذي نقدره هذه العبارة و  إال أن والمالحظ التوجه اإليجابي الكبير للطلبة عينة الدراسة إتجاه

من بين البدائل الخمس، وهو ما يعطي  'دائما' و'غالبا'لمجموع اإلجابات بين  %0722.بنسبة 
 87027داللة بوجود إتجاه إيجابي قوي نحو العبارة وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي لها والمقدر بـ: 

ك ة من خالل هذه العبارة؛ وذلمة المواطنومنه يمكن لنا أن نستنتج درجة ممارسة قوية لقي 
لمبني "بالقانون السياسي افكرة المواطنة في الجزائر كغيرها من الدول العربية األخرى رتباط إل

                                                 
، الجزائر، مركز .011، جويلية 18، دراسات استراتيجية، العدد في األداء السياسي للبرلمان التعدد  الجاارر  صراءا  لعروسي:رابح  -1

 .27-26. ص ص البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعلمية،
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 ، حيث إختزلت هذه الدساتير بين طياتها مفهوم المواطنة بشكله المكتمل بناءاعلى أساس الدستور
على التطورات الحاصلة في التجارب الغربية عبر مسارات تاريخية طويلة وعبر ثورات ثقافية 

لة المنتجة والنظام السياسي أو الدو الوعي بأهمية القاعدة القانونية ، وفي سياق وسياسية واقتصادية"
، وتوسيع تغيير المجتمع من أجلالمتاحة للدولة المشرعة  للتشريع يمكن التفكير في اإلمكانيات

، والمالحظ أن الجزائر كغيرها من الكثير من طنة من خالل القاعدة القانونيةوتوطيد مفهوم الموا
هو متغير تابع للدولة أو للنظام السياسي المشرع، وعلى هذا القانون فيها الدول العربية األخرى 

ادة اجتماعية ناتجة عن سي األساس فإن إمكانيات التغيير عبر القانون بهدف تجاوز إختالالت
 إستقبال وقبول المجتمع للتغيير، فالمجتمع الذي يقبلكن بشرط لثقافة محافظة، تبقى ممكنة 

التغيير الذي تقوم به الدولة عبر النظام القانوني البد أن يعمل على شرعنته عبر تغيير قيمي 
 17عميق

 أساهم في حماية األمالك العامة للدولة كواجب اجتماعي7 :(11العبارة رقم )
من بين العبارات الدالة على ممارسة قيمة جاء ترتيب هذه العبارة في المرتبة الثانية 

 بين عبارات البعد الثاني7 8702المواطنة لدى طلبة الجامعة عينة بمتوسط حسابي قدر بـ: 
سبة ئل الخمس بن'دائما' من البدا اإليجابي يلحيث تمركزت معظم إجابات المبحوثين عند البد

 %0.721تقارب نصف النسبة السابقة قدرت بــ:  أقل، تلتها مباشرة وبنسبة %00710: قدرت بـ
ما يساهمون في حماية األمالك العامة للدولة كواجب 'غالبا' من عينة مجتمع الدراسة أفادوا بأنهم 

من الطلبة عينة الدراسة بأنهم 'أحيانا'  %017.1أفاد  وفي المرتبة الثالثة وبنسبة أقلاجتماعي، 
درت قبينما وبنسب ضئيلة فقط ما يساهمون في حماية األمالك العامة للدولة كواجب اجتماعي، 

من الطلبة بأنهم 'نادرا' وأبدا' على التوالي ال يعملون على المساهمة في  %0721و %81781بـ: 
 7حماية األمالك العامة العامة للدولة

ن ميتضح لنا من خالل هذه النتائج وجود إتجاه إيجابي ضعيف نحو هذه العبارة 
 8701طرف طلبة الجامعة عينة الدراسة وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي لها والمقدر بــ: 

                                                 
دوة المواطنــــة والوحــــدة ، مســــطورة أشــــغال نــــدور الق    انون ف    ي توطي    د المواطن    ة ص    راء  ف    ي  ج    راءا  التميي    ا اصيج    ابيالحســــن أعبوشــــي:  -1

ــــــوم السياســــــية،  ــــــة للعل ــــــة العربي ــــــر الدراســــــات الدســــــتورية والسياســــــية والجمعي ــــــة، مختب ــــــي، مــــــراكش المملكــــــة المغربي ــــــوطن العرب الوطنيــــــة فــــــي ال
 .106-66. ، ص ص0111مارس  02-00
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والدال على ممارسة فوق المتوسط لقيم المواطنة باإلعتماد على هذا المؤشر، حيث كانت 
من إجابات الطلبة ذات توجه إيجابي بإختيار البديلين 'دائما' و'غالبا' وهي  1721%.

بين البديلين السلبيين لها 'نادرا'  %1711مؤشرات إيجابية لهذه العبارة، بالمقابل كانت إجابة 
منهم على الحياد، فالمواطنة مسؤوليات وواجبات، وال يكون ذلك إال  %017.1و'أبد' ليبقي 
 شطة في حماية الدولة وكل ممتلكاتها7بالمشاركة الن

 أبادر للمشاركة في النشاطات التضامنية7: (01العبارة رقم )
من بين العبارات الدالة على ممارسة قيمة الثالثة جاء ترتيب هذه العبارة في المرتبة 

 بين عبارات البعد الثاني7 2710المواطنة لدى طلبة الجامعة عينة الدراسة بمتوسط حسابي قدر بـ: 
بينما توزعت إجاباتهم  %28711حيث كانت أعلى نسبة إلجابات الطلبة عند البديل 'أحيانا' بنسبة 

في المرتبة  ، حيث جاءةالمتبقيحول العبارة بنسب متقاربة إلى حد بين العبارات البدائل األربعة 
في المرتبة الثالثة اختيار البديل 'نادرا' بنسبة  ، تلتها%01701الثانية البديل 'دائما' بنسبة مقدرة بـ: 

، ثم في المرتبة الرابعة إختيار البديل 'أبدا'، وبنسبة ال تقل كثيرا عن السابقة %01701تقدر بـ: 
 كان إجابات الطلبة عينة الدراسة بأنهم 'غالبا' ما يبادرون للمشاركة في النشاطات7

د إتجاه محايد نحو هذه العبارة من طرف من خالل هذه النسب يمكن لنا أن نقول وجو 
ارب النسبة قوت أعلى نسبة إجابة الطلبة عينة الدراسة وذلك ما نتبينه من خالل أخذ البديل 'أحيانا'

 ين للعبارة 'نادرا'السلبي'دائما' و'غالبا' ونسبة مجموع نسب البديلين  بين مجموع البديلين اإليجابيين
 7%22701وتقدر الثانية بـ:  %22712وأبدا' حيث تقدر األولى بـ: 

كما يمكن لنا أن نستنتج أيضا من خالل اإلتجاه المحايد لطلبة الجامعة عينة الدراسة نحو 
هذه العبارة بوجود درجة ممارسة متوسطة لقيمة المواطنة لدى الطلبة من خالل هذا المؤشر، 

 27107: رة والذي قدر بـوالذي يؤكده المتوسط الحسابي لهذه العبا
( كمؤشرات لقياس درجة 01، 11، 11، .1، 11بناء على عرض وتحليل العبارات )

ممارسة قيمة المواطنة في المجال السياسي، يمكن لنا أن نستنتج من خالل هذا البعد أن قيمة 
المواطنة من خالل هذا البعد موجودة عند طلبة الجامعة عينة الدراسة لكن بدرجة ممارسة متوسطة 

يل إلى الضعف، وهو ما دل عليه متوسط الوسط الحسابي للعبارات الخمسة السابقة بينهم تم
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والدال على وجود إتجاه محايد نحو درجة ممارسة قيمة المواطنة من خالل هذا  2700والمقدر بـ: 
 البعد7 

( يمكن لنا أن نستنتج أن قيمة المواطنة ممارسة بين طلبة 01): من خالل الجدول رقمو  
ينة الدراسة لكن بدرجة متوسطة وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي للعبارت العشر ببعديها الجامعة ع

تجاه إوالذي بشتمل على داللة وجود  0718والذي قدر بـ: )المجال المدني والمجال السياسي( 
 إحترام'محايد نحو العبارات الدالة على درجة ممارسة قيمة المواطنة، حيث كان إعتقاد الطلبة بأن 

، المؤشر الوحيد من بين المؤشرات العشرة الدالة على وجود ممارسة 'القوانين السارية أمر واجب
مساهمتهم في حماية األمالك ' تكما كانالمطروحين، قوية لقيمة المواطنة من خالل البعدين 

 ،رسة فوق المتوسط لقيمة المواطنةالداللة بوجود مما المؤشر الوحيد الذي أعطى أيضا 'العامة
، 'أفراد المجتمع لصالح كل بأنهاالقرارات التي يتخذها النظام السياسي 'بينما شكل لهم إعتقداهم بأن 

، 'لوطنخدمتا لتأدية الشباب للخدمة الوطنية '، وكذا 'الضريبيأمام الدفع بمساواتهم 'وا عتقادهم 
توسطة على ممارسة م ، كلها كانت تحمل في طياتها داللة'المشاركة في كل المواعيد اإلنتخابية'و

بلدية 'السعي لإلتصال برئيس ال ينكل من المؤشر  ىأعط، بينما لقيمة المواطنة بين طلبة الجامعة
في حال صادف الطالب الجامعي صعوبات على مستوى مصالح البلدية' و'اإلعتقاد بسيادة 

اسة معة عينة الدر لدى طلبة الجا داللة على وجود قيم المواطنة الديمقراطية بين أفراد المجتمع'
لكن درجة الممارسة ضعيفة بينهم، فيما كان للمؤشر 'التواصل مع الممثلين في البرلمان على 
  مستوى الوالية' داللة على وجود درجة ممارسة ضعيفة جدا لقيم المواطنة من طرف طلبة الجامعة7
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 درجة ممارسة صيم اصنتماء. 2 1 2 1
 . البعد األو : ال عور باصطمرنان1 2 1 2 1 

 االنتماءممارسة صيمة (: يوضح درجة 11جدو  رصم )
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 العبارات رمق العبارة
 درجــة املامرســـة

 الرتبة املتوسط احلسايب اجملموع
 أ بدا اندرا أ حياان غالبا دامئا

 .النظام الس يايسأ عتقد أ نين مطمنئ كوين أ نمتي لهذا  .12
 222 79 25 69 31 19 ك

2..2 70 
% 75.82 02.27 27.2. 00.20 28..2 100 

 .النظام الس يايس أ شعر ابلرىض حول لك ما يقدمه يل .11
 222 75 63 59 21 5 ك

2.05 72 
% 72.2. 72..2 22..2 25.28 22.22 100 

 .ابالنامتءما يقدمه يل النظام الس يايس حيقق يل الشعور  .12
 222 65 46 62 36 14 ك

2.87 72 
% 72.25 02.0. 20.57 27.22 22.08 100 

12. 
ش باع لك حاجايت. النظام الس يايسيعمل   222 83 63 60 14 3 ك عىل ا 

2.72 72 
% 70.2. 72.25 22.20 25.28 20.22 100 

 النظام الس يايس.لهذا  النامتيئ ابالعزتازأ شعر  .12
 222 81 50 57 23 12 ك

2.22 75 
% 78.25 07.20 28.80 22..2 22.22 077 

12. 
 222 83 74 53 10 3 ك يش بع النظام الس يايس حاجايت املعنوية.

0.22 78 
% 70.28 7...5 22.00 22.05 20.05 077 

 النظام الس يايسلهذا  ابنامتيئأ جد ماكنيت الاجامتعية  .12
 222 79 43 61 29 11 ك

2.22 07 
% 7..22 02.70 20.28 02.25 28..2 077 

12. 
 222 70 57 65 24 7 ك أ عتقد أ نين راض عام تقدمه يل مؤسسات النظام الس يايس

2.22 70 
% 72.0. 07.02 22.08 28.82 20.22 077 

لهيا. .12  222 80 60 60 16 7 ك أ ثق مبؤسسات النظام الس يايس اليت أ نمتي ا 
2.08 72 

% 72.0. 70.00 22.20 22.20 28.50 077 

ماكين حتقيق طموحايت وفقا ملا يقدمه يل .23  لس يايس.االنظام  أ عتقد أ نه اب 
 222 76 58 50 22 17 ك

2.20 7. 
% 70.22 72.50 22..2 22.70 2..75 077 

 1.12 الانامتءادلرجة اللكية ملامرسة قمية 
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 .النظام السياسيأعتقد أنني مطمئن كوني أنتمي لهذا : (12العبارة رقم )
المرتبة الثانية من بين العبارات (: أن هذه العبارة جاءت في 21يتبين من الجدول رقم)

بين طلبة الجامعة عينة الدراسة كمؤشر من مؤشرات البعد  درجة ممارسة قيمة اإلنتماء علىالدالة 
 .2..1األول بمتوسط حسابي قدر بـ: 

حيث توزعت نسب اإلجابة بين البدائل الخمس بدرجات متقاربة أحيانا ومتباينة أحيانا 
، تلتها في المرتبة الثانية %3..34حيث كانت أعلى نسبة للبديل 'أبدا' بنسبة قدرت بـ: أخرى، 
إجابة الطلبة بأنهم 'أحيانا' فقط ما يكون لديهم الشعور باإلطمئنان باإلنتماء للنظام ة متقاربة وبنسب

من الطلبة عينة الدراسة أجابو  %23.29، بينما %.39.2السياسي الحالي بنسبة قدرت بـ: 
عن  ربأنهم 'غالبا' ما يكون لديهم الشعور باإلطمئنان، وفي المرتبة الرابعة وبنسبة ال تقل بكثي

'نادرا' فقط ما يكون لديهم الشعور باإلطمئنان إلنتمائهم من الطلبة بأنهم  %22.12السابقة أفاد 
 أفادوا بأنهم شعورهم باإلنتماء للنظام السياسي. %95.41: ـللنظام السياسي، وبأقل نسبة قدرت ب

على النسب السابقة بأن طلبة الجامعة عينة الدراسة لديهم إتجاه  يمكن لنا اإلستنتاج بناءا
سلبي ضعيف نحو هذا المؤشر من بين مؤشرات قيم اإلنتماء، وهو يدل على ممارسة طلبة 
الجامعة عينة الدراسة لقيمة اإلنتماء لكن بدرجة ضعيفة بناءا على هذا المؤشر، وهو ما يؤكده 

فقط هي نسبة الطلبة الذين  %1..11، حيث 2..1لمقدر بـ: لهذه العبارة وا المتوسط الحسابي
يرون أن لديهم الشعور باإلطمئنان كونهم ينتمون لهذا النظام السياسي بإتجاه إيجابي بين البديلين 

 .%.6.6.'دائما' و'أحيانا' في المقابل 
 نحووالالمباالة  نتماء إلى اإلغتراب وما يصاحبه من مظاهر السلبيةإذ يشير ضعف اإل

 كلما زاد إنتماء المجتمع، وغالبًا كلما زاد عطاء المجتمع إلشباع حاجات الفرد،
 .1الفرد إليه، والعكس صحيح إلى حد ما

نتماء اإلالذي ال يشعر بفالفرد  ،دافعة وشديدة األهميةمن القيم النتماء بوصفه قيمة فاإل 
تبر نفسه غتراب عنها، وال يعر باإليقدم أي شئ للجماعة التي يعيش بها؛ ألنه يشعيمكن له أن ال 

                                                 
ث عشر ، اللقاء السنوي الثالأثر االنفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى الشباب السعودي دراسة استكشافيةعثمان بن صالح العامر:  -1

 .http://www.minshawi.com/other/alaamer.htmK  ،10/19/9102 ،12:00H: من موقع هـ،2.16لقادة العمل التربوي، الباحة 
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ض من ذلك وعلى النقي ؛جزءا منها؛ وبالتالي ال يهمه كثيرا ما تعانيه أو ما قد تعانيه هذه الجماعة
نتماء دافعا له لبذل كل نفيس وغاٍل في سبيل ما نتماء يكون هذا اإلفإن الفرد الذي يشعر باإل

 .1يعتنقه وينتمي إليه
 .النظام السياسي بالرضى حول كل ما يقدمه ليأشعر : (11العبارة رقم )

النظام  أشعر بالرضى حول كل ما يقدمه لي(: يتضح أن العبارة '21من الجدول رقم)
بعد األول، لاإلنتماء وفقا لجاءت في المرتبة الثالثة من بين العبارات الدالة على قيمة السياسي'، 

 .1.25: بمتوسط حسابي قدر بـ
عينة الدراسة بين البدائل الخمس؛ حيث كانت أعلى طلبة الجامعة حيث توزعت إجابات 

أبدا' بأعلى 'إذ كانت أعلى نسبة إجابة عند البديل ذات اإلتجاه السلبي، في البدائل نسب اإلجابات 
 خيتارإوبنسبة ال تقل بكثير عن السابقة ، تلتها في المرتبة الثانية %33.63نسبة مئوية قدرت بـ: 

، ثم في المرتبة الثالثة وبنسبة تقارب %15.14الطلبة عينة الدراسة للبديل 'نادرا' بنسبة تقدر بـ: 
 وكانت أقلالحيادي 'أحيانا'،  من الطلبة عينة الدراسة إختارو البديل %6..16: ـالسابقة مقدرة ب

  .%.91.1و %1..92النسب في البدائل اإلجابية 'غالبا' و'دائما' والتي كانت على التوالي: 
 حونضعيف من الطلبة عينة الدراسة يتبين من خالل النتائج السابقة وجود إتجاه سلبي 

والذي نستنتج من خالله ، 1.25هذه العبارة وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي لها المقدر بـ: 
 ممارسة ضعيفة لقيمة اإلنتماء من خالل هذه العبارة.

 'ما يقدمه لي النظام السياسي يحقق لي الشعور باإلنتماء'.: (13العبارة رقم )    
ما يقدمه لي النظام السياسي يحقق لي ( أن العبارة '21يتضح من خالل الجدول رقم)

من بين العبارات  1.49الشعور باإلنتماء' جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدر بـ: 
 الدالة على قيمة اإلنتماء وفقا للبعد األول.

ب وزعت أعلى نسحيث ت حيث توزعت إجابات المبحوثين بين البدائل الخمس المتاحة
 دين السلبيين 'نادرا' و'أبدا'، إذ كانت أعلى نسبة عنليالبد'أحيانا' و  اإلجابة بين البديل الحيادي
البديل  إختيار %11.59، تلتها وفي المرتبة الثانية وبنسبة %12.24: البديل 'أبدا' بنسبة مقدرة بـ

                                                 
  ، مصر، جامعة المنصورة، من موقع:91، سلسلة قضايا مجتمعية، العدد اإلنتماءمهدي محمد القصاص:  -1

http://www.medadcenter.com/Articles/show.aspx?Id=16201:21 ،9102/19/10 ،H. 

http://www.medadcenter.com/Articles/show.aspx?Id=162
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، تلتهم في المرتبتين %19.63'نادرا' بنسبة  'أحيانا' وفي المرتبة الثالثة كان إختيار الطلبة للبديل
وفي المرتبة األخيرة إختيار البديا  %.26.2األخيرتين وبأقل النسب إختيار البديل 'غالبا' بـ: 

  06.28%. 'دائما' بأقل نسبة قدرت بـ: 
يمة سلبي نحو قإتجاه ول أن لطلبة الجامعة عينة الدراسة من خالل ما سبق يمكن لنا الق

والدال على  1.49: يؤكده المتوسط الحسابي المقدر بـ ، وهو مااإلنتماء من خالل هذه العبارة
 ممارسة ضعيفة لقيمة اإلنتماء بين الطلبة عينة الدراسة.

كمؤشرات لدرجة ممارسة قيمة  (13(، )11(، )12)من خالل العبارات الثالثة السابقة 
د وجود إتجاه سلبي ضعيف من الطلبة نحو البع اإلنتماء لدى المبحوثين والتي تبين من خاللها

 يللنظام السياسباإلطمئنان لدى الطالب الجامعي إلنتمائه غياب الشعور  األول مما يدل على
، والذي يمكن ان 1.32در بـ: وهو ما يؤكده متوسط المتوسطات الحسابية للعبارات الثالثة والمق

جزءا كونه بشعور الفرد يعرف بأنه " ؛ فاإلنتماءممارسة ضعيف لقيمة اإلنتماء نستنتج من خالله
متبادل الأو متوحد فيها ويحس باإلطمئنان والرضى من مجموعة ينتمي إليها وكأنه ممثل لها، 

 1بينه وبينها، وكأن كل ميزة لها هي ميزته الخاصة"
باإلطمئنان  هبإحساس ةمرتبطاإلنتماء لدى الطالب الجامعي كغيره من أفراد المجتمع فقيمة 

ال يشعر  هالنظام السياسي الذي ينتمي إليه، فالطالب الجزائري الذي يرى أنالمتشكل عنده نحو 
بالرضى حول كل ما يقدمه له نظامه السياسي، وأن ما يوفره له النظام السياسي وباألخص من 

جراءات ال تعطي له الشعور باإلنتماء يعطي داللة بأن قيمة اإلنتماء لديه تشريعات و  قوانين وا 
 ضعيفة.
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 إشباع الحاجات المادية والمعنويةالبعد الثاني:  .2 2 1 2 1  

 على إشباع كل حاجاتي. النظام السياسييعمل  :(1.العبارة رقم )
على إشباع كل حاجاتي' جاءت  النظام السياسييعمل يتضح من خالل الجدول أن عبارة '

في المرتبة الثانية من بين العبارات الدالة على قيمة اإلنتماء وفقا للبعد الثاني وذلك بمتوسط 
 .1.96حسابي قدر بـ: 

حيث توزعت اجابات الطلبة المبحوثين بين البدائل الخمسة المتاحة حيث كانت أعلى 
نسبة قدرت بـ: ب ا' في الرتبة األولىمبحوثين بـ'أبدً النسب في البدائل السلبية، إذا ترتبت إجابة ال

' ما يعمل على انادر النظام السياسي ' إجابة المبحوثين بأن، وترتبت في المرتبة الثانية 31.31%
وبنسبة ال تقل كثيرا عن وفي المرتبة الثالثة ، %15.14وذلك بنسبة قدرت بـ:  إشباع حاجاتهم

كانت إجابة الطلبة المبحوثين بالحياد نحو هذه العبارة بأنهم 'أحيانا' فقط ما يقوم النظام  السابقة
بينما وبنسب ضعيفة كانت إجابات الطلبة عينة السياسي بإشباع حاجاتهم المادية والمعنوية، 
النظام السياسي غالبا ما منهم يرون أن  %96.15الدراسة إيجابية نحو هذه العبارة تمثلت في 

أجاب الطلبة المبحوثين بأن النظام  %.92.3وبأقل نسبة قدرت بـ: يعمل على إشباع حاجاتهم، 
 السياسي 'غالبا' ما يعمل على إشباع حاجاتهم.

هذه العبارة  نحومن خالل النتائج السابقة يتضح أن اإلتجاه السلبي للطلبة عينة الدراسة 
والذي يمكن أن نستنتج من خالله ومن  ،91.96وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي المقدر بـ: 

اإلنتماء بناءا على هذه العبارة، وذلك ألن  ة درجة ممارسة ضعيفة لقيمةبخالل إجابات الطل
ة يكون نتاجًا لعملية جدلية بين الفرد وحاجاته المادية والمعنوية هذه الحاجات تاإلنتماء في حقيق

حيث كونها مصدرا لتحقيق هذا اإلشباع أو  التي يعتبر إشباعها أمر أساسي، وبين الجماعة من
، فإختيار أغلب الطلبة لإلجابة 1على األقل خفض التوتر الناتج عن نقص في توفير تلك الحاجات

بأن النظام السياسي ال يعمل على إشباع كل حاجاته يحمل داللة بوجود صعف في قيمة اإلنتماء 
 لدى طلبة الجامعة نحو النظام السياسي.
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 السياسي. النظاملهذا أشعر باإلعتزاز إلنتمائي : (14رقم )العبارة 
النظام  أشعر باإلعتزاز إلنتمائي لهذا( أن العبارة '21) يتبين من خالل الجدول رقم

د الثاني في البع على قيمة اإلنتماءاألولى من بين العبارات الدالة السياسي' جاءت في المرتبة 
 .91.16وذلك بمتوسط حسابي قدر بـ: 

للبديل  %36.31سلبية إتجاه العبارة حيث قدرت بـ: كما يتبين أن أعلى النسب كانت 
اإلعتزاز يشعرون بما  'أحيانا' فقطمن الطلبة المبحوثين كانت إجاباتهم بأنهم  %14.41'أبًدا' بينما 

نادرا' من الطلبة بأنهم ' %1..11بإنتمائهم لهذا النظام السياسي، وبنسبة ال تقل عنها بقليل أجابة 
 بينما كانت أقل نسب اإلجابة لإلختياراتما يكون لديهم الشعور باإلعتزاز بالنظام السياسي، 

من المبحوثين بأنهم 'غالبا' ما يكون لديهم الشعور باإلعتزاز  %29.32حيث أجاب  السلبية
لنظامه السياسي، في حين وبأقل نسبة بحوالي نصف النسبة السابقة أجاب الطلبة عينة  لإلنتماء

 الدراسة بأن لديهم شعور 'دائم' باإلعتزاز للنظام السياسي.
من خالل ما سبق يمكن لنا اإلستنتاج بان للطلبة عينة الدراسة إتجاه سلبي ضعيف نحو 

اإلنتماء في البعد الثاني، والذي يتضح من  هذه العبارة كمؤشر من مؤشرات درجة ممارسة قيمة
خالله وجود درجة ممارسة ضعيفة لهذه القيمة بناءا على هذا المؤشر وهو ما يؤكده المتوسط 

نتماء للنظام لشعور باالعتزاز باإل، وذلك ألن ا1.16بي الضعيف لها والمقدر بـ: الحسابي السل
 جتماعيفعاال في إيجاد وتشكل المناخ المالئم اال السياسي المنتمى إليه يعتبر عامال محفزا وعنصرا

للطالب الجامعي ولكل أفراد المجتمع، وغياب هذا اإلعتزاز يعود بالسلب على كل  بداعللبناء واإل
 أفراد المجتمع ويكون عامل تثبيط أن لم يكن عامل هدم بدل أن يكون عامل البناء.

 المعنوية.يشبع النظام السياسي حاجاتي : (16العبارة رقم )
جاءت هذه العبارة في المرتبة الثالثة من بين العبارات الدالة على قيمة اإلنتماء في البعد 

 .2.22الثاني بمتوسط حسابي قدر بـ: 
( والتي شملت السؤال إشباع النظام السياسي لكل .1وهي عبارة تأكيدية للعبارة رقم )

التخصيص في هذا السؤال عن مدى إشباع الحاجات التي يحتاجها مفردا عينة الدراسة، حيث تم 
المعنوية للمبحوثين، فكانت اإلجابات متطابقة تقريبا مع إجابات العبارة  بالنظام السياسي للجوان
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أعلى  حيث كانت في البدائل السلبية(، حيث كانت أعلى نسب اإلجابة حول هذه العبارة .1رقم)
للبديل 'أبدا'، تلتها في المرتبة الثانية وبنسبة ال تقل عنها بكثير مقدر  %31.25نسبة لإلجابة بـ: 

ما يتحصلون على اإلشباع ما 'نادرا' فقط فادوا بأنهم أمن الطلبة عينة الدراسة  %33.25بـ: 
وترتبت اإلجابة الحيادية في المرتبة الثالثة متوسطة بذلك كل المعنوي من طرف النظام السياسي، 

، بينما وكما جاء %13.11من اإلجابات السلبية المرتفعة واإليجابية المنخفضة بنسبة قدرت بـ: 
كانت أقل النسب للبدائل الإليجابية حول هذه العبارة والتي جاءت على ( .1في العبارة رقم )

 %92.34البا' ما يشبع النظام السياسي إحتياجاتهم المعنوية، ويرون أنه 'غ %5...9التوالي 
 بأضعف نسبة منهم يرون أنهم يحصلون 'دائما' على حاجتهم المعنوية من النظام السياسي.

إتجاه الطلبة عينة الدراسة سلبي ضعيف نحو هذه أن وبناءا على ما سبق يمكن لنا القول 
وهو ما  2.22 المقدر بـ:ذا اإلتجاه السلبي الضعيف و وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي ، العبارة

فق وهو ما يتوا يدل على درجة ممارسة ضعيفة لقيمة اإلنتماء لدى طلبة الجامعة عينة الدراسة
فغياب إشباع النظام السياسي لحاجات الفرد المادية والمعنوية على  (،.1ونتيجة العبارة رقم )

ينهم، اإلنتماء لديه والتي تظهر باألخص في طبيعة العالقة بالسواء يكون له أثره السلبي على قيم 
وذلك ألهمية وجود عالقات وثيقة بين النظام السياسي وباقي أفراد المجتمع في من الضروريات، 

فأفراد المجتمع ؛ رفاهيتهبينهم  في حياة تسودها تكامل العيش في حتى يتسنى لكل أفراد المجتمع 
أعظم مسرات الحياة وأفراحها، وكذلك أحزانها  أن يقدم لآلخر منهما والنظام السياسي بإمكان كل

اجة وبالتالي فإن ح طف والتأكيد والحماية من األخطار،العميقة، كما يمكنهم إعطاء نوع من التعا
رضاء حاجاته التي ال يستطيع حلها لنظام السياسيالفرد ل  تكمن في مساعدته على حل مشاكله، وا 

لنظام السياسي وللمحيطين به ول حترامه لنفسهإيشعره باألمن، ويزيد من  ضائهر السعي إلبمفرده، و 
  .المسير لشؤونه
( وجود إتجاه سلبي ضعيف 16(، )14(، ).1)من خالل العبارات الثالثة السابقة يتبن
والدال  1.29قيم اإلنتماء وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي المقدر بـ: الثاني من أبعاد نحو البعد 

 لدى طلبة الجامعة عينة الدراسة.ضعيفة لقيمة اإلنتماء على ممارسة 
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 والمكانة االجتماعيةالشعور بالذات : لثالبعد الثا .3 2 1 2 1   
 .النظام السياسيأجد مكانتي االجتماعية بإنتمائي لهذا : (11العبارة رقم )

لبعد لالدالة على قيمة اإلنتماء جاءت هذه العبارة في المرتبة األولى من بين العبارات 
 .1.33الثالث بمتوسط حسابي قدر بـ: 

البديل ند أعلى نسبة إجابة ع فتمثلت عند البدائل السلبيةتمركزت أعلى نسب اإلجابة  حيث
أفادو  %11.34قدرت بـ: وبنسبة أقل  ، تلتها في المرتبة الثانية%3..34بنسبة قدرت بـ:  'أحيانا'
بنسبة تقدر و تلتها في المرتبة الثالثة للنظام للسياسي، ون مكانتهم بإنتمائهم ما يجد'أحيانا' بأنهم 
ما يجدون مكانتهم االجتماعية بإنتمائهم لهذا النظام السياسي، 'نادرا' أفادو بأنهم  %22.15بـ: 

من الطلبة المبحوثين بأنهم  %23.92للعبارة حيث أفاد  بينما أقل النسب كانت للبدائل اإلجابية
بإنتمائهم لهذا النظام السياسي، لتكون أضعف نسبة إجابة يجدون لهم مكانة اجتماعية 'غالبا' ما 

 .%23..9بنسبة قدرت بــ: عند البديل 'دائما' 
لعبارة اسلبي ضعيف للطلبة عينة الدراسة نحو  السابقة وجود إتجاهمن خالل النتائج يتبين 

، ومنه يمكن لنا 1.33والمقدر بــ:  وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي ذا اإلتجاه السلبي الضعيف
شرات قيمة اإلنتماء للبعد الثالث، وجود درجة ممارسة القول بناءا على هذه العبارة كواحد من مؤ 
 .راسةالدضعيفة لقيمة اإلنتماء بين الطلبة عينة 

 وذلك ألنال يمكن أن يتحقق لألفراد إال من خالل الجماعة؛ فالشعور بالمكانة واألمن  
السلوك اإلنساني ال يكتسب معناه إال في موقف اجتماعي، إضافة إلى أن هذه الجماعة تقدم للفرد 
مواقف عديدة يستطيع من خاللها أن يظهر فيها مهاراته وقدراته، عالوة على أن شعور الفرد 

 هنتمائه للجماعة يتوقف على الفرص التي تتاح له كي يلعب دوره بوصفإبالرضا الذي يستمده من 
فالطالب الجامعي كغيره من أفراد المجتمع الجزائري يكتسب العديد من ، 1عضوًا من أعضائها

السلوكات االجتماعية من خالل المواقف االجتماعية التي يتعرض لها مع عديد الجماعات 
المحيطة به والتي له عالقة بها والتي منها النظام السياسي بمؤسساته القريبة منه كواحدة من 

اء لهذا باإلنتمالشعور بالمكانة االجتماعية ات الالجتماعية، كما يمكن لنا القول أن ضعف الجماع

                                                 
 مرجع سبق ذكره. مهدي محمد القصاص: -1
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السياسي، يمكن إرجاعه لغياب أو قلة الفرص التي يفترض أن يتيحها النظام السياسي  النظام
 لألفراد حتى يكون له دور محدد بوصفه جزءا من أجزاء المجتمع الجزائري.

 .النظام السياسيأعتقد أنني راض عما تقدمه لي مؤسسات  :(15العبارة رقم )
ة من بين العبارات الدالة على ممارسجاء ترتيب هذه العبارة في المرتبة الثالثة         

بين عبارات البعد  1.12قيمة اإلنتماء لدى طلبة الجامعة عينة الدراسة بمتوسط حسابي قدر بـ: 
 الثالث.

كانت ف في اإلتجاه السلبي للبدائل بنسب متقاربة؛ الطلبةحيث كانت أعلى نسبة إجابات 
نسبة ' بأحياناالمرتبة الثانية البديل ' تلتها ،%32.32 قدرت بــ:' بًداالبديل 'أ أعلى نسبة إجابة عند

ير النسبة ال تقل بكث ختيار البديل 'نادرا' بنسبةإفي المرتبة الثالثة  ليكون، %12.24مقدرة بـــ: 
ي فبينما جاء البديلين اإلجابيين في المراتب األخيرة حيث جاء ، %14.46بـ:  ةدر قوالم السابقة

إجابة كانت نسبة أضعف وب، %29.16بنسبة قدرت بــ:  'غالباالمرتبة الرابعة إختيار البديل '
  .%.93.2للبديل 'دائما' والمقدرة بــ: 

محايد نحو هذه العبارة من سلبي من خالل هذه النسب يمكن لنا أن نقول وجود إتجاه 
ع إضافة مين السلبيين 'أبدا' و'نادرا' طرف الطلبة عينة الدراسة وذلك ما نتبينه من خالل أخذ البديل

مجموع البدائل فقط  %23.29مقابل نسبة % .54.4ع قدر بــ: و أعلى نسبة بمجمالبديل الحيادي 
 اإليجابية 'دائما' و'غالبا'.

لدى  ماءنتلقيمة اإل ضعيفةوجود درجة ممارسة نستنتج  على ما سبق يمكن لنا أن وبناءا
، 1.12الطلبة من خالل هذا المؤشر، والذي يؤكده المتوسط الحسابي لهذه العبارة والذي قدر بـ: 

تجاه ما إ الجزائري ضعيف بينهموهو ما يشير إلى أن رضى الطلبة عينة الدراسة كجزء من أفراد 
 مؤسسات النظام السياسي. تقدمه لهم

  



ائجدانية ومناقشة النتعرض وحتليل بيانات الدراسة املي                                          الفصل السادس
 

 
987 

 التي أنتمي إليها. النظام السياسيأثق بمؤسسات : (12العبارة رقم )
 التي أنتمي النظام السياسيأثق بمؤسسات ( أن العبارة 21) يتبين من خالل الجدول رقم

ي البعد ف في المرتبة األولى من بين العبارات الدالة على قيمة اإلنتماءهذه العبارة جاءت  'إليها
 .91.16بمتوسط حسابي قدر بـ:  لثالثا

أن أعلى النسب كانت سلبية إتجاه العبارة حيث ( 21من خالل الجدول رقم )كما يتبين 
كانت إختيارالطلبة للبديلين  %16.22وبنسبة متساوية قدرت بـ: للبديل 'أبًدا'  %34.51قدرت بـ: 

ة مقدرة بـ: للبديلين اإليجابيين 'غالبا' بنسبكانت نسب الأقل بينما السلبي 'نادرا' والحيادي'أحيانا'؛ 
 .%.93.2أقل نسبة للبديل 'دائما' مقدرة بـ: ، 91.21%

من خالل ما سبق يمكن لنا اإلستنتاج بان للطلبة عينة الدراسة إتجاه سلبي ضعيف نحو 
من  ، والذي يتضحلثاإلنتماء في البعد الثا ممارسة قيمةهذه العبارة كمؤشر من مؤشرات درجة 

خالله وجود درجة ممارسة ضعيفة لهذه القيمة بناءا على هذا المؤشر وهو ما يؤكده المتوسط 
 .1.24الحسابي السلبي الضعيف لها والمقدر بـ: 

إذ يعد مفهوم الثقة أحد المفاهيم المهمة في بناء المجتمعات وباألخص الثقة بين المسيرين 
 ،وهو أحد المكونات والمؤشرات األساسية الدالة على وقيمة اإلنتماء، لشؤون المجتمع وباقي األفراد

أو  على إعتبار أنها سمة مجتمعية وليست فردية، حيث يشارك األفراد ويستفيدون من ثقافة الثقة
فاؤل بشأن تمن المؤسسات االجتماعية والسياسية التي تعزز سلوك الثقة، وهو ما يشكل لديهم ال

 التي تنطوي علي قيام أفراد المجتمع بعملية تقييم للقيم األخالقية والصفات هذه الثقةالمستقبل، 
المرتبطة بكل من المؤسسة السياسية والقادة السياسيين؛ ويبحث الفرد في الثقة السياسية المبنية 
علي أساس نفسي عن اإلخالص والصدق في الشخصية، والتي تظهر من خالل الخطب في 

 .1قادتهم السياسيينالمناسبات العامة وسلوك 
أن الثقة ال تنشأ وال تعمل في فراغ، حيث تشير الثقة  ىكما أكدت العديد من الدراسات عل 

ثقة المواطنين في بعضهم بعضا كأعضاء في الوحدة االجتماعية، والتي ال  إلىاالجتماعية 
تنفصل عن مفهوم الثقة في النظام السياسي والتي يقصد بها ذلك الجانب من بنية الثقة الذي 

                                                 
1- Warren (E. M.(: Democracy and Deceit Regulating Appearances of Corruption, American Journal of 

Political Science, VOL 50, NO 1, January 2006, PP.120-130. 
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فنقص هذه الثقة يكون له إنعكاس على قيم أفراد ، 1يوجد بين األفراد ومؤسسات النظام السياسي
حالة من  عنه ينتجإنعدام الثقة فا تأثر بهذا النقص قيمة اإلنتماء، مها وأكثرهالمجتمع والتي من أه
 السياسي. النظامالسياسيين واالجتماعيين ومؤسسات العداء تجاه القادة 
 .اسيالنظام السي أعتقد أنه بإمكاني تحقيق طموحاتي وفقا لما يقدمه لي: (39العبارة رقم)

(: أن هذه العبارة جاءت في المرتبة الثانية من بين العبارات 21يتبين من الجدول رقم) 
الدالة علي درجة ممارسة قيمة اإلنتماء بين طلبة الجامعة عينة الدراسة كمؤشر من مؤشرات البعد 

 .1.32بمتوسط حسابي قدر بـ:  الثالث
ا نحيث توزعت نسب اإلجابة بين البدائل الخمس بدرجات متقاربة أحيانا ومتباينة أحيا

، تلتها في المرتبة الثانية %95..3أخرى، حيث كانت أعلى نسبة للبديل 'أبدا' بنسبة قدرت بـ: 
ما يمكنهم تحقيق طموحاتهم وفقا لما ' نادرا' إعتقادهم بأنه إجابة الطلبة بأن %16.92وبنسبة 

منهم يعتقدون بأنهم  %1..11يقدمه لهم النظام السياسي، وبنسبة ال تقل عنها بكثير مقدرة بـ: 
يمكنهم تحقيق تحقيق طموحاتهم وفقا لما يقدمه النظام السياسي لهم، بينما توزعت  'أحيانا' فقط

نسبة إختيار بفي المرتبة الرابعة إذ جاء البديل'غالبا'  أقل النسب عند البدائل اإليجابية للعبارة
الخامسة  في المرتبة البديل 'دائما' ترتبمن الطلبة عينة الدراسة، وبأقل نسبة  %92.51قدرت بـ: 
 %91.61بنسبة قدرت بـ:  واألخيرة

يمكن لنا اإلستنتاج بناءا على النسب السابقة بأن طلبة الجامعة عينة الدراسة لديهم إتجاه 
سلبي ضعيف نحو هذا المؤشر من بين مؤشرات قيم اإلنتماء، وهو يدل على ممارسة طلبة 

إلنتماء بدرجة ضعيفة بناءا على هذا المؤشر، وهو ما يؤكده المتوسط الجامعة عينة الدراسة لقيمة ا
قط هي نسبة الطلبة الذين يرون أنهم ف %2..21حيث  ،1.32الحسابي لهذه العبارة والمقدر بـ: 

ائما' هذا النظام السياسي بإتجاه إيجابي بين البديلين 'دبإمكانهم تحقيق طموحاتهم وفقا لما يقدمه 
 .يرون عكس ذلك بإختيارهم للبديلين السلبيين 'نادرا' و'أبدا' %69.92' في المقابل غالباو'

                                                 
 ، من موقع: حول معنى ومؤشرات الثقة السياسيةوفاء داود:  -1

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=749756&eid=5608 ، 02-19-9102 ،09:00 h. 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=749756&eid=5608
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دور مؤسسسسسسسسسسسسات النيام السسسسسسياسسسسسسي في تفعيل  يم المواطنة : المحور الثاني. 2 2 1
 واإلنتماء
 دور مؤسسات النيام السياسي في تفعيل  يم المواطنة. 1 2 2 1 
  المدخالتالبعد األول:  .1 1 2 2 1 

 دور مؤسسات النيام السياسي في تفعيل  يم المواطنة(: يبن 11ر م )جدول 
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رقم  
 العبارة

 العبارات
 درجــة املمارســـة

 اجملموع
املتوسط 
 احلسايب

 الرتبة
 أ بدا اندرا أ حياان غالبا دامئا

11. 
ابحرتام مع أ فراد اجملمتع أ ثناء  النظام الس يايستتعامل مؤسسات 

 حتقيق مطالهبم.

 222 61 60 74 19 09 ك
2.22 80 

% 80.80 80.22 22.10 29.61 23.22 100 

12. 
أ فراد عىل حرايت  النظام الس يايسحتافظ خمتلف مؤسسات 

 .اجملمتع

 222 33 66 80 33 11 ك
2.92 89 

% 80.62 10.08 22.03 26.98 10.08 100 

12. 
ال نالحظ وجود خصوصية يف تعامل مؤسسات النظام الس يايس 

 مع خمتلف ال فراد يف حتقيق مطالهبم.

 222 40 42 76 38 27 ك
2.09 80 

% 12.11 13.80 20.80 10.02 13.60 100 

10. 
يزيد يف معاريف ابجلوانب  النظام الس يايس تعاميل مع مؤسسات

 الس ياس ية.

 222 33 23 61 56 50 ك
2.28 81 

% 22.02 22.11 23.29 18.21 10.08 100 

12. 
يمني عندي الشعور  النظام الس يايساتصايل املتكرر مبؤسسات 

 ابلواجب الوطين

 222 52 35 42 50 44 ك
2.66 82 

% 16.32 22.02 10.02 12.38 22.22 188 

دراك حقويق. النظام الس يايس تساعدين مؤسسات .19  عىل ا 
 222 42 27 49 58 47 ك

2.10 82 
% 21.80 29.81 21.63 12.11 10.02 188 

13. 
عادات وتقاليد اجملمتع يف  النظام الس يايس تراعي مؤسسات

 تنفيذها لقراراهتا.

 222 41 42 72 50 18 ك
2.02 82 

% 80.83 22.02 22.26 10.02 10.26 188 

10. 
تفتح يل مؤسسات النظام الس يايس مسارات متعددة للنقد 

 اال جيايب

 222 77 55 58 27 06 ك
2.20 18 

% 82.96 12.11 29.81 20.99 20.22 188 

16. 
لك أ فراد اجملمتع يف حل النظام الس يايس  تساعد مؤسسات

 املشالكت والصعوابت اليت تواهجهم.

 222 60 65 78 15 05 ك
2.20 86 

% 82.20 89.32 20.60 26.12 29.68 188 

 قمي التضامن بني أ فراد اجملمتع. النظام الس يايس تعزز مؤسسات .28
 222 40 57 79 37 10 ك

2.90 83 
% 0.00 19.26 22.02 22.29 13.60 188 

 78.2 لدور مؤسسات النظام السياسي يف تفعيل قيم املواطنةالدرجة الكلية 
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 ز د في معارفي بالجوانب  النظام السسسسسسس اسسسسسسسي تعاملي مع مؤسسسسسسسسسسسسسسا  :(41العبارة رقم )
 الس اس ة.

في المرتبسسسة اىولن من ب ن جسسسا   هسسسال العبسسسارة ( نتب ن أن 11من خالل الجسسسدول رقم )
مؤسسسسسسسسسسسسسسا  النظام السسسسسسس اسسسسسسسي في تطع ل ق م الموا نة لد  ال الب العبارا  المؤشسسسسسسرة رلن دور 

من خالل هال العبارة أن لمؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسا   %94.17أفاد حوالي ، ح ث في البعد اىول الجامعي
النظام السسسسسسسسسسس اسسسسسسسسسسسي دور في تطع ل ق م الموا نة لد  ال الب الجامعي مع رل ن  أفراد المجتمع، 

عاملهم مع مؤسسسسسسسسا  النظام السسسس اسسسسي من معارفهم ما  ز د تهم 'أح انا' بأن %.29.3ح ث أفاد 
، وفي المرتبة الثالثة %21.11في الجوانب الس اس ة، تلتها في المرتبة الثان ة وبنسبة قدر  بسسسسسس: 

مان  إجابة ال لبة ر نة الدراسسسسسسة بأن تعاملهم مع مؤسسسسسسسسسسسسا  النظام السسسسسس اسسسسسسي  ز د 'دا ما' من 
ع مؤسسا  مالنسسب مان  ججابة ال لبة بأن تعاملهم  ب نما أقلمعارفهم في الجوانب السس اسس ة، 

، وبنسبة ي تقل بمث ر رن %14.11النظام السس اسسي ي  ز د 'أبدا' من معارفهم الس اس ة بنسبة 
أفاد ال لبة ر نة الدراسة بأنهم 'نادرا' فق  ما  ز د تعاملهم مع  %11.31السابقة قدر  بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس: 

  بالجوانب الس اس ة.مؤسسا  النظام الس اسي معارفهم 
لبة ل  إلن اج جاب ة محا د  م لمن خالل ما سسسسسسسسسسبا  ممن لنا أن نسسسسسسسسسسستنت  وجود إتجال 

نحو هاا المؤشر وهو ما  دل رل ه المتوس  الحسابي لهال العبارة والمقدر  الجامعة ر نة الدراسة
ن خالل هاا ، وهو ما  ممن أن نستنت  من خالله أن للنظام الس اسي دور متوس  م3.31بسسسسسسسسسس: 

 المؤشر في تطع ل ق م الموا نة.

رد من ن تؤثر في التنش ة الس اس ة للطأتحاول  رلن اختالفهااىنظمة الس اس ة والك ىن 
ستهداف أفمارل رن  ر ا غرس معلوما  وق م وممارسا   ست  ع من خاللها تمو ن إخالل 

مل الطرد مع من خالل تعا التي تؤثر في سلومه الس اسي واى دلوج ةمواقطه واتجاهاته الطمر ة 
لالك  مجتمع،الهاا السلوك  لعب دورا في فارل ة الطرد الس اس ة في  مؤسسا  النظام الس اسي،

 1تلجأ اينظمة الس اس ة الحاممة الن خلا ق م وأ دلوج ا  مقبولة ومشرورة لها في ر ون شعوبها.

 
                                                 

 من موقع: دور مؤسسات المجتمع المدني في التنشئة السياسية دراسة تحليلية، ناجي الغزي:  -1

http://www.najialghezi.com/index.php/, 11/03/2013, 21:21H 

http://www.najialghezi.com/index.php/
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 نمي رندي الشسسسسعور  السسسسس اسسسسسي النظامبمؤسسسسسسسسسسا  المتمرر  إتصسسسسالي :(11العبارة رقم ) 
 بالواجب الو ني.

من ب ن العبارا   (: أن هال العبارة جا   في المرتبة الثالثة11 تب ن من الجدول رقم)
مؤشر م رلن دور مؤسسا  النظام الس اسي في تطع ل ق م الموا نة لد  ال الب الجامعيالدالة 

 .2.77بمتوس  حسابي قدر بس:  ولمن مؤشرا  البعد اى
ح ث توزر  نسب اججابة ب ن البدا ل الخمس بدرجا  متقاربة ح ث مان  أرلن نسبة 

إجابة ال لبة  %22.42، تلتها في المرتبة الثان ة وبنسبة %23.32للبد ل 'أبدا' بنسبة قدر  بس: 
رهم بالواجب من تنم ة شعو  يالنظام الس اس إتصالهم بمؤسسا ' ما  ممنهم غالبابأن إرتقادهم بأنه '

إتصالهم المتمرر  منهم  عتقدون بأن %17.93، وبنسبة ي تقل رنها بمث ر مقدرة بس: إتجال الو ن
  بمؤسسا  النظام الس اسي 'دا ما'  نمي رندهم الشعور بالواجب الو ني،

من ال لبة  %11.13' في المرتبة الرابعة بنسبة إخت ار قدر  بس: أح اناب نما جا  البد ل' 
' في المرتبة الخامسة واىخ رة بنسبة قدر  بس: نادرار نة الدراسة، وبأقل نسبة ترتب البد ل '

19..2% 
 ممن لنا اجستنتاج بنا  رلن النسب السابقة بأن  لبة الجامعة ر نة الدراسة لد هم إتجال 

ي النظام الس اسي فدور مؤسسا  نحو هاا المؤشر من ب ن مؤشرا   م ل إلن اج جاب ة  محا د
لعبة الدور المتوس  الاي  ، وهو  دل رلن تطع ل ق م الموا نة لد  ال الب الجامعي للبعد اىول

 رلن هاا المؤشر، وهو ما  ؤمدل المتوس  الحسابي بنا  النظام الس اسي في تطع ل ق م الموا نة
 يلنظام الس اسافق  هي نسبة ال لبة الا ن  رون  %02.47، ح ث 2.77لهال العبارة والمقدر بس: 

 رون رمس  %14.11في المقابل  سلبيبإتجال  'نادرا' و'أبدا' ي  ساهم في تطع ل ق م الموا نة 
 . جاب  ن 'دا ما' و'غالبا' والبد ل الح ادي 'أح انا'الك بإخت ارهم للبد ل ن اج
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 اسي رلن إدراك حقوقي.تساردني مؤسسا  النظام الس : (.1العبارة رقم )
'تساردني مؤسسا  النظام الس اسي رلن ( أن العبارة 11 تب ن من خالل الجدول رقم)

اسي الدالة رلن دور مؤسسا  النظام الس من ب ن العبارا   ثان ة' جا   في المرتبة الإدراك حقوقي
ابي بمتوس  حسممؤشر من مؤشرا  البعد اىول في تطع ل ق م الموا نة لد  ال الب الجامعي 

 .3.11قدر بس: 
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس: بأرلن نسسسسسسسسسبة إتجال العبارة ح ث قدر   إ جاب ةمان   مما  تب ن أن أرلن النسسسسسسسسسب

من ال لبة  %21.79وبنسبة ي تقل بمث ر رن السابقة قدر  بسسس: ' ب نما غالباللبد ل ' 11%..2
ن إدراك رل النظام السسسسس اسسسسسي تسسسسساردهم مؤسسسسسسسسسسا  المبحوث ن مان  إجاباتهم بأنهم 'أح انا' فق  

 مؤسسسسسسسسسسسسا  النظام السسسسسس اسسسسسسي من ال لبة بأن  %21.11أجابة  تقر بابنسسسسسسبة بنطس ال، و حقوقهم
، ب نما مان  أقل نسسسسسسب اججابة لرخت ارا  السسسسسسلب ة  ح ث رلن إدراك حقوقهم 'دا ما'تسسسسسساردهم 

 رلن إدراك، 'أبدا' تسسساردهم  ي مؤسسسسسسا  النظام السسس اسسسي من المبحوث ن بأن %11.13أجاب 
تسسسسسسسسساردهم مؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسا  النظام ه 'نادرا' ال لبة ر نة الدراسسسسسسسسسة بأنمن  %12.11في ح ن أجاب 

   الس اسي رلن إدراك حقوقهم.
ع ف ضسسسس إ جابين لل لبة ر نة الدراسسسسسة إتجال أمن خالل ما سسسسسبا  ممن لنا اجسسسسستنتاج ب

ب تطع ل ق م الموا نة لد  ال الالدالة رلن دور مؤسسسسسسا  النظام السسس اسسسي في نحو هال العبارة 
أن لمؤسسسسسسسسسسسسسسسسا  النظام ، والاي  تضسسسسسسسل من خالله ممؤشسسسسسسسر من مؤشسسسسسسسرا  البعد اىولالجامعي 

بنا ا رلن هاا المؤشسسسر وهو ما  ؤمدل المتوسسسس  الحسسسسابي  السسسس اسسسسي دور في تطع ل ق م الموا نة
  .3.11والمقدر بس:  بإتجاهه اج جاني الضع ف

  لي مؤسسا  النظام الس اسي مسارا  متعددة للنقد اج جابي.تطتل  :(11العبارة رقم )
أن هسال العبسارة ترتب  في المرتبة اىخ رة من ب ن ( 11 تب ن من خالل الجسدول رقم)    

رلن دور مؤسسسا  النظام الس اسي في تطع ل ق م الموا نة بمتوس  حسابي قدر  العبارا  الدالة
  .2.24بس: 

اججابة رلن البدا ل السلب ة، ح ث مان  أرلن نسبة مقدرة بسسسسسسس: ح ث توزر  أرلن نسب 
من ال لبة ر نة  %11..2للبد ل 'أبدا'، تلتها في المرتبة الثان ة وبنسبة قدر  بسسسسسسسسسسسسسس:  34.13%
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لتها في تالدراسسسسة أفادو بأن مؤسسسسسسسسا  النظام السسسس اسسسسي 'أح انا' فق  ما تطتل لهم مسسسسارا  للنقد، 
ما تطتل  'نادرا' إجابة ال لبة بأنهم  %...24قدر  بس: تقل رنها بمث ر  المرتبة الثالثة وبنسبة ي

ب نما مان  أقل نسسسب اججابة رند البدا ل السسسلب ة لهم مؤسسسسسا  النظام السس اسسسي مسسارا  للنقد، 
إختارو البد ل 'غالبا'، وبأقل نسبة قدر  بسس:  %12.11بنسب قدر  رلن التوالي بسس:  لهال العبارة

 إختارو البد ل دا ما. 7%..12
من خالل النسسب السابقة  ممن لنا أن نقول أن ال لبة ر نة الدراسة لهم إتجال سلبي نو  
فتل مؤسسسسسسسسا  النظام السسسس اسسسسي مسسسسارا  النقد اج جابي لهم، وهو ما  ؤمدل المتوسسسس  الحسسسسابي 

نظام الس اسي في وهو ما  دل رلن الدور الضع ف الاي  لعبه ال 2.24لهال العبارة والمقدر بسسس: 
 تطع ل ق م الموا نة من خالل هاا المؤشر.

 ق م التضامن ب ن أفراد المجتمع. النظام الس اسي تعزز مؤسسا  :(21العبارة رقم )
من ب ن العبسسارا  السسدالسسة رلن دور  رابعسسةجسسا  ترت سسب هسسال العبسسارة في المرتبسسة ال        

 . 4..2مؤسسا  النظام الس اسي في تطع ل ق م الموا نة بمتوس  حسابي قدر بس: 
؛ فمان  لواجتجال السلبي للبدا  ب ن اجتجال المحا دح ث مان  أرلن نسبة إجابا  ال لبة 

 لمرتبة الثان ة البد ل، تلتها ا%31.43' قدر  بسس: أح انا' الح ادي أرلن نسبة إجابة رند البد ل
سبة ' بنأبدا، ل مون في المرتبة الثالثة إخت ار البد ل '%.21.1' بنسبة مقدرة بسسس: نادرا' السلبي

، ب نما جا  البد ل ن اججاب  ن في المراتب اىخ رة ح ث جا  في المرتبة %19.74مقدرة بس: 
وبأضعف نسبة إجابة مان  للبد ل 'دا ما' ، %17..1الرابعة إخت ار البد ل 'غالبا' بنسبة قدر  بسس: 

 . %14.41والمقدرة بسس: 
هال  نحو م ل إلن السلب ة من خالل هال النسب  ممن لنا أن نقول وجود إتجال محا د 

العبارة من  رف ال لبة ر نة الدراسة والك ما نتب نه من خالل أخا البد ل ن السلب  ن 'أبدا' و'نادرا' 
فق   %21.19مقابل نسبة % 91.73ي أرلن نسبة بمجموع قدر بسس: مع إضافة البد ل الح اد

 مجموع البدا ل اج جاب ة 'دا ما' و'غالبا'.
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 الدور المتوس  الاي  لعبه النظام الس اسي فيوبنا ا رلن ما سبا  ممن لنا أن نستنت  
هال العبارة ل لد  ال لبة من خالل هاا المؤشر، والاي  ؤمدل المتوس  الحسابي تطع ل ق م الموا نة

  .4..2والاي قدر بس: 
محا د  ( وجود إتجال21(، )11(، ).1(، )11(، )14 تبن من خالل العبارا  السابقة )

لل لبة ر نة الدراسة نحو العبارا  الدالة رلن دور مؤسسا  النظام الس اسي في تطع ل ق م 
والدال رلن الدور المتوس  الاي  لعبه النظام الس اسي  4..2الموا نة بمتوس  حسابي قدر بس: 

 في تطع ل ق م الموا نة.
 البعد الثاني: المخرجات .2 1 2 2 1

بإحترام مع أفراد المجتمع أثنا   النظام السسسسسسس اسسسسسسسيتتعامل مؤسسسسسسسسسسسسسسا   (:11العبارة رقم )
  تحق ا م البهم.

جا   هال العبارة في المرتبة الرابعة من ب ن العبارا  الدالة رلن دور المؤسسا  النظام 
 .2.31للبعد الثاني بمتوس  حسابي قدر بس:  في تطع ل ق م الموا نة الس اسي

توزع أرلن نسسسسب اججابة ب ن البد ل الح ادي 'أح انا' ( 11الل الجدول رقم)خو تب ن من 
'أح انا' ما بأنهم  %33.11قدر  بسسسسسس: وبأرلن نسبة والبد ل ن السلب  ن 'أبدا' و'أح انا'، ح ث أفاد 

ا  في وجتتعامل مؤسسسسسسسسسسسسسسا  النظام السسسسسسس اسسسسسسسي بإحترام مع أفراد المجتمع أثنا  تحق ا م البهم، 
أفادو بأن مؤسسسسسسا  النظام السسس اسسسي من ال لبة ر نة الدراسسسة  %29.31وبنسسسبة المرتبة الثان ة 

 %71..2ي تتعامل 'أبدا' بإحترام مع أفراد المجتمع أثنا  تحق ا م البهم، وبنطس التوجه أجاب 
 مسانس  أقسل نسسسسسسسسسسسسسسسب اججسابسة للبسد ل ن اججاب  ن لهال العبارةمنهم أنسه 'نسادرا' مسا  مون السك، ب نمسا 

 .%14.14بأقل نسبة إجابة قدر  بس:  'دا ما'و؛ %11.12تمثل  في 'غالبا' بنسبة 
رلن ما سبا  ممن لنا أن نستنت  الدور الضع ف الاي  لعبه النظام الس اسي في  وبنا ا

تطع ل ق م الموا نة لد  ال لبة من خالل هاا المؤشر، والاي  ؤمدل المتوس  الحسابي لهال العبارة 
 . 2.31والاي قدر بس: 

 
 



عرض وحتليل بيانات الدراسة امليدانية ومناقشة النتائج                                          الفصل السادس

 
192 

 .عالمجتمأفراد رلن حر ا   النظام الس اسيتحافظ مختلف مؤسسا   (:12العبارة رقم )
(  تضسسسل انا أن هال العبارة جا   في المرتبة الثالثة من ب ن 11من خالل الجدول رقم )

دور مؤسسسسا  النظام الس اسي في تطع ل ق م الموا نة للبعد الثاني بمتوس  العبارا  الدالة رلن 
 .1..2حسابي قدر بس: 

ث احة للعبارة، ح ح ث توزر  إجابا  ال لبة ر نة الدراسسسسسسسسة رلن البدا ل الخمسسسسسسسسة المت
، وجا  في المرتبة الثان ة %31.19مان  أرلن نسسسسسبة إجابة رند البد ل الح ادي 'أح انا' بنسسسسسبة 

، ب نما في المرتبة الثالثة تسسسسسساو  إجابا  %1..27إخت ار البد ل السسسسسسلبي للعبارة 'نادرا' بنسسسسسسبة 
لمل هما في  %14.11ال لبة ب ن البد ل ن السلبي 'أبدا' واج جابي 'غالبا' بنسبة إجابة قدر  بسسسسسس: 

'دا ما' في المرتبة الخامسسسسسسسة وىخ رة بنسسسسسسسبة إخت ار من ال لبة قدر  ح ن ترتب البد ل اج جابي 
 .%14.73بسسسسس: 

 ممن لنا أن نستنتت  اجتجال المحا د لل لبة ر نة الدراسة نحو  من خالل هال النسب
محافظة مؤسسا  النظام الس اسي رلن حر ا  أفراد المجتمع، وهو ما  ؤمدل المتوس  الحسابي 

وبنا ا رلن بوجود ممارسة وبنا ا رلن ما سبا  ممن لنا القول  1..2س: الدال للعبارة والمقدر بسسسس
ستنت  الدور المتوس  الاي  لعبه النظام الس اسي في تطع ل ق م الموا نة ما سبا  ممن لنا أن ن

لد  ال لبة من خالل هاا المؤشر، والاي  ؤمدل المتوس  الحسابي لهال العبارة والاي قدر بس: 
2..1 . 

ي نالحظ وجود خصسسوصسس ة في تعامل مؤسسسسسسا  النظام السسس اسسسي مع  (:13العبارة رقم )
 مختلف اىفراد في تحق ا م البهم.

اىول من ب ن ( أن هسسال العبسارة جسسا   في الترت سب 11 تب ن لنسا من خالل الجسسدول رقم )
الدالة رلن دور مؤسسسسسسسسا  النظام السسسس اسسسسي في تطع ل ق م الموا نة للبعد الثاني بأرلن العبارا  

 ..2.1س  حسابي قدر بس: متو 
أن أرلن نسسسسسسسسسسسسسسسبسسة إخت سسار بسسد سسل من البسسدا سسل الخمس ( 11 تب ن من خالل الجسسدول )ممسسا 

ب نما جا  في ، %34.11'أح انا' بنسبة إجابة قدر  بسس: الح ادي الم روحة تمرمز  رند البد ل 
السلبي 'نادرا'، وبنسبة للبد ل  %11.13المرتبة الثان ة وبنسبة تقارب نصف السابقة قدر  بسسسسسسسسسسسس: 



عرض وحتليل بيانات الدراسة امليدانية ومناقشة النتائج                                          الفصل السادس

 
191 

السسسلبي 'أبدا'   ن لللبدإخت ار ال لبة  بالتسسساويو  جا  في المرتبة الثالثة ي تقل رن السسسابقة بمث ر
؛ ل بقن في المرتبة اىخ ر إخت ار ال لبة للبد ل %19.74واج جابي 'غالبا' بنسبة مقدرة بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس: 

 .%12.11اج جابي 'دا ما' بنسبة قدر  بسسسسسس: 
و ما هاا المؤشر وهالمحا د لل لبة ر نة الدراسة إتجال اجتجال من خالل ما سبا  تضل 

لدور المتوس  الاي  لعبه النظام لوالاي  ش ر  .2.1 ؤمدل المتوس  الحسابي الدال والمقدر بسسسسس: 
 الس اسي في تطع ل ق م الموا نة لد  ال لبة من خالل هاا المؤشر.

رادا  وتقال د المجتمع في تنط اها  النظام الس اسي تراري مؤسسا  (:19العبارة رقم )
 لقراراتها.

 جا   في الترت ب الثاني من ب ن 19(  تضسسل أن العبارة رقم 11من خالل الجدول رقم)
العبارا  الدالة رلن دور مؤسسسسا  النظام الس اسي في تطع ل ق م الموا نة للبعد الثاني بمتوس  

 .2.12حسابي قدر بس: 
ح ث توزر  إجابا  ال لبة ر نة الدراسة ب ن بنسب متطاوتة ب ن البدا ل الخمس للعبارة، 

بأرلن نسبة قدر  بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس:  إا تمرمز  أرلن نسبة رند إخت ار رند البد ل الح ادي 'أح انا'
 %22.42 سبة قدر  بسسسسسسسسسسسس:ناج جابي 'غالبا' بتلتها في المرتبة الثان ة إخت ار البد ل ، 32.27%

 ل تسسسسسساو  بالتقر ب في المرتبة الثالثة إخت ار ال لبة للبد ل ن الح اد  ن 'أدا' وأح انا' بنسسسسسسب قدر 
للبد ل الثاني، ل مون بالك الترت ب  %11.37للبد ل اىول ونسبة  %11.13بسسسسسسسسسسسس:  رلن التوالي

ة قدر  بنسسسسسبة إجابلهاا المؤشسسسسر الخامس واىخ ر جختبار ال لبة للبد ل اججابي 'غالبا' مإجابة 
 مأقل نسبة إخت ار. %11.19بسسس: 

ي النظام الس اسمؤسسا  بنا ا رلن النسب السابقة ججابا  ال لبة حول مد  مرارا  
نحو لدراسة اجتجال المحا د لل لبة ر نة ا تضل لنا المجتمع في تنط اها لقراراتها لعادا  وتقال د 

لدور وهو ما  دل رلن ا 2.12وهو ما  ؤمدل المتوس  الحساب الدال والمقدر بسسسسسس: ال العبارة ه
 المتوس  الاي  لعبه النظام الس اسي في تطع ل ق م الموا نة لد  ال لبة من خالل هاا المؤشر.
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مل أفراد المجتمع في حل المشمال  النظام الس اسي  تسارد مؤسسا  (:17العبارة رقم )
 ي تواجههم.والصعوبا  الت

(: أن هال العبارة جا   في المرتبة الخامسة من ب ن العبارا  11 تب ن من الجدول رقم)
رلن دور مؤسسسسسسا  النظام السسس اسسسي في تطع ل ق م الموا نة للبعد الثاني بمتوسسس  حسسسابي الدالة 

 .2.12قدر بس: 
ب ح ث مان  أرلن نسمتطاوتة ح ث توزر  نسب اججابة ب ن البدا ل الخمس بدرجا  

؛ وفي المرتبة الثان ة مان  %34.71اججابة رند البد ل الح ادي 'أح انا' بنسبة قدر  بسسسسسسس: 
قل بنسبة ي ت، تلتها في المرتبة الثالثة %27.11جخت ار البد ل السلبي 'نادرا' بنسبة قدر  بسسسسسسسسسسس: 

 'أبدا'، ب نما فيإخت ار ال لبة ر نة الدراسة للبد ل مان  %17..2بمث ر رن السابقة قدر  بسسسسسس: 
المرتبت ن اىخ رت ن مان إخت ار ال لبة ر نة الدراسة للبدا ل اج جاب ة للعبارة بأقل نسب اىخت ار 

'دا ما' بنسبة مقدرة بسسسسسسسسسس: للبد ل 'غالبا' وبأقل نسبة البد ل  %93..1مقدرة رلن التوالي بسسسس
ن خالل هال النسب اجتجال السلبي نحو العبارة وهو ما  دل رل ه مجموع ،  تضل م12.24%

الضع ف مجموع البالمقابل  %11..1أبدا' بنسبة مقدرة بسسسس: نسبة اججابة للبد ل ن السلب  ن 'نادرا' و'
 .%11.79 ن 'دا ما' و'غالبا' المقدر بسسسس:  جاب اج  ل نخت ار البدج

رلن النسب السابقة بأن  لبة الجامعة ر نة الدراسة لد هم إتجال   ممن لنا اجستنتاج بنا 
 م النظام الس اسي في تطع ل ق دور الدالة رلنسلبي ضع ف نحو هاا المؤشر من ب ن مؤشرا  

لدور الضع ف الاي  لعبه النظام الس اسي في تطع ل ق م ا، وهو  دل رلن الموا نة لد  ال لبة
ما  ؤمدل المتوس  الحسابي لهال العبارة والمقدر بس:  ،هاا المؤشرالموا نة لد  ال لبة من خالل 

2.21. 
سلبي ( وجود إتجال 17(، )19(، )13(، )12(، )11 تبن من خالل العبارا  السابقة )

لل لبة ر نة الدراسة نحو العبارا  الدالة رلن دور مؤسسا  النظام الس اسي في تطع ل  ضع ف
م الاي  لعبه النظا ضع فوالدال رلن الدور ال 2.17ق م الموا نة بمتوس  حسابي قدر بس: 

 الس اسي في تطع ل ق م الموا نة من خالل البعد الثاني.
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 . دور مؤسسات النظام السياسي في تفعيل قيم اإلنتماء2 2 2 1
 . البعد األول: المدخالت 1 2 2 2 1 
 دور مؤسسات النظام السياسي في تفعيل قيم اإلنتماء (: يوضح11الجدول رقم ) 

 
 
 



عرض وحتليل بيانات الدراسة امليدانية ومناقشة النتائج                                                                                         الفصل السادس       
 

0
3
3

 

 
رمق 

 العبارة
 العبارات

 درجــة املامرســـة
 اجملموع

املتوسط 

 احلسايب
 الرتبة

 أ بدا اندرا أ حياان غالبا دامئا

13. 
ن لك أ فراد اجملمتع من احلصول عىل السكن من طرف مؤسسات النظام الس يايس يمتك

 بفرص متساوية.

 221 107 60 37 33 06 ك
3.11 31 

% 12.20 18.11 32.80 22.03 89.01 100 

 أ عتقد أ نين أ متكن من احلصول عىل لك حقويق من مؤسسات النظام الس يايس. .12
 221 99 92 82 32 12 ك

2.12 19 
% 1.03 19.39 21.12 18.11 18.82 100 

 املعلومات اليت تقدهما مؤسسات النظام الس يايس لها قدر من الصحة. .11
 221 30 68 91 30 04 ك

2.21 12 
% 01.80 13.45 40.81 11.80 31.88 100 

 تتخذ مؤسسات النظام الس يايس قرارات جتعلين أ فتخر ابنامتيئ لها. .18
 221 69 45 78 26 05 ك

2.18 18 
% 12.28 33.22 18.01 21.31 11.08 100 

18. 
طارا مرجعيا أ ساس يا لتشكيل ما أ عتقد به.  متثل مؤسسات النظام الس يايس ا 

 

 221 65 56 74 20 08 ك
2.11 12 

% 11.80 11.09 11.31 28.33 20.38 311 

 تقدم مؤسسات النظام الس يايس مصلحة امجلاعة عىل مصاحلهم اخلاصة. .12
 221 104 58 40 16 05 ك

3.02 10 
% 12.28 19.39 39.08 22.13 82.28 311 

 تتعامل مؤسسات النظام الس يايس ابلعدل بني خمتلف أ فراد اجملمتع. .19
 221 93 64 50 14 02 ك

3.02 11 
% 1.01 12.21 22.82 21.91 83.91 311 

 أ عتقد أ نين يف مأ من اجامتعي بتواجدي يف ظل هذا النظام الس يايس. .11
 221 63 53 77 25 05 ك

2.18 18 
% 12.28 33.23 18.81 21.99 21.28 311 

 انامتيئ للنظام الس يايس يعطيين دافع للعمل البناء. .10
 221 59 44 67 41 12 ك

2.82 11 
% 18.11 31.10 11.18 30.91 22.82 311 

 اس تخدام اللغة الفرنس ية يف خطاابت املسؤولني يشعرين بعدم انامتهئم للمجمتع اجلزائري. .81
 221 38 19 26 21 119 ك

1.91 13 
% 81.12 10.82 33.22 11.82 39.18 311 

 73.2 اللكية دلور مؤسسات النظام الس يايس يف تفعيل قمي الانامتءادلرجة 
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 رجعيا أساسيا لتشكيل ما أعتقد به.إطارا م النظام السياسي تمثل مؤسسات :(53العبارة رقم )    
في المرتبة الثالثة من بين جاءت هذه العبارة ( بتبين لنا أن 91) من خالل الجدول رقم 

دور مؤسسات النظام السياسي في تفعيل قيم اإلنتماء لبعد المدخالت، وذلك دالة على العبارات ال
 .3.55بمتوسط حسابي قدر بــــ: 

حيث توزعت إجابات الطلبة عينة الدراسة بين البدائل الخمس المتاحة، إذ كانت أعلى 
بة 'أبدا' بنس والبديلين السلبيين %55.93نسب اإلجابة بين البديل الحيادي 'أحيانا' بنسبة مقدرة بـــ: 

، بينما %33.99ال تقل بكثير عن السابقة مقدرة بــــ: والبديل 'نادرا' بنسبة  %31.93قدرت بــ: 
و'دائما' بنسبة  %73.10'غالبا' بنسبة تقدر بـــــ: نسب اإلجابة عند البديلين اإليجابيين كانت أقل 
 .%75.31تقدر بـــــ: 

لدراسة اإلتجاه السلبي الضعيف للطلبة عينة االل النسب السابقة يمكن لنا أن نستنتج من خ
هو ما يؤكده و مرجعي أساسي لتشكيل ما يعتقدون به نحو إعتبار مؤسسات النظام السياسي كإطار 
 وتؤكده أيضا النسبة المئوية لمجموع البديلين ،3.55المتوسط الحسابي الدال للعبارة والمقدر بـــ: 

بالمقابل مجموع إجابات الطلبة بإختيار  %32.35للعبارة والمقدر بــــ:  السلبيين 'نادرا' و'أحيانا'
 .%93.35البديلين اإليجابيين 'دائما' و'غالبا' قدر بـــ: 

وبناءا على ما سبق يمكن لنا القول بأن لمؤسسات النظام السياسي دور ضعيف في  
  امعي باإلعتماد على هذا المؤشر.تفعيل قيم اإلنتماء لدى الطالب الج

 أعتقد أنني في مأمن اجتماعي بتواجدي في ظل هذا النظام السياسي.: (53العبارة رقم )
( أن هذه العبارة جاءت في المرتبة الثانية من بين العبارات الدالة 91بتبين لنا من الجدول رقم)

سابي لبعد المدخالت، وذلك بمتوسط حعلى دور مؤسسات النظام السياسي في تفعيل قيم اإلنتماء 
 .3.53قدر بــــ: 

توزع إجابات الطلبة عينة الدراسة بين كما يتضح لنا من خالل نفس الجدول السابق؛ 
البديل  ندعوالمرتبة األولى ، إذ كانت أعلى نسب اإلجابة بنسب متفاوتة البدائل الخمس المتاحة

لبديلين ا تاله في الترتيب في المرتبة الثانية والثالثة؛ %52.35بـــ:  تالحيادي 'أحيانا' بنسبة قدر 
، بينما كانت %35.00بــــ:  توالبديل 'نادرا' بنسبة قدر  %33.33السلبيين 'أبدا' بنسبة قدرت بــ: 
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أقل نسبة إختيار و  %99.39بـــــ:  ةقدر مأقل نسب اإلجابة عند البديلين اإليجابيين 'غالبا' بنسبة 
 .%73.32بـــــ:  قدرت'دائما' بنسبة كانت للبديل 

ينة سلبي ضعيف للطلبة عوجود إعتقاد من خالل النسب السابقة يمكن لنا أن نستنتج 
ط وهو ما يؤكده المتوس الشعور باألمان اإلجتماعي في ظل النظام السياسي الحاليالدراسة نحو 

النسبة المئوية لمجموع البديلين تؤكده أيضا هو ما ، و 3.53الحسابي الدال للعبارة والمقدر بـــ: 
بالمقابل مجموع إجابات الطلبة بإختيار  %33.73السلبيين 'نادرا' و'أحيانا' للعبارة والمقدر بــــ: 
 .%95.23البديلين اإليجابيين 'دائما' و'غالبا' قدر بـــ: 

وبناءا على ما سبق يمكن لنا القول بأن لمؤسسات النظام السياسي دور ضعيف في  
  يل قيم اإلنتماء لدى الطالب الجامعي باإلعتماد على هذا المؤشر.تفع

 إنتمائي للنظام السياسي يعطيني دافع للعمل البناء.: (51العبارة رقم )
ين من بولى ( يتضح لنا أن هذه العبارة جاءت في المرتبة األ91بناءا على معطيات الجدول رقم)

السياسي في تفعيل قيم اإلنتماء لبعد المدخالت، وذلك العبارات الدالة على دور مؤسسات النظام 
 .3.35بمتوسط حسابي قدر بــــ: 

كما يتضح لنا من خالل نفس الجدول السابق؛ توزع إجابات الطلبة عينة الدراسة بين 
ب اإلجابة أعلى نس تمثلت، إذ أحيانا ومتقاربة أحيانا أخرى البدائل الخمس المتاحة بنسب متفاوتة

؛ تاله في الترتيب في %57.72المرتبة األولى عند البديل الحيادي 'أحيانا' بنسبة قدرت بـــ: في و 
البديل 'نادرا' في المرتبة الثالثة  و %35.25المرتبة الثانية البديل السلبي 'أبدا' بنسبة قدرت بــ: 

وبنسبة ال تختلف بكثير عن السابقة كان في المرتبة الرابعة إختيار  ،%91.05بنسبة قدرت بــــ: 
بينما كانت أقل نسب  ؛%93.51'غالبا' بنسبة قدرت بـــــ: الطلبة عينة الدراسة للبديل اإليجابي 

  .%73.53ا' بنسبة مقدرة بـــــ: دائماإلجابة عند البديل اإليجابي '
نتج وجود إعتقاد سلبي ضعيف للطلبة عينة من خالل النسب السابقة يمكن لنا أن نست

متوسط وهو ما يؤكده ال تشكل دافع للعمل من خالل اإلنتماء للنظام السياسي الحالي،الدراسة نحو 
، وهو ما تؤكده أيضا النسبة المئوية لمجموع البديلين 3.35الحسابي الدال للعبارة والمقدر بـــ: 
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بالمقابل مجموع إجابات الطلبة بإختيار  %25.91مقدر بــــ: السلبيين 'نادرا' و'أحيانا' للعبارة وال
 .%35.00البديلين اإليجابيين 'دائما' و'غالبا' قدر بـــ: 

وبناءا على ما سبق يمكن لنا القول بأن لمؤسسات النظام السياسي دور ضعيف في  
  تفعيل قيم اإلنتماء لدى الطالب الجامعي باإلعتماد على هذا المؤشر.

(، 53نطالقا من تحليلنا للعبارات السابقة )وا   (91على ماسبق ومن خالل الجدول رقم)بناء 
وجود إتجاه سلبي ضعيف للطلبة عينة الدراسة نحو العبارات الدالة على يتبن لنا (، 51(، )53)

والدال على  3.29دور مؤسسات النظام السياسي في تفعيل قيم اإلنتماء بمتوسط حسابي قدر بـ: 
 ضعيف الذي يلعبه النظام السياسي في تفعيل قيم اإلنتماء من خالل البعد األول.الدور ال

 . البعد الثاني: المخرجات2 2 2 2 1
يتمكن كــل أفراد المجتمع من الحلــــــــــــــول على الســــــــــــــكن من طرف : (59العبــارة رقم )

 مؤسسات النظام السياسي بفرص متساوية.
ن بين م سابعة واألخيرةلنا أن هذه العبارة جاءت في المرتبة ال بين( يت91الجدول رقم) من خالل

، وذلك رجاتخالعبارات الدالة على دور مؤسسات النظام السياسي في تفعيل قيم اإلنتماء لبعد الم
 .9.33بمتوسط حسابي قدر بــــ: 

كما يتضح لنا من خالل نفس الجدول السابق؛ توزع إجابات الطلبة عينة الدراسة بين 
ند أعلى نسب اإلجابة وفي المرتبة األولى ع حيث تمركزتبدائل الخمس المتاحة بنسب متفاوتة، ال

؛ تاله في المرتبة الثانية البديل السلبي %20.13قدرت بـــ:  إجابة نسبةأعلى ا' ببد'أ سلبيالبديل ال
 لفوبنسبة تقل عن السابقة بكثير تقارب الن وفي المرتبة الثالثة %35.19ا' بنسبة قدرت بــ: نادرا'

بينما تمركزت أقل النسب الممثلة ، %95.31ا' بنسبة قدرت بــــ: أحيان' الحيادي لبديلكانت ل
ة قدرت بـــــ: 'غالبا' بنسب يناإليجابي ينللبديل هم قليل العددإختيار  إلجابات الطلبة عينة الدراسة

 . %73.51ـ: 'دائما' بنسبة مقدرة بــــو؛ 73.35%
أن للطلبة عينة الدراسة إتجاه سلبي نحو تمكن القول من خالل النسب السابقة يمكن لنا 

كل أفراد المجتمع من الحلول على السكن من طرف مؤسسات النظام السياسي بفرص متساوية 
وهو ، 9.33للعبارة والمقدر بـــ: الضعيف  و ما يؤكده المتوسط الحسابيبين كل أفراد المجتمع، ه
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عبارة والمقدر بــــ: ' للبدالمجموع البديلين السلبيين 'نادرا' و'أ الكبيرة ما تؤكده أيضا النسبة المئوية
مجموع إجابات الطلبة بإختيار البديلين اإليجابيين 'دائما' و'غالبا' قدر بـــ: قلة بالمقابل  02.31%
73.35%. 
يمكن لنا القول بأن لمؤسسات النظام  باإلعتماد على هذا المؤشروبناءا على ما سبق  

  تفعيل قيم اإلنتماء لدى الطالب الجامعي.السياسي دور ضعيف في 
ني أتمكن من الحلـول على كل حقوقي من مؤسسات النظام أعتقد أن: (53العبارة رقم )

 السياسي.
من بين  الرابعـــةالمرتبـــة ترتـــب هـــذه العبـــارة في  (91من خالل الجـــدول رقم)يتبين لنـــا 

العبارات الدالة على دور مؤســــــســــــات النظام الســــــياســــــي في تفعيل قيم اإلنتماء لبعد المخرجات، 
 .3.75وذلك بمتوسط حسابي قدر بــــ: 

 توزع إجابات الطلبة عينة الدراسة بين البدائل الخمسيتبين لنا  من نفس الجدول السابقو 
 متقاربة نسبب ينالسلبي ينة عند البديل، حيث تمركزت أعلى نسب اإلجابمتباينةالمتاحة بنسب 

لبديل 'نادرا' بنسبة قدرت بـــــ: ا إختياروبنسبة % 52.33'أبدا' بـــ:  حيث قدرت نسبة إختيار البديل
بينما في  ؛%35.53' بنسبة قدرت بــ: أحيانا' المحايدالبديل كان ة لثفي المرتبة الثاو ؛ 52.73%

مقاربة لإلنعدام بأقل النسب ال 'دائما' و'غالبا'لبديلين اإليجابيينا ترتيب كانالمرتبتين األخيرتين 
 .%7.19و %0.90على التوالي بـــ:  ةقدر م

نحو عيف ضسلبي  عتقادأن للطلبة عينة الدراسة إ  أن نستنتجيمكن لنا  ما سبقمن خالل 
، هو ما يؤكده المتوسط من طرف مؤسسات النظام السياسي حقوقهممن الحلول على  همتمكن

 %37التي تجاوزت ، وهو ما تؤكده أيضا النسبة المئوية 3.75الحسابي للعبارة والمقدر بـــ: 
بالمقابل قلة مجموع إجابات  %53.57البديلين السلبيين 'نادرا' و'أبدا' للعبارة والمقدر بــــ: لمجموع 

 .%73.73قدر بـــ: الطلبة بإختيار البديلين اإليجابيين 'دائما' و'غالبا' 
يمكن لنا القول بأن لمؤسسات النظام  باإلعتماد على هذا المؤشروبناءا على ما سبق  

  تفعيل قيم اإلنتماء لدى الطالب الجامعي.السياسي دور ضعيف في 
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المعلومات التي تقدمها مؤســـــــــســـــــــات النظام الســـــــــياســـــــــي لها قدر من : (55العبارة رقم )
 اللحة.
بين  من ثانيةلنا أن هذه العبارة جاءت في المرتبة ال بين( يت91معطيات الجدول رقم) من خالل

، وذلك رجاتخالعبارات الدالة على دور مؤسسات النظام السياسي في تفعيل قيم اإلنتماء لبعد الم
 .3.57بمتوسط حسابي قدر بــــ: 

لنا من خالل نفس الجدول السابق؛ توزع إجابات الطلبة عينة الدراسة بين  بينكما يت
البدائل الخمس المتاحة بنسب متفاوتة، إذ تمثلت أعلى نسب اإلجابة وفي المرتبة األولى عند 

؛ تاله في الترتيب في المرتبة الثانية البديل %27.39البديل الحيادي 'أحيانا' بنسبة قدرت بـــ: 
 لبة بينالطتساوى فيها نسبة إختيار وفي المرتبة الثالثة  %57.21' بنسبة قدرت بــ: انادر السلبي '

كانت إجابة ة ؛ بينما أقل نسب%95.23بنسبة قدرت بــــ:  البديلين السلبي 'أبدا' واإليجابي'غالبا'
 . %79.37عند البديل اإليجابي 'دائما' بنسبة مقدرة بـــــ: 

اسة للطلبة عينة الدر  محايدمن خالل النسب السابقة يمكن لنا أن نستنتج وجود إعتقاد 
لنظام السياسي الحالي، وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي مدى لحة المعلومات التي يقدمها انحو 

، وهو ما تؤكده أيضا النسبة المئوية لمجموع البديلين 3.57قدر بـــ: الذي لعبارة و هذه االدال ل
بالمقابل مجموع إجابات الطلبة بإختيار  %25.12لسلبيين 'نادرا' و'أحيانا' للعبارة والمقدر بــــ: ا

 .%93.33البديلين اإليجابيين 'دائما' و'غالبا' قدر بـــ: 
من مؤشرات قياس درو مؤسسات  وباإلعتماد على هذا المؤشروبناءا على ما سبق  

 توسطميمكن لنا القول بأن لمؤسسات النظام السياسي دور النظام السياسي في تفعيل قيم اإلنتماء، 
  تفعيل قيم اإلنتماء لدى الطالب الجامعي.في 

 تتخذ مؤسسات النظام السياسي قرارات تجعلني أفتخر بإنتمائي لها.: (52العبارة رقم )
تتخذ مؤســـــســـــات النظام الســـــياســـــي 'العبارة لنا أن نتبين أن ن مكيمن خالل الجدول رقم 

ر من بين العبـــارات الـــدالـــة على دو  لثـــةثـــاالمرتبـــة البـــي هقرارات تجعلني أفتخر بـــإنتمـــائي لهـــا' 
 .3.52ــــ: ، بمتوسط حسابي قدر بثانيبعد اللمؤسسات النظام السياسي في تفعيل قيم اإلنتماء ل
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توزع إجابات الطلبة عينة الدراسة بين البدائل الخمس المتاحة  ذاته نالحظدول ومن الج
ــ: ت قدر بنسبة  'أحيانا' أعلى نسب إجابة عند البديل السلبي كانتبنسب متباينة، حيث  بــــ

، %51، أما في المرتبة الثانية فكان إختيار الطلبة للبديل السلبي 'أبدا' بنسبة مقدرة بــــ: 52.13%
، بينما البديلين اإليجابيين %37.93وبنسبة أقل كان ترتيب البديل الثالث 'نادرا' بنسبة قدرت بــــ: 

فكان ترتيبهما في المرتبة الرابعة والخامسة بأقل نسب إختيار من طرف الطلبة عينة الدراسة بأقل 
سبة إختيار للبديل 'دائما' بن 'للبديل 'غالبا' وبأقل بنسبة %99.55النسب والمقدرة على التوالي بـــــ: 

  .%73.32مقدرة بـــــ: 
من خالل ما سبق يمكن لنا أن نستنتج أن للطلبة عينة الدراسة إعتقاد سلبي ضعيف نحو 

بارة مؤسسات النظام السياسي، هو ما يؤكده المتوسط الحسابي للع بإفتخارهم بالقرارات التي تتخذها
، وهو ما تؤكده أيضا النسبة المئوية لمجموع البديلين السلبيين 'نادرا' و'أبدا' 3.52والمقدر بـــ: 

بالمقابل قلة مجموع إجابات الطلبة بإختيار البديلين اإليجابيين  %39.93للعبارة والمقدر بــــ: 
 .%95.17'دائما' و'غالبا' قدر بـــ: 

لقول بأن لمؤسسات النظام يمكن لنا ا باإلعتماد على هذا المؤشروبناءا على ما سبق  
  تفعيل قيم اإلنتماء لدى الطالب الجامعي.السياسي دور ضعيف في 

 تقدم مؤسسات النظام السياسي مللحة الجماعة على ملالحهم الخالة.: (55العبارة رقم )
بين  من دسة( يتبين لنا أن هذه العبارة جاءت في المرتبة السا91) من خالل الجدول رقم

العبارات الدالة على دور مؤســــــســــــات النظام الســــــياســــــي في تفعيل قيم اإلنتماء لبعد المخرجات، 
 .9.13وذلك بمتوسط حسابي قدر بــــ: 

؛ توزع إجابات الطلبة عينة الدراسة بين البدائل الخمس (91) يتبين من الجدول رقمكما 
سلبي وفي المرتبة األولى عند البديل الالمتاحة بنسب متفاوتة، حيث تمركزت أعلى نسب اإلجابة 

؛ تاله في المرتبة الثانية البديل السلبي 'نادرا' بنسبة %25.52'أبدا' بأعلى نسبة إجابة قدرت بـــ: 
، %90.12وفي المرتبة الثالثة كانت للبديل الحيادي 'أحيانا' بنسبة قدرت بــــ:  %35.79قدرت بــ: 

بينما تمركزت أقل النسب الممثلة إلجابات الطلبة عينة الدراسة إختيارهم قليل العدد للبديلين 
 . %73.32؛ و'دائما' بنسبة مقدرة بـــــ: %70.90اإليجابيين 'غالبا' بنسبة قدرت بـــــ: 
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 قديمتمن خالل النسب السابقة يمكن لنا القول أن للطلبة عينة الدراسة إتجاه سلبي نحو 
هو ما يؤكده المتوسط  مللحة الجماعة على ملالحهم الخالة، ؤسسات النظام السياسيم

، وهو ما تؤكده أيضا النسبة المئوية الكبيرة لمجموع 9.13الحسابي الضعيف للعبارة والمقدر بـــ: 
الطلبة بالمقابل قلة مجموع إجابات  %03.53البديلين السلبيين 'نادرا' و'أبدا' للعبارة والمقدر بــــ: 

 .%71.29قدر بـــ: والمبإختيار البديلين اإليجابيين 'دائما' و'غالبا' 
يمكن لنا القول بأن لمؤسسات النظام  باإلعتماد على هذا المؤشروبناءا على ما سبق  

  تفعيل قيم اإلنتماء لدى الطالب الجامعي.السياسي دور ضعيف في 
 السياسي بالعدل بين مختلف أفراد المجتمع.تتعامل مؤسسات النظام : (50العبارة رقم )

من بين  خامســــــــــــــة( ترتب هذه العبارة في المرتبة ال91) يتبين لنـا من خالل الجدول رقم
العبارات الدالة على دور مؤســــــســــــات النظام الســــــياســــــي في تفعيل قيم اإلنتماء لبعد المخرجات، 

 .9.15قدر بــــ:  ضعيف وذلك بمتوسط حسابي
لسابق يتبين لنا توزع إجابات الطلبة عينة الدراسة بين البدائل الخمس ومن نفس الجدول ا

المتاحة بنسب متباينة، حيث تمركزت أعلى نسب اإلجابة عند البديلين السلبيين بنسب متقاربة 
وبنسبة إختيار البديل 'نادرا' بنسبة قدرت بـــــ: % 52.33حيث قدرت نسبة إختيار البديل 'أبدا' بـــ: 

؛ بينما في %35.53في المرتبة الثالثة كان البديل المحايد 'أحيانا' بنسبة قدرت بــ: ؛ و 52.73%
المرتبتين األخيرتين كان ترتيب البديلين اإليجابيين'دائما' و'غالبا' بأقل النسب المقاربة لإلنعدام 

 .%7.19و %0.90مقدرة على التوالي بـــ: 
من خالل ما سبق يمكن لنا أن نستنتج أن للطلبة عينة الدراسة إعتقاد سلبي ضعيف نحو 

لحسابي ، هو ما يؤكده المتوسط ابالعدل بين مختلف أفراد المجتمع مؤسسات النظام السياسي تعامل
ين لمجموع البديل %37، وهو ما تؤكده أيضا النسبة المئوية التي تجاوزت 9.15للعبارة والمقدر بـــ: 

بالمقابل قلة مجموع إجابات الطلبة بإختيار  %07.27السلبيين 'نادرا' و'أبدا' للعبارة والمقدر بــــ: 
 .%70.93البديلين اإليجابيين 'دائما' و'غالبا' قدر بـــ: 

يمكن لنا القول بأن لمؤسسات النظام  باإلعتماد على هذا المؤشروبناء على ما سبق  
  قيم اإلنتماء لدى الطالب الجامعي. تفعيلالسياسي دور ضعيف في 
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إسـتخدام اللةة الفرنسية في خطابات المسؤولين يشعرني بعدم إنتمائهم : (27العبارة رقم )
 للمجتمع الجزائري.

إســـــــتخدام اللةة الفرنســـــــية في يمكن لنا أن نتبين أن العبارة  (91) من خالل الجدول رقم
ن بين م ألولىهي بالمرتبة ا' للمجتمع الجزائريي بعدم إنتمائهم خطابات المســـــــــــــؤولين يشـــــــــــــعرن

على أالعبارات الدالة على دور مؤســـســـات النظام الســـياســـي في تفعيل قيم اإلنتماء للبعد الثاني، ب
 .5.05قدر بــــ: م متوسط حسابي إيجابي

ومن الجدول ذاته نالحظ توزع إجابات الطلبة عينة الدراسة بين البدائل الخمس المتاحة 
بنسبة قدرت  'دائما' جابيعند البديل اإل للمرة الوحيدة إجابة ةمتباينة، حيث كانت أعلى نسببنسب 
ة للبديل إختيار الطلبوبنسبة أقل بكثير من السابقة في المرتبة الثانية تالها ، %35.55بــــــ: 

نسبة ' بأحيانا' الحيادي البديلالثالث جاء ترتيب ال وفي، %90.72السلبي 'أبدا' بنسبة مقدرة بــــ: 
بنسبة قدرت بــــ: المرتبة الرابعة  'غالبا' اإليجابي جاء البديل، بينما %99.55قدرت بــــ: 

 قةة ال تقل بكثير عن السابنسبببأقل نسب إختيار من طرف الطلبة عينة الدراسة ؛ 71.23%
  .'نادرا'السلبي للبديل كان الترتيب األخير إلختيار الطلبة  %73.33والمقدرة بـــــ: 

عيف ض إيجابيمن خالل ما سبق يمكن لنا أن نستنتج أن للطلبة عينة الدراسة إعتقاد 
إستخدام اللةة الفرنسية في خطابات المسؤولين بأن ذلك يشعرهم بعدم إنتمائهم للمجتمع نحو 

نسبة ، وهو ما تؤكده أيضا ال5.05، هو ما يؤكده المتوسط الحسابي للعبارة والمقدر بـــ: الجزائري
بالمقابل قلة  %53.03للعبارة والمقدر بــــ: البديلين اإليجابيين 'دائما' و'غالبا' المئوية لمجموع 

وهو ما ال يتوافق مع  %33.35قدر بـــ: البديلين 'نادرا' و'أبدا' مجموع إجابات الطلبة بإختيار 
 باقي إختيارات الطلبة نحو كل العبارات السابقة.

استخدام اللةة الفرنسية لعهد تواجد المستدمر الفرنسي بالجزائر، وذلك يعود كثرة إنتشار 
كما أشار إليه بلقاسم سالطنية وآخرون في تناولهم للمجتمع العربي بالدراسة والتحليل، أن التةيرات 
الهيكلية والتنظيمية التي أدخلتها اإلدارة اإلستدمارية الفرنسية، عجلت من اضعاف القوى التقليدية 

الوطني  القوى الداعية للتوجه، وأمام هذه الوضعية لم تستطع كانت تحكم المجتمع الجزائري التي
من فرملة إكتساح الثقافة الةربية ومن إعادة االعتبار للموروث الثقافي وقاعدته العربي اإلسالمي 
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في والسياسي اوالتكوين الثقاللةوية والمتمثل في اللةة العربية، وبهذا كانت الهيمنة لذوي التعليم 
، فبذلك لم تكن لديهم نداءات مبنية على إيمان راسخ بأهمية الذي تشرف عليه اإلدارة الفرنسية

نما كانت مرجعيتهم وقناعاتهم مستوحاة من إعتبار التجربة الفرنسية  كشرط من شروط التقدم وا 
  1نموذجا يحتذى به

يمكن لنا القول بأن لمؤسسات النظام  باإلعتماد على هذا المؤشروبناء على ما سبق  
 .تفعيل قيم اإلنتماء لدى الطالب الجامعيفي  فوق المتوسطالسياسي دور 

نطالقا من تحليلنا للعبارات السابقة )91بناء على ماسبق ومن خالل الجدول رقم) (، 59( وا 
( يتبن لنا وجود إتجاه سلبي ضعيف للطلبة عينة 27(، )50(، )55(، )52(، )55(، )53)

الدراسة نحو العبارات الدالة على دور مؤسسات النظام السياسي في تفعيل قيم اإلنتماء بمتوسط 
يلعبه النظام السياسي في تفعيل قيم  والدال على الدور الضعيف الذي 3313حسابي قدر بـ: 

 اإلنتماء من خالل البعد الثاني.
  

                                                 
 ،3000-3000، قسنطينة، جامعة منتوري، سلسلة علم االجتماع، المجتمع العربي التحديات الراهنة وآفاق المستقبلسالطنية بلقاسم:  -1

 3103ص3
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 : دور أزمات النظام السياسي في إعاقة تفعيل قيم المواطنة واإلنتماءالمحور الثالث. 3 2 1
 واإلنتماء تفعيل قيم المواطنة إعاقة فيأزمة الشرعية . دور 1 3 2 1 
  . البعد األول: المدخالت1 1 3 2 1 

 واإلنتماء دور أزمة الشرعية في إعاقة تفعيل قيم المواطنة: يوضح (22)الجدول رقم
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رمق  

 العبارة
 العبارات

 درجــة املامرســـة
 اجملموع

املتوسط 

 احلسايب
 الرتبة

 أ بدا اندرا أ حياان غالبا دامئا

 د أ ن مؤسسات النظام الس يايس قامئة عىل انتخاابت نزهية.أ عتق .14
 223 78 50 59 31 05 ك

2.22 80 
% 82.21 43.38 22.12 22.12 31.30 100 

 أ عتقد أ ن النظام الس يايس نظاما دميقراطيا. .12
 223 55 51 61 11 15 ك

2.28 82 
% 82.63 40.33 26.32 22.06 21.22 100 

 أ حاول أ ن أ كون ملزتما اجتاه املسؤولني املسريين لشؤون اجملمتع. .13
 223 32 31 50 61 49 ك

3.23 84 
% 24.30 26.32 22.12 43.38 41.32 100 

11. 
 أ ثق بقدرة املسؤولني مبؤسسات النظام الس يايس.

 

 223 70 54 77 14 08 ك
2.22 80 

% 83.23 82.20 31.23 21.24 34.33 100 

12. 
 أ عتقد أ ن مجيع أ فراد اجملمتع يتقبلون القامئني عىل تس يري شؤون اجملمتع.

 

 223 66 57 80 12 08 ك
2.20 86 

% 83.23 82.30 32.06 22.22 23.28 488 

12. 
 أ عتقد أ نه يوجد ثقة بني النظام الس يايس وأ فراد اجملمتع.

 

 223 64 73 65 15 06 ك
2.22 48 

% 82.23 82.63 23.42 32.63 20.68 488 

 أ عتقد أ ن مؤسسات النظام الس يايس قادرة عىل اس تحداث مشاريع تمنوية جديدة. .16
 223 25 46 74 20 28 ك

3.81 83 
% 42.22 22.12 33.40 28.23 44.24 488 

 تسعى مؤسسات النظام الس يايس للبحث عن مشاريع تمنوية جديدة. .10
 223 27 60 68 47 21 ك

2.03 81 
% 83.12 24.80 38.13 22.38 42.44 488 

13. 
جياد احللول للك  النظام الس يايسأ عتقد أ ن املسؤولني مبؤسسات  قادرين عىل ا 

 املشالك.

 223 42 55 69 39 17 ك
2.23 82 

% 86.22 46.13 38.31 22.44 40.01 488 

 أ عتقد أ ن الوالء ملؤسسات النظام الس يايس أ مر رضوري. .28
 223 39 29 70 36 49 ك

3.42 82 
% 24.36 42.41 34.33 43.84 46.13 488 

عاقة تفعيل قمي املواطنة واال نامتءادلرجة   2.22 اللكية دلور أ زمة الرشعية يف ا 
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 أحاول أن أكون ملتزما إتجاه المسؤولين المسيرين لشؤون المجتمع.: (34العبارة رقم ) 
( يتبين لنا أن العبارة' أحاول أن أكون ملتزما إتجاه المسؤولين 02من خالل الجدول رقم)

زمة دور أجاءت في المرتبة األولى من بين العبارات الدالة على  المسيرين لشؤون المجتمع'
 .4.03الشرعية في إعاقة تفعيل قيم المواطنة بمتوسط حسابي قدر بـــــ: 

يث ح اإلتجاه اإليجابي للطلبة نحو هذه العبارةيتضح لنا من خالل نفس الجدول السابق 
للبديل  %03.42مقدرة بـــــ: أعلى نسبة إذ كانت  عند العبارات اإليجابيةتمركزت أعلى النسب 

الدراسة للبديل كان إختيار الطلبة عينة  %00.30وبنسبة وفي المرتبة الثانية ؛ اإليجابي 'غالبا'
من الطلبة عينة  %09.32الحيادي 'أحيانا'، وبنسبة ال تختلف بكثير عن السابقة مقدرة بـــــ: 

ة بينما البدائل السلبية جاءت في المرتبة األخير  '،دائمااإليجابي 'الدراسة كان إختيارهم للبديل 
إلجابات الطلبة وبنسب متقاربة جدا تمثلت في المرتبة الرابعة للبديل السلبي 'أبدا' بنسبة قدرت 

 .%94.32وفي المرتبة الخامسة واألخيرة كان البديل 'نادرا' بنسبة قدرت بـــــ:  %93.40بــــ: 
وجود إتجاه إيجابي ضعيف للطلبة عينة الدراسة نحو تبين لنا ومن خالل النسب السابق ي

رين لشؤون المجتمع، وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي الدال للعبارة اإللتزام إتجاه المسؤولين المسي
لمجموع البديلين السلبيين 'نادرا'  %22، أيضا النسبة المئوية التي تجاوزت 4.03والمقدر بـــ: 

بالمقابل قلة مجموع إجابات الطلبة بإختيار البديلين  %22.52و'أبدا' للعبارة والمقدر بــــ: 
 .%23.23اإليجابيين 'دائما' و'غالبا' قدر بـــ: 

ألزمة الشرعية دور في إعاقة تفعيل قيم وبناءا على ما سبق يمكن لنا أن نستنتج أن 
 خالل هذا المؤشر للبعد األول. المواطنة من
 أثق بقدرة المسؤولين بمؤسسات النظام السياسي. :(33العبارة رقم )

( أن هذه العبارة جاءت في المرتبة الرابعة من بين 02بتبين لنا من خالل الجدول رقم)
ـــــ: بالعبارات الدالة على دور أزمة الشرعية في إعاقة تفعيل قيم المواطنة بمتوسط حسابي قدر 

0.05. 
من خالل نفس الجدول السابق؛ توزع إجابات الطلبة عينة الدراسة بين  أيضا كما يتبين لنا

جابة ، إذ كانت أعلى نسب اإلأحيانا أخرى متفاوتةمتقاربة أحيانا و البدائل الخمس المتاحة بنسب 
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؛ تاله في الترتيب في %43.24المرتبة األولى عند البديل الحيادي 'أحيانا' بنسبة قدرت بـــ: في و 
والبديل 'نادرا' بنسبة قدرت  %49.43المرتبة الثانية والثالثة البديلين السلبيين 'أبدا' بنسبة قدرت بــ: 

، بينما كانت أقل نسب اإلجابة عند البديلين اإليجابيين 'غالبا' بنسبة مقدرة بـــــ: %03.09بــــ: 
 .%24.23ا' بنسبة قدرت بـــــ: وأقل نسبة إختيار كانت للبديل 'دائم 25.02%

من خالل النسب السابقة يمكن لنا أن نستنتج وجود إعتقاد سلبي ضعيف للطلبة عينة 
 النظام السياسي الحالي وهو ما يؤكده المتوسط الثقة بقدرة المسؤولين في مؤسساتالدراسة نحو 

بة المئوية لمجموع البديلين ، وهو ما تؤكده أيضا النس0.05الحسابي الدال للعبارة والمقدر بـــ: 
بالمقابل مجموع إجابات الطلبة بإختيار  %22.52السلبيين 'نادرا' و'أحيانا' للعبارة والمقدر بــــ: 
 .%23.23البديلين اإليجابيين 'دائما' و'غالبا' قدر بـــ: 

ل قيم في إعاقة تفعيدور ضعيف ألزمة الشرعية وبناء على ما سبق يمكن لنا القول بأن  
 المواطنة من خالل هذا المؤشر للبعد األول.

 أعتقد أن جميع أفراد المجتمع يتقبلون القائمين على تسيير شؤون المجتمع. :(32العبارة رقم )
أعتقد أن جميع أفراد المجتمع يتقبلون  ( أن العبارة '02يتبين لنا من خالل الجدول رقم)

' هي في المرتبة الثالثة من بين العبارات الدالة على دور  القائمين على تسيير شؤون المجتمع
 .0.02أزمة الشرعية في إعاقة تفعيل قيم المواطنة بمتوسط حسابي قدر بـــــ: 

ة حيث للطلبة نحو هذه العبار  سلبياإلتجاه ال أيضا من نفس الجدول السابق يتضح لناو 
  سلبيةالعند العبارات بعد البديل الحيادي تمركزت أعلى النسب 

ا'؛ وفي المرتبة الثانية أحيان' الحياديللبديل  %42.23إذ كانت أعلى نسبة مقدرة بـــــ:  
ف بكثير ا'، وبنسبة ال تختلبد'أ سلبيكان إختيار الطلبة عينة الدراسة للبديل ال %03.52وبنسبة 

'، راناد' سلبيللبديل ال من الطلبة عينة الدراسة كان إختيارهم %02.25عن السابقة مقدرة بـــــ: 
تقاربة جدا إلجابات الطلبة وبنسب موفقا  تيناألخير  تينجاءت في المرتبإليجابية بينما البدائل ا

وفي المرتبة الخامسة  %22.42بنسبة قدرت بــــ:  غالبا'' إليجابيتمثلت في المرتبة الرابعة للبديل ا
 .%24.23' بنسبة قدرت بـــــ: دائماواألخيرة كان البديل '
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ينة الدراسة ضعيف للطلبة ع سلبينسب السابق يتبين لنا وجود إتجاه عرضنا للومن خالل 
 ،إعتقاد الطلبة عينة الدراسة بأن جميع األفراد يتقبلون القائمين على تسيير شؤون المجتمعنحو 

المئوية التي ، أيضا النسبة 0.02وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي الدال للعبارة والمقدر بـــ: 
بالمقابل قلة  %22.95لمجموع البديلين السلبيين 'نادرا' و'أبدا' للعبارة والمقدر بــــ:  %22تجاوزت 

 .%22.33مجموع إجابات الطلبة بإختيار البديلين اإليجابيين 'دائما' و'غالبا' قدر بـــ: 
تفعيل  إعاقةفي  ضعيف وبناء على ما سبق يمكن لنا أن نستنتج أن ألزمة الشرعية دور

 قيم المواطنة من خالل هذا المؤشر للبعد األول.
 أعتقد أن الوالء لمؤسسات النظام السياسي أمر ضروري. :(22العبارة رقم ) 

أعتقد أن الوالء لمؤسسات النظام السياسي  ( أن العبارة '02يتبين لنا من خالل الجدول رقم)
ة من بين العبارات الدالة على دور أزمة الشرعية في إعاقة ثانيفي المرتبة ال جاءت' أمر ضروري.

 .4.90تفعيل قيم المواطنة بمتوسط حسابي قدر بـــــ: 
ث للطلبة نحو هذه العبارة حي محايداإلتجاه النفس الجدول السابق؛  كما يتبين لنا من

حيادي عند التمركزت أعلى النسب بعد البديل إجابات الطلبة بين البدائل الخمس؛ حيث توزعت 
للبديل الحيادي 'أحيانا'؛ وفي المرتبة  %49.43إذ كانت أعلى نسبة مقدرة بـــــ:  العبارات السلبية
قدرة '، وبنسبة مدائما' اإليجابي كان إختيار الطلبة عينة الدراسة للبديل %09.33الثانية وبنسبة 

ل يالبد ترتب'، بينما أبدا' السلبي من الطلبة عينة الدراسة كان إختيارهم للبديل %93.33بـــــ: 
' ادران' السلبي لبديل؛ بينما جاء في المرتبة األخيرة ا%95.93غالبا' بنسبة مقدرة بـــــــ: اإليجابي '

 .%94.29بنسبة قدرت بـــــ: 
حو للطلبة عينة الدراسة ن محايدمن خالل عرضنا للنسب السابق وجود إتجاه يتبين لنا 

كده ، وهو ما يؤ الوالء لمؤسسات النظام السياسي أمر ضروريالدراسة بأن إعتقاد الطلبة عينة 
 المتقاربةأيضا النسبة المئوية وشير لذلك ، 4.90ـــ: ــالمتوسط الحسابي الدال للعبارة والمقدر ب

 مقابل إجابات الطلبة بإختيار %42.22لمجموع البديلين السلبيين 'نادرا' و'أبدا' للعبارة والمقدر بــــ: 
 .%42.99بـــ:  ةقدر والمالبديلين اإليجابيين 'دائما' و'غالبا' 
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وبناء على ما سبق يمكن لنا أن نستنتج أن ألزمة الشرعية دور ضعيف في إعاقة تفعيل 
 قيم المواطنة من خالل هذا المؤشر للبعد األول.

نطالقا02على ماسبق ومن خالل الجدول رقم) بناء (، 34من تحليلنا للعبارات السابقة ) ( وا 
(، يمكن لنا أن نستنتج وجود إتجاه محايد للطلبة عينة الدراسة نحو العبارات 22(، )32(، )33)

والدال  0.33بمتوسط حسابي قدر بـ: أزمة الشرعية في إعاقة تفعيل قيم المواطنة الدالة على دور 
 .ولخالل البعد األمن  أزمة الشرعيةلعبه تالذي  متوسطعلى الدور ال

 : المخرجاتثاني. البعد ال2 1 3 2 1
 أعتقد أن مؤسسات النظام السياسي قائمة على إنتخابات نزيهة.: (93العبارة رقم ) 

أعتقد أن مؤسسات النظام السياسي قائمة ' ( يتبين لنا أن العبارة02من خالل الجدول رقم)
من بين العبارات الدالة على دور أزمة الشرعية  خامسةجاءت في المرتبة ال 'على إنتخابات نزيهة

 .0.05في إعاقة تفعيل قيم المواطنة بمتوسط حسابي قدر بـــــ: 
ث للطلبة نحو هذه العبارة حي المحايدمن خالل نفس الجدول السابق يتضح لنا اإلتجاه 

للبديل  %43.32إذ كانت أعلى نسبة مقدرة بـــــ:  ،سلبيةتمركزت أعلى النسب عند العبارات ال
كان إختيار الطلبة عينة الدراسة للبديل  %05.35'؛ وفي المرتبة الثانية وبنسبة أبدا' سلبيال

من الطلبة عينة  %00.30الحيادي 'أحيانا'، وبنسبة ال تختلف بكثير عن السابقة مقدرة بـــــ: 
رابعة ال تينجاءت في المرتب يجابية'، بينما البدائل اإلنادرا' سلبيالدراسة كان إختيارهم للبديل ال

كان إختيار الطلبة عينة الدراسة للبديل اإليجابي 'غالبا'  %94.32بنسبة قدرت بــــ:  والخامسة؛
 %20.03ـــــ: بنسبة بة قدر اإليجابي بأقل نسبة إختيار موفي المرتبة الخامسة واألخيرة كان البديل 

 .البديل اإليجابي 'دائما'
إلعتقاد اللطلبة عينة الدراسة نحو  محايدومن خالل النسب السابق يتبين لنا وجود إتجاه 
دال ، وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي البأن مؤسسات النظام السياسي قائمة على إنتخابات نزيهة

ارة والمقدر عبالنسبة المئوية لمجموع البديلين السلبيين 'نادرا' و'أبدا' للو ، 0.05للعبارة والمقدر بـــ: 
بالمقابل قلة مجموع إجابات الطلبة بإختيار البديلين اإليجابيين 'دائما' و'غالبا' قدر  %23.32بــــ: 
 .%95.93بـــ: 
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تفعيل  إعاقة فيمتوسط  وبناء على ما سبق يمكن لنا أن نستنتج أن ألزمة الشرعية دور
 .ثانيقيم المواطنة من خالل هذا المؤشر للبعد ال

 أعتقد أن النظام السياسي نظاما ديمقراطيا. :(33)العبارة رقم 
ين من ب رابعةفي المرتبة ال ترتبت العبارةهذه أن  (32)من خالل الجدول رقميتضح لنا 

متوسط بفي البعد الثاني العبارات الدالة على دور أزمة الشرعية في إعاقة تفعيل قيم المواطنة 
 36326حسابي قدر بـــــ: 
وزعت تللطلبة نحو هذه العبارة حيث  المحايدمن خالل الجدول السابق اإلتجاه يتضح 

 حياديللبديل ال %33623إذ كانت أعلى نسبة مقدرة بـــــ: إجابات الطلبة بين البدائل الخمس؛ 
على أبدا' و'نادرا' ' متقاربة ترتب البديلين السلبيين وبنسبوالثالثة '؛ وفي المرتبة الثانية حياناأ'

غالبا' 'إختيار البديل اإليجابي تلتهما في المرتبة الرابعة ، %33623و %33633التوالي مقدرة بـــــ: 
بينما كانت أقل نسبة إختيار عند البديل اإليجابي 'دائما' بنسبة مقدرة  ،%92.23بنسبة مقدرة بــــــ: 

 .%25.34بـــــ: 
ة نحو للطلبة عينة الدراس محايدإتجاه لنسب السابق يتبين لنا وجود ل عرضنا خالل ومن

، وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي الدال للعبارة هو نظام ديمقراطياإلعتقاد بأن النظام السياسي 
النسبة المئوية لمجموع البديلين السلبيين 'نادرا' و'أبدا' للعبارة والمقدر بــــ: و ، 0.52والمقدر بـــ: 

ت الطلبة بإختيار البديلين اإليجابيين 'دائما' و'غالبا' قدر بـــ: بالمقابل قلة مجموع إجابا 33.22%
02.90%.  

تفعيل  إعاقة فيمتوسط  على ما سبق يمكن لنا أن نستنتج أن ألزمة الشرعية دور وبناء
 .ثانيقيم المواطنة من خالل هذا المؤشر للبعد ال

ة إلى عهد الديمقراطيوقد يعود سبب ذلك كما عبر عنه دبلة عبد العالي بأن: "الدخول 
والتعددية الحزبية كان بطريقة عشوائية ولم يكن بطريقة طبيعية لنضج سياسي أو مناخ سياسي 
وفكري واجتماعي واقتصادي وتربوي وقانوني، وهذا األمر ال يمكن تحقيقه في سنة أو سنتين بل 

، وهو ما جعل من 1يتطلب ذلك سنوات من اإلعداد والتحضير والتضحيات بمختلف أشكالها

                                                 
 63336 ، مرجع سبق ذكره، ص666الدولة الجزائرية الحديثةعبد العالي دبلة:  -1
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بلة منها واقعا، والتي عبر عنها د أكثرالديمقراطية في المجتمع الجزائري ال تكاد تكون تصورا 
عبد العالي بالتجربة الفاشلة بقوله: "...هذا يؤدي بنا إلى القول بأن التجربة الديمقراطية في الجزائر 

ي في مة، وأن المستقبل الديمقراطقد فشلت، وأن النظام السياسي الجزائري قد فشل في هذه المه
الجزائر غير مضمون النتائج، في ظل بقاء نفس آليات عمل النظام السياسي الجزائري وعدم 
اإلنتقال من الديمقراطية الشكلية إلى الديمقراطية الحقيقية التي تجسدها االنتخابات النزيهة 

ستقاللية مؤسسات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان..."  1وا 
 أعتقد أنه يوجد ثقة بين النظام السياسي وأفراد المجتمع.: (53ارة رقم )العب

من  خامسةجاءت في المرتبة ال العبارةهذه لنا أن  يتضح( 02) من خالل الجدول رقم
بين العبارات الدالة على دور أزمة الشرعية في إعاقة تفعيل قيم المواطنة بمتوسط حسابي قدر 

 .0.05بـــــ: 
تقاد بوجود اإلعنحو  السلبي الضعيف للطلبةمن نفس الجدول السابق يتضح لنا اإلتجاه 

بين ى النسب تمركزت أعل ثقة بين النظام السياسي وأفراد المجتمع الذين يقومون بتسيير شؤونه،
'؛ نادرا' سلبيللبديل ال %40.34إذ كانت أعلى نسبة مقدرة بـــــ:  ،حياديال بديلوال سلبيةال لبديلينا

كان إختيار الطلبة عينة الدراسة للبديل الحيادي 'أحيانا'،  %03.92وفي المرتبة الثانية وبنسبة 
من الطلبة عينة الدراسة كان إختيارهم  %02.32بكثير عن السابقة مقدرة بـــــ:  قلوبنسبة ال ت

أقل نسبة إختيار ب رابعة والخامسةال تينجاءت في المرتب يجابية'، بينما البدائل اإل'أبدا سلبيللبديل ال
وفي المرتبة لبديل اإليجابي 'غالبا' ا وإختيار  منهم %25.34 حيث ؛من الطلبة لهذه العبارة

البديل  %20.53بنسبة بـــــ: ة قدر اإليجابي بأقل نسبة إختيار مالخامسة واألخيرة كان البديل 
 .اإليجابي 'دائما'

سة نحو للطلبة عينة الدرا سلبي ضعيفود إتجاه ومن خالل النسب السابق يتبين لنا وج
دال ، وهو ما يؤكده المتوسط الحسابي الثقة بين النظام السياسي وأفراد المجتمعبوجود اإلعتقاد 

النسبة المئوية لمجموع البديلين السلبيين 'نادرا' و'أبدا' للعبارة والمقدر و ، 0.00للعبارة والمقدر بـــ: 

                                                 
 3336: نفس المرجع، ص6 عبد العالي دبلة: -1
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بالمقابل قلة مجموع إجابات الطلبة بإختيار البديلين اإليجابيين 'دائما' و'غالبا' قدر  %59.34بــــ: 
 .%23.30بـــ: 

فعيل في إعاقة ت ضعيف على ما سبق يمكن لنا أن نستنتج أن ألزمة الشرعية دور بناء
 .ثانيقيم المواطنة من خالل هذا المؤشر للبعد ال

أعتقد أن مؤسسات النظام السياسي قادرة على إستحداث مشاريع : (33العبارة رقم )
 تنموية جديدة.

ادرة لسياسي قأعتقد أن مؤسسات النظام ا' ( يتبين لنا أن العبارة02من خالل الجدول رقم)  
ور من بين العبارات الدالة على د ولىجاءت في المرتبة األ 'على إستحداث مشاريع تنموية جديدة

 .4.23بمتوسط حسابي قدر بـــــ: بأعلى أزمة الشرعية في إعاقة تفعيل قيم المواطنة 
بة للطلبة نحو إذ كانت أعلى نس المحايدمن خالل نفس الجدول السابق يتضح لنا اإلتجاه 

كان إختيار  %00.30'؛ وفي المرتبة الثانية وبنسبة نااحيأ'حيادي للبديل ال %44.92مقدرة بـــــ: 
ـ: '، وبنسبة ال تختلف بكثير عن السابقة مقدرة بــــغالبا' يجابيالطلبة عينة الدراسة للبديل اإل

رابعة ال تينتبفي المر بينما  '، نادرا' سلبيمن الطلبة عينة الدراسة كان إختيارهم للبديل ال 02.54%
' مادائكان إختيار الطلبة عينة الدراسة للبديل اإليجابي ' %90.25بنسبة قدرت بــــ:  والخامسة؛

 %99.09بـــــ:  بنسبةة قدر ي بأقل نسبة إختيار مالسلبيوفي المرتبة الخامسة واألخيرة كان البديل 
 السلبي 'أبدا'البديل 

إلعتقاد الدراسة نحو للطلبة عينة ا محايدومن خالل النسب السابق يتبين لنا وجود إتجاه 
توسط ، وهو ما يؤكده المقادرة على إستحداث مشاريع تنموية جديدةبأن مؤسسات النظام السياسي 

المئوية لمجموع البديلين السلبيين 'نادرا'  وتقارب النسبة ،4.23الحسابي الدال للعبارة والمقدر بـــ: 
األولى  ، حيث قدرتالبديلين اإليجابيين 'دائما' و'غالبا' مجموع إجابات الطلبة بإختيارمع و'أبدا' 
 %43.32وقدرت الثانية بــــ:  %49.23بـــــ: 

تفعيل  إعاقة فيمتوسط  وبناء على ما سـبق يمكن لنا أن نسـتنتج أن ألزمة الشـرعية دور
 .ثانيقيم المواطنة من خالل هذا المؤشر للبعد ال
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 النظام السياسي للبحث عن مشاريع تنموية جديدة.تسعى مؤسسات  :(32العبارة رقم )
ين من ب الثانيةفي المرتبة  ترتبت العبارةاهذه أن  (02من خالل الجدول رقم)يتضح لنا 

متوسط بفي البعد الثاني العبارات الدالة على دور أزمة الشرعية في إعاقة تفعيل قيم المواطنة 
 .0.23حسابي قدر بـــــ: 

وزعت تللطلبة نحو هذه العبارة حيث  المحايديتضح من خالل الجدول السابق اإلتجاه 
 حياديللبديل ال %42.33إذ كانت أعلى نسبة مقدرة بـــــ: إجابات الطلبة بين البدائل الخمس؛ 

واإليجابي غالبا نادرا' 'السلبي متقاربة ترتب البديلين  وبنسبوالثالثة '؛ وفي المرتبة الثانية أحيانا'
 لسلبياإختيار البديل ، تلتهما في المرتبة الرابعة %09.22و %05.32بـــــ: إذ قدرت على التوالي 

، بينما كانت أقل نسبة إختيار عند البديل اإليجابي 'دائما' بنسبة %90.99' بنسبة مقدرة بــــــ: أبدا'
 .%23.30مقدرة بـــــ: 

ة نحو للطلبة عينة الدراس محايدلنسب السابق يتبين لنا وجود إتجاه ل عرضنا خالل ومن
ا يؤكده وهو م ،مؤسسات النظام السياسي تسعى للبحث عن مشاريع تنموية جديدةاإلعتقاد بأن 

النسبة المئوية لمجموع البديلين السلبيين تقارب و ، 0.23المتوسط الحسابي الدال للعبارة والمقدر بـــ: 
  .%42.22البديلين اإليجابيين 'دائما' و'غالبا' قدر بـــ: و  %43.29ا' للعبارة والمقدر بــــ: 'نادرا' و'أبد

ة تفعيل إعاق فيمتوسط  وبناءا على ما سبق يمكن لنا أن نستنتج أن ألزمة الشرعية دور
 .ثانيقيم المواطنة من خالل هذا المؤشر للبعد ال

قادرين على إيجاد  النظام السياسيأعتقد أن المسؤولين بمؤسسات : (33العبارة رقم )
 .الحلول لكل المشاكل

ين من ب ثالثةجاءت في المرتبة ال العبارةهذه ( يتبين لنا أن 02من خالل الجدول رقم)  
العبارات الدالة على دور أزمة الشرعية في إعاقة تفعيل قيم المواطنة بمتوسط حسابي قدر بـــــ: 

0.53. 
ؤولين اإلعتقاد أن المس للطلبة نحو المحايداإلتجاه  يتبينمن خالل نفس الجدول السابق 

درة إذ كانت أعلى نسبة مق بمؤسسات الننظام السياسي قادرين على إيجاد الحلول لكل المشاكل،
الطلبة  كان إختيار %02.99'؛ وفي المرتبة الثانية وبنسبة أحيانا'حيادي للبديل ال %42.33بـــــ: 
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من الطلبة عينة  18.84%السابقة مقدرة بـــــ: أقل من '، وبنسبة نادرا' السلبيعينة الدراسة للبديل 
اء ترتيب البديلين ج رابعة والخامسةال تينفي المرتببينما  '،أبدا' سلبيالدراسة كان إختيارهم للبديل ال

كان إختيار  %93.33بــــ:  ةقدر السابقة والمال تقل بكثير عن بنسبة  ؛اإليجابيين 'غالبا' و'دائما'
إليجابي اوفي المرتبة الخامسة واألخيرة كان البديل ' لبااغالطلبة عينة الدراسة للبديل اإليجابي '

 .%23.50بنسبة بـــــ: ة قدر بأقل نسبة إختيار م 'دائما'
إلعتقاد اللطلبة عينة الدراسة نحو  محايدومن خالل النسب السابق يتبين لنا وجود إتجاه 

ما يؤكده  ، وهوقادرين على إيجاد الحلول لكل المشاكل النظام السياسيالمسؤولين بمؤسسات بأن 
 .0.53المتوسط الحسابي الدال للعبارة والمقدر بـــ: 

تفعيل  إعاقة فيمتوسط  وبناء على ما سـبق يمكن لنا أن نسـتنتج أن ألزمة الشـرعية دور
 .ثانيمن خالل هذا المؤشر للبعد ال واإلنتماء قيم المواطنة

 : دور أزمات النظام السياسي في إعاقة تفعيل قيم المواطنة واإلنتماءالمحور الثالث. 3 2 1
 واإلنتماء في إعاقة تفعيل قيم المواطنة مشاركة. دور أزمة ال2 3 2 1 
  . البعد األول: المدخالت1 2 3 2 1 

 واالنتماء في إعاقة تفعيل قيم المواطنةمشاركة دور أزمة اليوضح (: 21الجدول رقم )
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رمق 

 العبارة
 العبارات

 درجــة املامرســـة
 اجملموع

املتوسط 

 احلسايب
 الرتبة

 أ بدا اندرا أ حياان غالبا دامئا

 جممتعنا.أ عتقد أ ننا ال خنتار املسؤولني يف مؤسسات النظام الس يايس لتس يري شؤون  .15
 222 44 35 52 45 47 ك

2..3 .1 
% 25... 2..5. 22.22 51.51 51.32 100 

 .النظام الس يايسأ عتقد أ ننا ال نشارك يف ا ختاذ القرارات مع ممثيل مؤسسات  .12
 222 53 18 32 41 79 ك

2.24 .2 
% 21.42 5..2. 54.21 ....3 22.33 100 

 أ عتقد أ ن ممثيل مؤسسات النظام الس يايس ال ميكهنم ال خذ بآ رائنا. .12
 222 43 30 38 49 63 ك

2.25 .4 
% 2..21 25.13 53..4 52.45 51.2. 100 

14. 
اك أ فراد اجملمتع من طرف مؤسسات النظام الس يايس يف اختيار املشاريع اليت يمت اش 

 حيتاهجا.

 222 84 65 46 54 14 ك
2.54 5. 

% .5.2. .5.2. 2..52 21.51 23.55 100 

 تعمل مؤسسات النظام الس يايس عىل اجياد عالقات تعاون بيهنا وبني املواطنني. .11
 222 62 74 48 25 14 ك

2.21 .. 
% .5.2. 55.25 25.12 22.5. 23... 5.. 

جناز املشاريع. .15  يمت اشاك مجموعة من أ فراد اجملمتع مع مؤسسات النظام الس يايس يف ا 
 222 69 63 52 58 11 ك

2.2. .1 
% .4.14 ....3 23... 2..21 2..14 5.. 

 أ عتقد أ ن مشاركة أ حصاب القرار يف تنفيذ املشاريع لرتقية اجملمتع أ مر رضوري. .13
 222 18 28 31 46 100 ك

2..2 .5 
% 44..4 2..52 52.1. 52.15 ....3 5.. 

 أ مر رضوري. النظام الس يايسأ عتقد أ ن اال هامتم بشؤون  ..1
 222 31 27 30 35 100 ك

2.51 .2 
% 44.84 51.51 52.45 52.55 52.1. 5.. 

 يتقبل أ فراد اجملمتع لك اال لزتامات جتاه النظام الس يايس. .11
 222 45 48 64 51 15 ك

2.34 .5 
% .5.32 22..3 2..51 25.12 2..5. 5.. 

 احلياة. يؤمن أ فراد اجملمتع ابدلور الفاعل للنظام الس يايس يف اكفة جماالت ..5
 222 59 45 17 42 20 ك

2.54 .3 
% ...13 5...2 21.15 2..5. 25.45 5.. 

عاقة تفعيل قمي املواطنة والانامتءجة ادلر   2.12 اللكية دلور أ زمة املشاركة يف ا 
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عتقد أننا ال نختار المسؤوللن  يؤم موسسؤال الن ؤام السناسؤم لتسؤننر أ ': (15العبارة رقم )
 .'شول  مجتمعنا

عتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد أننؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ال نختؤؤؤؤؤؤؤؤؤار أ ' ( نتبؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  لنؤؤؤؤؤؤؤؤؤا أ  العبؤؤؤؤؤؤؤؤؤارة15) مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   الجؤؤؤؤؤؤؤؤؤدل  رقؤؤؤؤؤؤؤؤؤم
' جؤؤؤؤؤؤاال يؤؤؤؤؤؤم المرتبؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم لتسؤؤؤؤؤؤننر شؤؤؤؤؤؤول  مجتمعنؤؤؤؤؤؤاالمسؤؤؤؤؤوللن  يؤؤؤؤؤؤم موسسؤؤؤؤؤؤال الن

 يؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤ  ت عنؤؤؤؤ  قؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤ  مشؤؤؤؤار  مؤؤؤؤ  بؤؤؤؤن  العبؤؤؤؤارال الدالؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤ  دلر أ مؤؤؤؤ  ال ثالثؤؤؤؤ ال
 .3..7بمتلس  حسابم قدر بؤؤؤؤؤ:  لاإلنتماا

نحؤل ذؤ ه  عننؤ  الدراسؤ  ل   ب  محاندم  خ   ن س الجدل  السابق نتضح لنا اإلتجاه ال
ة   انؤل أع ؤ  نسؤب  تل عل ةجاباتهم بن  البدائ  الخمس المتاح  بدرجال مت الت ؛ ة حنث العبار 

ال تقؤؤ  ب ثنؤؤر عؤؤ   '؛ ليؤؤم المرتبؤؤ  الثاننؤؤ  لبنسؤؤب أحنانؤؤا' حنؤؤاد ل بؤؤدن  ال %17.71مقؤؤدرة بؤؤؤؤؤؤؤ: 
'، لبنسؤؤب  دائمؤؤا' نجؤؤابم ؤؤا  ةختنؤؤار ال  بؤؤ  عننؤؤ  الدراسؤؤ  ل بؤؤدن  اإل %30.12 :السؤؤابق  قؤؤدرل بؤؤؤؤؤ
 نجؤابممؤ  ال  بؤ  عننؤ  الدراسؤ   ؤا  ةختنؤارذم ل بؤدن  اإل %52..1بؤؤؤؤؤ:  لقدر قرنب  م  السابق  

'، بننمؤؤا البؤؤدائ  السؤؤ بن  جؤؤاال يؤؤم المرتبؤؤ  ا خنؤؤرة إلجابؤؤال ال  بؤؤ  لبنسؤؤ  متقاربؤؤ  جؤؤدا غالبؤؤا'
ليؤم المرتبؤ  الخامسؤ   %07.92تمث ل يم المرتب  الرابع  ل بؤدن  السؤ بم 'أبؤدا' بنسؤب  قؤدرل بؤؤؤؤؤ: 

 .%06.57لا خنرة  ا  البدن  'نادرا' بنسب  قدرل بؤؤؤؤؤ: 
ل   بؤؤ  عننؤؤ  الدراسؤؤ  نحؤؤل  محانؤؤدالنسؤؤ  السؤؤابق نتبؤؤن  لنؤؤا لجؤؤلد ةتجؤؤاه  باإلعتمؤؤاد ع ؤؤ 

، لذل ما نو ده المتلسؤ  المسوللن  يم موسسال الن ام السناسم لتسننر شول  المجتمع ختنارة
 لمجمؤل  البؤدن ن  النسؤب  المئلنؤ تقؤار  أنضؤا لنو ؤده ، 3..7ل عبؤارة لالمقؤدر بؤؤؤؤ: الحسابم الؤدا  

مقابؤ  ةجابؤال ال  بؤ  بيختنؤار البؤدن ن   ؛%60.35 بؤؤؤؤ:لالمقؤدر اإلنجابنن  ل عبارة 'دائما' ل'غالبا' 
 .%71.51لالمقدر بؤؤؤؤ: الس بنن  'نادرا' ل'أبدا' 

دلر يؤؤم ةعاقؤؤ  ت عنؤؤ  قؤؤنم  لمشؤؤار  ع ؤؤ  مؤؤا سؤؤبق نم ؤؤ  لنؤؤا أ  نسؤؤتنت  أ    مؤؤ  ا لبنؤؤاا
 .ثانمم  خ   ذ ا الموشر ل بعد ال لاإلنتماا الملا ن 
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الن ؤؤام أعتقؤؤد أننؤؤا ال نشؤؤارت يؤؤم ةتخؤؤا  القؤؤرارال مؤؤع ممث ؤؤم موسسؤؤال  (:63)العبؤؤارة رقؤؤم 
 .السناسم

مؤ  بؤن   للؤ يؤم المرتبؤ  ا  ترتبؤلأ  ذ ه العبارة  (30) بتبن  لنا م  خ   الجدل  رقم
بمتلسؤ  بؤعع    لاإلنتمؤاا يم ةعاقؤ  ت عنؤ  قؤنم الملا نؤ  مشار  العبارال الدال  ع   دلر أ م  ال

 .2.26: حسابم قدر بؤؤؤؤؤ
؛ تؤل   ةجابؤال ال  بؤ  عننؤ  الدراسؤ  ن سؤ   ما نتبن  لنا أنضا م  خؤ   الجؤدل  السؤابق

 لن ؤل  بؤ لت يؤم أع ؤ  نسؤ  اإلجابؤ   حنؤث تمر ؤ ل ،مت التؤ بن  البدائ  الخمس المتاح  بنس  
مؤ  ؛ تؤ ه يؤم المرتبؤ  الثاننؤ  %71.57' بنسؤب  قؤدرل بؤؤؤؤ: ئمؤااد'نجؤابم المرتب  ا لل  البؤدن  اإل

يؤم المرتبؤ  الثالثؤ   ،ترتنؤ  البؤدن  اإلنجؤابم 'غالبؤا'؛ لبنسب  أق  جاا البدن  الس بم 'أبدا'الترتن  
 انؤؤل  %55.71قؤؤدرل بؤؤؤؤؤؤؤ: لبنسؤؤب  ال تبتعؤؤد عؤؤ  السؤؤابق  ب ثنؤؤر ؛ %52.71بنسؤؤب  قؤؤدرل بؤؤؤؤؤؤ: 

ةختنؤؤار عقؤؤ  نسؤؤب  بل لن ؤؤل  يؤؤم المرتبؤؤ  ا خنؤؤرة بيختنؤؤار البؤؤدن  الحنؤؤاد  'أحنانؤؤا'، ةجابؤؤ  ال  بؤؤ  
 .%3..2.ال  ب  ل بدن  الس بم 'نادرا' بنسب  مقدرة بؤؤؤؤ: 

م   نمن  ةل  اإلنجابن  محاندالنس  السابق  نم   لنا أ  نستنت  لجلد ةعتقاد ع    بناا
ال  بؤؤؤؤ  عننؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤل المشؤؤؤؤار   يؤؤؤؤم ةتخؤؤؤؤا  القؤؤؤؤرارال مؤؤؤؤع ممث ؤؤؤؤنهم يؤؤؤؤم موسسؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤام 

، لذؤل مؤا تو ؤده أنضؤا 7.75ذل ما نو ده المتلس  الحسابم الدا  ل عبارة لالمقدر بؤؤؤ: السناسم، 
ةجابؤؤؤال ال  بؤؤؤ  بيختنؤؤؤار البؤؤؤدن ن  اإلنجؤؤؤابنن  'دائمؤؤؤا' ل'غالبؤؤؤا' قؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤ: النسؤؤؤب  المئلنؤؤؤ  لمجمؤؤؤل  

  .%71.53البدن ن  الس بنن  'نادرا' ل'أحنانا' ل عبارة لالمقدر بؤؤؤؤ:  بالمقاب  مجمل  ؛17.21%
يم ةعاق  ت عن  قنم  متلس دلر  مشار  لبناا ع   ما سبق نم   لنا القل  بع    م  ال

 .ثانمم  خ   ذ ا الموشر ل بعد اللاإلنتماا الملا ن  
 أعتقد أ  ممث م موسسال الن ام السناسم ال نم نهم ا خ  بآرائنا. :(17العبارة رقم )

 مؤ  بؤن  ننؤ يؤم المرتبؤ  الثا جؤاالالعبارة ذ ه ( أ  15) نتبن  لنا م  خ   الجدل  رقم
بمتلسؤ  حسؤابم  لاإلنتمؤاا يم ةعاق  ت عن  قنم الملا ن  مشار  العبارال الدال  ع   دلر أ م  ال

 .7.13قدر بؤؤؤؤؤ: 
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ل   ب  نحل ذؤ ه العبؤارة حنؤث  محاندلم  ن س الجدل  السابق نتضح لنا أنضا اإلتجاه ال
 %12.11ة   انؤل أع ؤ  نسؤب  مقؤدرة بؤؤؤؤؤؤ: دائ  الخمؤس المتاحؤ ، ل عل ةجابال ال  بؤ  بؤن  البؤت

: ؤال تقؤؤؤ  ب ثنؤؤؤر عؤؤؤ  السؤؤؤابق  قؤؤؤدرل بؤؤؤؤ '؛ ليؤؤؤم المرتبؤؤؤ  الثاننؤؤؤ  لبنسؤؤؤب  دائمؤؤؤا' نجؤؤؤابمل بؤؤؤدن  اإل
يؤؤم المرتبؤؤ  الثالثؤؤ  جؤؤاا '، ل غالبؤؤا' نجؤؤابم ؤؤا  ةختنؤؤار ال  بؤؤ  عننؤؤ  الدراسؤؤ  ل بؤؤدن  اإل 15.13%

لبنسؤؤ  ال تقؤؤ   ؛%51.12بؤؤؤؤؤؤؤ:  لبنسؤؤب  قؤؤدر ةختنؤؤار ال  بؤؤ  عننؤؤ  الدراسؤؤ  ل بؤؤدن  السؤؤ بم أبؤؤدا 
ب ثنر ع  السابق  جاا ترتنؤ  البؤدن ن  الحنؤاد  'أحنانؤا'ل السؤ بم 'نؤادرا' يؤم المؤرتبتن  ا خنؤرتن  

 %57.53لمؤؤؤا قبؤؤؤ  ا خنؤؤؤرة نسؤؤؤب   %5..53: ؤبؤؤؤع ؤؤؤ  التؤؤؤلالم بنسؤؤؤ  قؤؤؤدرل الرابعؤؤؤ  لالخامسؤؤؤ  
 ل بدن  يم المرتب  ا خنرة.

ل   ب  عنن   محاند نمن  لإلنجابن عرضنا ل نس  السابق نتبن  لنا لجلد ةتجاه ع    بناا
ةم اننؤؤؤ  ا خؤؤؤ  بؤؤؤآرائهم مؤؤؤ   ؤؤؤرس ممث ؤؤؤنهم يؤؤؤم موسسؤؤؤال الن ؤؤؤام عؤؤؤدم ب ذمالدراسؤؤؤ  نحؤؤؤل ةعتقؤؤؤاد

النسؤؤب  المئلنؤؤ  ل ، 7.13لذؤؤل مؤؤا نو ؤؤده المتلسؤؤ  الحسؤؤابم الؤؤدا  ل عبؤؤارة لالمقؤؤدر بؤؤؤؤؤ: السناسؤؤم، 
ةختنؤار  ، يم حن  قدر مجمل %11..1بؤؤؤ:  ةقدر لالماإلنجابنن  'دائما' ل'غالبا' لمجمل  البدن ن  

 .%71.35الس بنن  'نادرا' ل'أبدا' بؤؤؤؤ:  بدن ن  ال  ب  عنن  الدراس  ل
يم ةعاق  ت عن   متلس دلر  مشار  نم   لنا أ  نستنت  أ    م  الع   ما سبق  لبناا
 .ثانمم  خ   ذ ا الموشر ل بعد ال لاإلنتماا قنم الملا ن 

نؤؤتم اشؤؤرات أيؤؤراد المجتمؤؤع مؤؤ   ؤؤرس موسسؤؤال الن ؤؤام السناسؤؤم يؤؤم  :(51العبؤؤارة رقؤؤم )
 .اختنار المشارنع التم نحتاجها

نؤؤتم اشؤؤرات أيؤؤراد المجتمؤؤع مؤؤ   ؤؤرس أ  العبؤؤارة '( 15) نتبؤؤن  لنؤؤا مؤؤ  خؤؤ   الجؤؤدل  رقؤؤم
 مؤؤ  سادسؤؤ جؤؤاال يؤؤم المرتبؤؤ  ال' موسسؤال الن ؤؤام السناسؤؤم يؤؤم اختنؤؤار المشؤؤارنع التؤؤم نحتاجهؤؤا

 بمتلسؤؤ  لاإلنتمؤؤاا ةعاقؤؤ  ت عنؤؤ  قؤؤنم الملا نؤؤ  يؤؤممشؤؤار   الن  العبؤؤارال الدالؤؤ  ع ؤؤ  دلر أ مؤؤ  بؤؤ
 .1.55حسابم قدر بؤؤؤؤؤ: 

ل   ب  نحل ذ ه العبؤارة  س بم الضعنساإلتجاه ال الجدل  السابق؛  ما نتبن  لنا م  ن س
؛ حنؤث تمر ؤ ل أع ؤ  النسؤ  بؤدرجال مت التؤ  حنث تل عل ةجابال ال  بؤ  بؤن  البؤدائ  الخمؤس

ل بؤؤؤدن   %73.33ع ؤؤؤ  نسؤؤؤب  مقؤؤؤدرة بؤؤؤؤؤؤؤؤ: يؤؤؤم المرتبؤؤؤ  ا للؤؤؤ   عنؤؤؤد العبؤؤؤارال السؤؤؤ بن  ة   انؤؤؤل 



 
الدراسة امليدانية ومناقشة النتائجعرض وحتليل بيانات                                           الفصل السادس

 

236 

 ا  ةختنار ال  بؤ  عننؤ  الدراسؤ  ل بؤدن   %11.51المرتب  الثانن  لبنسب  يم ت ه ا'؛ أبد' س بمال
مؤؤؤ  ال  بؤؤؤ  عننؤؤؤ  الدراسؤؤؤ   ؤؤؤا  ةختنؤؤؤارذم ل بؤؤؤدن   %37..1'، لبنسؤؤؤب  مقؤؤؤدرة بؤؤؤؤؤؤؤؤ: دراانؤؤؤ' سؤؤؤ بمال

عقؤؤ  نسؤؤب  بل'دائمؤؤا' يؤم المرتبؤؤ  ا خنؤؤرة  'غالبؤؤا' ن اإلنجؤؤابن ن '، بننمؤؤا ترتؤؤ  البؤدن أحنانؤؤا' الحنؤاد 
  .%3.12.مقدرة بؤؤؤؤؤؤؤ: ةختنار 

 نمن  ل سؤ بن عنن  الدراس   ل   ب  س بم ضعنسنتبن  لنا لجلد ةتجاه بناا ع   ما سبق 
م   رس موسسال الن ام السناسؤم يؤم ةختنؤار المشؤارنع التؤم ال  ب  عنن  الدراس   شراتنحل ة

، 1.55الؤؤؤدا  ل عبؤؤؤارة لالمقؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤؤؤ: ، لذؤؤؤل مؤؤؤا نو ؤؤؤده المتلسؤؤؤ  الحسؤؤؤابم نحتاجهؤؤؤا أيؤؤؤراد المجتمؤؤؤع
النسؤؤب  المئلنؤؤ  لمجمؤؤل  البؤؤدن ن  السؤؤ بنن  'نؤؤادرا' ل'أبؤؤدا' ل عبؤؤارة يؤؤارق مجمؤؤل  شؤؤنر لؤؤ لت أنضؤؤا نل 

مقاب  ةجابال ال  ب  بيختنار البدن ن  اإلنجابنن  'دائما'  %33.15: ؤلالمقدر ب % .1لال   ياق
نتلايق لدراس  'قندن ' حنث لجؤدل أ  الن ؤام السناسؤم ، لذل ما %51.13ل'غالبا' لالمقدرة بؤؤؤ: 

، لذل ما اخت س بنس  صغنرة ع  نتائ  دراسؤ  ذنؤاا حسؤنم نحل  دل  حرن  المشار   السناسن 
مؤؤ  الشؤؤبا ،  %3..5حؤؤل  السؤؤوا  'تعتقؤؤد أ  الدللؤؤ  تحجؤؤ  المشؤؤار   عؤؤ  الشؤؤبا ' حنؤؤث أيؤؤاد 

 1هم نرل  أنها ال تج  المشار  .من %.11.5بع  الدلل  تحج  عنهم المشار  ، بننما 
دلر ضؤؤعنس يؤؤم ةعاقؤؤ   مشؤؤار  ع ؤؤ  مؤؤا سؤؤبق نم ؤؤ  لنؤؤا أ  نسؤؤتنت  أ    مؤؤ  ال لبنؤؤاا

 .ثانمم  خ   ذ ا الموشر ل بعد ال لاإلنتماا ت عن  قنم الملا ن 
تعم  موسسال الن ام السناسم ع   انجاد ع قال تعال  بننها لبن   :(66)العبارة رقم 

 الملا نن .
مؤؤ  بؤؤن   رابعؤؤ يؤؤم المرتبؤؤ  ال جؤؤاالالعبؤؤارة ذؤؤ ه أ  نتضؤؤح  (15) مؤؤ  خؤؤ   الجؤؤدل  رقؤؤم

بمتلسؤ  حسؤابم  لاإلنتمؤاا يم ةعاق  ت عن  قنم الملا ن  مشار  لعبارال الدال  ع   دلر أ م  الا
 .1.71قدر بؤؤؤؤؤ: 

ل   بؤؤ  نحؤل ذؤؤ ه العبؤؤارة  سؤ بم الضؤؤعنساإلتجؤؤاه ال نتضؤؤح لنؤا ن سؤؤ  لمؤ  الجؤؤدل  السؤابق
حنؤث تمر ؤ ل أع ؤ  ، بؤدرجال مت التؤ  ل عل ةجابال ال  ب  بن  البدائ  الخمس المتاحؤ حنث ت

ل بؤؤدن   %77.52ة   انؤؤل أع ؤؤ  نسؤؤب  مقؤؤدرة بؤؤؤؤؤؤؤ: اإلجابؤؤ  عنؤؤد البؤؤدن ن  السؤؤ بنن ،  نسؤؤ  اختنؤؤار

                                                 
 .027هناء حسني محمد النابلسي: مرجع سبق ذكره، ص.  -1
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 ؤا   %.13.2ابق  قؤدرل بؤؤؤ: ال تقؤ  ب ثنؤر عؤ  السؤ '؛ ليؤم المرتبؤ  الثاننؤ  لبنسؤب نؤادرا' س بمال
يؤؤم المرتبؤ  الثالثؤ  جؤاا ةختنؤار ال  بؤ  عننؤ  الدراسؤؤ  '، ل اأبؤدةختنؤار ال  بؤ  عننؤ  الدراسؤ  ل بؤدن  '

بننما جاا يؤم المؤرتبتن  ا خنؤرتن  البؤدن ن   ؛%15.17بؤؤؤؤؤ:  لبنسب  قدر  'أحنانا' حناد ل بدن  ال
 .%3.12.ل %55.15اإلنجابنن  'غالبا' ل'دائما' بنس  قدرل ع   التلالم بؤؤؤؤؤ: 

ل   بؤؤؤ  عننؤؤؤ  سؤؤؤ بم ضؤؤؤعنس عرضؤؤؤنا ل نسؤؤؤ  السؤؤابق نتبؤؤؤن  لنؤؤؤا لجؤؤؤلد ةتجؤؤاه ع ؤؤؤ   بنؤؤااا
تعال  بننها لبن   ع  موسسال الن ام السناسم تعم  ع   ةنجاد ع قالب ذمالدراس  نحل ةعتقاد

النسؤؤب  المئلنؤؤ  ل ، 1.71لذؤؤل مؤؤا نو ؤؤده المتلسؤؤ  الحسؤؤابم الؤؤدا  ل عبؤؤارة لالمقؤؤدر بؤؤؤؤؤ:  المؤؤلا نن ،
، يؤؤؤم مقابؤؤؤ  مجمؤؤؤل  البؤؤؤدن ن  %12..3بؤؤؤؤؤؤؤ:  المقؤؤؤدرة السؤؤؤ بنن  'نؤؤؤادرا' ل'أبؤؤؤدا'لمجمؤؤؤل  البؤؤؤدن ن  

  .%53.51بؤؤؤ:  ةقدر لالماإلنجابنن  'دائما' ل'غالبا' 
يؤؤم ةعاقؤؤ   ضؤؤعنسدلر  مشؤؤار  ع ؤؤ  مؤؤا سؤؤبق نم ؤؤ  لنؤؤا أ  نسؤؤتنت  أ    مؤؤ  اللبنؤؤااا 

 .ثانمم  خ   ذ ا الموشر ل بعد ال لاإلنتماا ت عن  قنم الملا ن 
 السناسؤم الن ؤامموسسؤال نتم اشرات مجملعؤ  مؤ  أيؤراد المجتمؤع مؤع  :(31العبارة رقم )
 يم ةنجا  المشارنع.

نؤؤتم اشؤؤرات أيؤؤراد المجتمؤؤع مؤؤ   ؤؤرس ( أ  العبؤؤارة '15) نتبؤؤن  لنؤؤا مؤؤ  خؤؤ   الجؤؤدل  رقؤؤم
مؤؤ   سادسؤؤ جؤؤاال يؤؤم المرتبؤؤ  ال' موسسؤال الن ؤؤام السناسؤؤم يؤؤم اختنؤؤار المشؤؤارنع التؤؤم نحتاجهؤؤا

بمتلسؤؤ   لاإلنتمؤؤاا ةعاقؤؤ  ت عنؤؤ  قؤؤنم الملا نؤؤ  يؤؤممشؤؤار   البؤؤن  العبؤؤارال الدالؤؤ  ع ؤؤ  دلر أ مؤؤ  
 .3.06حسابم قدر بؤؤؤؤؤ: 

ل   ب  نحل ذ ه العبؤارة  س بم الضعنساإلتجاه ال ن س الجدل  السابق؛ ما نتبن  لنا م  
؛ أحنانؤا لمتقاربؤ  أحنانؤا أخؤر  بؤدرجال مت التؤ  حنث تل عل ةجابال ال  ب  بن  البدائ  الخمس

عع   نسؤؤب  بؤؤيؤؤم المرتبؤؤ  ا للؤؤ  ة   انؤؤل  ن ؛السؤؤ بن بؤؤدن ن حنؤؤث تمر ؤؤ ل أع ؤؤ  النسؤؤ  عنؤؤد ال
 ؤا  ةختنؤار  %32.36يم المرتب  الثانن  لبنسؤب  ت ه ا'؛ أبد' س بمل بدن  ال %21.76مقدرة بؤؤؤؤؤ: 

مؤ  ال  بؤ  عننؤ  الدراسؤ   %39.21'، لبنسب  مقدرة بؤؤؤؤؤ: دراان' س بمال  ب  عنن  الدراس  ل بدن  ال
ل'دائمؤا' يؤم المرتبؤ   'غالبؤا' ن اإلنجابن ن '، بننما ترت  البدن أحنانا' الحناد  ا  ةختنارذم ل بدن  

 .%16.76و %2.19.بؤؤؤؤؤؤؤ: ع   التلالم  مقدرة ا خنرة بعق  نسب  ةختنار 
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 شؤراتعنن  الدراسؤ  نحؤل ةل ل   ب  س بم ضعنسنتبن  لنا لجلد ةتجاه بنااا ع   ما سبق 
المشارنع التم نحتاجهؤا أيؤراد  نجا م   رس موسسال الن ام السناسم يم ال  ب  عنن  الدراس  

، لشؤنر لؤ لت أنضؤا 1.12، لذل ما نو ؤده المتلسؤ  الحسؤابم الؤدا  ل عبؤارة لالمقؤدر بؤؤؤؤؤؤ: المجتمع
 %11.51النسب  المئلن  لمجمل  البدن ن  الس بنن  'نادرا' ل'أبدا' ل عبارة لالمقدر بؤ: يارق مجمل  

 .%51.13: ؤنن  'دائما' ل'غالبا' لالمقدرة بمقاب  ةجابال ال  ب  بيختنار البدن ن  اإلنجاب
دلر ضؤؤعنس يؤؤم ةعاقؤؤ   مشؤؤار  لبنؤؤاا ع ؤؤ  مؤؤا سؤؤبق نم ؤؤ  لنؤؤا أ  نسؤؤتنت  أ    مؤؤ  ال

 .ثانمم  خ   ذ ا الموشر ل بعد ال لاإلنتماا ت عن  قنم الملا ن 
 

ن  قؤؤا مؤؤ  تح ن نؤؤا ل عبؤؤارال السؤؤابق   (30) ع ؤؤ  ماسؤؤبق لمؤؤ  خؤؤ   الجؤؤدل  رقؤؤم بنؤؤاا لا 
نم   لنا أ  نسؤتنت  لجؤلد ةتجؤاه محانؤد ل   بؤ  عننؤ   (65(، )66)(، 66(، )62(، )63(، )60)

يم ةعاق  ت عنؤ  قؤنم  مشار  أ م  ال الضعنس ال   ت عب  دلرالالدراس  نحل العبارال الدال  ع   
مؤؤ  خؤؤ    مؤؤ  خؤؤ   موشؤؤرال البعؤؤد الثؤؤانم 3.32بمتلسؤؤ  حسؤؤابم قؤؤدر بؤؤؤ: لاإلنتمؤؤاا الملا نؤؤ  

 البعد ا ل .
  خرجات: المثانيالبعد ال .1 2 3 2 1

أعتقؤؤد أ  مشؤؤار   أصؤؤحا  القؤؤرار يؤؤم تن نؤؤ  المشؤؤارنع لترقنؤؤ  المجتمؤؤع  :(69)العبؤارة رقؤؤم 
 أمر ضرلر .

مؤؤ  بؤؤن   للؤؤ ذؤؤم يؤؤم المرتبؤؤ  ا العبؤؤارة ذؤؤ ه أ  نتبؤؤن  لنؤؤا  (30) مؤؤ  خؤؤ   الجؤؤدل  رقؤؤم
لاإلنتمؤؤؤاا ل بعؤؤد الثؤؤؤانم العبؤؤارال الدالؤؤ  ع ؤؤؤ  دلر أ مؤؤ  الشؤؤؤرعن  يؤؤم ةعاقؤؤؤ  ت عنؤؤ  قؤؤؤنم الملا نؤؤ  

 .3.32بمتلس  حسابم قدر بؤؤؤؤؤ: 
ل   بؤ  نحؤل ذؤ ه نجؤابم الضؤعنس أنضا اإلتجؤاه اإل بن نتأ  لنا نم   لم  ن س الجدل  

ة   انؤل أع ؤ  نسؤب  مقؤدرة ،  عبؤارالل نجؤابنن اإل ن البدن  عندالعبارة حنث تمر  ل أع   النس  
 ؤؤا  ةختنؤؤار  %31.52 بؤؤؤؤ: '؛ ليؤؤم المرتبؤؤ  الثاننؤؤ  لبنسؤؤب ئمؤؤااد' نجؤؤابمل بؤؤدن  اإل %66.26بؤؤؤؤؤؤؤ: 

مؤؤؤ  ال  بؤؤؤ  عننؤؤؤ   %02.71'، لبنسؤؤؤب  مقؤؤؤدرة بؤؤؤؤؤؤؤؤ: غالبؤؤؤا' نجؤؤؤابمال  بؤؤؤ  عننؤؤؤ  الدراسؤؤؤ  ل بؤؤؤدن  اإل
يؤؤؤؤم المؤؤؤؤرتبتن   ترتبؤؤؤؤا سؤؤؤؤ بنن ال ن  ن'، بننمؤؤؤؤا البؤؤؤؤدأحنانؤؤؤؤا' حنؤؤؤؤاد الدراسؤؤؤؤ   ؤؤؤؤا  ةختنؤؤؤؤارذم ل بؤؤؤؤدن  ال
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: ؤ' بنسب  قدرل ب' نادرا' س بملبدن  الايم المرتب  الرابع  ة   ا   ؛ا خنرتن  ليقا إلجابال ال  ب 
 .%12.19' بنسب  قدرل بؤؤؤؤؤ: أبداليم المرتب  الخامس  لا خنرة  ا  البدن  ' 03.65%

ضؤؤعنس ل   بؤؤ  عننؤؤ   ةنجؤؤابم السؤؤابق نتبؤؤن  لنؤؤا لجؤؤلد ةتجؤؤاهلمؤؤ  خؤؤ   عرضؤؤنا ل نسؤؤ  
بؤؤؤع  مشؤؤؤار   أصؤؤؤحا  القؤؤؤرار يؤؤؤم تن نؤؤؤ  المشؤؤؤارنع لترقنؤؤؤ  المجتمؤؤؤع أمؤؤؤر عتقؤؤؤاد اإلالدراسؤؤؤ  نحؤؤؤل 

أنضا النسب  المئلنؤ   ،2.23، لذل ما نو ده المتلس  الحسابم الدا  ل عبارة لالمقدر بؤؤؤ: ضرلر 
بالمقابؤؤؤ  ق ؤؤؤ  مجمؤؤؤل  ةجابؤؤؤال  %56.69البؤؤؤدن ن  اإلنجؤؤؤابنن  'دائمؤؤؤا' ل'غالبؤؤؤا' قؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤ: لمجمؤؤؤل  

  %31.52البدن ن  الس بنن  'نادرا' ل'أبدا' ل عبارة لالمقدر بؤؤؤؤ: ال  ب  بيختنار 
يؤم ةعاقؤ   يلق المتلسؤ ع   ما سبق نم   لنا أ  نستنت  أ    م  الشرعن  دلر  لبناا

 .ثانمم  خ   ذ ا الموشر ل بعد ال لاإلنتماا ت عن  قنم الملا ن 
 أمر ضرلر . الن ام السناسمأعتقد أ  اإلذتمام بشول   :(21العبارة رقم ) 

جؤاال يؤم المرتبؤ  الثاننؤ  مؤ  بؤن  العبارة ذ ه ( أ  15)   خ   الجدل  رقمنتبن  لنا م
بمتلسؤ  حسؤابم  لاإلنتمؤاا الملا نؤ العبارال الدال  ع   دلر أ م  الشرعن  يم ةعاقؤ  ت عنؤ  قؤنم 

 .7.31قدر بؤؤؤؤؤ: 
ل   بؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤل  نجؤؤؤؤابم الضؤؤؤؤعنس؛ اإلتجؤؤؤؤاه اإلن سؤؤؤؤ   مؤؤؤؤا نتبؤؤؤؤن  لنؤؤؤؤا مؤؤؤؤ  الجؤؤؤؤدل  السؤؤؤؤابق

؛ متقالتؤؤؤؤ  ينمؤؤؤؤا بننهؤؤؤؤابنسؤؤؤؤ   ذؤؤؤؤ ه العبؤؤؤؤارة حنؤؤؤؤث تل عؤؤؤؤل ةجابؤؤؤؤال ال  بؤؤؤؤ  بؤؤؤؤن  البؤؤؤؤدائ  الخمؤؤؤؤس
ة   انؤؤؤؤؤؤل أع ؤؤؤؤؤؤ  نسؤؤؤؤؤؤب  مقؤؤؤؤؤؤدرة بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ:  نجابنؤؤؤؤؤؤ ،اإل بؤؤؤؤؤؤدائ حنؤؤؤؤؤؤث تمر ؤؤؤؤؤؤ ل أع ؤؤؤؤؤؤ  النسؤؤؤؤؤؤ  عنؤؤؤؤؤؤد ال

 ؤؤؤؤؤؤا  ةختنؤؤؤؤؤؤار  %06.57'؛ ليؤؤؤؤؤؤم المرتبؤؤؤؤؤؤ  الثاننؤؤؤؤؤؤ  لبنسؤؤؤؤؤؤب  ئمؤؤؤؤؤؤااد' نجؤؤؤؤؤؤابمل بؤؤؤؤؤؤدن  اإل 66.26%
مؤؤؤؤؤ  ال  بؤؤؤؤؤ   %02.71'، لبنسؤؤؤؤؤب  مقؤؤؤؤؤدرة بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ: غالبؤؤؤؤؤاال  بؤؤؤؤؤ  عننؤؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤؤ  ل بؤؤؤؤؤدن  اإلنجؤؤؤؤؤابم '

لبنسؤؤؤؤؤب  تسؤؤؤؤؤالنها تقرنبؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤا  ةختنؤؤؤؤؤار  عننؤؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤا  ةختنؤؤؤؤؤارذم ل بؤؤؤؤؤدن  السؤؤؤؤؤ بم 'أبؤؤؤؤؤدا'،
ل بؤؤؤؤؤدن  الحنؤؤؤؤؤاد  'أحنانؤؤؤؤؤا'؛ لبنسؤؤؤؤؤب  ال تقؤؤؤؤؤ  ب ثنؤؤؤؤؤر عؤؤؤؤؤ  سؤؤؤؤؤابقتها  ؤؤؤؤؤا  ال  بؤؤؤؤؤ  عننؤؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤؤ  

   .%03.00: ؤالس بم 'نادرا' بنسب  مقدرة بةختنار ال  ب  عنن  الدراس  ل بدن  
ل   بؤؤ  عننؤؤ   ةنجؤؤابم ضؤؤعنسلجؤؤلد ةتجؤؤاه نتبؤؤن  لنؤؤا مؤؤ  خؤؤ   عرضؤؤنا ل نسؤؤ  السؤؤابق 

، لذؤؤل مؤؤا نو ؤده المتلسؤؤ  الحسؤؤابم الؤؤدا  الن ؤؤام السناسؤم ضؤؤرلرة اإلذتمؤام بشؤؤول الدراسؤ  نحؤؤل 
مجمؤؤؤؤل  البؤؤؤؤدن ن  خؤؤؤؤ    مؤؤؤؤ  أنضؤؤؤؤا مؤؤؤؤا نتضؤؤؤؤح اإلتجؤؤؤؤاه اإلنجؤؤؤؤابم ، 2.56: ؤل عبؤؤؤؤارة لالمقؤؤؤؤدر بؤؤؤؤ
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ةجابؤؤؤال مقابؤؤ  يؤؤؤم ، %51.62بؤؤؤؤؤ:  قؤؤدرالؤؤؤ   ل  %61لالؤؤ   تجؤؤال  اإلنجؤؤابنن  'دائمؤؤا' ل'غالبؤؤؤا' 
  %35.10الس بنن  'نادرا' ل'أبدا' ل عبارة لالمقدر بؤؤؤؤ: البدن ن   ال  ب  بيختنار
ضؤؤعنس يؤؤم ةنجؤؤابم ع ؤؤ  مؤؤا سؤؤبق نم ؤؤ  لنؤؤا أ  نسؤؤتنت  أ    مؤؤ  الشؤؤرعن  دلر  لبنؤؤاا

 .ثانمم  خ   ذ ا الموشر ل بعد ال لاإلنتماا ةعاق  ت عن  قنم الملا ن 
 المجتمع    اإللت امال تجاه الن ام السناسم. نتقب  أيراد :(11العبارة رقم )

  لثؤؤؤؤيؤؤؤؤم المرتبؤؤؤؤ  الثا جؤؤؤؤاالالعبؤؤؤؤارة ذؤؤؤؤ ه أ   (30) نتبؤؤؤؤن  لنؤؤؤؤا مؤؤؤؤ  خؤؤؤؤ   الجؤؤؤؤدل  رقؤؤؤؤم
 يؤؤؤؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤؤؤؤ  ت عنؤؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤؤؤ  مشؤؤؤؤؤؤؤار  عبؤؤؤؤؤؤؤارال الدالؤؤؤؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤؤؤؤ  دلر أ مؤؤؤؤؤؤؤ  الالمؤؤؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤؤؤن  

 .3.96بمتلس  حسابم قدر بؤؤؤؤؤ:  لاإلنتماا
ل   بؤ  نحؤل ذؤ ه العبؤارة  محانؤدنتضؤح لنؤا أنضؤا اإلتجؤاه اللم  ن س الجدل  السابق  تا

ة   انؤؤل أع ؤؤ  نسؤؤب  ، بنسؤؤ  مت التؤؤ  ل عؤؤل ةجابؤؤال ال  بؤؤ  بؤؤن  البؤؤدائ  الخمؤؤس المتاحؤؤ حنؤؤث ت
ال تقؤؤ  ب ثنؤؤر عؤؤ   '؛ ليؤؤم المرتبؤؤ  الثاننؤؤ  لبنسؤؤب  اأحنانؤؤ' حنؤؤاد ل بؤؤدن  ال %32.57مقؤؤدرة بؤؤؤؤؤؤؤ: 

يؤؤؤم '، ل غالبؤؤؤا' نجؤؤؤابمةختنؤؤؤار ال  بؤؤؤ  عننؤؤؤ  الدراسؤؤؤ  ل بؤؤؤدن  اإل ؤؤؤا   %33.29السؤؤؤابق  قؤؤؤدرل بؤؤؤؤؤ: 
 ؛%15.17بؤؤؤ:  لبنسب  قدر  'نادرا'المرتب  الثالث  جاا ةختنار ال  ب  عنن  الدراس  ل بدن  الس بم 

  ا' يؤؤم المرتبؤؤأبؤؤدا' جؤؤاا ترتنؤؤ  البؤؤدن  %31.02ب ثنؤؤر قؤؤدرل بؤؤؤؤؤؤ: السؤؤابق  تقؤؤار  النسؤؤب لبنسؤؤ  
 بؤؤؤؤؤؤؤ:قؤؤؤدرل   بنسؤؤؤبلا خنؤؤؤرة الخامسؤؤؤ    اإلنجؤؤؤابم 'دائمؤؤؤا' يؤؤؤم المرتبؤؤؤ  ؤالبدنؤؤؤ؛ بننمؤؤؤا جؤؤؤاا الرابعؤؤؤ 
15.92% . 

ل   بؤ  عننؤ   سؤ بن محانؤد نمنؤ  ل نتبن  لنا لجلد ةتجؤاه   عرضنا ل نس  السابقع    بناا
لذؤل مؤا نو ؤده المتلسؤ  ، تقبؤ  أيؤراد المجتمؤع ل ؤ  اإللت امؤال تجؤاه الن ؤام السناسؤمالدراس  نحل 

السؤ بنن  'نؤادرا' ل'أبؤدا' النسب  المئلن  لمجمل  البدن ن  ل ، 3.96الحسابم الدا  ل عبارة لالمقدر بؤؤؤ: 
اإلنجؤؤابنن  يؤؤم حؤؤن  قؤؤدر مجمؤؤل  ةختنؤؤار ال  بؤؤ  عننؤؤ  الدراسؤؤ  ل بؤؤدن ن   ،41.71%:ؤبؤؤلالمقؤؤدرة 

  .%37.51'دائما' ل'غالبا' بؤؤؤ: 
يم ةعاق  ت عن   متلس دلر  مشار  نم   لنا أ  نستنت  أ    م  الع   ما سبق  لبناا
 .ثانمم  خ   ذ ا الموشر ل بعد ال لاإلنتماا قنم الملا ن 
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نؤؤؤؤوم  أيؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤع بالؤؤؤؤدلر ال اعؤؤؤؤ  ل ن ؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤم يؤؤؤؤم  ايؤؤؤؤ   :(.3العبؤؤؤؤارة رقؤؤؤؤم )
 مجاالل الحناة.

مؤ  بؤن   رابعؤ جاال يؤم المرتبؤ  ال العبارة ذ ه ( أ 15) نتبن  لنا م  خ   الجدل  رقم
بمتلسؤ  حسؤابم  لاإلنتمؤاا يم ةعاق  ت عن  قنم الملا ن  مشار  العبارال الدال  ع   دلر أ م  ال

 .3.56قدر بؤؤؤؤؤ: 
 المحانؤؤد الؤؤ   نمنؤؤ  ةلؤؤ  السؤؤ بن اإلتجؤؤاه  مؤؤ  ن ؤؤس الجؤؤدل  السؤؤابق؛أنضؤؤا  مؤؤا نتبؤؤن  لنؤؤا 
؛ حنث بدرجال مت الت  حنث تل عل ةجابال ال  ب  بن  البدائ  الخمس ؛ل   ب  نحل ذ ه العبارة

يؤم المرتبؤ  تؤ ه ا'؛ أبؤد' س بمل بدن  ال %35.65ع   نسب  مقدرة بؤؤؤؤؤ: يم المرتب  ا لل    انل 
'، لبنسؤب  مقؤدرة اأحنان' حناد  ا  ةختنار ال  ب  عنن  الدراس  ل بدن  ال %36.65 الثانن  لبنسب 

جؤؤاا البؤؤدن  '، بننمؤؤا دراانؤؤ' سؤؤ بمالمؤؤ  ال  بؤؤ  عننؤؤ  الدراسؤؤ   ؤؤا  ةختنؤؤارذم ل بؤؤدن   %52..1بؤؤؤؤؤؤؤ: 
 .%52.27اإلنجابم غالبا يم المرتب  الرابع  بنسب  ةختنار ال تق  ب ثنر ع  السابق  قدرل بؤؤؤؤؤ: 

 . البدن  اإلنجابم 'غالبا'  ا  ةختنار .2.13.بؤؤؤؤؤؤؤ:  قدرلعق  نسب  ةختنار لبيم المرتب  ا خنرة 
عننؤ  الدراسؤ  نحؤل ل نمنؤ  ل سؤ بن  ل   بؤ  محانؤدنتبؤن  لنؤا لجؤلد ةتجؤاه ع   مؤا سؤبق  بناا

، لذؤل مؤا نو ؤده المتلسؤ  الحسؤابم الؤدا  ال اع  ل ن ام السناسم يؤم  ايؤ  مجؤاالل الحنؤاة رالدل 
النسؤب  المئلنؤ  لمجمؤل  البؤدن ن  يؤارق مجمؤل  شؤنر لؤ لت أنضؤا ن مؤا ، 1.35ل عبارة لالمقدر بؤؤؤؤؤ: 

مقابؤؤؤ  ةجابؤؤؤال ال  بؤؤؤ  بيختنؤؤؤار البؤؤؤدن ن   %53.35السؤؤؤ بنن  'نؤؤؤادرا' ل'أبؤؤؤدا' ل عبؤؤؤارة لالمقؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤؤ: 
 .%.13.2اإلنجابنن  'دائما' ل'غالبا' لالمقدرة بؤؤؤ: 

يم ةعاق  ت عن   متلس دلر  مشار  ع   ما سبق نم   لنا أ  نستنت  أ    م  ال لبناا
 .ثانمم  خ   ذ ا الموشر ل بعد ال لاإلنتماا الملا ن  قنم

ن  قؤا مؤ  تح ن نؤا ل عبؤارال السؤابق  15) سؤبق لمؤ  خؤ   الجؤدل  رقؤم ع   مؤا ابنا ( لا 
(، نم   لنا أ  نستنت  لجلد ةتجاه محانؤد ل   بؤ  عننؤ  الدراسؤ  نحؤل .3(، )11(، )12(، )13)

بمتلسؤ  حسؤابم قؤدر بؤؤ: يؤم ةعاقؤ  ت عنؤ  قؤنم الملا نؤ   مشؤار  أ م  الالعبارال الدال  ع   دلر 
 .ثانمم  خ   البعد ال مشار  لالدا  ع   الدلر المتلس  ال   ت عب  أ م  ال 1.17
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 الدراسة نتائج. 2
ختبار الفرضيات جزئيةالنتائج ال. 1 2  :وا 

 . خصائص مجتمع الدراسة:1 1 2

 سنة. 22إلى 11تمون للفئة العمرية أغلب مفردات الدراسة ين* 

لذم نتنج   بنعن ،    الجان  المندانم لهؤ ه الدراسؤ   ؤا  يؤم الجامعؤ  لتؤم تل نؤع أداة 
جمؤؤع البنانؤؤال ع ؤؤ  عننؤؤ  مؤؤ  ال  بؤؤ  يؤؤم مرح ؤؤ  التؤؤدرن، لذؤؤل مؤؤا جعؤؤ  مؤؤ  أ  أغ ؤؤ  م ؤؤردال 

لالتؤؤؤم تع ؤؤؤس  لدراسؤؤؤ  تنتمؤؤؤم لهؤؤؤ ه ال ئؤؤؤ  العمرنؤؤؤ ، لالتؤؤؤم تنتمؤؤؤم ل ئؤؤؤ  الشؤؤؤبا  المعننؤؤؤ  بالدراسؤؤؤ ا
 التر نب  االجتماعن  ل   ب  يم الجامع .

لايق مع خصائص مجتمع البحث لدراس   اذر بلشؤ ل  لالتؤم جؤاا ينهؤا تت ذ ه النتنج 
ل لؤت  سؤن  17-15  ؤا بنؤؤها مؤؤؤؤتنتمؤم ل  ئؤ  العمرنؤ  التؤم نتؤرال  سن أ  أ بر نسب  م  الجنسؤن 

ذؤؤ ا التلايؤؤق يؤؤم خاصؤؤن  العمؤؤر بؤؤن   ،1لؤؤد  اإلنؤؤاث %.35.2للؤؤد  الؤؤ  لر  %.51.3بنسؤؤب  
م ردال عنن  الدراس ، قد ن ل  لإلشترات يم  بنع  مجتمع البحث لالمتمث   يم عنن  مؤ    بؤ  

 الجامع  الج ائرن .

 .هم من الذكور %27هم من فئة اإلناث بينما من عينة الدراسة  57%* 

نسؤب  اإلنؤاث يؤم الجامعؤ  نعد ذ ا ال ارق يم النس  بن  اإلناث لالؤ  لر  بنعنؤا،  ؤل   
 أ ثر م  نسب  ال  لر.

م ؤردة مؤ   555تتلايق ذ ه الخاصن  أنضا مع دراس   ؤاذر بلشؤ ل ، لالتؤم جؤاا ينهؤا 
م ؤردة مؤ  يئؤ  اإلنؤاث  731، يؤم المقابؤ  %13.31م ردال الدراس  ذم م  يئ  الؤ  لر بنسؤب  

 مؤؤا تشؤؤترت ذؤؤ ه الدراسؤؤ   2،%31.71لذؤؤل مؤؤا نمثؤؤ  يئؤؤ  تجؤؤال ل الخمسؤؤن  بالمئؤؤ  لالمقؤؤدرة بؤؤؤؤ: 
نتؤؤؤائ  دراسؤؤؤ  ذنؤؤؤاا حسؤؤؤنم محمؤؤؤد الناب سؤؤؤم لالتؤؤؤم  انؤؤؤل دراسؤؤؤتها  أنضؤؤؤا يؤؤؤم ذؤؤؤ ه الخاصؤؤؤن  مؤؤؤع

                                                 
 .602 . طاهر محمد بوشلوش: مرجع سبق ذكره، ص -1
 .609نفس المرجع: ص.  -2
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مؤؤؤؤ  يئؤؤؤؤ  اإلنؤؤؤؤاث،  %.32.1المنداننؤؤؤؤ  بالجامعؤؤؤؤ  ا ردننؤؤؤؤ ، حنؤؤؤؤث تل عؤؤؤؤل عننؤؤؤؤ  دراسؤؤؤؤتها بؤؤؤؤن  
   1م  يئ  ال  لر. %.75.5ل

مننمم يقطننون مقنر  %23من مفردات عينة الدراسة يقطنون مقر الوالية، و 27%* 
 يقطنون مقر البلدية.نمم م %23الدائرة، و

لذم نتنج  نعتبرذا  بنعن  أنضا،    الدراس  تمل باللس  الجامعم لال   نشم  ع ؤ  
ل لت  اللالن  ال  ب  م  مخت س ا ما   التم نق نلنها سلاا ع   مستل  الب دنال أل الدلائر أل

لتمنؤؤ  جامعؤؤ  محمؤؤؤد خنضؤؤر بسؤؤ رة بالن ؤؤؤامن  الؤؤداخ م لالخؤؤؤارجم ممؤؤا نتؤؤنح يؤؤؤرص تلاجؤؤد مؤؤؤ  
تنؤؤل  يؤؤم م ؤؤردال الدراسؤؤ  ممؤؤا ال نؤؤوثر ال، لبؤؤ لت ن ؤؤل  نق نؤؤل  بعمؤؤا   بعنؤؤدة باللسؤؤ  الجؤؤامعم

ذؤؤؤ ا  ،موسسؤؤؤال الن ؤؤؤام السناسؤؤؤم بنعؤؤؤ  ت ؤؤؤاع هم مؤؤؤع بلالمتع قؤؤؤ  أساسؤؤؤا  النتؤؤؤائ ،بالسؤؤؤ   ع ؤؤؤ  
لالؤ   نم ؤ  لنؤا التل نع نع س  بنع  التل نع الس انم ع   لالن  بس رة لالمنؤا ق القرنبؤ  منهؤا، 

  أ  نعتبره بمثاب  تل نع مصغر ل شبا  يم المجتمع الج ائر .

 ال ينتمون لجمعيات المجتمع المدني.من مفردات عينة الدراسة  39%* 

 المدني،ال يرغبون في اإلنتماء لجمعيات المجتمع من مفردات عينة الدراسة  36%* 
 فقط منمم لمم الرغبة في اإلنتماء لجمعيات المجتمع الممني. %23 بينما

 من أفراد عينة الدراسة ال ينتمون ألحزاب سياسية. 13%* 

ت هر المشار   المتدنن  ل شبا  عنن  الدراس  يم ا عمؤا  الت لعنؤ  مؤ  خؤ    ذ ه النس 
  نتؤائ  الدراسؤ نو داالنضمام لجمعنال المجتمع المدنم، ل  لت يم النشا ال السناسن  لذل ما 

 الدراس  الج ئن  لالعام .

 

 

                                                 
 .052النابلسي: مرجع سبق ذكره، ص. هناء حسني محمد  -1
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 :درجة ممارسة قيمة المواطنة *   

موشؤرال الدالؤ  ع ؤ  قنمؤ  ل   بؤ  عننؤ  الدراسؤ  ناحنؤ  الأثبتل نتائ  الدراس  اإلتجاه المحاند 
 ؛ ة  ن خص ذ ه النتائ  يم الجدل  التالم:الملا ن 

 المواطنة نتائج درجة ممارسة قيم(: يوضح 22جدول رقم)
 
 ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجؤاه ال  بؤ  نحؤل القؤرارال ة؛ أ  نتائ  الدراس  ( نتضح أن  م 11خ   الجدل  رقم) م   
محانؤؤد نمنؤؤ  ةلؤؤ  السؤؤ بن  بمتلسؤؤ   التؤؤم نتخؤؤ ذا الن ؤؤام السناسؤؤم ذؤؤم لصؤؤالح  ؤؤ  أيؤؤراد المجتمؤؤع

لذؤؤؤل مؤؤؤا نسؤؤؤتنت  مؤؤؤ  خ لؤؤؤ  درجؤؤؤ  ممارسؤؤؤ  متلسؤؤؤ   لقنمؤؤؤ  الملا نؤؤؤ   ،.1.3 :حسؤؤؤابم قؤؤؤدر بؤؤؤؤ
لاصؤ هم مؤع موسسؤال الن ؤام لمؤا د  لذؤل مؤا نؤنع س ع ؤ  ت ل مبحلثن  م  خ   ذؤ ا الموشؤر؛

تجؤؤاه التلاصؤؤ  مؤؤع لاحؤؤدة مؤؤ  أقؤؤر  ذؤؤ ه الموسسؤؤال ةع نؤؤ  اإلتجؤؤاه السؤؤ بم الضؤؤعنس ل مبحؤؤلثن  

طنة
ملوا

م ا
ة قي

ارس
ة مم

درج
ج 

نتائ
 

اب
شب
ى ال

لد
 

 املتوسط احلسايب للعبارة رقم العبارة البعد
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دين
ل امل

اجملا
 

10 3.91 

2..2 

2..2 

13 3.65 

12 2.80 

16 2.36 

16 3.96 

سي
سيا

ل ال
اجملا

 

15 3.22 

3.11 

19 0.36 

12 6.32 

17 6.05 

01 2.16 
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أل اإلتصؤؤؤا  برئنسؤؤؤها يؤؤؤم حؤؤؤا  لاجؤؤؤ  ا يؤؤؤراد ب دنؤؤؤ  ل ؤؤؤ  أيؤؤؤراد المجتمؤؤؤع لالمتمثؤؤؤ  يؤؤؤم مصؤؤؤالح ال
ممارسؤ  ضؤعن   درجؤ  ، لذل ننت  عن  1.13 :صعلبال ع   مستلاذا بمتلس  حسابم مقدر بؤؤؤ

 لقنم  الملا ن  م  خ   ذ ه الموشرال.

بلجؤؤؤؤلد درجؤؤؤؤ  متلسؤؤؤؤ   مؤؤؤؤ  التسؤؤؤؤال  بؤؤؤؤن  المؤؤؤؤلا نن   مؤؤؤؤا أثبتؤؤؤؤل نتؤؤؤؤائ  ذؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤ  
نتؤؤؤؤؤان اإلتجؤؤؤؤؤاه المحانؤؤؤؤؤد ل مبحؤؤؤؤؤلثن  نحؤؤؤؤؤل ذؤؤؤؤؤ ه الموشؤؤؤؤؤر بمتلسؤؤؤؤؤ  أمؤؤؤؤؤام الؤؤؤؤؤديع الضؤؤؤؤؤرنبم لذؤؤؤؤؤل 

نضؤؤؤؤا ل   بؤؤؤؤ  أ،  مؤؤؤؤا أثبتؤؤؤؤل نتؤؤؤؤائ  ذؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤ  اإلتجؤؤؤؤاه المحانؤؤؤؤد .1.2: حسؤؤؤؤابم دا  قؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤ
در ؤم قؤؤؤؤؤؤابؤؤؤؤؤؤسؤؤؤ ، بمتلسؤؤؤؤؤ  حؤؤؤؤؤؤؤل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبا  خدمؤؤؤؤؤ  ل ؤؤؤؤؤؤؤ  الشؤ  نحؤؤؤؤؤل اإلنجابنؤؤؤؤؤ  تجؤؤؤؤؤاه مشار ؤؤؤؤؤؤالمتجؤؤؤؤؤ

تجؤؤؤؤؤؤاه سؤؤؤؤؤؤنادة ثبتؤؤؤؤؤؤل ذؤؤؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤؤؤ  اإلتجؤؤؤؤؤؤاه السؤؤؤؤؤؤ بم الضؤؤؤؤؤؤعنس ل مبحؤؤؤؤؤؤلثن  أ مؤؤؤؤؤؤا  ،2.36 :بؤؤؤؤؤؤؤ
 .3.69 :ؤؤؤؤؤؤؤالمجتمع بمتلس  حسابم قدر بالدنمقرا ن  يم 

اإلتجؤؤؤاه  (33) جؤؤؤدل  رقؤؤؤمثبتؤؤؤل نتؤؤؤائ  ذؤؤؤ ه الدراسؤؤؤ   مؤؤؤا ذؤؤؤل ملضؤؤؤح يؤؤؤم الجؤؤؤدل  أ مؤؤؤا 
المحنؤؤاد ل مبحؤؤلثن  تجؤؤاه مجمؤؤل  الموشؤؤرال الدالؤؤ  ع ؤؤ  البعؤؤد ا ل  ل تعؤؤرس ع ؤؤ  درجؤؤ  ممارسؤؤ  

لال   نستنت  م  خ ل  لجؤلد ، 3.92 ؤؤؤ:قنم  الملا ن  بن  عنن  الدراس  بمتلس  حسابم قدر بؤؤ
 درج  ممارس  متلس   لقنم  الملا ن  بن  ال  ب  عنن  الدراس .

 تجؤؤؤؤؤاه المحانؤؤؤؤؤد ل   بؤؤؤؤؤ  عننؤؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤؤ  ةتجؤؤؤؤؤاه المجؤؤؤؤؤا أنضؤؤؤؤؤا اإلاثبتؤؤؤؤؤل نتؤؤؤؤؤائ  الدراسؤؤؤؤؤ  ل 
دالؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤ  درجؤؤؤؤ  ممارسؤؤؤؤ  قؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤ  بمتلسؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤابم السناسؤؤؤؤم  بعؤؤؤؤد ثؤؤؤؤا  مؤؤؤؤ  ا بعؤؤؤؤاد ال

  مؤؤؤؤؤ  المشؤؤؤؤؤار   ؤ ؤؤؤؤؤ نحؤؤؤؤؤلتجؤؤؤؤؤاه ال  بؤؤؤؤؤ  المحانؤؤؤؤؤد ، حنؤؤؤؤؤث اثبتؤؤؤؤؤل النتؤؤؤؤؤائ  ة1.15 :در بؤؤؤؤؤؤؤدا  قؤؤؤؤؤ
لالمبؤؤؤؤادرة يؤؤؤؤم المشؤؤؤؤار   يؤؤؤؤم  ،3.22 :بمتلسؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤابم قؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤد اإلنتخابنؤؤؤؤ  ؤيؤؤؤؤم  ؤؤؤؤ  الملاعنؤؤؤؤ

ةتجؤؤؤؤاه  ؤؤؤؤا  ل   بؤؤؤؤ  المبحؤؤؤؤلثن   مؤؤؤؤا ، 2.16 :قؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤ بمتلسؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤابم النشؤؤؤؤا ال التضؤؤؤؤامنن 
بمتلسؤؤؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤؤابم قؤؤؤؤؤدر   ؤؤؤؤؤؤؤ  السارنؤل اإلعتقؤؤؤؤؤاد بلجؤؤؤؤؤل  ةحتؤؤؤؤؤرام القلاننؤؤؤؤؤؤس نحؤؤؤؤؤؤم ضعنؤؤؤؤؤؤةنجابؤؤؤؤؤ

يؤؤؤؤؤؤم حمانؤؤؤؤؤؤ  ا مؤؤؤؤؤؤ ت العامؤؤؤؤؤؤ   ةتجؤؤؤؤؤؤاه ةنجؤؤؤؤؤؤابم ضؤؤؤؤؤؤعنس أنضؤؤؤؤؤؤا نحؤؤؤؤؤؤل المسؤؤؤؤؤؤاذم و؛ 6.32 :ؤبؤؤؤؤؤؤؤ
 مؤؤؤؤؤؤؤا أثبتؤؤؤؤؤؤؤل النتؤؤؤؤؤؤؤائ  غنؤؤؤؤؤؤؤا   ،6.05 :ل دللؤؤؤؤؤؤؤ   لاجؤؤؤؤؤؤؤ  ل نؤؤؤؤؤؤؤم بمتلسؤؤؤؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤؤؤؤابم قؤؤؤؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

بمتلسؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤابم  ،التلاصؤؤؤؤ  مؤؤؤؤع ممث ؤؤؤؤم المجتمؤؤؤؤع المؤؤؤؤدنم يؤؤؤؤم البرلمؤؤؤؤا  ع ؤؤؤؤ  مسؤؤؤؤتل  اللالنؤؤؤؤ 
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تلاصؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤع لذؤؤؤؤل مؤؤؤؤا نثبؤؤؤؤل اإلتجؤؤؤؤاه السؤؤؤؤؤ بم القؤؤؤؤل  ل مبحؤؤؤؤلثن  ةتجؤؤؤؤاه ذؤؤؤؤ ا ال 5.11 :قؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤ
 المجتمع يم البرلما .ممث م 

أ  المتلسؤ  الحسؤابم الؤدا  ع ؤ  درجؤ  ممارسؤ   (33) رقمخ   الجدل    ما نتبن  لنا م 
درجؤؤ  ل   بؤؤ  عننؤؤ  الدراسؤؤ  ةتجؤؤاه محانؤؤد نحؤؤل ممؤؤا ننؤؤت  عنؤؤ  أ  ؛ 3.76 :قنمؤؤ  الملا نؤؤ  قؤؤدر بؤؤؤؤ

الحسؤابن  ل موشؤرال لذؤل مؤا أ دتؤ  المتلسؤ ال ممارس  قنم  الملا ن  بن  ال  ب  عنن  الدراس ، 
السؤؤابق  لذؤؤل مؤؤا نسؤؤتتن  مؤؤ  خ لؤؤ  أ  قنمؤؤ  الملا نؤؤ  ملجؤؤلدة بؤؤن  ال  بؤؤ  عننؤؤ  الدراسؤؤ  ل نهؤؤا 

  .بدرج  متلس   تمن  ةل  الس بن 

 نتماء:درجة ممارسة قيمة اإل  *

الموشؤؤرال الدالؤؤ   حؤؤلأثبتؤؤل نتؤؤائ  الدراسؤؤ  اإلتجؤؤاه السؤؤ بم الضؤؤعنس ل   بؤؤ  عننؤؤ  الدراسؤؤ  ن
 ؛ ة  ن خص ذ ه النتائ  يم الجدل  التالم:نتمااع   قنم  اإل
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 نتائج درجة ممارسة قيم اإلنتماءيوضح  (:23جدول رقم)
 

اإلتجؤؤؤؤؤاه السؤؤؤؤؤ بم  ؛(17) رقؤؤؤؤؤم يؤؤؤؤؤم الجؤؤؤؤؤدل  ذؤؤؤؤؤل ملضؤؤؤؤؤحل مؤؤؤؤؤا الدراسؤؤؤؤؤ   أثبتؤؤؤؤؤل نتؤؤؤؤؤائ 
يغنؤؤؤؤا  الشؤؤؤؤؤعلر  ؛ا بعؤؤؤؤاد الث ثؤؤؤؤ  الدالؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤؤ  درجؤؤؤؤ  ممارسؤؤؤؤ  قنمؤؤؤؤ  اإلنتمؤؤؤؤااالضؤؤؤؤعنس نحؤؤؤؤل 

ل ؤؤؤؤؤ ا غنؤؤؤؤؤا  الشؤؤؤؤؤعلر ، إلنتمؤؤؤؤؤائهم ل ن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم عننؤؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤؤ  اإل مئنؤؤؤؤؤا  لؤؤؤؤؤد  ال  بؤؤؤؤؤ ب
عتبؤؤؤؤؤؤار مؤؤؤؤؤؤا نقدمؤؤؤؤؤؤ  الن ؤؤؤؤؤؤام بالرضؤؤؤؤؤؤ  حؤؤؤؤؤؤل  مؤؤؤؤؤؤا نقدمؤؤؤؤؤؤ  الن ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم  يؤؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤؤع،  لا 

ال نحقؤؤؤؤؤؤق لهؤؤؤؤؤؤم الشؤؤؤؤؤؤعلر باإلنتمؤؤؤؤؤؤاا، أثبتؤؤؤؤؤؤل غنؤؤؤؤؤؤا  السناسؤؤؤؤؤؤم سؤؤؤؤؤؤلاا مؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤرارال أل مشؤؤؤؤؤؤارنع 
 :ؤؤؤؤؤؤؤؤؤالشؤؤؤؤؤعلر باإل مئنؤؤؤؤؤا  بؤؤؤؤؤن  المبحؤؤؤؤؤلثن  باإلنتمؤؤؤؤؤاا ل ن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم بمتلسؤؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤؤابم قؤؤؤؤؤدر ب

مؤؤؤؤا نؤؤؤؤد  ع ؤؤؤؤ  االتجؤؤؤؤاه السؤؤؤؤ بم الضؤؤؤؤعنس الؤؤؤؤدا  ع ؤؤؤؤ  قنمؤؤؤؤ  االنتمؤؤؤؤاا مؤؤؤؤ  خؤؤؤؤ    ، لذؤؤؤؤل1.71

 اإل
قيم

سة 
ممار

جة 
 در

ائج
نت

اا 
نت

 

 رقم العبارة البعد
املتوسط احلسايب 

 للعبارة
املتوسط احلسايب 

 للبعد
املتوسط احلسايب 

 العام

نان
طائ

باإل
ور 

شع
ال

 

30 3.67 

2.3. 

2.25 

33 3.02 

32 3.61 

دية 
 املا

ات
حلاج

ع ا
شبا

إ
نوية

واملع
 

36 3.15 

2.12 36 3.35 

35 0.77 

عية
تاا

الج
نة ا

ملكا
ت وا

الذا
ور ب

شع
ال

 
39 3.22 

2.25 32 3.37 

37 3.06 

21 3.20 
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ذؤؤؤؤ ا البعؤؤؤؤد، لالؤؤؤؤ   قؤؤؤؤد ننؤؤؤؤت   سؤؤؤؤبا  عؤؤؤؤدة  قؤؤؤؤد ت ؤؤؤؤل  بنؤؤؤؤاا ع ؤؤؤؤ  ذؤؤؤؤ ا الموشؤؤؤؤر ع ؤؤؤؤ  حجؤؤؤؤم أل 
ال نلعنؤؤؤؤؤؤ  المشؤؤؤؤؤؤارنع التؤؤؤؤؤؤم ن رحهؤؤؤؤؤؤا الن ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم الج ائؤؤؤؤؤؤر   يؤؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤؤع لبؤؤؤؤؤؤا خص 

، ممؤؤؤؤؤا قؤؤؤؤؤد ن ؤؤؤؤؤل  عؤؤؤؤؤام  ال ل ملحؤؤؤؤؤال الشؤؤؤؤؤبا يئؤؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤؤبا ، لالتؤؤؤؤؤم قؤؤؤؤؤد ال تتناسؤؤؤؤؤ  لمت  بؤؤؤؤؤ
 اتجاه الن ام السناسم المسنر لشولن .ةضعاس درج  الشعلر باال مئنا  م  علام  

اإلتجؤؤؤؤؤؤاه السؤؤؤؤؤؤ بم ل   بؤؤؤؤؤؤ  المبحؤؤؤؤؤؤلثن  نحؤؤؤؤؤؤل ةشؤؤؤؤؤؤبا  أنضؤؤؤؤؤؤا  مؤؤؤؤؤؤا أثبتؤؤؤؤؤؤل نتؤؤؤؤؤؤائ  الدراسؤؤؤؤؤؤ  
، .1.5 :ؤؤؤؤؤؤؤؤؤبمتلسؤؤؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤؤؤابم قؤؤؤؤؤؤدر بؤ الن ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم ل حاجؤؤؤؤؤؤال المادنؤؤؤؤؤؤ  لالمعنلنؤؤؤؤؤؤ  ل   بؤؤؤؤؤؤ 

أ  الن ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم لؤؤؤؤؤؤم نؤؤؤؤؤؤتم   مؤؤؤؤؤؤ  ةشؤؤؤؤؤؤبا  حاجؤؤؤؤؤؤال ا يؤؤؤؤؤؤراد حنؤؤؤؤؤؤث أثبتؤؤؤؤؤؤل نتؤؤؤؤؤؤائ  الدراسؤؤؤؤؤؤ  
 سلااا المادن  لالمعنلن  ل  ا غنا  الشعلر باإلعت ا  لإلنتماا له ا الن ام السناسم.

   بؤؤؤؤ  المبحؤؤؤؤلثن  نحؤؤؤؤل الشؤؤؤؤعلر بالؤؤؤؤ ال لاإلتجؤؤؤؤاه السؤؤؤؤ بم  ، مؤؤؤؤا أثبتؤؤؤؤل نتؤؤؤؤائ  الدراسؤؤؤؤ 
يغنؤؤؤؤؤؤا  الشؤؤؤؤؤؤعلر  ،3.39 :بمتلسؤؤؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤؤؤابم سؤؤؤؤؤؤ بم ضؤؤؤؤؤؤعنس قؤؤؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلالم انؤؤؤؤؤؤ  االجتماعنؤؤؤؤؤؤ  

 عمؤؤؤؤؤابالم انؤؤؤؤؤ  االجتماعنؤؤؤؤؤ  ل  ؤؤؤؤؤرد بينتمائؤؤؤؤؤ  ل ن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم المسؤؤؤؤؤنر لشؤؤؤؤؤولن ، لعؤؤؤؤؤدم رضؤؤؤؤؤاه 
، لغنؤؤؤؤؤا  الثقؤؤؤؤؤ  بهؤؤؤؤؤ ه الموسسؤؤؤؤؤال ل ؤؤؤؤؤ ا اإلتجؤؤؤؤؤاه السؤؤؤؤؤ بم نحؤؤؤؤؤل ةم اننؤؤؤؤؤ  موسسؤؤؤؤؤات  لؤؤؤؤؤ تقدمؤؤؤؤؤ  

لامؤؤؤؤؤ  دالؤؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤؤ  ضؤؤؤؤؤعس يؤؤؤؤؤم تحنؤؤؤؤؤق ال ملحؤؤؤؤؤال يؤؤؤؤؤم  ؤؤؤؤؤ  الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم السؤؤؤؤؤائد   هؤؤؤؤؤا ع
  درج  ممارس  قنم  اإلنتماا بن  المبحلثن .

لبنؤؤاا ع ؤؤ  مؤؤؤا سؤؤبق نتبؤؤؤن  االتجؤؤاه السؤؤؤ بم الضؤؤعنس نحؤؤؤل العبؤؤارال الدالؤؤؤ  ع ؤؤ  درجؤؤؤ  
ممارس  قنم  االنتماا بن  ال  ب  عنن  الدراس ، لذؤل مؤا نو ؤده المتلسؤ  الحسؤابم الؤدا  لالمقؤدر 

 درج  ممارس  ضعن   لقنم  االنتماا لد  ال  ب . ، لذل ما ند  ع  3.36: ؤؤؤؤؤؤبؤ
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 . إختبار الفرضية األولى2 1 2

يؤؤؤم أدائهؤؤؤا -لموسسؤؤؤال الن ؤؤؤام السناسؤؤؤم الج ائؤؤؤر  " :أ  ع ؤؤؤ نصؤؤؤل ال رضؤؤؤن  ا للؤؤؤ  
؛ لالجؤدل  التؤالم ن خؤص أذؤم نتؤائ  "شؤبا دلر أساسم يم ت عنؤ  قؤنم الملا نؤ  لؤد  ال-لل ائ ها

 لالعبارال الموشرة لها  ما ن م: ذ ه ال رضن  ليقا لبعدنها

 (: يوضح المتوسط الحسابي للفرضية األولى26) جدول رقم
 الفرضية

21 
 املتوسط احلسايب للعبارة رقم العبارة البعد

املتوسط احلسايب 
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-
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-
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أسا
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 لد
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ا
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شب

 

الت
دخ

امل
 

06 2.21 

2.2. 

2..3 

06 3.77 

05 2.02 

02 3.36 

31 3.56 

ات
خرج

امل
 

00 3.26 

2.5. 

03 3.56 

02 3.25 

09 3.23 

07 3.32 

 

ثبتؤؤؤؤؤؤؤؤل نتؤؤؤؤؤؤؤؤائ  ذؤؤؤؤؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤ  لجؤؤؤؤؤؤؤؤلد ةتجؤؤؤؤؤؤؤؤاه سؤؤؤؤؤؤؤؤ بم ضؤؤؤؤؤؤؤؤعنس مؤؤؤؤؤؤؤؤ  مجمؤؤؤؤؤؤؤؤل  ال  بؤؤؤؤؤؤؤؤ  أ
موسسؤؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم بؤؤؤؤؤؤؤيحترام مؤؤؤؤؤؤع أيؤؤؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤؤع لالؤؤؤؤؤؤؤ    المبحؤؤؤؤؤؤلثن  نحؤؤؤؤؤؤل تعامؤؤؤؤؤؤؤ 

لذؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤا أ هؤؤؤؤؤره المتلسؤؤؤؤؤ  الحسؤؤؤؤؤابم  ن هؤؤؤؤؤر أثنؤؤؤؤؤاا قنؤؤؤؤؤام ذؤؤؤؤؤ ه الموسسؤؤؤؤؤال بتحقنؤؤؤؤؤق م ؤؤؤؤؤالبهم
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لذؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤا نثبؤؤؤؤؤل ةنتشؤؤؤؤؤار التلاصؤؤؤؤؤ   ،3.26 :العبؤؤؤؤارة لالؤؤؤؤؤ   قؤؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤالمتجؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤؤل السؤؤؤؤؤ بن  لهؤؤؤؤؤ ه 
 عؤؤؤؤؤؤدمسناسؤؤؤؤؤؤم لبؤؤؤؤؤؤاقم أيؤؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤؤ  جهؤؤؤؤؤؤ ، ل لالسؤؤؤؤؤ بم بؤؤؤؤؤؤن  ممث ؤؤؤؤؤؤم موسسؤؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤؤام ا
حرنؤؤؤؤؤال ا يؤؤؤؤؤراد داخؤؤؤؤؤ  المجتمؤؤؤؤؤع لالؤؤؤؤؤ   أثبؤؤؤؤؤل يؤؤؤؤؤم  ح ؤؤؤؤؤا  موسسؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم ع ؤؤؤؤؤ 

محانؤؤؤؤد ن  بمتلسؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤابم ل ؤؤؤؤ  متجؤؤؤؤ  ل سؤؤؤؤ ب ،ذؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤ  بيتجؤؤؤؤاه محانؤؤؤؤد ل   بؤؤؤؤ  المبحؤؤؤؤلثن 
لبؤؤؤؤؤن س اإلتجؤؤؤؤؤاه السؤؤؤؤؤابق المحانؤؤؤؤؤد المتجؤؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤؤل السؤؤؤؤؤ بن  ، 3.56: قؤؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤؤنمنؤؤؤؤؤ  ةلؤؤؤؤؤ  السؤؤؤؤؤ بن  

 ؤؤؤؤؤؤا  ةتجؤؤؤؤؤؤاه ال  بؤؤؤؤؤؤ  عننؤؤؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤؤؤل لجؤؤؤؤؤؤلد خصلصؤؤؤؤؤؤن  يؤؤؤؤؤؤم تعامؤؤؤؤؤؤ  موسسؤؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤؤام 
 امهؤؤؤؤؤا المنل ؤؤؤؤ  بهؤؤؤؤؤا لتحقنؤؤؤؤؤقهيؤؤؤؤؤم أداا ذؤؤؤؤؤ ه ا خنؤؤؤؤرة لمالسناسؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤع مخت ؤؤؤؤس أيؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤع 

  .3.25 :م ال  أيراد المجتمع المخت    بمتلس  حسابم قدر بؤؤ

نحؤؤؤؤؤل  ؛ةتجؤؤؤؤؤاه محانؤؤؤؤؤد نمنؤؤؤؤؤ  ةلؤؤؤؤؤ  السؤؤؤؤؤ بن  مؤؤؤؤؤا جؤؤؤؤؤاا مؤؤؤؤؤ  نتؤؤؤؤؤائ  ذؤؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤؤ  أنضؤؤؤؤؤا 
 مؤؤؤؤؤا ، مراعؤؤؤؤؤال موسسؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم لعؤؤؤؤؤادال لتقالنؤؤؤؤؤد المجتمؤؤؤؤؤع يؤؤؤؤؤم تن نؤؤؤؤؤ ذا لقراراتهؤؤؤؤؤا

مسؤؤؤؤؤؤؤاعدة  ل مبحؤؤؤؤؤؤؤلثن  نحؤؤؤؤؤؤؤلاإلتجؤؤؤؤؤؤؤاه السؤؤؤؤؤؤؤ بم الضؤؤؤؤؤؤؤعنس أنضؤؤؤؤؤؤؤا أثبتؤؤؤؤؤؤؤل نتؤؤؤؤؤؤؤائ  ذؤؤؤؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤؤؤؤ  
التؤؤؤؤؤم تؤؤؤؤؤلاجههم  أيؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤع يؤؤؤؤم حؤؤؤؤؤ  المشؤؤؤؤؤ  ل لالصؤؤؤؤعلبالموسسؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤم 

مؤؤؤؤا نو ؤؤؤؤد نتؤؤؤؤائ   ، لذؤؤؤؤل1.12 :يؤؤؤؤم الحنؤؤؤؤاة النلمنؤؤؤؤ  بمتلسؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤابم سؤؤؤؤ بم ضؤؤؤؤعنس قؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤ
 العبارال السابق .

 (51(، )53(، )57(، )51(، )55) نتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائ  العبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارال السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابق خؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ل 
 السؤؤؤؤؤؤؤؤؤ بن المائؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ةلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   المحانؤؤؤؤؤؤؤؤؤداإلتجؤؤؤؤؤؤؤؤؤاه  نسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتنت  ،(15)الجؤؤؤؤؤؤؤؤؤدل  رقؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤمالملضؤؤؤؤؤؤؤؤؤح  ل 

الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم يؤؤؤؤؤم أدائهؤؤؤؤؤا  نحؤؤؤؤؤل مجمؤؤؤؤؤل  العبؤؤؤؤؤارال الدالؤؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤؤ  بعؤؤؤؤؤد مخرجؤؤؤؤؤال ل مبحؤؤؤؤؤلثن 
سؤؤؤؤؤم يؤؤؤؤؤم ع قتهؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤع أيؤؤؤؤؤراد ، لذؤؤؤؤؤل  ننجؤؤؤؤؤ  ل بنعؤؤؤؤؤ  تعامؤؤؤؤؤ  موسسؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤام السنالمهامهؤؤؤؤؤا

نشؤؤؤؤؤا اتها يؤؤؤؤؤم ة ؤؤؤؤؤار  عامؤؤؤؤؤ  لتع نؤؤؤؤؤ المجتمؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤ   مؤؤؤؤؤا نجؤؤؤؤؤ  أ  تقدمؤؤؤؤؤ  لهؤؤؤؤؤم لن ؤؤؤؤؤل  
ذؤؤؤؤؤؤ ه نتؤؤؤؤؤؤائ   لأثبتؤؤؤؤؤؤ ة بنؤؤؤؤؤؤنهم، ت عنؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤؤ  ينمؤؤؤؤؤؤا م بالتؤؤؤؤؤؤالل  قنامهؤؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤؤعداا ل ائ هؤؤؤؤؤؤا

راسؤؤؤ  يؤؤؤم ت عنؤؤؤ  قؤؤؤنم الملا نؤؤؤ  لؤؤؤد  ال  بؤؤؤ  عننؤؤؤ  الد ضؤؤؤعنسسؤؤؤ بم  ؤؤؤا  دلرذؤؤؤا  الدراسؤؤؤ  بؤؤؤع 
 االتجؤؤؤؤؤؤاه الؤؤؤؤؤؤدا  ع ؤؤؤؤؤؤ  لمؤؤؤؤؤؤ  خ لهؤؤؤؤؤؤم الشؤؤؤؤؤؤبا  الج ائؤؤؤؤؤؤر ، لذؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤا أ ؤؤؤؤؤؤده المتلسؤؤؤؤؤؤ  الحسؤؤؤؤؤؤابم

 .1.11المقدر بؤؤ: ل  الضعنس الس بم
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، نتع ؤؤؤق ذؤؤؤؤ ا ا مؤؤؤر يؤؤؤم ذؤؤؤؤ ه الحالؤؤؤ  بؤؤؤالح  مؤؤؤؤ  قنمؤؤؤ  مؤؤؤؤ  يحرمؤؤؤا  المؤؤؤرا مؤؤؤؤ  حقلقؤؤؤ 
،  حؤؤؤؤؤق مؤؤؤؤؤ  حقلقؤؤؤؤؤ  القانلننؤؤؤؤؤ ،  ؤؤؤؤؤرس مجتمعؤؤؤؤؤ  الؤؤؤؤؤ   نؤؤؤؤؤريا اإلعتؤؤؤؤؤراس بمسؤؤؤؤؤوللنت  ال ام ؤؤؤؤؤ 

المتبؤؤؤؤؤاد    بؤؤؤؤؤالرغم مؤؤؤؤؤ   لؤؤؤؤؤت ن هؤؤؤؤؤر الجانؤؤؤؤؤ  اإلنجؤؤؤؤؤابم لؤؤؤؤؤ لت يؤؤؤؤؤم ع قؤؤؤؤؤ  اإلعتؤؤؤؤؤراس غنؤؤؤؤؤر أنؤؤؤؤؤ
التؤؤؤم نؤؤؤؤدرت ال ؤؤؤؤرد عؤؤؤ   رنقهؤؤؤؤا، لذؤؤؤؤ ا عنؤؤؤؤدما ن تؤؤؤ م بمن ؤؤؤؤلر المشؤؤؤؤار ن  لؤؤؤ  يؤؤؤؤم الت اعؤؤؤؤ ، أنؤؤؤؤ  

 .1نتمتع بحقلق  المشرلع  مث  اآلخرن 

لن ؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤم اذؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤ  أثبتؤؤؤؤل أنضؤؤؤؤا أ  الؤؤؤؤدلر السؤؤؤؤ بم الؤؤؤؤ   نودنؤؤؤؤ  غنؤؤؤؤر أ  
أداا ذؤؤؤؤ ه الموسسؤؤؤؤال لل ائ هؤؤؤؤا لؤؤؤؤنس سؤؤؤؤبب   يؤؤؤؤم ت عنؤؤؤؤ  قؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤ  بؤؤؤؤن  الشؤؤؤؤبا  مؤؤؤؤ  خؤؤؤؤ  

نمؤؤؤؤا سؤؤؤؤبب  أنضؤؤؤؤا  بنعؤؤؤؤ  تعامؤؤؤؤ  أيؤؤؤؤراد موسسؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤم يقؤؤؤؤ  يؤؤؤؤم أدائهؤؤؤؤا  لل ائ هؤؤؤؤا لا 
، حنؤؤؤؤؤؤث أثبتؤؤؤؤؤؤل نتؤؤؤؤؤؤائ  المجتمؤؤؤؤؤؤع لمؤؤؤؤؤؤنهم   بؤؤؤؤؤؤ  الجامعؤؤؤؤؤؤ    ئؤؤؤؤؤؤ  شؤؤؤؤؤؤبابن  مؤؤؤؤؤؤع ذؤؤؤؤؤؤ ه الموسسؤؤؤؤؤؤال

لتعامؤؤؤؤ  مؤؤؤؤع ذؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤ  أنضؤؤؤؤا اإلتجؤؤؤؤاه المحانؤؤؤؤد المائؤؤؤؤ  ل سؤؤؤؤ بن  ل   بؤؤؤؤ  عننؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤل ا
مؤؤؤؤؤؤع ذؤؤؤؤؤؤ ه ليئؤؤؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤؤؤبا  لمؤؤؤؤؤؤ  خ لهؤؤؤؤؤؤا تعامؤؤؤؤؤؤ  ال  بؤؤؤؤؤؤ   الموسسؤؤؤؤؤؤال يؤؤؤؤؤؤم ة ؤؤؤؤؤؤار المؤؤؤؤؤؤدخ ل

الم البؤؤؤؤؤؤؤ   لؤؤؤؤؤؤؤت    ذؤؤؤؤؤؤؤ ه ل  ب ؤؤؤؤؤؤؤرق سؤؤؤؤؤؤؤ من  مشؤؤؤؤؤؤؤرلع ، حقؤؤؤؤؤؤؤلقهمب الم البؤؤؤؤؤؤؤ الموسسؤؤؤؤؤؤؤال يؤؤؤؤؤؤؤم 
 أنضؤؤؤؤؤا ؛ حنؤؤؤؤؤث أثبتؤؤؤؤؤل النتؤؤؤؤؤائ لتلجنؤؤؤؤؤ  لهؤؤؤؤؤ ه الموسسؤؤؤؤؤالت ل  ع ؤؤؤؤؤ  ا قؤؤؤؤؤ  عامؤؤؤؤؤ  ضؤؤؤؤؤب  سؤؤؤؤؤ

  مبحؤؤؤؤؤؤؤلثن  ةتجؤؤؤؤؤؤؤاه مؤؤؤؤؤؤؤدخ ل الن ؤؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤؤملل   بؤؤؤؤؤؤؤ   حنؤؤؤؤؤؤؤاد  المائؤؤؤؤؤؤؤ  ل سؤؤؤؤؤؤؤ بن اإلتجؤؤؤؤؤؤؤاه ال
لذؤؤؤؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤؤؤ  أبسؤؤؤؤؤؤؤ  حقؤؤؤؤؤؤؤلق ا يؤؤؤؤؤؤؤراد نضؤؤؤؤؤؤؤمنها ال ؤؤؤؤؤؤؤرد مؤؤؤؤؤؤؤ   ،3.29 :بمتلسؤؤؤؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤؤؤؤابم قؤؤؤؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤؤؤ

بمؤؤؤؤؤرلر اللقؤؤؤؤؤل عؤؤؤؤؤام  مسؤؤؤؤؤاعدا ع ؤؤؤؤؤ  ت عنؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم  سؤؤؤؤؤتمث التؤؤؤؤؤم موسسؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم 
مؤؤؤؤؤ  ل لؤؤؤؤؤت ، للؤؤؤؤؤد  الشؤؤؤؤؤبا  ع ؤؤؤؤؤ  لجؤؤؤؤؤ  الخصؤؤؤؤؤلص الملا نؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤد  مخت ؤؤؤؤؤس أيؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤع

ع ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ةدرات  ممسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاعدته نؤؤؤؤؤؤؤؤؤادل معؤؤؤؤؤؤؤؤؤاريهم بالجلانؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  السناسؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  التؤؤؤؤؤؤؤؤؤم تخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤهم ل خؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   
تصؤؤؤؤؤؤالهم ياإل البنؤؤؤؤؤؤاا، ل نقؤؤؤؤؤؤدلت ؤؤؤؤؤؤل  بؤؤؤؤؤؤ لت عامؤؤؤؤؤؤ  اصؤؤؤؤؤؤ  ل تل متعؤؤؤؤؤؤددة يؤؤؤؤؤؤتح مسؤؤؤؤؤؤارال ل ، محقؤؤؤؤؤؤلقه

، لانعؤؤؤؤؤؤؤدامها نؤؤؤؤؤؤؤوثر باللاجؤؤؤؤؤؤؤ  المت ؤؤؤؤؤؤؤرر بموسسؤؤؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤؤم ننمؤؤؤؤؤؤؤم عنؤؤؤؤؤؤؤدذم الشؤؤؤؤؤؤؤعلر
 س با ع   ت عن  قنم االنتماا.

                                                 
 .060. ص، 3101، الج ائر، منشلرال اإلخت س النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت من ماكس هوركمايمر إلى هونيت، ما  بلمننر:  -1
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نسؤؤؤؤؤؤؤؤبنا؛  ؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤؤؤؤبق نم ؤؤؤؤؤؤؤؤ  لنؤؤؤؤؤؤؤؤا القؤؤؤؤؤؤؤؤل  أ  ال رضؤؤؤؤؤؤؤؤن  ا للؤؤؤؤؤؤؤؤ  محققؤؤؤؤؤؤؤؤ  لبنؤؤؤؤؤؤؤؤاا ع
يؤؤؤؤؤؤؤم ت عنؤؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤؤنم  متلسؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤؤ   أدائهؤؤؤؤؤؤؤا لل ائ هؤؤؤؤؤؤؤا دلري موسسؤؤؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤؤم 

 .الملا ن  لد  الشبا 

عؤؤؤؤؤؤ  الدرجؤؤؤؤؤؤ  المتلسؤؤؤؤؤؤ   لممارسؤؤؤؤؤؤ  أ  أ  الن ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم لؤؤؤؤؤؤنس للحؤؤؤؤؤؤده المسؤؤؤؤؤؤول   
بؤؤؤؤؤاقم أيؤؤؤؤؤراد الشؤؤؤؤؤبا  ل الؤؤؤؤؤدلر ن عبؤؤؤؤؤ  لن ؤؤؤؤؤس قؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤد  الشؤؤؤؤؤبا ، لانمؤؤؤؤؤا ن ؤؤؤؤؤس الدرجؤؤؤؤؤ  

لذؤؤؤؤل مؤؤؤؤا نو ؤؤؤؤده معامؤؤؤؤ  اإلرتبؤؤؤؤا  القؤؤؤؤل  المحسؤؤؤؤل  ذؤؤؤؤ ه القؤؤؤؤنم،  المجتمؤؤؤؤع نحؤؤؤؤل تؤؤؤؤدنم مسؤؤؤؤتل 
الؤؤؤؤؤؤدرجال ل  قؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤ   درجؤؤؤؤؤ  ممارسؤؤؤؤؤ  ةتجؤؤؤؤؤاه ال  بؤؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤؤلال الدالؤؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤؤ  "درجالؤؤؤؤؤبؤؤؤؤؤن  

؛ "موسسؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤم يؤؤؤؤم ت عنؤؤؤؤ  قؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤ الدالؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤ  "ةتجؤؤؤؤاه ال  بؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤل دلر 
جؤؤؤؤؤؤؤدل  ةثبؤؤؤؤؤؤؤال ال رضؤؤؤؤؤؤؤن   (12)) مؤؤؤؤؤؤؤا ذؤؤؤؤؤؤؤل ملضؤؤؤؤؤؤؤح يؤؤؤؤؤؤؤم الم حؤؤؤؤؤؤؤق رقؤؤؤؤؤؤؤم 1.76 :لالمقؤؤؤؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

الملا نؤؤؤؤؤ   مقؤؤؤؤؤنممارسؤؤؤؤؤ  الدرجؤؤؤؤؤ  المتلسؤؤؤؤؤ   للالؤؤؤؤؤدا  ع ؤؤؤؤؤ  لجؤؤؤؤؤلد ةرتبؤؤؤؤؤا  قؤؤؤؤؤل  بؤؤؤؤؤن   ،ا للؤؤؤؤؤ (
ذؤؤؤؤؤ ه  لت عنؤؤؤؤؤ  ةنتشؤؤؤؤؤار بؤؤؤؤؤن  ال  بؤؤؤؤؤ  عننؤؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤؤ  لدلر موسسؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم يؤؤؤؤؤم ق ؤؤؤؤؤ 

  .بن  ال  ب  لبالتالم بن  الشبا  القنم

يؤؤؤؤؤم أداا الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم نعتبؤؤؤؤؤر  لؤؤؤؤؤت صؤؤؤؤؤحنحا ة ا ةعتبرنؤؤؤؤؤا لجؤؤؤؤؤلد خ ؤؤؤؤؤ  أ  لنم ؤؤؤؤؤ  
قؤؤؤد ن ؤؤؤل   لؤؤؤت للجؤؤؤلد خ ؤؤؤ  مؤؤؤا يؤؤؤم ا بننؤؤؤ  الج ئنؤؤؤ  لهؤؤؤ ا الن ؤؤؤام، أل يؤؤؤم ت ام ؤؤؤ  مؤؤؤع لل ائ ؤؤؤ  

ا خؤؤؤؤؤر  التؤؤؤؤؤم تؤؤؤؤؤوثر ع ؤؤؤؤؤ  دلره يؤؤؤؤؤم ت عنؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤد  ال رعنؤؤؤؤؤ  غنؤؤؤؤؤره مؤؤؤؤؤ  ا ن مؤؤؤؤؤ  
، ع ؤؤؤؤؤؤؤ  ةعتبؤؤؤؤؤؤؤار أ  ال  بؤؤؤؤؤؤؤ  لغنرذؤؤؤؤؤؤا الشؤؤؤؤؤؤبا  الج ائؤؤؤؤؤؤؤر ،  الن ؤؤؤؤؤؤؤام التربؤؤؤؤؤؤل  لالن ؤؤؤؤؤؤؤام ا سؤؤؤؤؤؤؤر 

ع ؤؤؤؤؤؤؤ  الن ؤؤؤؤؤؤؤامن  السؤؤؤؤؤؤؤابقن   عساسؤؤؤؤؤؤؤن  م ؤؤؤؤؤؤؤلنن  ل قؤؤؤؤؤؤؤنم المبحؤؤؤؤؤؤؤلثن  عننؤؤؤؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤرل 
اعنؤؤؤؤؤ  ا خؤؤؤؤؤؤر  لالعؤؤؤؤؤام ن  ا ساسؤؤؤؤؤؤنن  يؤؤؤؤؤم ت لننهؤؤؤؤؤؤا قبؤؤؤؤؤ  أ  ن ؤؤؤؤؤؤل  بيتصؤؤؤؤؤا  با ن مؤؤؤؤؤؤ  االجتم

  لتحقنق التلا   االجتماعم.منها الن ام السناسم، تعم  يم تناسق ينما بننها 

ثن  أنؤؤؤؤؤؤ  تسؤؤؤؤؤؤلد بؤؤؤؤؤؤن  ال  بؤؤؤؤؤؤ  المبحؤؤؤؤؤؤل  ؛ مؤؤؤؤؤؤا نتنؤؤؤؤؤؤن  مؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤ   نتؤؤؤؤؤؤائ  ذؤؤؤؤؤؤ ه ال رضؤؤؤؤؤؤن 
المحؤؤؤؤؤدلدة لالمتمثؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤم قؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤ  القانلننؤؤؤؤؤ  لقؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤ  نؤؤؤؤؤلعن  مؤؤؤؤؤ  

أ ثؤؤؤؤر المسؤؤؤؤتلنال سؤؤؤؤ حن  يؤؤؤؤم ذؤؤؤؤ ا قؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤ  القانلننؤؤؤؤ  تمثؤؤؤؤ  ة  ليقؤؤؤؤا لتصؤؤؤؤننس 'بؤؤؤؤان س'، 
التصؤؤؤؤؤؤؤننس؛ حنؤؤؤؤؤؤؤث تن بؤؤؤؤؤؤؤق ع ؤؤؤؤؤؤؤ  أيؤؤؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤؤؤع الؤؤؤؤؤؤؤ ن  نعتبؤؤؤؤؤؤؤرل  أعضؤؤؤؤؤؤؤاا مؤؤؤؤؤؤؤ  المن ؤؤؤؤؤؤؤلر 
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للهؤؤؤؤؤؤم مجملعؤؤؤؤؤؤ  محؤؤؤؤؤؤددة مؤؤؤؤؤؤ  الحقؤؤؤؤؤؤلق لاللاجبؤؤؤؤؤؤال تجؤؤؤؤؤؤاه مجؤؤؤؤؤؤتمعهم، القؤؤؤؤؤؤانلنم يؤؤؤؤؤؤم المجتمؤؤؤؤؤؤع، 
  لل نهم مع  لت ال نشار ل  يم ن ام  السناسم بعن   رق ذادي  ل ال معن .

 لؤؤؤؤؤؤت الب ؤؤؤؤؤؤد أل المجتمؤؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤؤ   نعتبؤؤؤؤؤؤرل  أن سؤؤؤؤؤؤهم جؤؤؤؤؤؤ اايؤؤؤؤؤؤا يراد ليقؤؤؤؤؤؤا لهؤؤؤؤؤؤ ا المسؤؤؤؤؤؤتل  
ملا نؤؤؤؤؤ  التؤؤؤؤؤم الؤؤؤؤؤ   ننتمؤؤؤؤؤل  ةلنؤؤؤؤؤ ، بننمؤؤؤؤؤا ذؤؤؤؤؤم بعنؤؤؤؤؤدل   ؤؤؤؤؤ  البعؤؤؤؤؤد عؤؤؤؤؤ  تحقنؤؤؤؤؤق م هؤؤؤؤؤلم قؤؤؤؤؤنم ال

تعنؤؤؤؤؤم التضؤؤؤؤؤحن  لالت ؤؤؤؤؤانم لالع ؤؤؤؤؤاا لؤؤؤؤؤ لت الب ؤؤؤؤؤد أل المجتمؤؤؤؤؤع، لغالبؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤا ن ؤؤؤؤؤالبل  بحقؤؤؤؤؤلقهم، 
 تهم تجاه ذ ا الب د لالمجتمع    ، لذل ا  ثر شنلعا بمجتمعنا.لنتناسل  لاجبا

نقصؤؤؤؤؤد بقؤؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤؤ  المحؤؤؤؤؤؤدلدة عنؤؤؤؤؤؤد أيؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤؤع، ذؤؤؤؤؤؤل أ  نسؤؤؤؤؤؤلد بؤؤؤؤؤؤن  ا يؤؤؤؤؤؤراد ل 
ننتمؤؤؤؤؤؤل  لمجتمؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤ  المن ؤؤؤؤؤؤلر القؤؤؤؤؤانلنم، لن ؤؤؤؤؤؤل  بالتؤؤؤؤؤالم مؤؤؤؤؤؤ   الؤؤؤؤؤ ن  نصؤؤؤؤؤؤن ل   ؤؤؤؤؤعيراد

حقهؤؤؤؤؤؤم المشؤؤؤؤؤؤار   يؤؤؤؤؤؤم االنتخابؤؤؤؤؤؤال المح نؤؤؤؤؤؤ  لالل ننؤؤؤؤؤؤ  لاالقتؤؤؤؤؤؤرا  ع ؤؤؤؤؤؤ  المرشؤؤؤؤؤؤحن  لالقضؤؤؤؤؤؤانا 
 الم رلح  ل ست تاا ع نها يق .

ل ؤؤؤؤؤؤ  مشؤؤؤؤؤؤار تهم ت ؤؤؤؤؤؤل  يقؤؤؤؤؤؤ   جؤؤؤؤؤؤ  تحقنؤؤؤؤؤؤق مصؤؤؤؤؤؤ ح  شخصؤؤؤؤؤؤن  تخصؤؤؤؤؤؤ ، ال  جؤؤؤؤؤؤ   
  تحقنؤؤؤؤؤؤؤؤق غانؤؤؤؤؤؤؤؤال التن ؤؤؤؤؤؤؤؤنم لسؤؤؤؤؤؤؤؤ  الدسؤؤؤؤؤؤؤؤاتنر تحقنؤؤؤؤؤؤؤؤق مصؤؤؤؤؤؤؤؤ ح  عامؤؤؤؤؤؤؤؤ  لمجتمعؤؤؤؤؤؤؤؤ ، لال  جؤؤؤؤؤؤؤؤ

  1.لالقلانن  التم م  شعنها المساذم  يم أم  لاستقرار الل  
لالتؤؤؤؤؤم عبؤؤؤؤؤرل  ار ذؤؤؤؤؤ ه ال رضؤؤؤؤؤن  مؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤ   موشؤؤؤؤؤراتها،لذؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤا أثبتتؤؤؤؤؤ  نتؤؤؤؤؤائ  اختبؤؤؤؤؤ

الدراسؤؤؤؤ  التؤؤؤؤم أجرتهؤؤؤؤا حؤؤؤؤل  سؤؤؤؤ لت الملا نؤؤؤؤ  يؤؤؤؤم المجتمؤؤؤؤع "نادنؤؤؤؤ  عنشؤؤؤؤلر" يؤؤؤؤم نتؤؤؤؤائ   عنهؤؤؤؤا
الملا نؤؤؤؤؤؤؤ  داخؤؤؤؤؤؤؤ  المجتمؤؤؤؤؤؤؤع الج ائؤؤؤؤؤؤؤر  المعاصؤؤؤؤؤؤؤر ذؤؤؤؤؤؤؤل يؤؤؤؤؤؤؤم مرح تؤؤؤؤؤؤؤ   ؛ سؤؤؤؤؤؤؤ لتبؤؤؤؤؤؤؤع الج ائؤؤؤؤؤؤؤر  

التمهندنؤؤؤؤ  ا للؤؤؤؤ ، لأ  بؤؤؤؤ لره ا للؤؤؤؤ  تلاجؤؤؤؤدل بؤؤؤؤؤ  لتشؤؤؤؤ  ل يؤؤؤؤم مرح ؤؤؤؤ  مؤؤؤؤا قبؤؤؤؤ  االسؤؤؤؤؤتق   
الؤؤؤؤؤؤل نم، لذؤؤؤؤؤؤل ملجؤؤؤؤؤؤلد شؤؤؤؤؤؤ   للؤؤؤؤؤؤنس مضؤؤؤؤؤؤملنا، غنؤؤؤؤؤؤر أ  ذنؤؤؤؤؤؤات مسؤؤؤؤؤؤع  ل ح لمؤؤؤؤؤؤ  لتجسؤؤؤؤؤؤده 

اصؤؤؤؤؤؤ  المن مؤؤؤؤؤؤال بال عؤؤؤؤؤؤ ، لذؤؤؤؤؤؤ ا المسؤؤؤؤؤؤع  نحتؤؤؤؤؤؤان ةلؤؤؤؤؤؤ  تشؤؤؤؤؤؤجنع يئؤؤؤؤؤؤال المجتمؤؤؤؤؤؤع المؤؤؤؤؤؤدنم خ
، لبالتؤؤؤؤؤالم يت عنؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤ  أل سؤؤؤؤؤ لت 2المدننؤؤؤؤؤ  لالجمعنؤؤؤؤؤال الخنرنؤؤؤؤؤ  لالق ؤؤؤؤؤا  الخؤؤؤؤؤاص

ال  الملا نؤؤؤؤ  بؤؤؤؤن  أيؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤع الج ائؤؤؤؤر  ال نم ؤؤؤؤ  أ  ن ؤؤؤؤل  مؤؤؤؤ  الن ؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤم للحؤؤؤؤده لا 
شؤؤؤؤ   مت امؤؤؤؤ  مؤؤؤؤع  ؤؤؤؤ  أيؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤع، لذؤؤؤؤل  مؤؤؤؤا عبؤؤؤؤر عنؤؤؤؤ  ةرنؤؤؤؤت يؤؤؤؤرلم يؤؤؤؤم  ة ا لجؤؤؤؤد يؤؤؤؤم

مجتمؤؤؤؤؤع السؤؤؤؤؤل ث أ : "ال ثنؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤ  العؤؤؤؤؤلام لأنصؤؤؤؤؤاس المتع مؤؤؤؤؤن ، الؤؤؤؤؤ ن  نعؤؤؤؤؤانل  حدنثؤؤؤؤؤ  عؤؤؤؤؤ  ال

                                                 
1 -Banks )J.) and Diversity: Op cit, PP. 136-137. 

، عن  م ن   2..1، العدد السادس، السداسم ا ل  مجلة اآلداب والعلوم االجتماعيةسلوك المواطنة في المجتمع الجزائري، دن  عنشلر: نا -2
 .316، ص. الج ائر، دار الهد 
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مؤؤؤؤؤؤ  ةخ اقؤؤؤؤؤؤال  ثنؤؤؤؤؤؤرة، لنريضؤؤؤؤؤؤل  االعتؤؤؤؤؤؤراس بقنمؤؤؤؤؤؤ  أ  جهؤؤؤؤؤؤد لنصؤؤؤؤؤؤرل  ع ؤؤؤؤؤؤ  أ  ال ؤؤؤؤؤؤرلس 
  1لالح ل  لحدذا ذم التم ألجدل ذ ا الشنئ"

 ثانيةتبار الفرضية ال. إخ2 1 2 

السناسؤؤؤؤم الج ائؤؤؤر  ئيؤؤؤم أدائهؤؤؤؤا لموسسؤؤؤال الن ؤؤؤام " :ع ؤؤؤؤ  أ  ثاننؤؤؤ نصؤؤؤل ال رضؤؤؤن  ال
؛ لالجؤدل  التؤالم ن خؤص أذؤم نتؤائ  شؤبا "لؤد  ال نتمؤاالل ائ هائ دلر أساسم يم ت عن  قؤنم اإل

 ذ ه ال رضن  ليقا لبعدنها لالعبارال الموشرة لها  ما ن م:

 ثانية(: يوضح المتوسط الحسابي للفرضية ال27) جدول رقم

الفرضية
املتوسط احلسايب  رقم العبارة البعد 02

 للعبارة
املتوسط 

 احلسايب للبعد
املتوسط 
احلسايب 
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26 3.22 

2.21 

2.32 

22 3.26 

27 3.65 

20 0.22 

2.35 

23 3.15 

22 3.51 

26 3.26 

25 0.73 

29 0.75 

61 2.92 

 

                                                 
 .02-03ص ص. ،3117: ترجم : محملد منق  الهاشمم، دمشق، منشلرال الهنئ  العام  السلرن  ل  تا ، السوي   المجتمعيرلم: رنت إ -1
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 أثبتل نتائ  ذؤ ه الدراسؤ  لجؤلد ةتجؤاه سؤ بم ضؤعنس مؤ  مجمؤل  ال  بؤ  المبحؤلثن  نحؤل
، لذل نات  ع  اإلتجاه الس بم ل   ب  1.55البعد ا ل  ل  رضن  الثانن  بمتلس  حسابم قدر بؤؤؤؤ 

عتبار موسسال الن ام السناسم تمث  لهم اإل ار المرجعم ا ساسم لتش ن  ة نحل عنن  الدراس  
ل  لت عدم شعلرذم با ما  يم    الن ام السناسم السؤائد، لأنضؤا ذؤ ا الن ؤام ما نعتقدل  ب ، 

،  ؤؤؤ  ذؤؤؤ ه الموشؤؤؤرال اثبتؤؤؤل الؤؤؤدلر ناسؤؤؤم الؤؤؤ   ننتمؤؤؤل  ةلنؤؤؤ  ال ننمؤؤؤم عنؤؤؤدذم دلايؤؤؤع ل عمؤؤؤ الس
 .، بناا ع   موشرال البعد ا ل م السناسم يم ت عن  قنم اإلنتمااالضعنس ال   ن عب  الن ا

تجاه البعد الثانم اإلتجاه الس بم الضعنس ل   ب  لجلد  ،أنضاأثبتل نتائ  ذ ه الدراس  ل 
لذؤل مؤا نؤت  عؤ  اإلتجؤاه السؤ بم ل   بؤ  حؤل  تم ؤ  ا يؤراد مؤ  ، 1.71بمتلس  حسابم قدر بؤؤؤ 

تجؤؤؤاذهم السؤؤؤ بم  حؤؤؤل  أخؤؤؤ ذم لحقؤؤؤلقهم مؤؤؤ  الحصؤؤؤل  ع ؤؤؤ  سؤؤؤ   بؤؤؤن س ال ؤؤؤرص المتسؤؤؤالن ؛ لا 
نحل تقدنم موسسال الن ام السناسم مص ح  موسسال الن ام السناسم، ل  لت ةتجاذهم الس بم 

 .الجماع  ع   مصالحهم الخاص 
الن ؤؤام السناسؤؤم معهؤؤم  نضؤؤا ةتجؤؤاذههم السؤؤ بم ةتجؤؤاه تعامؤؤ  موسسؤؤالألذؤؤل مؤؤا نو ؤؤده  

ال غؤؤؤ  أمؤؤؤا عؤؤؤ  ت عن ؤؤؤ  لقؤؤؤنم اإلنتمؤؤؤاا لؤؤؤدنهم  نحؤؤؤلبالعؤؤؤد ، لمؤؤؤا ن نؤؤؤد يؤؤؤم سؤؤؤ بن  الن ؤؤؤام السناسؤؤؤم 
المستخدم  يم التخا   مع أيراد المجتمع لالتم ت ل  بعند ع  غالبن  ا يراد لال ت ل  ةال ل ئؤ  

ائ  ذؤؤ ه الدراسؤؤ  اإلتجؤؤاه اإلنجؤؤابم نحؤؤل أ  ةسؤؤتخدام ال غؤؤ  ال رنسؤؤن  يؤؤم معننؤؤ  يقؤؤ ، يقؤؤد أثبؤؤل نتؤؤ
هؤؤم نشؤؤعرل  بعؤؤؤدم لالتؤؤم تجع خ ابؤؤال  ثنؤؤر مؤؤ  المسؤؤوللن  ليؤؤؤم ال ثنؤؤر مؤؤ  اللثؤؤائق الرسؤؤؤمن  

لن ؤل  بؤ لت  يتخؤارذم باإلنتمؤاا لهؤ ه الموسسؤالمؤ  ةممؤا نق ؤ  ةنتمائهم ل مجتمع الج ائؤر ، لذؤل 
ا بن  ا يراد بدال م  ت عن ها لذؤل مؤا دلؤل ع نؤ  نتؤائ  ذؤ ه الدراسؤ   مؤا عام  لتثبن  قنم اإلنتما
، لالؤ   1.72بؤؤؤ ثاننؤ المتلس  الحسابم ل  رضؤن  ال قدرحنث  ،(11رقم)ذل ملضح يم الجدل  

 دلر  الؤؤل   بؤؤ  المبحؤؤلثن  تجؤؤاه ال رضؤؤن  الثاننؤؤ  لالؤؤ   نؤؤبنؤؤد  ع ؤؤ  اإلتجؤؤاه السؤؤ بم الضؤؤعنس 
 .يم ت عن  قنم اإلنتمااموسسال الن ام السناسم ل الضعنس

ع ؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤؤؤؤبق نم ؤؤؤؤؤؤؤؤ  لنؤؤؤؤؤؤؤؤا القؤؤؤؤؤؤؤؤل  أ  ال رضؤؤؤؤؤؤؤؤن  الثاننؤؤؤؤؤؤؤؤ  محققؤؤؤؤؤؤؤؤ  نسؤؤؤؤؤؤؤؤبنا؛  لبنؤؤؤؤؤؤؤؤاا
يؤؤؤؤؤم ت عنؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم  ضؤؤؤؤؤعنس دلر-لل ائ هؤؤؤؤؤامؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤ   أدائهؤؤؤؤؤا  –ي موسسؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم 

يؤؤؤؤؤم ذؤؤؤؤؤ ا يؤؤؤؤؤدلر الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم يؤؤؤؤؤم ت عنؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم االنتمؤؤؤؤؤاا محقؤؤؤؤؤق  لؤؤؤؤؤد  الشؤؤؤؤؤبا ، نتمؤؤؤؤؤاااإل
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الجانؤؤؤؤ ، غنؤؤؤؤر أ  ذؤؤؤؤ ا الؤؤؤؤدلر لؤؤؤؤم نثبؤؤؤؤل أنؤؤؤؤ  أساسؤؤؤؤم بؤؤؤؤ  دلؤؤؤؤل النتؤؤؤؤائ  ع ؤؤؤؤ  الؤؤؤؤدلر الضؤؤؤؤعنس 
  موسسال الن ام السناسم م  خ   أدائها  دلارذا.

لذل ما نو ؤده معامؤ  اإلرتبؤا  القؤل  المحسؤل  بؤن  الؤدرجال الدالؤ  ع ؤ  "ةتجؤاه ال  بؤ  
جاه ال  ب  نحل دلر موسسؤال الن ؤام " لالدرجال الدال  ع   "ةتنتماادرج  ممارس  قنم  اإل نحل

( 5. مؤؤا ذؤؤل ملضؤؤح يؤؤم الم حؤؤق رقؤؤم)" 13.. :"؛ لالمقؤؤدر بؤؤؤؤؤؤنتمؤؤااالسناسؤؤم يؤؤم ت عنؤؤ  قؤؤنم اإل
 نتمؤاااإل ا  قؤل  بؤن  الدرجؤ  المتلسؤ   لقؤنملالدا  ع   لجلد ةرتب "ثانن جدل  ةثبال ال رضن  ال

بؤؤؤن  ال  بؤؤؤ   بؤؤؤن  ال  بؤؤؤ  عننؤؤؤ  الدراسؤؤؤ  لدلر موسسؤؤؤال الن ؤؤؤام السناسؤؤؤم يؤؤؤم ت عنؤؤؤ  ذؤؤؤ ه القؤؤؤنم
لبالتؤؤالم بؤؤن  الشؤؤبا ، لذؤؤل مؤؤا نببؤؤن  لذؤؤل مؤؤا نلضؤؤح ضؤؤرلرة تقاسؤؤم ذؤؤ ا الؤؤدلر بؤؤن  موسسؤؤال 

  باقم أج اا المجتمع الج ائر .م السناسم ل االن 

المجتمعؤؤؤؤؤال مؤؤؤؤؤا ذؤؤؤؤؤم ةالث أ  »ل مجتمؤؤؤؤؤع لالؤؤؤؤؤ   نؤؤؤؤؤر : دلر ؤؤؤؤؤانم تو ؤؤؤؤؤده رونؤؤؤؤؤ  لذؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤا 
أنسؤؤؤؤؤؤؤاق اجتماعنؤؤؤؤؤؤؤ  م لنؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤ  تن نمؤؤؤؤؤؤؤال أل موسسؤؤؤؤؤؤؤال اجتماعنؤؤؤؤؤؤؤ  بيعتبارذؤؤؤؤؤؤؤا تت ؤؤؤؤؤؤؤل  مؤؤؤؤؤؤؤ  

، «مجملعؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤ  ا يؤؤؤؤؤؤراد لالجماعؤؤؤؤؤؤال التؤؤؤؤؤؤم تسؤؤؤؤؤؤع  لتحقنؤؤؤؤؤؤق أذؤؤؤؤؤؤدايها يؤؤؤؤؤؤم البقؤؤؤؤؤؤاا لاالسؤؤؤؤؤؤتمرار
، ي  ذمؤؤؤؤا نؤؤؤؤر  حؤؤؤؤل  المجتمؤؤؤؤع لذؤؤؤؤل مؤؤؤؤا نت ؤؤؤؤق مؤؤؤؤع أي ؤؤؤؤار ألجنسؤؤؤؤل  لنؤؤؤؤل لذربؤؤؤؤرل سبنسؤؤؤؤر

ل  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا نسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاق االجتماعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ، لضؤؤؤؤؤؤؤؤؤرلرة لجؤؤؤؤؤؤؤؤؤلد الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤعلر العؤؤؤؤؤؤؤؤؤام المجتمعؤؤؤؤؤؤؤؤؤال تت ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ» :أ 
  .1«لالمشترت بن  ا يراد لالجماعال م  أج  ت لن  المجتمعال

لحسؤؤؤؤؤ  ةرنؤؤؤؤؤت يؤؤؤؤؤرلم: "يؤؤؤؤؤي  تحقنؤؤؤؤؤق الؤؤؤؤؤ ال بمهنؤؤؤؤؤ  الحنؤؤؤؤؤاة الجنؤؤؤؤؤدة لمؤؤؤؤؤا ن ئمؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤ  
مترل ؤؤؤؤا لديؤؤؤؤراد لأنمؤؤؤؤا  الحنؤؤؤؤاة الخاصؤؤؤؤ ، لل ؤؤؤؤ  نجؤؤؤؤ  ةختنؤؤؤؤار القؤؤؤؤنم الرينعؤؤؤؤ ، نجؤؤؤؤ  أ  ن ؤؤؤؤل  

يؤؤؤؤؤم اللقؤؤؤؤؤل  اتؤؤؤؤؤ  اإللحؤؤؤؤؤا  ة  ت ؤؤؤؤؤت المعؤؤؤؤؤاننر التؤؤؤؤؤم تؤؤؤؤؤن م التعؤؤؤؤؤال  المسؤؤؤؤؤول  لالمشؤؤؤؤؤترت، يؤؤؤؤؤم 
التعامؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤع المشؤؤؤؤؤؤؤ  ل البؤؤؤؤؤؤؤد لأ  نعتؤؤؤؤؤؤؤرس  ؤؤؤؤؤؤؤ  النؤؤؤؤؤؤؤاس بعنهؤؤؤؤؤؤؤا صؤؤؤؤؤؤؤحنح  لم  مؤؤؤؤؤؤؤ  بصؤؤؤؤؤؤؤلرة 
شؤؤؤؤؤمللن ، أ  معؤؤؤؤؤاننر المسؤؤؤؤؤالاة ل ؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤرد لالمسؤؤؤؤؤوللن  مؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤرد، نجؤؤؤؤؤ  أ  تحؤؤؤؤؤدد المؤؤؤؤؤد  

مؤؤؤؤؤؤال المتنلعؤؤؤؤؤؤ  بمعنؤؤؤؤؤؤ  تحقنؤؤؤؤؤؤق الؤؤؤؤؤؤ ال يؤؤؤؤؤؤم  ؤؤؤؤؤؤ  الحؤؤؤؤؤؤر يؤؤؤؤؤؤم شؤؤؤؤؤؤت  أنمؤؤؤؤؤؤا  الحنؤؤؤؤؤؤاة، أ  التقلن
، لذؤؤؤؤل مؤؤؤؤا ايتقؤؤؤؤدناه يؤؤؤؤم مجتمعنؤؤؤؤا، ل ؤؤؤؤا  سؤؤؤؤببا رئنسؤؤؤؤنا يؤؤؤؤم ضؤؤؤؤعس قنمؤؤؤؤ  االنتمؤؤؤؤاا، 2"ا لقؤؤؤؤال

                                                 
 .72ذكره، ص. ياس خضير البياتي: مرجع سبق  -1
 .09إريك فروم: مرجع سبق ذكره، ص.  -2
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ة  نجمؤؤؤؤؤؤ  ةرنؤؤؤؤؤؤت يؤؤؤؤؤؤرلم  بؤؤؤؤؤؤن  أيؤؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤؤع للؤؤؤؤؤؤد  يئؤؤؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤؤؤبا  ع ؤؤؤؤؤؤ  لجؤؤؤؤؤؤ  الخصؤؤؤؤؤؤلص.
ةلؤؤؤؤؤؤ   بعنهؤؤؤؤؤؤا "الحاجؤؤؤؤؤؤ  ةلؤؤؤؤؤؤ  االرتبؤؤؤؤؤؤا  لالتجؤؤؤؤؤؤال  لالترسؤؤؤؤؤؤ  لالحاجؤؤؤؤؤؤ حاجؤؤؤؤؤؤال االنسؤؤؤؤؤؤا  النلعنؤؤؤؤؤؤ  

اإلحسؤؤؤؤاس بالهلنؤؤؤؤ ، لالحاجؤؤؤؤ  ةلؤؤؤؤ  ة ؤؤؤؤار ل تلجؤؤؤؤ  لاإلخؤؤؤؤ ص" لذؤؤؤؤم حاجؤؤؤؤال شؤؤؤؤام   عنؤؤؤؤد  ؤؤؤؤ  
البشؤؤؤر، يتحقنؤؤؤق مجتمؤؤؤؤع سؤؤؤ نم لال ؤؤؤؤرق المودنؤؤؤ  ةلؤؤؤؤ   لؤؤؤت مؤؤؤ  خؤؤؤؤ   مؤؤؤا نسؤؤؤؤلد مؤؤؤ  معتقؤؤؤؤدال 
تمثؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم اجتماعنؤؤؤؤؤ  سؤؤؤؤؤائدة، "ال نم ؤؤؤؤؤ  ا  تعؤؤؤؤؤرس ع ؤؤؤؤؤ  أسؤؤؤؤؤاس تلايؤؤؤؤؤق ال ؤؤؤؤؤرد مؤؤؤؤؤع مجتمعؤؤؤؤؤ ، 

س ع ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاس تلايؤؤؤؤؤؤؤؤؤق المجتمؤؤؤؤؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤؤؤؤؤع حاجؤؤؤؤؤؤؤؤؤال بؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  الع ؤؤؤؤؤؤؤؤؤس... ال بؤؤؤؤؤؤؤؤؤد أ  تعؤؤؤؤؤؤؤؤؤر 
 1اإلنسا ..."

  

                                                 
 .32ص.  ،نفس المرجعإريك فروم:  -1
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 ثالثةتبار الفرضية ال. إخ6 1 2

-الملا نؤؤ )دلر يؤؤم ةعاقؤؤ  ت عنؤؤ  قؤؤنم    الشؤؤرعن   مؤؤ  ع ؤؤ  أ : "لثؤؤنصؤؤل ال رضؤؤن  الثا
هؤ ه ال رضؤن  ليقؤؤا ل الدراسؤؤ  المنداننؤ  "؛ لالجؤدل  التؤؤالم ن خؤص أذؤم نتؤائ شؤبا لؤد  ال اإلنتمؤاا(
  لالعبارال الموشرة لها  ما ن م:لبعدنها 

 لثةثا(: يوضح المتوسط الحسابي للفرضية ال23) جدول رقم
الفرضية
املتوسط احلسايب  رقم العبارة البعد 03

 للعبارة
املتوسط احلسايب 

 للبعد
املتوسط احلسايب 

 للفرضية

طنة
ملوا

م )ا
ل قي

فعي
قة ت

إعا
يف 

ور 
ة د

رعي
الش

زمة 
أل

-
اإلن

اب
لشب

ى ا
 لد

ا (
تا

الت
دخ

امل
 

62 2.37 

2..2 

2.22 

66 3.35 

66 3.32 

61 2.03 

ات
خرج

امل
 

60 3.35 

2.22 

63 3.51 

65 3.33 

69 2.16 

62 3.27 

67 3.57 

بعؤؤؤؤد المؤؤؤؤدخ ل     بؤؤؤؤ  المبحؤؤؤؤلثن  نحؤؤؤؤلل المحانؤؤؤؤدتجؤؤؤؤاه اإلأثبتؤؤؤؤل نتؤؤؤؤائ  ذؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤ   
، لذؤؤؤؤؤؤل نؤؤؤؤؤؤات  عؤؤؤؤؤؤ  1.35 :  بمتلسؤؤؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤؤؤابم قؤؤؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلثؤؤؤؤؤؤل رضؤؤؤؤؤؤن  الثاإلثبؤؤؤؤؤؤال ابعؤؤؤؤؤؤد أل   

ةعتقؤؤؤؤؤادذم اإلنجؤؤؤؤؤابم الضؤؤؤؤؤعنس بمحؤؤؤؤؤاللتهم بؤؤؤؤؤع  ل   بؤؤؤؤؤ  عننؤؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤؤل محانؤؤؤؤؤد اإلتجؤؤؤؤؤاه ال
تجؤؤؤؤؤاذهم السؤؤؤؤؤ بم الضؤؤؤؤؤعنس  ن لنؤؤؤؤؤل م تؤؤؤؤؤ من  تجؤؤؤؤؤاه المسؤؤؤؤؤوللن  لالمسؤؤؤؤؤنرن  لشؤؤؤؤؤول  المجتمؤؤؤؤؤع، لا 
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تجؤؤؤؤاه السؤؤؤؤ بم نحؤؤؤؤل تقبؤؤؤؤ  جمنؤؤؤؤع االة المسؤؤؤؤوللن  بموسسؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤم ل ر بقؤؤؤؤدالثقؤؤؤؤ   نحؤؤؤؤل
تجؤؤؤؤؤاذهم المحانؤؤؤؤؤد نحؤؤؤؤؤل ضؤؤؤؤؤرلر  م ؤؤؤؤؤردال المجتمؤؤؤؤؤع ل قؤؤؤؤؤائمن  ع ؤؤؤؤؤ  تسؤؤؤؤؤننر شؤؤؤؤؤول  المجتمؤؤؤؤؤع  ةلا 

  مؤؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤؤرعن  يؤؤؤؤؤم  متلسؤؤؤؤؤ ،  ؤؤؤؤؤ  ذؤؤؤؤؤ ه الموشؤؤؤؤؤرال اثبتؤؤؤؤؤل الؤؤؤؤؤدلر الالؤؤؤؤؤلالا ل ن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم
 ةعاق  ت عن  قنم )الملا ن  لاإلنتماا(.

ل   بؤؤؤؤؤ  تجؤؤؤؤؤاه البعؤؤؤؤؤد الثؤؤؤؤؤانم  محانؤؤؤؤؤد أنضؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤا أثبتؤؤؤؤؤل نتؤؤؤؤؤائ  ذؤؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤؤ  اإلتجؤؤؤؤؤاه ال
ل   بؤؤؤؤ  المائؤؤؤؤ  ل سؤؤؤؤ بن   المحانؤؤؤؤد  اإلتجؤؤؤؤاه ، لذؤؤؤؤل مؤؤؤؤا نؤؤؤؤت  عؤؤؤؤ1.31 :بمتلسؤؤؤ  حسؤؤؤؤابم قؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤ

 مؤؤؤؤا جؤؤؤؤاا يؤؤؤؤم  ؛ةعتقؤؤؤؤادذم بؤؤؤؤع  موسسؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤم قائمؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤ  ةنتخابؤؤؤؤال ن نهؤؤؤؤ  حؤؤؤؤل 
ن ؤؤؤؤؤس ةتجؤؤؤؤؤاه ال  بؤؤؤؤؤ  المبحؤؤؤؤؤلثن  نحؤؤؤؤؤل اإلعتقؤؤؤؤؤاد  نؤؤؤؤؤت  مؤؤؤؤؤ  خ لؤؤؤؤؤ الؤؤؤؤؤ   ، ل نتؤؤؤؤؤائ  ذؤؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤؤ 

ذؤؤؤؤؤل ن ؤؤؤؤؤام دنمقرا ؤؤؤؤؤم بيتجؤؤؤؤؤاه محانؤؤؤؤؤد نمنؤؤؤؤؤ  ةلؤؤؤؤؤ  السؤؤؤؤؤ بن ، لذؤؤؤؤؤل  بؤؤؤؤؤع  ذؤؤؤؤؤ ا الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم
نحؤؤؤؤل اإلعتقؤؤؤؤاد بلجؤؤؤؤلد ل   بؤؤؤؤ  عننؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤ   محانؤؤؤؤدأنضؤؤؤؤا مؤؤؤؤا أثبتتؤؤؤؤ  نتؤؤؤؤائ  الدراسؤؤؤؤ  باإلتجؤؤؤؤاه ال

لذؤؤؤؤل مؤؤؤؤا نؤؤؤؤوثر  مؤؤؤؤا أثبتؤؤؤؤل نتؤؤؤؤائ  ذؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤ  الثقؤؤؤؤ  بؤؤؤؤن  الن ؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤم لأيؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤع، 
د بؤؤؤؤؤع  موسسؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم قؤؤؤؤؤادرة ع ؤؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤؤ  ت ؤؤؤؤؤلن  ن ؤؤؤؤؤس اإلتجؤؤؤؤؤاه السؤؤؤؤؤابق باإلعتقؤؤؤؤؤا

ةسؤؤؤؤتحداث مشؤؤؤؤارنع تنملنؤؤؤؤ  جدنؤؤؤؤدة، أل ع ؤؤؤؤ  ا قؤؤؤؤ  السؤؤؤؤعم ل بحؤؤؤؤث عؤؤؤؤ  مشؤؤؤؤارنع جدنؤؤؤؤدة،  مؤؤؤؤا 
ل  ن ؤؤؤؤؤس اإلتجؤؤؤؤؤاه المحانؤؤؤؤد السؤؤؤؤؤابق نحؤؤؤؤؤل اإلعتقؤؤؤؤاد بؤؤؤؤؤع  المسؤؤؤؤؤوللن  ت ؤؤؤؤ ،اثبتؤؤؤؤل نتؤؤؤؤؤائ  الدراسؤؤؤؤؤ 

بموسسؤؤؤؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤؤؤم قؤؤؤؤؤؤؤؤادرن  ع ؤؤؤؤؤؤؤؤ  ةنجؤؤؤؤؤؤؤؤاد الح ؤؤؤؤؤؤؤؤل  ل ؤؤؤؤؤؤؤؤ  المشؤؤؤؤؤؤؤؤا   الم رلحؤؤؤؤؤؤؤؤ  
ذؤؤؤؤؤؤؤ ه النتؤؤؤؤؤؤؤائ  أثبتؤؤؤؤؤؤؤل أ    مؤؤؤؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤؤؤؤرعن  دلر متلسؤؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤؤؤؤ  تنمنؤؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤؤنم اجتماعنؤؤؤؤؤؤؤا، 

 انم.د ع   نتائ  موشرال البعد الث)الملا ن  لاإلنتماا( باإلعتما
قؤؤؤؤد بننؤؤؤؤل يمحققؤؤؤؤ  نسؤؤؤؤبنا؛  لثؤؤؤؤ ع ؤؤؤؤ  مؤؤؤؤا سؤؤؤؤبق نم ؤؤؤؤ  لنؤؤؤؤا القؤؤؤؤل  أ  ال رضؤؤؤؤن  الثا لبنؤؤؤؤاا
يؤؤؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤؤؤ  ت عنؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤؤ  لاإلنتمؤؤؤؤؤؤاا لؤؤؤؤؤؤد  متلسؤؤؤؤؤؤ    مؤؤؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤؤؤرعن  دلر النتؤؤؤؤؤؤائ  أ  

بمعنؤؤؤؤ  أ  لجؤؤؤؤلد أ مؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤرعن  يؤؤؤؤم الن ؤؤؤؤام أ  الشؤؤؤؤبا ، غنؤؤؤؤر أ  ذؤؤؤؤ ا الؤؤؤؤدلر لؤؤؤؤنس أساسؤؤؤؤم 
 بؤؤؤؤر المسؤؤؤؤببال يؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤ  ت عنؤؤؤؤ  قؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤ  لاإلنتمؤؤؤؤاا بؤؤؤؤن  السناسؤؤؤؤم الج ائؤؤؤؤر  التعتبؤؤؤؤر أ

  ن عبؤؤؤؤؤ  ل شؤؤؤؤؤبا  أن سؤؤؤؤؤهم ن ؤؤؤؤؤس الؤؤؤؤؤدلر الؤؤؤؤؤ ع  بؤؤؤؤؤ ؛نضؤؤؤؤؤاأالدراسؤؤؤؤؤ  لمؤؤؤؤؤا أثبتتؤؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤؤبا ، ل لؤؤؤؤؤت 
لذؤؤؤل مؤؤؤا  ؤؤؤا  تجؤؤؤال   باإلعتمؤؤؤاد ع ؤؤؤ  بعؤؤؤد المؤؤؤدخ ل الن ؤؤؤام السناسؤؤؤم يؤؤؤم ت عنؤؤؤ  ذؤؤؤ ه القؤؤؤنم

 لؤؤؤؤت  مؤؤؤؤا نو ؤؤؤؤده ، العبؤؤؤؤارال أغ ؤؤؤؤ يؤؤؤؤم  ال  بؤؤؤؤ  عننؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤ  حللؤؤؤؤ  محانؤؤؤؤد نمنؤؤؤؤ  ةلؤؤؤؤ  السؤؤؤؤ بن 
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 ؤؤؤؤؤ  معامؤؤؤؤؤ  اإلرتبؤؤؤؤؤا  القؤؤؤؤؤل  المحسؤؤؤؤؤل  بؤؤؤؤؤن  العبؤؤؤؤؤارال الدالؤؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤؤ  درجؤؤؤؤؤ  ممارسؤؤؤؤؤ   ؛أنضؤؤؤؤؤا
قؤؤؤؤؤنم ) مؤؤؤؤؤا ذؤؤؤؤؤل ذؤؤؤؤؤ ه اللدلر أ مؤؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤؤرعن  يؤؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤؤ  ت عنؤؤؤؤؤ   (لاإلنتمؤؤؤؤؤاا الملا نؤؤؤؤؤ ) قؤؤؤؤؤنممؤؤؤؤؤ  

 (5.)الجؤؤؤؤؤؤؤدل  لالملضؤؤؤؤؤؤؤح  يؤؤؤؤؤؤؤم  "(7.)ثبؤؤؤؤؤؤؤال ال رضؤؤؤؤؤؤؤن  إل"( (1يؤؤؤؤؤؤؤم الم حؤؤؤؤؤؤؤق رقؤؤؤؤؤؤؤم)ملضؤؤؤؤؤؤؤح 
بؤؤؤؤؤن  دلر أ مؤؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤؤرعن  يؤؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤؤ   حنؤؤؤؤؤث قؤؤؤؤؤدر معامؤؤؤؤؤ  اإلرتبؤؤؤؤؤا  الحسؤؤؤؤؤل  ،(1.)لالجؤؤؤؤؤدل  

لقؤؤؤؤؤدر أنضؤؤؤؤؤا ، 1.76 :بؤؤؤؤؤؤؤؤ لدرجؤؤؤؤؤ  ممارسؤؤؤؤؤ  قنمؤؤؤؤؤ  الملا نؤؤؤؤؤ  لاإلنتمؤؤؤؤؤاا( الملا نؤؤؤؤؤ )ت عنؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم 
الشؤؤؤؤؤؤرعن  يؤؤؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤؤؤ  ت عنؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤنم )الملا نؤؤؤؤؤؤ  دلر أ مؤؤؤؤؤؤ  المتلسؤؤؤؤؤؤ  الحسؤؤؤؤؤؤابم المحسؤؤؤؤؤؤل  بؤؤؤؤؤؤن  

درجؤؤؤؤؤ  اإلرتبؤؤؤؤؤا   لذؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤا نؤؤؤؤؤد  ع ؤؤؤؤؤ ؛ 11.. :لاإلنتمؤؤؤؤؤاا( لدرجؤؤؤؤؤ  ممارسؤؤؤؤؤ  قنمؤؤؤؤؤ  اإلنتمؤؤؤؤؤاا بؤؤؤؤؤؤؤ
، لذؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤا نثبؤؤؤؤؤل أ  الؤؤؤؤؤدلر   الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤملأ مؤؤؤؤؤالقؤؤؤؤؤنم ذؤؤؤؤؤ ه العالنؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤن  درجؤؤؤؤؤ  ممارسؤؤؤؤؤ  

الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم ا ساسؤؤؤؤؤم لت عنؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤ  لاإلنتمؤؤؤؤؤاا بؤؤؤؤؤن  الشؤؤؤؤؤبا  نتقاسؤؤؤؤؤم   ؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤ  
 لالشبا   ات  بن س الدرج  م  المسوللن .
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 رابعةتبار الفرضية الإخ. 5 1 2

-الملا نؤ )دلر يؤم ةعاقؤ  ت عنؤ  قؤنم   مشؤار   ال  مؤع ؤ  أ : " رابع نصل ال رضن  ال
هؤ ه ال رضؤن  ليقؤؤا ل الدراسؤؤ  المنداننؤ  شؤبا "؛ لالجؤدل  التؤؤالم ن خؤص أذؤم نتؤائ لؤد  ال اإلنتمؤاا(

 لبعدنها لالعبارال الموشرة لها  ما ن م:

 رابعةيوضح المتوسط الحسابي للفرضية ال(: 25) جدول رقم
  الفرضية
03 

 البعد
رقم 
 العبارة

املتوسط احلسايب 
 للعبارة

املتوسط احلسايب 
 للبعد

املتوسط احلسايب 
 للفرضية

طنة
املوا

م )
ل قي

فعي
قة ت

 إعا
 يف

دور
ركة 

ملشا
مة ا

ألز
-

اب
لشب

ى ا
 لد

ا (
نتا

اإل

ا
الت

دخ
مل

 

69 2.23 

3.21 

2... 

62 2.56 

67 3.96 

51 3.56 
ات

خرج
امل

 

60 2.19 

2..2 

63 2.26 

62 2.35 

66 3.06 

66 3.26 

65 3.32 

    بؤؤؤؤؤ  المبحؤؤؤؤؤلثن  نحؤؤؤؤؤللالمائؤؤؤؤؤ  ل سؤؤؤؤؤ بن   المحانؤؤؤؤؤدتجؤؤؤؤؤاه اإلأثبتؤؤؤؤؤل نتؤؤؤؤؤائ  ذؤؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤؤ  
، لذؤؤؤؤؤل 2.30بمتلسؤؤؤؤؤ  حسؤؤؤؤؤابم قؤؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  رابعؤؤؤؤؤ بعؤؤؤؤؤد المؤؤؤؤؤدخ ل  بعؤؤؤؤؤد أل  إلثبؤؤؤؤؤال ال رضؤؤؤؤؤن  ال

ةتجؤؤؤؤؤؤؤاه ضؤؤؤؤؤؤؤرلرة مشؤؤؤؤؤؤؤار    ل   بؤؤؤؤؤؤؤ  عننؤؤؤؤؤؤؤ  الدراسؤؤؤؤؤؤؤ  نجؤؤؤؤؤؤؤابم الضؤؤؤؤؤؤؤعنسنؤؤؤؤؤؤؤات  عؤؤؤؤؤؤؤ  اإلتجؤؤؤؤؤؤؤاه اإل
تجؤؤؤؤؤاذهم اإلنجؤؤؤؤؤابم الضؤؤؤؤؤعنس أنضؤؤؤؤؤا  أصؤؤؤؤحا  القؤؤؤؤؤرار يؤؤؤؤؤم تن نؤؤؤؤؤ  المشؤؤؤؤؤارنع لترقنؤؤؤؤ  المجتمؤؤؤؤؤع، لا 

تجؤؤؤؤؤاذهم المحانؤؤؤؤؤد نحؤؤؤؤؤل  ؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤ  تقبؤؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤؤل ضؤؤؤؤؤرلرة اإلذتمؤؤؤؤؤام بشؤؤؤؤؤول  الن ؤؤؤؤؤ ام السناسؤؤؤؤؤم، لا 
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أيؤؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤؤع  ؤؤؤؤؤؤ  اإللت امؤؤؤؤؤؤال تجؤؤؤؤؤؤاه الن ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم، لاإلنمؤؤؤؤؤؤا  بالؤؤؤؤؤؤدلر ال اعؤؤؤؤؤؤ  ل ن ؤؤؤؤؤؤام 
  السناسم يم  اي  مجاالل الحناة.

اإلتجؤؤؤؤؤؤؤاه المحانؤؤؤؤؤؤؤد أنضؤؤؤؤؤؤؤا لتحقنؤؤؤؤؤؤؤق ذؤؤؤؤؤؤؤ ه ال رضؤؤؤؤؤؤؤن   مؤؤؤؤؤؤؤا أثبتؤؤؤؤؤؤؤل نتؤؤؤؤؤؤؤائ  ذؤؤؤؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤؤؤؤ  
، لذؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤا نؤؤؤؤؤت  عؤؤؤؤؤ  اإلتجؤؤؤؤؤاه 3.92 :حسؤؤؤؤؤابم قؤؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤل   بؤؤؤؤؤ  تجؤؤؤؤؤاه البعؤؤؤؤؤد الثؤؤؤؤؤانم بمتلسؤؤؤؤؤ  
يؤؤؤؤؤؤؤؤم موسسؤؤؤؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤؤؤؤام بؤؤؤؤؤؤؤؤعنهم ال نختؤؤؤؤؤؤؤؤارل  المسؤؤؤؤؤؤؤؤوللن  المحانؤؤؤؤؤؤؤؤد ل   بؤؤؤؤؤؤؤؤ  حؤؤؤؤؤؤؤؤل  ةعتقؤؤؤؤؤؤؤؤادذم 

ن ؤؤؤؤس اإلتجؤؤؤؤاه ل   بؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤل  ،السناسؤؤؤؤم لنقلمؤؤؤؤلا بتسؤؤؤؤننر شؤؤؤؤول  المجتمؤؤؤؤع،  مؤؤؤؤا أثبتؤؤؤؤل النتؤؤؤؤائ 
م يؤؤؤؤؤؤم موسسؤؤؤؤؤؤال اإلعتقؤؤؤؤؤؤاد بؤؤؤؤؤؤعنهم نشؤؤؤؤؤؤار ل  يؤؤؤؤؤؤم ةتخؤؤؤؤؤؤا  القؤؤؤؤؤؤرارال مؤؤؤؤؤؤع ممث ؤؤؤؤؤؤنهم، لأ  ممث ؤؤؤؤؤؤنه

اإلتجؤؤؤؤاه السؤؤؤؤ بم الضؤؤؤؤعنس الن ؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤم ال نم ؤؤؤؤنهم ا خؤؤؤؤ  بؤؤؤؤآرائهم، لأثبتؤؤؤؤل النتؤؤؤؤائ  أنضؤؤؤؤا 
 ل   بؤؤؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤؤؤل ةشؤؤؤؤؤؤرات أيؤؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤرس موسسؤؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم يؤؤؤؤؤؤم ةختنؤؤؤؤؤؤار

، ليؤؤؤؤم عمؤؤؤؤ  ذؤؤؤؤ ه الموسسؤؤؤؤال ع ؤؤؤؤ  ةنجؤؤؤؤاد ع قؤؤؤؤال تعؤؤؤؤال  بننهؤؤؤؤا المشؤؤؤؤارنع التؤؤؤؤم نحتاجلنهؤؤؤؤا
لبؤؤؤؤؤؤن  مخت ؤؤؤؤؤؤس أيؤؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤؤع، لبالتؤؤؤؤؤؤالم ن ؤؤؤؤؤؤس ةتجؤؤؤؤؤؤاه ال  بؤؤؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤؤؤل ةشؤؤؤؤؤؤرات مخت ؤؤؤؤؤؤس أيؤؤؤؤؤؤراد 

 يم ةنجا  المشارنع.المجتمع 
يؤؤؤؤؤؤؤم  نمنؤؤؤؤؤؤؤ  ةلؤؤؤؤؤؤؤ  اإلنجابنؤؤؤؤؤؤؤ  دلر متلسؤؤؤؤؤؤؤ  مشؤؤؤؤؤؤؤار  ذؤؤؤؤؤؤؤ ه النتؤؤؤؤؤؤؤائ  أثبتؤؤؤؤؤؤؤل أ    مؤؤؤؤؤؤؤ  ال

 ( باإلعتماد ع   نتائ  موشرال البعد الثانم.قنم )الملا ن  لاإلنتماا  عن ةعاق  ت
محققؤؤؤؤ  نسؤؤؤؤبنا؛ يقؤؤؤؤد بننؤؤؤؤل  رابعؤؤؤؤ ع ؤؤؤؤ  مؤؤؤؤا سؤؤؤؤبق نم ؤؤؤؤ  لنؤؤؤؤا القؤؤؤؤل  أ  ال رضؤؤؤؤن  ال لبنؤؤؤؤاا

يؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤ  ت عنؤؤؤؤ  قؤؤؤؤنم  دلر مشؤؤؤؤار    ع مؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ  أ مؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤمالنتؤؤؤؤائ  أ    مؤؤؤؤ  ال
لذؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤا د   ،متلسؤؤؤؤؤ ا، غنؤؤؤؤؤر أ  ذؤؤؤؤؤ ا الؤؤؤؤؤدلر  ؤؤؤؤؤا    بؤؤؤؤؤ  الجامعؤؤؤؤؤ الملا نؤؤؤؤؤ  لاإلنتمؤؤؤؤؤاا لؤؤؤؤؤد  

، 1.11 :قؤؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤ المحانؤؤؤؤؤد ل مبحؤؤؤؤؤلثن  ةتجؤؤؤؤؤاه ذؤؤؤؤؤ ه ال رضؤؤؤؤؤن  لالؤؤؤؤؤ   حسؤؤؤؤؤابمالمتلسؤؤؤؤؤ  ال ع نؤؤؤؤؤ 
  يؤؤؤؤؤم الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم  ر اشؤؤؤؤؤمبؤؤؤؤؤع  لجؤؤؤؤؤلد أ مؤؤؤؤؤ  الة  تبؤؤؤؤؤن  مؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤ   نتؤؤؤؤؤائ  ذؤؤؤؤؤ ه ال رضؤؤؤؤؤن  

المسؤؤؤؤببال يؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤ  ت عنؤؤؤؤ  قؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤ  لاإلنتمؤؤؤؤاا بؤؤؤؤن  الشؤؤؤؤبا ،  مؤؤؤؤ  بؤؤؤؤن  الج ائؤؤؤؤر  تعتبؤؤؤؤر
ل لؤؤؤؤؤت    ذؤؤؤؤؤ ه الدراسؤؤؤؤؤ  أثبتؤؤؤؤؤل أنضؤؤؤؤؤا أ  ل شؤؤؤؤؤبا  أن سؤؤؤؤؤهم ن ؤؤؤؤؤس الؤؤؤؤؤدلر الؤؤؤؤؤ   ن عبؤؤؤؤؤ  الن ؤؤؤؤؤام 
السناسؤؤؤؤؤؤم يؤؤؤؤؤؤم ت عنؤؤؤؤؤؤ  ذؤؤؤؤؤؤ ه القؤؤؤؤؤؤنم باإلعتمؤؤؤؤؤؤاد ع ؤؤؤؤؤؤ  بعؤؤؤؤؤؤد المؤؤؤؤؤؤدخ ل لذؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤا  تجؤؤؤؤؤؤال  

 .ال  ب  عنن  الدراس  حلل  محاند نمن  ةل  الس بن 
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 مؤؤؤؤؤؤا نو ؤؤؤؤؤؤده أنضؤؤؤؤؤؤا معامؤؤؤؤؤؤ  اإلرتبؤؤؤؤؤؤا  القؤؤؤؤؤؤل  المحسؤؤؤؤؤؤل  بؤؤؤؤؤؤن  العبؤؤؤؤؤؤارال الدالؤؤؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤؤؤ   
يؤؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤؤ  ت عنؤؤؤؤؤ   مشؤؤؤؤؤار  درجؤؤؤؤؤ  ممارسؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم )الملا نؤؤؤؤؤ  لاإلنتمؤؤؤؤؤاا( لدلر أ مؤؤؤؤؤ  ال

الجؤؤؤؤؤدل   ، يؤؤؤؤؤم(5.)ةثبؤؤؤؤؤال ال رضؤؤؤؤؤن   (3.ذؤؤؤؤؤ ه القؤؤؤؤؤنم ) مؤؤؤؤؤا ذؤؤؤؤؤل ملضؤؤؤؤؤح يؤؤؤؤؤم الم حؤؤؤؤؤق رقؤؤؤؤؤم)
يؤؤؤؤؤم  مشؤؤؤؤؤار  حنؤؤؤؤؤث قؤؤؤؤؤدر معامؤؤؤؤؤ  اإلرتبؤؤؤؤؤا  الحسؤؤؤؤؤل  بؤؤؤؤؤن  دلر أ مؤؤؤؤؤ  ال (1.)لالجؤؤؤؤؤدل  (5.)

 .1.72 :ا( لدرج  ممارس  قنم  الملا ن  بؤةعاق  ت عن  قنم )الملا ن  لاإلنتما
يؤؤؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤؤؤ   مشؤؤؤؤؤؤار  لقؤؤؤؤؤؤدر أنضؤؤؤؤؤؤا المتلسؤؤؤؤؤؤ  الحسؤؤؤؤؤؤابم المحسؤؤؤؤؤؤل  بؤؤؤؤؤؤن  دلر أ مؤؤؤؤؤؤ  ال 

؛ لذؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤا نؤؤؤؤؤد  11.. :ؤؤؤؤؤؤؤت عنؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم )الملا نؤؤؤؤؤ  لاإلنتمؤؤؤؤؤاا( لدرجؤؤؤؤؤ  ممارسؤؤؤؤؤ  قنمؤؤؤؤؤ  اإلنتمؤؤؤؤؤاا بؤ
لأ مؤؤؤؤؤ  الن ؤؤؤؤؤام  اإلنتمؤؤؤؤؤاا(-)الملا نؤؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤؤ  درجؤؤؤؤؤ  اإلرتبؤؤؤؤؤا  العالنؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤن  درجؤؤؤؤؤ  ممارسؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم

السناسؤؤؤؤم، لذؤؤؤؤل مؤؤؤؤا نثبؤؤؤؤل أ  الؤؤؤؤدلر ا ساسؤؤؤؤم لت عنؤؤؤؤ  قؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤ  لاإلنتمؤؤؤؤاا بؤؤؤؤن  الشؤؤؤؤبا  
 نتقاسم     م  الن ام السناسم لالشبا   ات  بن س الدرج  م  المسوللن .

غنؤؤؤؤؤره أنؤؤؤؤؤ  ل مؤؤؤؤؤا جؤؤؤؤؤاا يؤؤؤؤؤم دراسؤؤؤؤؤ  رابؤؤؤؤؤح  عبؤؤؤؤؤا ، يمؤؤؤؤؤا نجؤؤؤؤؤده يؤؤؤؤؤم اللاقؤؤؤؤؤع ذؤؤؤؤؤل الهؤؤؤؤؤلة 
ال بنؤؤؤؤؤؤرة بؤؤؤؤؤؤن  صؤؤؤؤؤؤانعم القؤؤؤؤؤؤرارال لالقاعؤؤؤؤؤؤدة المجتمعنؤؤؤؤؤؤ ، لذؤؤؤؤؤؤ ه الحالؤؤؤؤؤؤ  تع ؤؤؤؤؤؤس التنؤؤؤؤؤؤاقا يؤؤؤؤؤؤم 

الرسؤؤؤؤؤؤمم، ي ثنؤؤؤؤؤؤرا مؤؤؤؤؤؤا نجؤؤؤؤؤؤد بؤؤؤؤؤؤع  الخ ؤؤؤؤؤؤا  الرسؤؤؤؤؤؤمم نسؤؤؤؤؤؤتخدم مقؤؤؤؤؤؤلالل بعنؤؤؤؤؤؤدة عؤؤؤؤؤؤ  الخ ؤؤؤؤؤؤا  
ا "بنؤؤؤؤؤاا ع ؤؤؤؤؤ  رغبؤؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤؤع " أل "المصؤؤؤؤؤ ح  تجسؤؤؤؤؤنداتها اللاقعنؤؤؤؤؤ  مثؤؤؤؤؤ  القؤؤؤؤؤرارال المتخؤؤؤؤؤ ة يينهؤؤؤؤؤ

بشؤؤؤؤؤ   نجؤؤؤؤؤدذا تتؤؤؤؤؤدال  مثؤؤؤؤؤ  ذؤؤؤؤؤ ه المقؤؤؤؤؤلالل  ثنؤؤؤؤؤرا مؤؤؤؤؤا لؤؤؤؤؤإلرادة الجماذرنؤؤؤؤؤ " العامؤؤؤؤؤ " أل "تحقنقؤؤؤؤؤا 
يؤؤؤؤم عؤؤؤؤدد  بنؤؤؤؤر مؤؤؤؤ  ا ن مؤؤؤؤ  السناسؤؤؤؤن  يؤؤؤؤم الؤؤؤؤل   العربؤؤؤؤم، ة  تع ؤؤؤؤم لن سؤؤؤؤها الحؤؤؤؤق  لاسؤؤؤؤع

م منؤؤؤؤع  عؤؤؤؤ  لالتحؤؤؤؤدث باسؤؤؤؤم الشؤؤؤؤع ، لالشؤؤؤؤع  يؤؤؤؤ الم  ؤؤؤؤق يؤؤؤؤم اتخؤؤؤؤا  مؤؤؤؤا تشؤؤؤؤاا مؤؤؤؤ  القؤؤؤؤرارال
 ؤؤؤؤ  ذؤؤؤؤ ا، يؤؤؤؤ  صؤؤؤؤلل أل دلر أل حؤؤؤؤق أل ةرادة يع نؤؤؤؤ  حقنقنؤؤؤؤ  لؤؤؤؤ ، لمؤؤؤؤا ذؤؤؤؤل لاقؤؤؤؤع لمؤؤؤؤرلن لؤؤؤؤ  

 1ذل التعلن  ل س    لالمدنح لها.
أ  المجتمؤؤؤؤؤع الج ائؤؤؤؤؤر  لذؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤا أثبتؤؤؤؤؤ  الباحؤؤؤؤؤث يؤؤؤؤؤم دراسؤؤؤؤؤت  لالتؤؤؤؤؤم  ؤؤؤؤؤا  مؤؤؤؤؤ  نتائجهؤؤؤؤؤا 

مؤؤؤؤؤع الدللؤؤؤؤؤ ، لحسؤؤؤؤؤ  الباحؤؤؤؤؤث مهمؤؤؤؤؤا منؤؤؤؤؤ  ال تؤؤؤؤؤرة العثماننؤؤؤؤؤ  لذؤؤؤؤؤل نعؤؤؤؤؤن  ان صؤؤؤؤؤا  شؤؤؤؤؤب    ؤؤؤؤؤم 
اخت  ؤؤؤؤل درجؤؤؤؤ  االن صؤؤؤؤا  لالتباعؤؤؤؤد ةال أ  دللتؤؤؤؤ  لؤؤؤؤم تنبثؤؤؤؤق منؤؤؤؤ  بؤؤؤؤ  يرضؤؤؤؤل ع نؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ  أع ؤؤؤؤ  

رغؤؤؤؤم اخؤؤؤؤت س  ؛ا للؤؤؤؤ  بؤؤؤؤع  بتحقؤؤؤؤق يرضؤؤؤؤنت الباحؤؤؤؤث يقؤؤؤؤد أثبتؤؤؤؤل لت ؤؤؤؤاد ت ؤؤؤؤل  غرنبؤؤؤؤ  عنؤؤؤؤ ، 
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 ا ن مؤؤؤؤؤؤ  السناسؤؤؤؤؤؤن  يؤؤؤؤؤؤم الج ائؤؤؤؤؤؤر، بؤؤؤؤؤؤداا مؤؤؤؤؤؤ  العهؤؤؤؤؤؤد العثمؤؤؤؤؤؤانم لمؤؤؤؤؤؤرلرا بؤؤؤؤؤؤالح م االسؤؤؤؤؤؤتدمار 
ال رنسؤؤؤؤؤم ةلؤؤؤؤؤ  الدللؤؤؤؤؤ  الل ننؤؤؤؤؤ ، لال ؤؤؤؤؤ   نعؤؤؤؤؤن  مهمشؤؤؤؤؤا لمبعؤؤؤؤؤدا عؤؤؤؤؤ  المشؤؤؤؤؤار   يؤؤؤؤؤم صؤؤؤؤؤناع  

 . 1القرار ال   نمس لاقع الرنس الج ائر 
لذؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤا نتشؤؤؤؤؤارت مؤؤؤؤؤع الباحؤؤؤؤؤث يؤؤؤؤؤم عؤؤؤؤؤدم اشؤؤؤؤؤرات أيؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤع يؤؤؤؤؤم عم نؤؤؤؤؤ  اتخؤؤؤؤؤا  
القؤؤؤؤؤرارال، ليؤؤؤؤؤم ة ؤؤؤؤؤار دراسؤؤؤؤؤتنا التؤؤؤؤؤم تخت ؤؤؤؤؤس عؤؤؤؤؤ  دراسؤؤؤؤؤ  رابؤؤؤؤؤح  عبؤؤؤؤؤا  مؤؤؤؤؤ  حنؤؤؤؤؤث المتغنؤؤؤؤؤر 

ثؤؤؤؤانم لالمجؤؤؤؤا  البشؤؤؤؤر  البشؤؤؤؤر ، نقؤؤؤؤل  أ  عؤؤؤؤدم المشؤؤؤؤار   نتحمؤؤؤؤ  جؤؤؤؤ ا مؤؤؤؤ  مسؤؤؤؤوللنت  أيؤؤؤؤراد ال
، ، مؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤ   مؤؤؤؤؤؤا نم ؤؤؤؤؤؤ  لهؤؤؤؤؤؤم ا  نقؤؤؤؤؤؤدمله يؤؤؤؤؤؤم ة ؤؤؤؤؤؤار مؤؤؤؤؤؤدخ ل الن ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤمالمجتمؤؤؤؤؤؤع

نؤؤؤؤتم التعبنؤؤؤؤر لالؤؤؤؤ   عبؤؤؤؤر عنؤؤؤؤ  رابؤؤؤؤح  عبؤؤؤؤا  بؤؤؤؤؤؤؤ: "غنؤؤؤؤا  المجتمؤؤؤؤع المؤؤؤؤدنم الؤؤؤؤ   مؤؤؤؤ  خ لؤؤؤؤ  
   2ل االجتماعن "ع  انشغاالل لم امح لمشا   ال ئا

  

                                                 
 .662ص.  ،نفس المرجعرابح  عبا :  -1
 .665ص.  :نفس المرجع -2
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 :النتيجة العامة. 2 2

إلجابؤؤ  ع ؤؤ  التسؤؤاو  ايع ؤؤ  مؤؤا أثبتتؤؤ  نتؤؤائ  ال رضؤؤنال ا ربعؤؤ  السؤؤابق  ل دراسؤؤ ،  بنؤؤاا
ت ؤؤل  باإلعتمؤؤاد ع ؤؤ  المتلسؤؤ  الحسؤؤابم ل  رضؤؤنال ا ربعؤؤ  لالملضؤؤح  مؤؤا  الرئنسؤؤم الم ؤؤرل 

 ن م:

 لإلجابة على التساؤل الرئيسي:: يوضح المتوسط الحسابي (21) جدول رقم
 

  

 
 
 
 

السؤؤؤؤابق نتؤؤؤؤؤب   الجؤؤؤؤدل  يؤؤؤؤم  نتؤؤؤؤائ  ال رضؤؤؤؤنال ا ربعؤؤؤؤ  السؤؤؤؤؤابق  لالم خصؤؤؤؤ  ؤؤؤؤ ع بنؤؤؤؤاا
أ  ل ن ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم دلر متلسؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤم ت عنؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤؤ  لقؤؤؤؤؤؤنم اإلنتمؤؤؤؤؤؤاا لؤؤؤؤؤؤد  الشؤؤؤؤؤؤبا ، 

، 1.31 :لذؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤا أ ؤؤؤؤؤده المتلسؤؤؤؤؤ  الحسؤؤؤؤؤابم العؤؤؤؤؤام ل  رضؤؤؤؤؤنال الج ئنؤؤؤؤؤ  ا ربعؤؤؤؤؤ  لالمقؤؤؤؤؤدر بؤؤؤؤؤؤؤ
اإلتجؤؤؤؤاه المحانؤؤؤؤد ل مبحؤؤؤؤلثن  نحؤؤؤؤل الؤؤؤؤدلر ا ساسؤؤؤؤم ل ن ؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤم لالؤؤؤؤ   نتبؤؤؤؤن  مؤؤؤؤ  خ لؤؤؤؤ  

 .بن  الشبا  يم ت عن  قنم الملا ن  لاإلنتمااالج ائر  
نقؤؤؤؤؤل  أ  ل ن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم دلر متلسؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤم  أ لنؤؤؤؤؤا نم ؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤ   مؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤبق ل  

، ة  تبؤؤؤؤؤؤن  مؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤ   لت هؤؤؤؤؤؤر يؤؤؤؤؤؤم سؤؤؤؤؤؤ ل اتهم النلمنؤؤؤؤؤؤ لتتجسؤؤؤؤؤؤد  الشؤؤؤؤؤؤبا ت عنؤؤؤؤؤؤ  القؤؤؤؤؤؤنم بؤؤؤؤؤؤن  
–لموسسؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم " ؛ لالتؤؤؤؤؤم  انؤؤؤؤؤل  مؤؤؤؤؤا ن ؤؤؤؤؤم:ل  رضؤؤؤؤؤن  ا للؤؤؤؤؤ  التحقؤؤؤؤؤق النسؤؤؤؤؤبم

ت عنؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤ  لؤؤؤؤؤد  الشؤؤؤؤؤبا ، لتبؤؤؤؤؤن   يؤؤؤؤؤم متلسؤؤؤؤؤ دلر  -مؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤ   أدائهؤؤؤؤؤا لل ائ هؤؤؤؤؤا
لموسسؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤام " :التحقؤؤؤؤؤق النسؤؤؤؤؤبم ل  رضؤؤؤؤؤن  الثاننؤؤؤؤؤ ؛ لالتؤؤؤؤؤم أثبتؤؤؤؤؤل أ أنضؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤ   

يؤؤؤؤؤؤؤم ت عنؤؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤؤنم اإلنتمؤؤؤؤؤؤؤاا لؤؤؤؤؤؤؤد   متلسؤؤؤؤؤؤؤ دلر  -مؤؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤؤ   أدائهؤؤؤؤؤؤؤا لل ائ هؤؤؤؤؤؤؤا –السناسؤؤؤؤؤؤؤم 
  مؤؤؤؤؤ  الشؤؤؤؤؤرعن  دلر متلسؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤؤ  ت عنؤؤؤؤؤ  " ؛أ   ،  مؤؤؤؤؤا أثبتؤؤؤؤؤل ال رضؤؤؤؤؤن  الثالثؤؤؤؤؤ"الشؤؤؤؤؤبا 

 املتوسط احلسابي رقم الفرضية

10 3.92 

13 3.22 

12 3.52 

16 3.77 

 2.33 املتوسط احلسابي للتساؤل الرئيسي
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 مؤؤؤؤؤؤا أثبتؤؤؤؤؤؤل ال رضؤؤؤؤؤؤن  الرابعؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤ   تحققهؤؤؤؤؤؤا  ،"قؤؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤؤ  لاإلنتمؤؤؤؤؤؤاا لؤؤؤؤؤؤد  الشؤؤؤؤؤؤبا 
  مؤؤؤؤؤؤؤؤ  المشؤؤؤؤؤؤؤؤار   دلر متلسؤؤؤؤؤؤؤؤ   يؤؤؤؤؤؤؤؤم ةعاقؤؤؤؤؤؤؤؤ  ت عنؤؤؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤؤؤؤ  " ؛أ  أنضؤؤؤؤؤؤؤؤا النسؤؤؤؤؤؤؤؤبم
ل ن ؤؤؤؤؤؤام  ،أ نتؤؤؤؤؤؤائ  ال رضؤؤؤؤؤؤنال الج ئنؤؤؤؤؤؤ   نتبؤؤؤؤؤؤن  لنؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤ   ة ، لؤؤؤؤؤؤد  الشؤؤؤؤؤؤبا " لاإلنتمؤؤؤؤؤؤاا

لموسسؤؤؤؤؤؤات  ل ن نؤؤؤؤؤؤ   ؛السناسؤؤؤؤؤؤم دلر يؤؤؤؤؤؤم ت عنؤؤؤؤؤؤ  ذؤؤؤؤؤؤ ه القؤؤؤؤؤؤنم لبؤؤؤؤؤؤا خص يؤؤؤؤؤؤم بننتؤؤؤؤؤؤ  لشؤؤؤؤؤؤرعنت 
لعؤؤؤؤؤد  المسؤؤؤؤؤوللن  يؤؤؤؤؤم ذؤؤؤؤؤ ه الموسسؤؤؤؤؤال لمشؤؤؤؤؤار   مخت ؤؤؤؤؤس أيؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤع  ؛أدائهؤؤؤؤؤا لل ائ هؤؤؤؤؤا

  نصؤؤؤؤؤن  ذؤؤؤؤؤ ا أيؤؤؤؤؤم اتخؤؤؤؤؤا  القؤؤؤؤؤرارال الخاصؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤ  ليؤؤؤؤؤم  ؤؤؤؤؤرق تن نؤؤؤؤؤ ذا، ل ؤؤؤؤؤ لت مؤؤؤؤؤا نم ؤؤؤؤؤ  
لن ؤؤؤؤؤؤؤام مؤؤؤؤؤؤؤ  خ ؤؤؤؤؤؤؤ  نؤؤؤؤؤؤؤوثر ع ؤؤؤؤؤؤؤ  أداا موسسؤؤؤؤؤؤؤات  لمهامهؤؤؤؤؤؤؤا ليؤؤؤؤؤؤؤم ع قتهؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤع بؤؤؤؤؤؤؤاقم أيؤؤؤؤؤؤؤراد ا

 المجتمع.
ذؤؤؤؤؤ ه النتؤؤؤؤؤائ  التؤؤؤؤؤم نم ؤؤؤؤؤ  لنؤؤؤؤؤا أ  نقؤؤؤؤؤل  مؤؤؤؤؤ  خ لهؤؤؤؤؤا أ  بنؤؤؤؤؤاا المجتمعؤؤؤؤؤال لت لرذؤؤؤؤؤا 

يؤؤؤؤم  ،لهؤؤؤؤ ه المجتمعؤؤؤؤال ةلبؤؤؤؤث قؤؤؤؤنم ةنجابنؤؤؤؤ  بؤؤؤؤن  أيرادذؤؤؤؤا لتؤؤؤؤنع س يؤؤؤؤم سؤؤؤؤ ل ال بنؤؤؤؤااة لم ؤؤؤؤلر 
لتؤؤؤؤؤؤنع س يؤؤؤؤؤؤم  ا ن مؤؤؤؤؤؤ  السناسؤؤؤؤؤؤن ب نسؤؤؤؤؤؤم  الدللؤؤؤؤؤؤ  أل مؤؤؤؤؤؤالت ع هؤؤؤؤؤؤا حقنقؤؤؤؤؤؤ  ا مؤؤؤؤؤؤر ال تصؤؤؤؤؤؤنعها 

 .بمع   ع  بقن  م لنال ذ ا المجتمع س ل ال ا يراد،
نمؤؤؤؤؤؤؤؤا ذؤؤؤؤؤؤؤؤ ه المجتمعؤؤؤؤؤؤؤؤال نصؤؤؤؤؤؤؤؤنعها مجمؤؤؤؤؤؤؤؤل  ا يؤؤؤؤؤؤؤؤراد المنتمؤؤؤؤؤؤؤؤن  ةلنهؤؤؤؤؤؤؤؤا، لبؤؤؤؤؤؤؤؤا خص   لا 

غنؤؤؤؤا  اإلسؤؤؤؤتقرار السناسؤؤؤؤم يؤؤؤؤم أنؤؤؤؤ  حتؤؤؤؤ   أنضؤؤؤؤا ، يقؤؤؤؤد أثبؤؤؤؤل التؤؤؤؤارن هؤؤؤؤاالم  ؤؤؤؤرن  لالمثق ؤؤؤؤن  ين
ا لالت ؤؤؤؤؤلر االجتمؤؤؤؤؤاعم لانتشؤؤؤؤؤار ال ثنؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤ  القؤؤؤؤؤنم اإلنجابنؤؤؤؤؤ ، لال أد  ع ؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤد ن ؤؤؤؤؤل  النمؤؤؤؤؤا

غنؤؤؤؤؤؤؤا  اإلسؤؤؤؤؤؤؤتقرار يؤؤؤؤؤؤؤم الدللؤؤؤؤؤؤؤ  العباسؤؤؤؤؤؤؤن  لمؤؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤؤا  الصؤؤؤؤؤؤؤرا  قائمؤؤؤؤؤؤؤا بؤؤؤؤؤؤؤن  العباسؤؤؤؤؤؤؤنن   لؤؤؤؤؤؤؤت 
لا مؤؤؤؤلنن  يؤؤؤؤم ن ؤؤؤؤس ذؤؤؤؤ ه ال تؤؤؤؤرة  هؤؤؤؤر الع مؤؤؤؤاا ا ربعؤؤؤؤ ،  مؤؤؤؤا  ؤؤؤؤا  يؤؤؤؤم يرنسؤؤؤؤا أنضؤؤؤؤا لبؤؤؤؤالرغم 

نتشؤؤؤؤؤار  ال لضؤؤؤؤؤ  االجتماعنؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤا   هؤؤؤؤؤلر ع ؤؤؤؤؤم جدنؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤ  لجؤؤؤؤؤلد الصؤؤؤؤؤرا  ال  ؤؤؤؤؤر  ال بنؤؤؤؤؤر لا 
غربنؤؤؤؤؤ    هؤؤؤؤؤا؛  مؤؤؤؤؤا اثبؤؤؤؤؤل  لؤؤؤؤؤت يؤؤؤؤؤم الج ائؤؤؤؤؤر أنضؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤم دراسؤؤؤؤؤ   عبؤؤؤؤؤا  غنؤؤؤؤؤر منحؤؤؤؤؤ  الؤؤؤؤؤدل  ال

رابؤؤؤؤؤح يؤؤؤؤؤم ة ؤؤؤؤؤار رسؤؤؤؤؤال  الؤؤؤؤؤد تلراه عؤؤؤؤؤ  الن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم لالتحؤؤؤؤؤلالل االجتماعنؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤم الرنؤؤؤؤؤس 
تسؤؤؤؤؤا  سؤؤؤؤؤن رة الدللؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤم المجتمؤؤؤؤؤع"الج ائؤؤؤؤؤر  لالتؤؤؤؤؤم جؤؤؤؤؤاا يؤؤؤؤؤم نتائجهؤؤؤؤؤا  الرن ؤؤؤؤؤم  أ  تعؤؤؤؤؤا م لا 

حتلائهؤؤؤؤا لؤؤؤؤ  قؤؤؤؤد تج ؤؤؤؤ  بلضؤؤؤؤل ، ةال أ  الدللؤؤؤؤ  مؤؤؤؤ  خؤؤؤؤ   ةصؤؤؤؤ حاتها ال راعنؤؤؤؤ  لؤؤؤؤم تقؤؤؤؤلا  لا 
أل تضؤؤؤؤعس مقلمؤؤؤؤال قؤؤؤؤلة لسؤؤؤؤ    المؤؤؤؤ ت ال بؤؤؤؤار لدراضؤؤؤؤم ال راعنؤؤؤؤ ، بحنؤؤؤؤث لؤؤؤؤم تؤؤؤؤوثر يؤؤؤؤنهم 
ت ؤؤؤؤؤت اإلصؤؤؤؤؤ حال، بؤؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤؤ  الع ؤؤؤؤؤس مؤؤؤؤؤ   لؤؤؤؤؤت يهؤؤؤؤؤم الؤؤؤؤؤ ن  أثؤؤؤؤؤرلا ينهؤؤؤؤؤا لديعلذؤؤؤؤؤا لإلخ ؤؤؤؤؤاق 
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خؤؤؤؤؤؤ   تمثؤؤؤؤؤؤن هم ال عؤؤؤؤؤؤا  يؤؤؤؤؤؤم أجهؤؤؤؤؤؤ ة الدللؤؤؤؤؤؤ  أل مؤؤؤؤؤؤ  خؤؤؤؤؤؤ    لبقؤؤؤؤؤؤم تؤؤؤؤؤؤعثنرذم قؤؤؤؤؤؤل  ل لؤؤؤؤؤؤت مؤؤؤؤؤؤ 
أيؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤع  لنحققؤؤؤؤ  نم ؤؤؤؤ  أ  ن ع ؤؤؤؤ  د  مؤؤؤؤاضؤؤؤؤح مؤؤؤؤل لذؤؤؤؤل مؤؤؤؤا ن ،1تحؤؤؤؤال هم مؤؤؤؤع برجلا نتهؤؤؤؤا"

ة ا لضؤؤؤؤؤؤؤعله  هؤؤؤؤؤؤؤدس لتحقنقؤؤؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤؤؤالرغم أنؤؤؤؤؤؤؤ  ال نتلايؤؤؤؤؤؤؤق مؤؤؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤؤؤا ن رحؤؤؤؤؤؤؤ  الن ؤؤؤؤؤؤؤام  ؛الج ائؤؤؤؤؤؤؤر 
مجتمعؤؤؤؤال ال نم ؤؤؤؤ  لهؤؤؤؤؤا ا  الشؤؤؤؤارنع أل مؤؤؤؤا نعاننؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤ  أ مؤؤؤؤال، ل لؤؤؤؤت    مؤؤؤؤ  م ؛السناسؤؤؤؤم

   تحؤؤؤؤؤدد  بنعتهؤؤؤؤؤا  بنعؤؤؤؤؤ  القؤؤؤؤؤنم السؤؤؤؤؤائدةاجتماعنؤؤؤؤلع قؤؤؤؤؤال تبنؤؤؤؤ  لتتحقؤؤؤؤؤق ةال بلجؤؤؤؤؤلد تلاصؤؤؤؤؤ  
بؤؤؤؤن  أيؤؤؤؤراد ذؤؤؤؤ ا المجتمؤؤؤؤع قائمؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤ  اإلت ؤؤؤؤاق ينمؤؤؤؤا بنؤؤؤؤنهم ع ؤؤؤؤ  أذمنتهؤؤؤؤا لضؤؤؤؤرلرة أ  تتجسؤؤؤؤد 

 يم س ل اتهم.
أيؤؤؤؤؤراد مؤؤؤؤؤ  أذمنؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤم تشؤؤؤؤؤ ن  لبنؤؤؤؤؤاا القؤؤؤؤؤنم لؤؤؤؤؤد   ؤؤؤؤؤ  يبؤؤؤؤؤالرغم مؤؤؤؤؤا ل ن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم 

المجتمؤؤؤع، ةال أنؤؤؤؤ  ال نم ؤؤؤ  لنؤؤؤؤا أ  نحم ؤؤؤؤ   امؤؤؤ  المسؤؤؤؤوللن  يؤؤؤؤم مؤؤؤا ذؤؤؤؤل سؤؤؤؤائد مؤؤؤ  قؤؤؤؤنم سؤؤؤؤ بن  
، يجؤؤؤؤ ا  بنؤؤؤؤر مؤؤؤؤ  لجؤؤؤؤلد ذؤؤؤؤ ه القؤؤؤؤنم السؤؤؤؤ بن  داعنؤؤؤؤ  ل  سؤؤؤؤ  لا حبؤؤؤؤا  بؤؤؤؤن   ؤؤؤؤ  أيؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤع

، ع ؤؤؤؤؤؤؤ  ةعتبؤؤؤؤؤؤؤار الن ؤؤؤؤؤؤؤام نتحمؤؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤؤ  أيؤؤؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤؤؤع ع ؤؤؤؤؤؤؤ  ةخؤؤؤؤؤؤؤت س أدلارذؤؤؤؤؤؤؤم االجتماعنؤؤؤؤؤؤؤ 
النسؤؤؤؤؤق االجتمؤؤؤؤؤاعم ال  ؤؤؤؤؤم، للجؤؤؤؤؤلد ا ذؤؤؤؤؤل ةال جؤؤؤؤؤ ا مؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤن  أجؤؤؤؤؤ اا السناسؤؤؤؤؤم يؤؤؤؤؤم حقنقتؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤ

خ ؤؤؤ  يؤؤؤم قؤؤؤنم الملا نؤؤؤ  لاإلنتمؤؤؤاا قؤؤؤد نعؤؤؤلد أنضؤؤؤا للجؤؤؤلد خ ؤؤؤ  مؤؤؤا يؤؤؤم بؤؤؤاقم ا نسؤؤؤاق ال رعنؤؤؤ  
 النسؤؤؤؤؤؤق ا سؤؤؤؤؤؤر  لالتربؤؤؤؤؤؤل  بؤؤؤؤؤؤالمجتمع الج ائؤؤؤؤؤؤر ، ل لؤؤؤؤؤؤت ةن  قؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤ  أنهؤؤؤؤؤؤا تعمؤؤؤؤؤؤ   ا خؤؤؤؤؤؤر 
ا  دلارذؤؤؤؤؤا المت ام ؤؤؤؤؤ  بنائهؤؤؤؤؤا لأدائهؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤم ة ؤؤؤؤؤار تحقنؤؤؤؤؤق التؤؤؤؤؤلا   االجتمؤؤؤؤؤاعم يؤؤؤؤؤم ت امؤؤؤؤؤ    هؤؤؤؤؤا 

ينمؤؤؤؤؤا بننهؤؤؤؤؤا؛ لبؤؤؤؤؤالرغم مؤؤؤؤؤ   لؤؤؤؤؤت ال نم ؤؤؤؤؤ  لنؤؤؤؤؤا أ  نن ؤؤؤؤؤم الؤؤؤؤؤدلر المهؤؤؤؤؤم أنضؤؤؤؤؤا ل ن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم 
، لبؤؤؤؤا خص أ  لؤؤؤؤ  سؤؤؤؤ    اصؤؤؤؤدار القؤؤؤؤرارال لقؤؤؤؤلة االلؤؤؤؤ ام يؤؤؤؤم ت عنؤؤؤؤ  ذؤؤؤؤ ه القؤؤؤؤنم بؤؤؤؤن  الشؤؤؤؤبا 

نؤؤؤؤ  ا نسؤؤؤؤاق ل ؤؤؤؤ  ذؤؤؤؤ ا الن ؤؤؤؤام للحؤؤؤؤده النم ؤؤؤؤ  أ  نحقؤؤؤؤق أ  شؤؤؤؤنئ دل  لجؤؤؤؤلد الت امؤؤؤؤ  مؤؤؤؤع بق
 االقتصاد .ل االجتماعن  ا خر  لبا خص النسق ا سر  لالتربل  

لذؤؤؤل مؤؤؤا تو ؤؤؤده الن رنؤؤؤ  الل ن نؤؤؤ  مؤؤؤ  خؤؤؤ   لجهؤؤؤ  ن ؤؤؤر دلر ؤؤؤانم يؤؤؤم حدنثؤؤؤ  عؤؤؤ  اجتماعنؤؤؤ  
أل مجتمعنؤؤؤؤؤؤؤ  المسؤؤؤؤؤؤؤؤئللن  ليؤؤؤؤؤؤؤؤم أ  المجتمؤؤؤؤؤؤؤؤع ب ؤؤؤؤؤؤؤؤ  أيؤؤؤؤؤؤؤؤراده ذؤؤؤؤؤؤؤؤل مصؤؤؤؤؤؤؤؤدر الجؤؤؤؤؤؤؤؤ اا؛  لؤؤؤؤؤؤؤؤت    

لنضؤؤؤؤم  بقؤؤؤؤاا لجؤؤؤؤلده، البؤؤؤؤد أ  ن مؤؤؤؤئ  ع ؤؤؤؤ  مؤؤؤؤا نحقؤؤؤؤق  المجتمؤؤؤؤع لحتؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤاي  ع ؤؤؤؤ   نانؤؤؤؤ 
اسؤؤؤؤؤؤؤؤتمراره البنؤؤؤؤؤؤؤؤاا الملريللؤؤؤؤؤؤؤؤلجم، لل ؤؤؤؤؤؤؤؤم نحقؤؤؤؤؤؤؤؤق ذؤؤؤؤؤؤؤؤ ا ال بؤؤؤؤؤؤؤؤد أ  نغؤؤؤؤؤؤؤؤرس يؤؤؤؤؤؤؤؤم  لال ا يؤؤؤؤؤؤؤؤراد 

                                                 
 .662كعباش رابح: مرجع سبق ذكره، ص.  -1



 
الدراسة امليدانية ومناقشة النتائجعرض وحتليل بيانات                                           الفصل السادس

 

269 

ل امنؤؤؤؤؤ  التؤؤؤؤؤابعن  لؤؤؤؤؤ   لالخضؤؤؤؤؤل  ل معؤؤؤؤؤاننر التؤؤؤؤؤم نرتضؤؤؤؤؤنها العقؤؤؤؤؤ  الجمعؤؤؤؤؤم اإلمتثؤؤؤؤؤا  ضؤؤؤؤؤرلرة لا 
ق ؤؤؤؤق ب رنقؤؤؤؤ  جماعنؤؤؤؤ   مؤؤؤؤ أل الؤؤؤؤرأ  الجمؤؤؤؤاعم، لنتجسؤؤؤؤد ذؤؤؤؤ ا اإلمتثؤؤؤؤا  ينمؤؤؤؤا نسؤؤؤؤالر المجتمؤؤؤؤع 

 .1أيراد المجتمع ل لاذره لن م  لمعاننره يم حال  عدم ةمتثا 
يبنؤؤؤؤؤؤاا ع ؤؤؤؤؤؤ  النتؤؤؤؤؤؤائ  المنداننؤؤؤؤؤؤ  ل دراسؤؤؤؤؤؤؤ  لباإلسؤؤؤؤؤؤتناد ةلؤؤؤؤؤؤ  التح نؤؤؤؤؤؤ  الؤؤؤؤؤؤل ن م لع قؤؤؤؤؤؤؤ  
ال ؤؤؤؤؤؤؤؤرد بؤؤؤؤؤؤؤؤالمجتمع، ل   المجتمؤؤؤؤؤؤؤؤع ذؤؤؤؤؤؤؤؤل الؤؤؤؤؤؤؤؤ   نؤؤؤؤؤؤؤؤتح م يؤؤؤؤؤؤؤؤم ال ؤؤؤؤؤؤؤؤرد ليؤؤؤؤؤؤؤؤم مسؤؤؤؤؤؤؤؤارات  ال  رنؤؤؤؤؤؤؤؤ  

نمؤؤؤؤا مؤؤؤؤ  خؤؤؤؤ   التخصؤؤؤؤص لا خ قنؤؤؤؤ  لالتؤؤؤؤم ال تؤؤؤؤتم مؤؤؤؤ  خؤؤؤؤ    الصؤؤؤؤرا  لتغنؤؤؤؤر المجتمؤؤؤؤع، لا 
 .2لتقسنم العم  لال  ا  نودنا  ةل  سعادة اإلنسا  لتحقنق التلا   االجتماعم

لالتؤؤؤؤؤم  ة أيؤؤؤؤراده الؤؤؤؤ ن  ننتمؤؤؤؤل  ةلنؤؤؤؤ بالتؤؤؤؤالم يؤؤؤؤالمجتمع ذؤؤؤؤل الم ؤؤؤؤل  الرئنسؤؤؤؤم لمعتقؤؤؤؤدا ي 
عتمؤؤؤؤؤادستتجسؤؤؤؤؤد يؤؤؤؤؤم النهانؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤم قؤؤؤؤؤنمه اسؤؤؤؤؤم م السنة  ل ن ؤؤؤؤؤا ع ؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤبق نقؤؤؤؤؤل  م؛ لا 
مؤؤؤؤؤ  النسؤؤؤؤؤق  الملا نؤؤؤؤؤ  لاإلنتمؤؤؤؤؤاا لؤؤؤؤؤد  الشؤؤؤؤؤبا  بيعتبؤؤؤؤؤاره جؤؤؤؤؤ االج ائؤؤؤؤؤر  دلر يؤؤؤؤؤم ت عنؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤنم 

ال  أ  بمعنؤؤؤؤؤؤ  غنؤؤؤؤؤؤا  ذؤؤؤؤؤؤ ه القؤؤؤؤؤؤنم ؛أساسؤؤؤؤؤؤنا نساالجتمؤؤؤؤؤؤاعم العؤؤؤؤؤؤام، غنؤؤؤؤؤؤر أ  ذؤؤؤؤؤؤ ا الؤؤؤؤؤؤدلر لؤؤؤؤؤؤ
نمؤؤؤؤؤؤؤؤا نتقاسؤؤؤؤؤؤؤؤمها الن ؤؤؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤؤؤؤع  ؤؤؤؤؤؤؤؤ  أج ائؤؤؤؤؤؤؤؤ   نتحم هؤؤؤؤؤؤؤؤا الن ؤؤؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤؤؤم للحؤؤؤؤؤؤؤؤده لا 

ال ؤؤؤؤؤرد بؤؤؤؤؤع  مجتمؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤرد مؤؤؤؤؤ  أيؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤع الج ائؤؤؤؤؤر ، ل لؤؤؤؤؤت     لموسسؤؤؤؤؤات  مؤؤؤؤؤع  ؤؤؤؤؤ 
يينؤؤؤؤؤؤ  ننبغؤؤؤؤؤؤم أ  ن ؤؤؤؤؤؤل  ع ؤؤؤؤؤؤ  تعسؤؤؤؤؤؤنس البعؤؤؤؤؤؤد المعنؤؤؤؤؤؤار  أل  المجتمعؤؤؤؤؤؤال لحتؤؤؤؤؤؤ  ن ؤؤؤؤؤؤل  أنسؤؤؤؤؤؤانا

، ييعاقؤؤؤؤؤؤ  3لجؤؤؤؤؤؤلد أخؤؤؤؤؤؤ ق مجتمعنؤؤؤؤؤؤ  أساسؤؤؤؤؤؤنا القنمؤؤؤؤؤؤم يؤؤؤؤؤؤم بنؤؤؤؤؤؤاا شخصؤؤؤؤؤؤنت  لذؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤا ن تؤؤؤؤؤؤرا
ع ؤؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤؤ  أيؤؤؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤؤؤع  ات عنؤؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤؤؤ  لاإلنتمؤؤؤؤؤؤؤاا بؤؤؤؤؤؤؤالمجتمع الج ائؤؤؤؤؤؤؤر  نتحم هؤؤؤؤؤؤؤ

بقللؤؤؤؤؤؤؤ  أ  عم نؤؤؤؤؤؤؤ   ناتهم لأدلارذؤؤؤؤؤؤؤم االجتماعنؤؤؤؤؤؤؤ ، لذؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤا نو ؤؤؤؤؤؤؤده بارسؤؤؤؤؤؤؤلن اخؤؤؤؤؤؤؤت س مسؤؤؤؤؤؤؤتلا
صؤؤؤؤلرة نم ؤؤؤؤ  أ  تع ؤؤؤؤس  يؤؤؤؤم جماعتؤؤؤؤ ،الت اعؤؤؤؤ  بؤؤؤؤن  القؤؤؤؤائم بالسؤؤؤؤ لت لبؤؤؤؤن  ا يؤؤؤؤراد اآلخؤؤؤؤرن  

لدنسؤؤؤؤؤؤاق االجتماعنؤؤؤؤؤؤ ،    الت اعؤؤؤؤؤؤ  نشؤؤؤؤؤؤم  العناصؤؤؤؤؤؤر التؤؤؤؤؤؤم تن ؤؤؤؤؤؤل  ع نهؤؤؤؤؤؤا الؤؤؤؤؤؤن م مصؤؤؤؤؤؤغرة 
، متمث ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤؤؤؤم القؤؤؤؤؤؤؤؤؤنم لالمعتقؤؤؤؤؤؤؤؤؤدال لالمعؤؤؤؤؤؤؤؤؤاننر الثقاينؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  لا خ قنؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  لا نسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاق االجتماعنؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 

لالجمالنؤؤؤؤؤؤ ، لذ ؤؤؤؤؤؤ ا تبؤؤؤؤؤؤدل العناصؤؤؤؤؤؤر المخت  ؤؤؤؤؤؤ  المتضؤؤؤؤؤؤمن  يؤؤؤؤؤؤم نسؤؤؤؤؤؤق القؤؤؤؤؤؤنم لقلالؤؤؤؤؤؤ  ا ي ؤؤؤؤؤؤار 

                                                 
 .562، ص. أحمد الخشا : مرجع سبق   ره -1

 .76، ص. 3113، البناتم: الن رن  االجتماعن  ج لرذا التارنخن  لرلادذا،  راب س، الجامع  الم تلح  ناس خضنر -2
 .76: ص. نفس المرجع -3



 
الدراسة امليدانية ومناقشة النتائجعرض وحتليل بيانات                                           الفصل السادس

 

262 

  يحسؤؤؤؤؤؤ 1؛بضؤؤؤؤؤؤرلرال لمحؤؤؤؤؤؤددال السؤؤؤؤؤؤ لت لالت اعؤؤؤؤؤؤ  االجتمؤؤؤؤؤؤاعمل عنهؤؤؤؤؤؤا مسؤؤؤؤؤؤتمدة لمتصؤؤؤؤؤؤ   
نصؤؤؤؤدر عؤؤؤؤ  يؤؤؤؤرا  لال مؤؤؤؤ  عق ؤؤؤؤ  أل رغبتؤؤؤؤ  ال اتنؤؤؤؤ  بؤؤؤؤ   سؤؤؤؤ لت ال ؤؤؤؤرد االجتمؤؤؤؤاعم الي بارسؤؤؤؤلن 

الجامعؤؤؤؤؤ ، ت عؤؤؤؤ  الموسسؤؤؤؤ  االجتماعنؤؤؤؤؤ  'ا سؤؤؤؤرة، المدرسؤؤؤؤ ،  حنؤؤؤؤث ،مؤؤؤؤ  ت اع ؤؤؤؤ  مؤؤؤؤع اآلخؤؤؤؤؤرن 
لحسؤؤؤؤؤ  معاننرذؤؤؤؤؤا ، يؤؤؤؤؤم تقنؤؤؤؤؤن  تصؤؤؤؤؤريات  مؤؤؤؤؤع اآلخؤؤؤؤؤرن للسؤؤؤؤؤائ  اإلعؤؤؤؤؤ م...' الؤؤؤؤؤدلر ا ساسؤؤؤؤؤم 

 .2لأنما ها لسماتها لنخرن ع   ش   تصرس منت م لمات م لملج 
ر لبنؤؤؤؤؤاا ع ؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤبق نم ؤؤؤؤؤ  لنؤؤؤؤؤا القؤؤؤؤؤل  أ  الخ ؤؤؤؤؤ  ا ساسؤؤؤؤؤم ذؤؤؤؤؤل يؤؤؤؤؤم يهؤؤؤؤؤم ا دلا 

ع ؤؤؤؤؤ  ةعتبؤؤؤؤؤار أ  الؤؤؤؤؤدلر ذؤؤؤؤؤل الل ن ؤؤؤؤؤ  بمعنؤؤؤؤؤ  أنؤؤؤؤؤ  السؤؤؤؤؤ لت  االجتماعنؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤن  أيؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤع،
الؤؤؤؤ   نودنؤؤؤؤ  الجؤؤؤؤ ا مؤؤؤؤ  أجؤؤؤؤ  بقؤؤؤؤاا ال ؤؤؤؤ ، لتشؤؤؤؤ   أنمؤؤؤؤا  الع قؤؤؤؤال االجتماعنؤؤؤؤ  بؤؤؤؤن  ا دلار 

  أنمؤؤؤؤؤا  الع قؤؤؤؤؤال بؤؤؤؤؤن  الؤؤؤؤؤن م االجتماعنؤؤؤؤؤ   م هؤؤؤؤؤلم الشخصؤؤؤؤؤن  جؤؤؤؤؤلذر البنؤؤؤؤؤاا، بالمثؤؤؤؤؤ  تشؤؤؤؤؤ 
 .3أشم  لبناا المجتمع    

يؤؤؤؤؤؤم أ  أ  سؤؤؤؤؤؤب  ةعاقؤؤؤؤؤؤ  ت عنؤؤؤؤؤؤ  قؤؤؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤؤؤ  لاإلنتمؤؤؤؤؤؤاا ذؤؤؤؤؤؤم ناتجؤؤؤؤؤؤ  عؤؤؤؤؤؤ  خ ؤؤؤؤؤؤ   
 مسؤؤؤؤؤؤنر لشؤؤؤؤؤؤول  المجتمؤؤؤؤؤؤع، الج ائؤؤؤؤؤؤر  مجمؤؤؤؤؤؤل  التلقعؤؤؤؤؤؤال المتصؤؤؤؤؤؤ   بملقؤؤؤؤؤؤع الن ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم 

لذؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤا نم ؤؤؤؤؤ  لنؤؤؤؤؤا أ  نبؤؤؤؤؤرره ؛ االجتماعنؤؤؤؤؤ لبؤؤؤؤؤاقم أدلار أيؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤع لالمرتب ؤؤؤؤؤ  بمؤؤؤؤؤلاقعهم 
باإلسؤؤؤؤؤتناد ع ؤؤؤؤؤ  اإل ؤؤؤؤؤار الن ؤؤؤؤؤر  ل دراسؤؤؤؤؤ ، بؤؤؤؤؤع  لؤؤؤؤؤ  أسؤؤؤؤؤبا  عدنؤؤؤؤؤدة نؤؤؤؤؤ  ر منهؤؤؤؤؤا، مؤؤؤؤؤا تلارثنؤؤؤؤؤاه 
مؤؤؤؤؤؤ  االسؤؤؤؤؤؤتعمار ال رنسؤؤؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤؤ  عقؤؤؤؤؤؤد اتجؤؤؤؤؤؤاه الن ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم لالمتجسؤؤؤؤؤؤد يؤؤؤؤؤؤم الخؤؤؤؤؤؤلس مؤؤؤؤؤؤ  
 موسسؤؤؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤؤم لا ع ائهؤؤؤؤؤؤؤا التقؤؤؤؤؤؤؤدنس ال ائؤؤؤؤؤؤؤد عنهؤؤؤؤؤؤؤا لالؤؤؤؤؤؤؤ   نتج ؤؤؤؤؤؤؤ  ع ؤؤؤؤؤؤؤ  لجؤؤؤؤؤؤؤ 

يؤؤؤؤؤؤم غنؤؤؤؤؤؤا  مؤؤؤؤؤؤدخ ل الن ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم لالم البؤؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤؤالحقلق لانصؤؤؤؤؤؤا  صؤؤؤؤؤؤلل الخصؤؤؤؤؤؤلص 
  أيراد المجتمع له ه الموسسال ب رق س من  مشرلع  ذ ا م  جه .

مؤؤؤؤؤ  جهؤؤؤؤؤ  ثاننؤؤؤؤؤ  ذؤؤؤؤؤل غنؤؤؤؤؤا  انؤؤؤؤؤدنلللجنا لاضؤؤؤؤؤح  ل ن ؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤم الج ائؤؤؤؤؤر ، تت ؤؤؤؤؤق  
، لالتؤؤؤؤم تعؤؤؤؤؤلد يؤؤؤؤم من  قهؤؤؤؤا ةلؤؤؤؤؤ  أغ ؤؤؤؤ  أيؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤعلاإلعتقؤؤؤؤادال الرئنسؤؤؤؤن  المشؤؤؤؤؤتر   بؤؤؤؤن  

، لالتؤؤؤؤؤم 5115الخ يؤؤؤؤؤال اإلندنلللجنؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤن  القنؤؤؤؤؤادال مؤؤؤؤؤ  قبؤؤؤؤؤ  ةنؤؤؤؤؤدال  ثؤؤؤؤؤلرة ال ؤؤؤؤؤاتح نؤؤؤؤؤليمبر 
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ال تؤؤؤؤ ا  هثارذؤؤؤؤا باقنؤؤؤؤ  ةلؤؤؤؤؤ  نلمنؤؤؤؤا ذؤؤؤؤ ا لت هؤؤؤؤؤر ع ؤؤؤؤ  لجؤؤؤؤ  الخصؤؤؤؤؤلص يؤؤؤؤم غنؤؤؤؤا  تلجنهؤؤؤؤؤال 
 الج ائر . أيراد المجتمعقنمن  ملحدة بن     

 غنؤؤؤؤؤره مؤؤؤؤؤ  أيؤؤؤؤؤراد المجتمؤؤؤؤؤع يؤؤؤؤؤم  ؤؤؤؤؤ  نسؤؤؤؤؤق حتؤؤؤؤؤ  ن ؤؤؤؤؤل  ا  الج ائؤؤؤؤؤر  ل ب مؤؤؤؤؤا أ  الشؤؤؤؤؤ
ةجتمؤؤؤؤؤؤؤاعم متؤؤؤؤؤؤؤلا  ، لجؤؤؤؤؤؤؤ  ع نؤؤؤؤؤؤؤ  أ  نشؤؤؤؤؤؤؤخص م انتؤؤؤؤؤؤؤ  يؤؤؤؤؤؤؤم  ؤؤؤؤؤؤؤ  ذؤؤؤؤؤؤؤ ا المجتمؤؤؤؤؤؤؤع، لنمؤؤؤؤؤؤؤارس 

، يؤؤؤؤؤؤاللاقع يؤؤؤؤؤؤم المجتمؤؤؤؤؤؤع الج ائؤؤؤؤؤؤر  ل مؤؤؤؤؤؤا أثبتتؤؤؤؤؤؤ  نتؤؤؤؤؤؤائ  الدراسؤؤؤؤؤؤ  تلقعؤؤؤؤؤؤال دلره الم  ؤؤؤؤؤؤل  منؤؤؤؤؤؤ 
 مؤؤؤؤ  خؤؤؤؤ   قنؤؤؤؤاس درجؤؤؤؤ  ممارسؤؤؤؤ  قنمؤؤؤؤ  اإلنتمؤؤؤؤاا لالملا نؤؤؤؤ  لمؤؤؤؤ  خؤؤؤؤ   موشؤؤؤؤرال المؤؤؤؤدخ ل

نؤؤؤؤاس دلر موسسؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤم يؤؤؤؤم ت عنؤؤؤؤ  قؤؤؤؤنم الملا نؤؤؤؤ  لاإلنتمؤؤؤؤاا، التؤؤؤؤم بننؤؤؤؤل يؤؤؤؤم ق
لجؤؤؤؤؤؤلد تلقعؤؤؤؤؤؤال مؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤرس الشؤؤؤؤؤؤبا  اتجؤؤؤؤؤؤاه موسسؤؤؤؤؤؤال الن ؤؤؤؤؤؤام الن ؤؤؤؤؤؤام السناسؤؤؤؤؤؤم بالمقابؤؤؤؤؤؤ ، 

 ذ ه الموسسال.ضعس أدائهم  دلارذم البسن   ةتجاه 

اجتماعنؤؤ  تع ؤؤس ل ؤؤ  ن ؤؤام نسؤؤق أل نمؤؤ  حاجؤؤال »ي مؤؤا جؤؤاا يؤؤم التصؤؤلر الؤؤل ن م أ : 
، نقؤؤل  أ  ت عنؤؤ  قؤؤنم الملا نؤؤ  لاالنتمؤؤاا لؤؤد  1«ل ائ ؤؤ ، لمؤؤ  خ لهؤؤا تحؤؤدد ت ام ؤؤ  االجتمؤؤاعم

الشبا  الج ائؤر  مؤ   ؤرس الن ؤام السناسؤم، النم ؤ  أ  ت ؤل  يؤم معؤ   عؤ  متابعؤ  لتلاصؤ  
ذؤ ه موسسؤال الن ؤام السناسؤم، بالمشؤار   يؤم مجؤاالل اجتماعنؤ  عدنؤدة مؤع  لمجتمؤع مؤعأيراد ا

، مؤؤ  خؤؤ   التعننؤؤد تارتؤؤا ، لانصؤؤا  م البؤؤ  لسؤؤب  تحقنقهؤؤاشؤؤول  المجتمؤؤعالموسسؤؤال يؤؤم تسؤؤننر 
ارة أخؤؤر ، ل لؤؤت بتلضؤؤنح حاجؤؤال الشؤؤبا  لتعمؤؤ  موسسؤؤال الن ؤؤام السناسؤؤم بت بنؤؤ  لالم البؤؤ  تؤؤ

م نؤ  ت بنؤ  الحاجؤال الم  لبؤ  ذ ه الحاجال،  ما نج  تلضنح حاجال الن ام السناسؤم حتؤ  ن
 تضؤمن  مؤا لذؤل، "لملاقؤس لملجهؤال أدلار يؤم تتحقؤق" بارسؤلن  قا   ما القنمت    من ، ل ل
 تصلره. حس  االجتماعم ل  ع  المرجعم اإل ار
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 خامتة

' تتت ه لن تتت اها ت  تتتت همفنه ت تتتت ه تتت ههانطلقتتتذه تتتراها مناتتتتلهرتتتيهمتتتت   هن  تتتت هر تتت ما 
م ع تت همتت اها رفاطنتتلهفا نمرتت شه تتموها  تت  اللهفر تتفهرتتيهرتت  ها معتتنمه لتت همن تتلهرر نتتتلهم رتتله
ا رفاطنتلهفم رتتلها نمرتت شه تت يها  تت  اللهفرتتر فها معتنمه لتت همفنهر تتتت ذها ن تت اها ت  تتت هرتتيه

موها  ت  اللهف  ات ها معتنمه لت هر  ه ما ه ه ف    ه له  هم ع  همت اها رفاطنتلهفمت اها نمرت شه ت
مفنهرتت هرتتيه ارتتلها  تتن  لهف ارتتلها ر تت نرله تت هم  متتلهم ع تت همتت اها رفاطنتتلهفمتت اها نمرتت شه تتموه

فطنينتت ه ناتت هها ن تت اها ت  تتت ها  اا تتن ه ا  تت  اللهف ميق تتكهر تتفه ناتتن هرلر تت هن ن تت هيتتفه
 ن ت اها ت  تت هفمت اهن ن  هآرنهيف ها ق اها  مر   للهرر هماها من ف ه  ا هطنحهن تن هيتف ها

ا رفاطنلهفا نمر شه ن  هريهر  ههن ن  هألتسهم ر ها ع مله  يها ن  اها ت  ت هفم ع  هر ه
ريهم رلها رفاطنلهفم رلها نمر شله مرفيه راها   ف ها ن ن لهنقطتلها نطت كهفا ق  تملها ن ن تله

 يثن ه  ه ه يها مفنها ر هه ل يثه يهم   له لمت   ها رطنفحهريهر  ها مناتلها ر مان لهفا م 
ا ن  اها ت  ت ه م ع  همت اها رفاطنتلهفا نمرت شه تموه  تلهرتيه  تاه  ت ذها ر مرتةها رمرثلتلهه قفاه ه

  ه  لها    اللهي ثهر  ن ها    الها   رع ه يهغ ناهريها    اله  ها ر مرةهفر تفه لت ه
ر رف تتلهرتتيها قتت اها  مر   تتلهههتت ايه تتراها   تتلهرتتنذه رنايتت همعل ر تتلهارمتتت فاهرتتيهر  ا م تت نه

 هف ل هف هها ر فصهم اها رفاطنلهفم اها نمر ش.ه

ه:فا م ه  شذهرر ه ل  ث مذها مناتلها ر مان له يلها  نا  ذهنت   ه

 ت ههرمفتتطمفنههلا  نا لهاألف  ه ر تت ذها ن  اها ت  ت هريهر  ه ما هت ه ف    هت هههههههه
ا قتف ها ريتتفاله ت يها تمن  ذهها نم ت طم ع  هم اها رفاطنله موها    اللهف تفهرت ه  رتماهرع رت ه

ا طل تلههام ت اا رفاطنتلهفا تمن  ذها ما تله لت ه"هرر نتتلهم رتلا طل لهنيفهمن تلههام  اا ما له ل ه"
 .0.49فا رقمنه تتتت:ههنيفهمفنهر تت ذها ن  اها ت  ت ه  هم ع  هم اها رفاطنل"

يهريهمت اها رفاطنتلهفا رمرثت ه  من يهريهر  هنم  جه راها  نا له نههمتفمه  يها طل لهنف هرر  
مرهرثلتذهمت اها رفاطنتله  هم اها رفاطنلها ق نفن لهفم اها رفاطنلها ريمفملهف ق ه م تن مه' ت نرس'له
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ها ت  تتت ه ة تتلهاله هتتاه ه  تت نرفيهن تت رها ق نفن تتله رثتتنها رتتتمف  ذهتتتطي له تت ه تتراها م تتن م
ه.طنكه  م لهفراذهرعن 

 لر تتتتتت ذها ن تتتت اهررتتتت ه ث متتتتذهنمتتتت  جه تتتتراها مناتتتتتلها ميقتتتتكها نتتتتت  ه ل ناتتتت لها ث ن تتتتلله
ه.همفنهنت  ه  هم ع  هم اها نمر شه موها    ال-ريهر  ه ما ه ه ف    ه ه–ا ت  ت ه

 يهألارتتتلهه؛مره فاتتتيذها نمتتت  جا  ناتتت لها ث  ثتتتلهها مناتتتتلهميقتتتكهررتتت ه ث متتتذهنمتتت  جه تتترا
 تموها  ت  اللهغ تنه يه تراها تمفنههفا نمرت ش ت هم  متلهم ع ت همت اها رفاطنتلهه رمفتطهاا  ن  لهمفنه
معم تتنه ر تتنهه  ه رعنتت ه يهف تتفمه ارتتلها  تتن  له تت ها ن تت اها ت  تتت ها  اا تتن ه ه  تت سه ت تتت 

ه.ق اه  يها    ال راها ا رت   ذه  هم  ملهم ع  ه

 قتمه  نتذها نمت  جهل نات لها نا عتلهنتت  ه ث  ذهم  لهملهنم  جه راها مناتريههمف لن رر هه
 يهألارلها ر  نرلهرةارلهريه ار ذها ن  اها ت  ت همفنهرمفتطه  هم  ملهم ع ت همت اها رفاطنتله

.هف ن شه ل هنم  جها  نا  ذهاألن علها ت  قله م يه يه لن ت اهر   ها مناتلطل لها فا نمر شه موه
لهف فهر همفا كهرةهنم  جهم اها رفاطنلهفم اها نمر شه موها    الا ت  ت همفنهرمفتطه  هم ع  ه

ه.ت  قلا منات ذها ه عض

ف ن شه ل هنم  جه راها مناتله رريه ن ها قتف ه يهر هتفاهمت اها رفاطنتلهفمت اها نمرت شهغ تنهه
فا تتر همتتمه عتتفمه ف تتفمهارتتم مه تت ها منافهفا  هتتاهر علتتله    تتر ها رتت   ه تتموه غلتتالها  تت  الله

 الهر تتاشه فه فا تتر ه  هتتنه تت ه هتتاها يقتتفكهاألت تتت له ل تتهمتت اها رفاطنتتله عضه  عتت م تتا  تتي  ه
 مرفيههر نمه نمر ه لر مرةهفغ  اله  عضهاأل ع مهاألرنوهررعن لهر ه ل هه يه  م ههريهفا   ذ

ف تفهرت ه تم ه لت هف تفمهم تر  ه ت ه هتاهاألمفانها  مر   تله طتن  يه ههرت ناه لرط   له يقفمته؛ه
 تتراها قتت اه رتت ها ن تت اها ت  تتت لهف تت م ه  تتنامها ر مرتتةهف تتفهرتت هم تتتمه تت ه تتر هه ت تتت يه م ع تت 

هفمن لهرر نتلها    اله هراها ق ا.

   ن  اها ت  ت ها  اا ن هفر هرنه ههريهرناي هم ن ر لهر  له  ه ن  ههفم رلهلهفط  عمههرتيه
 لتتت ههط عتتتذه رر نتتتت ذه هتتتاهر  تتتلهفا متتت هم تتتتمذهلرتتت  هرتتت ها تتتر يهرثلتتتفها ن تتت اها ت  تتتت 
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ا ر فصه  هر تت ذها ن  اها ت  ت ها قن  لهريه  نامها ر مرةه اهمريه هاهم    ذهم     تله
ه.نن عههفريهر  ه راها مناتله لطن  يهرع ما رلهرةه  م ه  نامها ر مرةلهفر فهر ه

ا ت  تتتت هفرتتتيهرتتت  هرتتت هر تتتتت مهه ف تتتمه تتتم ه هرلتتت ه تتت ه هتتتاها تتتمفنهها ن تتت اررتتت ه يهه
األت ت هريهف فم ت ه ميق تكها تتمقنانها  مرت   هف نت شها ر مرتةهفا نمت ه تههأل لت ها تمن  ذله

اتتعمهم ع تت ه تتراهف تتن سها من تتلهفا متت همتتمهم تتفكهمن تتلها ن تت اها ت  تتت هرفنهتت ه  اتت هتتت   ه تت ه
 ه لن  اها ت  ت هريهطنمه  نامها ر مرةهف فهرت ه يتمثه نم نهرل ه  ه هاها مفنها ن  تها ق ا

ها رل ه  ه هاها فا   ذهفا رط   له   يقفكه  رفيه ر فهمنر له ل عفنه   نمر ش.

تت الهف تفمها رلت ه ت ه هتاهف ن شه ل هر هماهطنيتهه ت ها طت نها ن تن ه ررتيها قتف ه يه
ه  يه ت ت  يه ر :األمفانهريها ن  اها ت  ت هف  م ه  نامها ر مرةه عفمهم  هت 

فا تتتر ههغ تتت الهم تتتم ف ف   هفااتتتيلهفرفيتتتملهرتتتيها ن تتت اها ت  تتتت هف تتت م ه  تتتنامها ر مرتتتة
ف لتت همفنها ن تت اه تت هم ع تت ها قتت اله تتماهف تتفمه  تتم ف ف   ههانعرتتسه لتت همتت اها ر مرتتةها  اا تتن 

ثتتفنلهرفيتتماه لرنيلتتلهرتت هم تت ها تتتمق  هفرنايتت ها  تتمامه لثتتفنلها مين ن تتلله  تتيهم رعتتذهم تت ماذها 
فمفيمذه لم  عه يهاتمق  ها  اا نلهثتاه ت مذها  تنا  ذه مط تفه لتتط ه ت يها ق ت ماذها ر تنوه

 ر هر يه  ه ت تهه ناعه  م ف ف  لهف فهر ه رفيه  ر هتل  ه  همةث ناه لت همت اها ر مرتةهفا
 تت ه ارتت ذها ن تت اها ت  تتت لهفرتتراهغ تت الهمف  هتت ذهرفيتتمله لتت هف تتهها ر تتفصها تتر ه  هتتنهفه

لهف تتتتفهرتتتت ه م تتتتتمه تتتت ها فتتتتتطها  مرتتتت   ه ي  منتتتت ها  مر   تتتتله تتتت ها ر مرتتتتةها  اا تتتتن  لقتتتت اه
ها  مر   لها  فا.

ا تتتمفنها  مرتتت   ه و تتتنامهف تتت ألرصهرتتتيهرف ه  نرتتت ه م تتتتمها تتتت الها ثتتت ن :ه تتت هغ تتت اله
رتفيه ت ر هرتت  ماها ر  شاذها علر لهفا ثق   له  همف  لها ر مرةهف  ألرصهر مه رريه تهه يه 

 تتت هغ تتت اله  تتتنامها ر مرتتتةهررتتت ه  تتتنه نتتتهه تتت هرتتتمر ذها ن تتت اه ت  تتتت لهف تتتفهرتتت هاامه لن تتت اها
 لتت هم  تت مهطتتنكهم   ل تتلها ت  تتت هرتتيهرتت  ها مة  تتمه فها تتن ضها  تتي ه  رتتفيهرع رتت هرتتت  مه

ه ع  له  يهاأل نام.هم ه ف فمهم اهرفاطنلهفم اهانمر شهرت  مله ل ه ن شها ر مرةهف فه يه رفي
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060 

م  هه راها مناتلهرتيهنمت  جهيتف همفنها ن ت اها ت  تت ه ت هم ع ت ه هر همف لذهف ن شه ل
هم اها رفاطنلهفا نمر شه موها    الهنقمنحهر رف لهريها مف   ذهرر ه ل :

رتتت نئه  تتتلها  تتت  الهم تتتمامهمناتتتت ذهر تتت  هله لمناتتتتلها ي   تتتله لتتت ها  تتت  الها  اا تتتن ه -
  تتتتلهف  متتتتمهاهله لمعتتتتنمه لتتتت همن تتتلهمتتتت اها رفاطنتتتتلهفا نمرتتتت شه تتتموه تتتتراها ا  تتت رع 

  ر تت ذها ن  اها ت  ت .
 ت يها قت  ر يه لت همتت  نها ررثلت يههمنات ذهيتف هط  عتلها ع مت ذها  مر   تلم مامه -

 ر تتتت ذها ن تت اها ت  تتت لهف تت م ه  تتنامها ر مرتتةه  يتتثهط  عتتلهمفمعتت ذها تتمنفه تتموه
 ر هرنهر ه يهاآلرن.هه

فاانلها معلتت اها عتت   هرتتراهفههلا فطن تتله تت يهفاانلها من  تتله    تتمنافم تتمامهم  تت ه لرفاطنتتله -
 تتت ه تتتر هرمر رتتت ه مر  هتتت ه تتت ههلهففاانلها مرتتتف يهفا معلتتت اها رهن تتت يفا  يتتتثها علرتتت 

(هلهفا رهنتت ا  متتما  لها ررتت   لها ثتت نف )ا رتتمف  يهه لتت رقتنناذها  تتنارجها ممن تتت له
 . راها رنيلل رم مها مر   ذه  ه هفا   رع 

ف ق ه ر ه مر  ت هفمر  ت مهاهتتفاشها علر تله فهاألم  تلهانفنلهن طهط الها   رعله -
 فها  مر   لله ر ه مماف ه  ها ر مرةهريهما   هفر تر ذهمارل تلهفر ن  تلهمت ثنه
  هاه فه  هفطنهاهفر مرعهاه  تر هر   تنه فهغ تنهر   تنله مرتفيهرع رت ه متة  لهاه

 لها ريل لهفا ع  ر ل. لر  نرلهفا م    هرةها قا   ها  مر   لهفا ت  ت لهفا مم  م 
اتتنفنلها عرتت ه لتت همطتت كهر تت مناذها مر   تتلهررنه تتله طتتنكه لر تتلهرمنفتتتلهرتتيه -

فمعا تتتتاهمتتتت اها رفاطنتتتتلهفا نمرتتتت شه تتتت  ر مرةه لتتتت هم تتتتاهمعرتتتت هطتتتتنمهرمر  تتتت يه
 هف  ألرصه موه  لها    ال.

مفت ةهر   ذهمعن مها    اله    فانالها ق نفن لها م همت  مها  ت  اله لت ها معتنمه -
ا  ي  ه ل ها يقتفكهفا فا  ت ذله طتنكهرمعتممله مق تتره ها رتت ف  يه ت هر تتت ذه

 ا ن  اها ت  ت هريه هلهفررثل ها ر مرةها رمن هريه هله رنو.
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063 

ا عرتت ه لتت همف  تتلها  تت  اله يقتتفمهاهففا  تت مهاهم تت اهفطتتنهاهفر تتمرعهاهرتتيهن ي تتلله -
لها ن تتتت اها ت  تتتتت ام تتتت اها  تتتتناشاذهفا لتتتتفا  هفاألن رتتتتلهفا قتتتتفان يه تتتتموهر تتتتتت ذهفه

لهف عله هريه ف ف  ذها رت ن يهريهن ي له رنوهفانفنلهمف  نها يقفكهفا يم    ذ
    فيها ر مرة.

رتتتيههطنيتتتهنتتتف هر تتتتت ذها ن تتت اها ت  تتتت همن تتتنهرتتت ه قمرتتتههف ن تتتااهف تتت ألرصهرتتت ه -
ر تت ن ةه م تتت هرتت ه  تتتنامها ر مرتتةه  مررنتتتفاهرتتيها ر تتت نرله تت هطتتتنحها ر تت ن ةهف تتت ه

 ه ها ن ةهريهم اها رفاطنلهفا نمر ش.ف   م  همن  ا  

ه

ه
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 قائمة املصادر واملراجع

 أوال: املصادر 
،لب ووتا ،لرحتل ن وو  لحس ووتحبلحس تبووس،ل50،لحسجوو  لالمخصصص أبووالحسن وويلبنووسلبوويل  وو  ب   ل .1

 ل.6991
حس جنورلحوا ،لب وتا ،ل،ل50،لطلمعجص مماصيسسامالة ص أبسلحسن  يلأن رلبيلف تسلبويل رت و  ل .2

 .هو6839رحتلحسج  ،ل
ل.6998،لرايلن شت،ل50 جنرللر،صسصرملكال مالعةيمالكبصرمالتفيسسصأسستي لوأبسلبرتلج بتلحسج حئ .3
ل1999.  ،لووةلسن ا ابوورحتلحس تب وون ي،لحسوو،لسبيعص ماالجتمص معةصموسوع ي لورلحسنو يل ن و ن ل .4
ل،لحسجوو  المصصبي مالميسصرم صصيم رسصرماللصر مالكبسصرأن ورلبويل ن ورلبويلبنوسلحس لووتيلحس  وا س ل .5

ل.  ت خ،لب تا ،لحس ر بةلحس ن  ة،لرايل50

،لحسلووو هتم،ل ج وووةلحسن وووةلحس تب وووة،ل58،لحسجووو  ل58أر وووللحسنج وووسلا اوووتاي لحس  جووو لحس نووو ط،لطل .6
6991. 

،لسبنوووو ي،لرحتلحس نوووو لسن   وووو ي،ل53،لحسجوووو  ل51طلل،الصصصصص ي   وووو  ب  لبوووويلن وووو رلحسجوووواهتي ل .7
6931. 

عربصصصيملالموسوعصصصص مالمسسصصصصرطملةمص ةصصصص يـمالسسيسسصصصص و لببووورلحس  وووو الببووورلحسر فووووس ل    ب ووو .8
ل.0550،لرايلبنر،لر للبتب ةلسننشت،لايجةسزي

،لحسلوو هتم،لحس تبووسلسننشووت،لمعجصص مالمصصص ة يـمالسسيسصصس مواالسصصتراتسجس  وو  ب  لببوورلحس  وو ا ل  .9
ل.0553

 ل.  ت خ،لسبن ي،ل ر بةلسبن ي،لرايلالم س م ن طلبطتسلحسب   نس  .11
حس ؤ  ووةلسبنوو ي،ل،ل تج ووة ل وون  لنوورحر،لالمعجصص مالياصصعيملعةصص ماالجتمصصيعمبووارايلابلبارك رووا  .11

ل.  ت خحسج    ة،لرايل
ل.6918،لحسج  لحسث نس،لب تا ،لرحتلحسر  للحسنبن نس،لالمعج مالفةسفيج   لصن ب  ل .12
 .ايل  ت خه  ،لر،لرحتلا ر بةلحسسبن ي،لحسج  لحسث نس،لكتيرمالعسنحسان  لبيلأن رلحس تحهري ل .13
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،ل تج ة لببورلحسهو ريلقيموامعة ماالجتميع،لفس ل ش  لرحنكل) نتت( لقسم ران  ل  رتي ل .14
 .6933،لحإل رنرت ة،لحس ر للحسج   سلحسنر ب،ل50حسجاهتي،لطل

ل،لرايلبنوور،لرايقصصيمواممصصص ة يـمعةصص مالصصيفامال صصعس موالتربسصص ببوورلحسووتن يلحس   وواي ل .15
ل.0550ن شت،ل

لحسج حئووووت،لر وووواحي،لمعجصصصص ممفصصصصيوس مالعةصصصصو مالسسيسصصصصس موالعالقصصصصيـمالعولسصصصص مبوووو  تل صووووب ا  .16
ل.2005حس طباب  لحسج    ة،ل

 .0558،لرحتل رنس،ل،لرايلبنرقيمواممص ة يـمعة ماالجتميعف تاقل رحس ل .17
ل،لسبنووو ي،لأر ر   ووو -إيكةسصصصزيم ريسصصصيمعربصصصي-معجصصص مالعةصصصو ماالجتميعسصصص ممفت ووورت كل   ووواق  .18

 .6993ل،حن تن ش ان  
 .0551،ل صت،ل ر بةلحسشتاقلحسراس ة،ل51،لطلالمعج مالوسس  ج ةلحسنغةلحس تب ة ل .19
 .6933،لب تا ،ل ر بةلسبن ي،لب تا ،لمختيرمالص ي  ن رلبرتلحستح ي ل .21
ل.رايل  ت خ،لب تا ،لرحتلص رت،ل60،لحسج  للسينمالعرر ن رلبيل رت لبيل نظات ل .21
 خ.وة،لرايل  ت وحإل رنرت ة،لرحتلحس  تفةلحسج    ،لقيموامعة ماالجتميع ن رلب طبلغ ب ل .22
ل.0566،لرحتلحس   تم،لب  ي،لموسوع مالمص ة يـمالتربوس  ن رلحس  رلبنس ل .23
،ل تج وة لبو ر ل ا و تلحسهواحتيلا و رلببورلحس   و لموسصوع مالعةصو ماالجتميعسص   ش  ل  ي ل .24

 .6999 صناا،لحإل رنرت ة،لرحتلحس  تفةلحسج    ة،ل
،لحسلو هتم،لرحتلحس  و تب،لالموسوع مالمختصصرطم صيمعةص مالصيفاموال صرمالعاةصياس  لحساواسس ل .25

6911. 
 

ل  
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 ثانيا: املراجع
مالمراجعمبيلة  مالعربس  .1
ممم.مالكتر1م1ممم
حس صوت ة،ل حونجنوا  ر بوة حسلو هتم، ،بيصي مالعسموقرا سص   صي تربوسص  عراسصيـ   طو ا   بوتحه  . .26

ل.6935
 .6931ة،لوا لحس تب وتا ،لرحتلحس نوو،لب رصفصلمالظصوتعجسمظرصلماليصتسهس اتري لويلحس والحسن ووأب .27
،لحسجووو  لحستحبوووة،لب وووتا ،لرحتلحسغوووتللأب صصصي موءرا م صصصيمتصصصيرس مالجزا صصصرأبوووالحسل  ووو ل ووو رل  ل .28

 .6991حإل   س،ل
،لب وووتا ،لرحتلالتفكسصصصرماالجتمصصصيعيمعراسصصص متكيمةسصصص ملةيظرسصصص ماالجتميعسصصص أن ووورلحساشووو ل ل .29

م.حسنهضة،لرايل  ت خ
،لحسج حئوت،لحس ؤ  وةلجمعسص مالعةمصي مالمسصةمسنمالجزا صرسسنموأ روصيما صصال يأن رلحساط ل ل .31

ل.6930حساطن ةلسنر  ل،ل
 .1993تل،لحسشترةلحس غتب ة،لوو،لحس غ صص مالب صونموميهجسصلمالمضمصصت ةسرلأا ي لوأن  .31
ل.2111،لب  ي،لرحتلقنر  ،لماعم م يمالعةو مالسسيسس  لحسر  ت ة لورلب تبلحتن وأن  .32
ل.2111تم،لووو وو وو ي،لرحتلحس ووووو،لب يعيصمصصاماالجتصص ماليفصصعةر لووبلان ووبرلحسنط وورلبوأن  .33
،لحسج حئووووت،لر وووواحيلحس طبابوووو  ل50،لطلمصصصصعخلملميهجسصصصص مالب صصصص ماالجتمصصصصيعيأن وووورلب وووو ر ل .34

 .0559حسج    ة،ل
حسرتح و  لحس    و ةل،ل صت،ل تر لالعسمارا يم يمعولمالم ررمالعربيمأن رل ن  س لحس نا  .35

 .0551احال  تح  ج ة،ل
 ل تج ة ل ن وارل نلوالحسه شو س،لر شوق،ل نشواتح لحسه ئوةلحس   وةلالسوي ممالمجتمعفتا  لت كل .36

 .2119حس ات ةلسنر  ل،ل
ل.1996غت ل،ل  ر بة حسل هتم،اللخصس ،م وتكيمل االيتمي     ا ئ   بي  ا ب أ  ر .37
ل.2111،لحسرحتلحسثل ف ة،لمتلوووو هو،لحسلال صيما سصسيسس م صص مالسصصالاس  ا لوورلحس و لببوو    ب  .38
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،لحإل ووورنرت ة،لرحتلحس  تفوووةلحسج    وووة،لعراسصصصيـم صصصيمالعةصصصو مالسسيسصصصس  ووو  ب  لبنوووسل ووو ر ل  .39
ل.0556

،لب ووتا ،ل تروو لرتح وو  لحسانوورملمسصصتابلمالعسمارا سصص م صصيمالجزا صصر  وو  ب  لق ووتملا اووتاي ل .41
 .0550حس تب ة،ل

 .2119،لحوتري،لرحتلرنا لحس  تفة،لاليظ مالسسيسس موا سال أسعسولوجسيمأشتبلن فظ ل .41
،ل تج ة لا  س،لر شق،لحس تر لحس تبسلسن  ت للاحس تج وةلتلكسلمالمستابةسيـح   يلر ت ي ل .42

 .2111 احسنشت،
،لحإل وورنرت ة،لرحتلحس  تفووةلالاصصس مالتربوسصص معراسصص م صصيممسصصر مال فصصلم   وو يلحس تبووسلحسنل وول  .43

ل.2112حسج    ة،ل
 .0555،لحسرا  ،لرحتلحسر  للحسنر ب،ل:ممييوجمالب  مالتربويص سحلحستش ريبش تل .44
 .0550،لحوتري،لرحتلحسشتاق،لا سعسولوجسيموالمعر  برتيلان   ل .45
 .0550،لحسج حئت،لرحتلها ة،لال بريم يمالتيرس بيلقا رتلناتلحسر ي ل .46
لكيلصصصسيـمعراسصصيـم صصيمالتيمسصص مالسسيسسصصص م صصيمبةصصعانمالجيصصورمقصصصضيسيبا وور يلط شوو ة ل .47 ،لوا 

 .0566حسج حئوت،لر احيلحس طوباب  لحسج    وة،ل
يمصربصصصصصصنمالعصاماالجتمصصصيعيم صصصيمالو صصصصصصصصة ماليفصرا اـم صصصيمعصصصصصصصصقك ل سووبرلحس ون قلبووووثووتا ل  ووو .48

،لوالهوس موااليتمي متصوراـماللصبيرمالمصصريملةاضصيسيماالجتميعسص مالراويص موعوا صرمااليتمصي 
 .0550سنر  ل،لحسل هتم،لحسه ئةلحس صت ةلحس   ةل

،لبوو يلمفيوسصصص مأسيسصصس م صصصيمعةصصص مالصصيفاماالجتمصصيعيجو بوووتلنصوووتلحسر ووويلاسوارووو  لحسه ش وووس ل .49
ل.0551حسهرى،لل،لرحتحسج حئتل ن نة

،لحسج حئووت،لر وواحيلحس طبابوو  لم يضصصراـم صصيمالميهجسصص مل صصالرمعةصص ماالجتمصصيعج   ووةلر ووتحي ل .51
ل.0553حسج    ة،ل

ل.0556،لب تا ،لبا رح لسننشتلاحسطب بة،ل ةسف مالاس ج يل ا لت ق ت ل .51
 ،الفكرسص  وأبعصيع  المصعيي المجتمصع :  و  ب   حس  و ا ببور حسور ي ا و ب حسجننو فس حسنب ول .52

ل. 2003حس رت، رحت ر شق،
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 .6990،لحسل هتم،لحسرحتلحس صت ةلحسنبن ن ة،ل0،لطقرا اـماأل فيلن يلشن  ة ل .53
،لحسلووو هتم،لرحتلحسر ووو للالمجتمصصصعميصصصيوجمالب صصص م صصصيمالموا يصصص موقصصصس من ووو يلن ووويل ا ووو  ل .54

 .0560حسنر ب،ل
،ل-الماوميـمواأليمي موال اي  معراس مت ةسةس -المجتمعمالعربيمالمعيصرن يلبنسلاو طت ل .55

ل.0556ب  ي،لرحتلحسشتاق،ل
،لحإل ورنرت ة،ل-عراسص م صيمعةص ماالجتمصيعمال اصي ي–ال اي  من  يلببرلحسن  رلأن رلتشواحي ل .56

ل.0551 ؤ  ةلشب للحسج   ة،ل
 .0556ة،لحس ر للحسج   سلحسنر ب،لو،لحإل رنرت سةوكسيـرلتشاحي لورلأن ورلحسن  و يلببون  .57
ل.2007لحسج حئت،ل نشاتح لا تلجن س،ل،-لص موت ةسصعراس- صيـمالعولسصزاعصاليم رتي ون  يلق .58
ل،ب وتا  ،2،لط-يصاجتميعص اسصت العي ب ص -رصالمعيصص العربصي المجتمصعبترو   ل  ونن و .59

ل.1985حس تب كة،ل حسانرم رتح     وووو تر

،لحسلوو هتم،ل صصولماالسصصتعميرموا مبرسيلسصص موالتيمسصص -االسصصتعميرمكظصيورطمعيلمسصص نات وةل ج هوور ل .61
 .6930ب س لحسر ل،ل

ل.0555،لب  ي،لرحتلحس رت،لعة ماليفاماالجتميعيمان  لببرلحستن يلحس    طة  .61
حس رووتلحسجوو   س،ل،لحإل وورنرت ة،لرحتل50،لطعةصص مالصصيفاماالجتمصصيعيان وو ل ا ئ وو ل  ووا  ل .62

ل.0555
 .6933،لحسرا  ،لاح لحس    ،لعراس مالسسيس مالعيم ا تيلببرلحسلاي ل .63
ل.0551،لب  ي،لا حتلحس تب ةلحساطن ة،لالاس مالسةوكس تجللبيلبنسلبيلبب رلحس ا  س ل .64
،م-مفهومصصصسمأسسصصصسماسصصصتخعاميتس-ت ةسصصصلمالم تصصصولم صصصيمالعةصصصو ما يسصصصييس متشوووريلط   ووو  ل .65

ل.6931حس تبس،لحسل هتم،لرحتلحس رتل
،ل تج وة ل صوط  لببورل لأبوالالتيلص  مالسسيسصس معراسص مت ةسةسص اوتاي ل ت  ش ترلرحا يلال .66

،لبنغ  ي،ل نشاتح لج   ةلف ت انس،ل50حسل   لاش  لا ن رل حهسل ن رلبش تلحس غتبووس،لطل
6993. 
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رنرت ة،ل،لحإل ووالتةفزسصصونموالاسصصص ماالجتميعسصص ملةلصصبيرموالمصصراواسن رت وو لببوورلحس   وو ل ن وور ل .67
ل.2002لحسج  ،

،ل تج وووة لغووو  يل-المأسصصصيطمالجزا رسصصص -ا سصصصالموس مالسسيسصصصس  هوووتملبووويلبوووتاسلا اوووتاي ل .68
 .0550حسب ط ت،لب تا ،لرحتلحس تحبس،ل

،لحسج حئوووت،لر ووواحيل51،لطلوريموالصصصيظ مالسسيسصصصس مالمايريصصص الاصصصييونمالعسصصصت ووو  رلباشووو  ت ل .69
 .0550حس طباب  لحسج    ة،ل

م يضصصصراـم صصصيمتصصصصيس مالب صصو ماالجتميعسصصصص موتيفسدوصصصيميمصصصصيد ملعراسصصصصيـم   ووورلن صووب ل .71
 .6991،لحسل هتم،ل ر بوةل هتح لحسشوتق،لوب صو ممسعايسص 

،لرحتلحسهووورى،لبووو يل ن نوووةلميهجسصصص مالعةصصصو ماالجتميعسصصص مان ووو يلحسج  نوووس بنل  ووو ل ووو طن ةل .71
 .0551حسج حئت،ل

،ل ن ونةلبنو لحالج  و  ،لالمجتمعمالعربيمالت عسيـمالراوي موء يقمالمسصتابل  طن ةلبنل    ل .72
 .0555-6999ق نط نة،لج   ةل ن اتي،ل

ل،لحسلووو هتم،ل طب وووةلحسن ووو ،يظصصصرطم صصصيمعةصصص ماالجتمصصصيعمالمعيصصصصر وووناىلببووورلحسن  ووورلحساط ووول ل .73
0550. 

)البيسصص م التيمسصص مالسسيسصصس معراسصص م صصيمعةصص ماالجتمصصيعمالسسيسصصيحس وو رلببوورلحسننوو  لحس  وو   ل .74
 .0550حسج  لحسث نس،لحإل رنرت ة،لرحتلحس  تفةلحسج    ة،لواألوعا (،م

األبعصصيعم التيمسصص مالسسيسصصس معراسصص م صصيمعةصص ماالجتمصصيعمالسسيسصصيحس وو رلببوورلحسننوو  لحس  وو   ل .75
 .0550حإل رنرت ة،لرحتلحس  تفةلحسج    ة،ل،محسج  لحوا المعر س موالميهجس ،م

توجهصصيـموتجصصيررمعيلمسصص م صصيمإعصصعاعم-تربسصص مالموا يصص مالصصصيل   وو بلبوويلبنووسلحس   ووتي ل .76
 .0551،ل نطنةلب  ي،ل ر بةلحسج  لحساحبر،ل-الموا نمالصيلح

،لحسجو  لحوا ،ل1191-1191مصدكراـماللصيدليمبصنمجعسصعممالمصحم سصيطمحسش اسسلبيلجر ور ل .77
 .0556مرحتلحسلصبة،بيكسر،مالجزا ر،م نت ت لببرلحس    لبا

 .6993،لب  ي،لرحتلحس   تم،لسسكولوجس مالتيل  ماالجتميعس ص سحل ن رلبنسلأبالج را ل .78
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،لحسل هتم،لرحتلحسثل فةليظرس مالاسم م يمالفكرمالمعيصرمبسنماليسبس مالم ةاس ص القنصاه ل .79
 .ل6935سنطب بةلاحسنشت،ل

مكييصص مالعراسصصيـمالسصصيبا موكسفسصص متوظسفهصصيم صصيمإعصصعاعمالرسصصي لمالجيمعسصص ،محسطوو هتلأجغوو   ل .81
أ   وو   لفووسل نهج ووةلا لن ووو  لحسبنووبلفووسلحس نووا لحالج   ب وووة،لق وونط نة،ل نشوواتح لج   وووةل

 .0551-0550 ن اتي،ل
الت صوالـماالجتميعسص مواالقتصصيعس موء يروصيمعةصيمالاصس م صيمالمجتمصعمط هتل ن ورلباشونا  ل .81

،لحسج حئووت،ل(معراسصص ممسعايسصص مت ةسةسصص ملعسيصص ممصصنماللصصبيرمالجصصيمعي1119-1111الجزا صصري)
 .0553رحتل تحبط،ل

 .0565،لحسج حئت،ل نشاتح لحسنبت،ل-مايرب ميساس -الاس مالتربوس حسط هتلباغ  ي ل .82
 .6991ل،لحسل هتم،ل تر لحسر  للسننشت،الاس م يمالعمةس مالتربوس ض   ل حهت ل .83
اليظرس مالسسيسصس مالمعيصصرطمعراسص م صيماليمصيد مواليظرسصيـمب ر لف نسلث ب لببرلحسنو فظ ل .84

ل.0551،لحإل رنرت ة،لحسرحتلحسج    ة،لالتيمقعمـملفه موت ةسلمعيل مالسسيس 
،لسبنو ي،ل ترو لرتح و  ل1111-1191ل صيمأصصلماألزمص مالجزا رسص ببرلحسن  ورلحإلبتحه  وس ل .85

ل.0556حسانرملحس تب ة،ل
ب وووتا ،ل ترووو للوالعسمارا سصصص م صصصيمالبةصصصعانمالعربسصصص ،الموا يصصص مببووورلحسوووتن يل ووون  لحسشووو تي،ل .86

ل.0556رتح   لحسانرملحس تب ة،
 .6990رحتلحس رتلحسج   س،ل،لحإل رنرت ة،لعة ماليفاماالجتميعيببرلحس   لحسش خ ل .87
،لحسلو هتم،ل-االقتصصيعموالمجتمصعموالسسيسص -الجزا رسص مال عس ص العول مرؤسص مببرلحس  سسلربنة ل .88

ل.0551رحتلحس جت،ل
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل0551،لحسل هتم،لرحتلحس جت،لالعول مرؤس مسوسسولوجس ببرلحس  سسلربنة ل .89
 .0566،لحسج حئت،لحسرحتلحسانران ة،لمعخلمإليمالت ةسلمالسوسسولوجيببرلحس  سسلربنة ل .91
،لاالجتمصصصيعما لصصصكيلسيـمالتايسصصصيـمالمايربصصصيـميهجسصصص مالب صصص م صصصيمعةصصص مببووورلحسغنوووسلب ووو ت ل .91

 .0551ب تا ،لرحتلحسطن  ة،ل



اء لدى الشباب                                         النظام السياسي اجلزائري ودوره يف تفعيل قيم املواطنة واالنتم ائمة املصادر واملراجع         ق
 

 533 

،لحسج حئوت،لرحتلرننول،لالجزا رمبسنماألزمص ماالقتصصيعس مواألزمص مالسسيسصس ببرلحسل رتلبهنا  ل .92
6998. 

،لحس جنورلحسثو نس،لحسلو هتم،لرحتلعراسيـم يمعة ماليفاماالجتميعصصيببرلحسنط بل ن ورلان  ة ل .93
ل.2000قب  ،ل

 .6991،لحوتري،لرحتلحسشتاق،لالمعخلمإليمالتربس موالتعةس رل لحستشرحيلان   لج ن نس لبب .94
،لب وو ي،لرحتلاحئوو ،لالاسصصياموالتاصصوس ماليفسصصيموالتربصصويببوورل لحسصوو  ريلا وو هتلحسوورتحب ة ل .95

ل.0551
سهيمهيم يمتعزسصزماألمصنمببرل لبيل   رلبيل ن رل  لببوار ل .96 قس مالموا ي ملعلماللبيرموا 

 .0566م،لج   ةلن  بلسن نا لحو ن ة،لب س  نرةلحس تب ةلحس  ار ة،وقي يال
،لرلل،لحسج   ووووةلاأليظمصصصص مالسسيسصصصصس مالمعيصصصصصرطمعراسصصصص ممايريصصصص ببوووورل لن وووويلحسجاجووووا ل .97

ل.6991حس   انة،ل
،لرحتلحس  تفووةلميصصيوجمو صصرقمالب صص ماالجتمصصيعيببوورل لببوورلحسووتن يلا ن وورلبنووسلحسبووراي ل .98

ل.0550لحسج    ة،لحإل رنرت ة،
،لاليظرسصصص م صصصيمعةصصص ماالجتمصصصيعماليظرسصصص مالسوسصصصسولوجس مالمعيصصصصرطببووورل لببووورلحسوووتن ي ل .99

ل،لحإل رنرت ة،لرحتلحس  تفةلحسج    ة،لرايل  ت ووخ.ل50ج  
،لحسج حئوت،لتايسصيـموميصيوجمالب ص م صيمالعةصو مالسسيسصس مواالجتميعسص مببرلحسن صتلجنرسس  .111

 .0550ر احيلحس طباب  لحسج    ة،ل
،لحوتري،ل ؤ  وةلن و رملسنرتح و  لحسج    وة،لماعم م يمالعةو مالسسيسس بط ل ن رل هتم ل .111

0553. 
،ل-قضصيسيماالسصتمرارموالت سسصرم–الصيظ مالسسيسصس مالعربسص محسر يله  لان  و يل  و ر للبن ل .112

 .0553،لسبن ي،ل تر لرتح   لحسانرملحس تب ة،ل51طل
ملصصصصروعمعراسصصصصيـم-يمالبةصصصصعانمالعربسصصصص الموا يصصصص موالعسمارا سصصصص م صصصصبنووووسلان  ووووةلحسروووواحتي ل .113

ل.0556،لب تا ،ل تر لرتح   لحسانرملحس تب ة،ل-العسمارا س م يمالبةعانمالعربس 



اء لدى الشباب                                         النظام السياسي اجلزائري ودوره يف تفعيل قيم املواطنة واالنتم ائمة املصادر واملراجع         ق
 

 535 

،لب وووتا ،لرحتلحسنهضوووةلحس تب وووة،لالمجتمصصصعمال اي صصص مواللخصصصصس بنوووسلببووورلحسوووت حقلجنبوووس ل .114
 لل.6931

حسنهضووةل،لب ووتا ،لرحتلعراسصص م صصيمالمجتمصصعموال اي صص مواللخصصصس بنووسلببوورلحسووت حقلجنبووس ل .115
 .6931حس تب ة،ل

 .6996،لحإل رنرت ة،لرحتلحس  تفةلحسج    ة،ليظرس معة ماالجتميعبنسلببرلحست حقلجنبس ل .116
،لحسلوو هتم،ل ر بووةل-قضصصيسيمالموا يصص مو اصصوقما يسصصين-المجتمصصعمالمصصعييمالعربصصيس نووة للسبنوو .117

 .0551حونجنال صت ة،ل
حإل ورنرت ة،لرحتلحس  تفوةلحسج    وة،ل،لالاس ماألخالقس مبسنمالفةسف موالعةص ف   ملأناتلشورتي ل .118

ل.0550
،لسبنو ي،ل-عراسص مقييويسص ممايريص -السة  مالتيفسدس م يمبةعانمالم ررمالعربصيفراىل وتحبط ل .119

 .0565 تر لرتح   لحسانرملحس تب ة،ل
حس تبوس،لل،لب وتا ،لرحتلحس روتعة ماليفاماالجتمصيعيمعراسصيـميظرسص موت بساسص فؤحرلن رت ل .111

ل.6991
اليظرسص م-الوسس م يماليظ مالسسيسس موالاصييونمالعسصتوريمعراسص ممايريص مفا يلأاصر ق ل .111

ل.0555رحتلحسر  للحسنر ب،لل،حسرا  ل،،لحسل  لحوا -العيم ملةعول 
،لرحتل8،لطأسيلسرمالب  مالعةميم يمالعةو ماالجتميعس موا يسييس فا يلغتح ب ةلا اتاي ل .112

 .0550احئ ،لب  ي،ل
،لحإل وووورنرت ة،لحس ر ووووللحس تبووووسلحسنوووور ب،لواألسصصصصعسولوجسيعةصصصص ماالجتمصصصصيعمقبوووو تيل  وووو  ب   ل .113

6919. 
س رت وووةلفتحنر وووات ل ووويل ووو رسلهاترهووو   تل سووو لهان ووو ،للبوووا ن ت لحسنظت وووةلحسنلر وووةر ووو  ل .114

ل2111،لحالا  بحسج حئت،ل نشاتح ل
أ رمبعضماأليل  مل فلممصيمقبصلمالمعرسص م صيمتيمسص مااليتمصي م رلببرلحس و   لنرت   يل  .115

 .6990ب س لحسر ل،ل،لحسل هتم،للةو ن
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-1699-1691 عصصنمال صصورطم صصيمال صصورطموبصصيل ورطم صصوارممصصعمبومصصعسنمسصصيواـسط وسلحساوواسس ل .116

 .2111 حسهرى،ب يل ن نةلحسج حئت،لرحتل، 1691
 .2116 لحسر ل،لس،لحسل هتم،لب  ص موالووصالعسمارا س مبسنمال اساسط  ةلحبتحه  لاضت ل .117
 .0555حسر ل،ل  وب سحسل هتم،لل،االيتمي  زصتعزس يصص   صالتعةس عورم:تاض  بتحه   ةووووسط   .118
،محإل ورنرت ة،لرحتلحس  تفوةلحسج    وةسصسكولوجسيمالعالقصيـماالجتميعسص ،م  هتل ن ارلب وت ل .119

0551. 
 لرايل  ت خ.،لحإل رنرت ة،لرحتلحس  تفةلحسج    ة،لعة ماجتميعمالاس  ن رلأن رلب ا س ل .121
وا ري   ن كور .121  حسج حئوت،لحس ؤ ك وة ،ومصص ة يتس اّل اصي ي االجتمصيع عةص  مفصيوس  حس ك

 .1991حساطن كة،
،لحسج حئوووت،لحس ؤ  وووةل50،لطلالمصصصؤامرطمالكبصصصرلمأوماجهصصصيضم صصصورط ن ووورلحس تبوووسلحس ب وووتي ل .122

ل.ل6995حسج حئت ةلسنطب بة،ل
،لحسجوو  لحسثوو نس،ل-عراسصص –1119-1191متصصيرس مالجزا صصرمالمعيصصصر ن وورلحس تبووسلحس ب ووتي ل .123

 .6999ر شق،لح ن رلحسر  للحس تل،ل
موصعل عةصي أولسص  مايربص -الجزا صر عةصي المفروضص  األزمص  ان  وة  اسور حس تبوس  ن ور .124

 ل1998.لحو ة، رحت حسج حئت، ،-الو يس  الت رسر  ورط استراتسجس 
أ صصرمبعصصضماأليلصص  مالتربوسصص ملة فصصلممصصيمقبصصلمالمعرسصص م صصيمتيمسصص م ن وورلبوور تلرت  وو ي ل .125

ل.6990،لحسل هتم،لب س لحسر ل،للةو نمااليتمي 
،ل-قصصرا طم صصيمالبسصصين-بسصصينمأولميصصو مبرمععصصوطمإلصصيمال صصزرمرسصصيل ملةسصصال  ن وورلجغ بووة ل .126

 .6999حسج حئت،لرحتلها ة،ل
العةصو مالسسيسصس م صيمإ صيرمالكويسص م ن رل و رلأبوالبو  ارلا ن ورل ن ورلجو لل لب و تم ل .127

 م.0550،لحإل رنرت ة،لحس ر للحسج   سلحسنر ب،لالبلرس 
،لحإل ووورنرت ة،ل نشووو ملمصصصعخلمإلصصصيمالعةصصصو مالسسيسصصصس  ل ن ووورلطووو لبووورايلاس نووو لأ ووو يل ت وووس .128

ل.0556حس   تب،ل
ل.6915،لحإل رنرت ة،لحس ر للحس صتيلحسنر ب،لأصولمعة مالسسيس  ن رلط لبراي ل .129
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قضصصيسيم صصيمالفكصصرمالمعيصصصرمالعولمصص مصصصراعمال ضصصيراـمالعصصوعطمإلصصيم ن وورلب بوورلحسجوو بتي ل .131
احس ر نوة،لب وتا ،ل ترو لرتح و  لحسانورملاألخالقمالتسيمحمالعسمارا س مويظي مالاس مالفةسصف م

 .6991حس تب ة،ل
 ،لحسل هتم،ل ر بةلحونجنالحس صت ة،لرايل  ت خ.المجتمعمبيظرطموظسفس  ن رلب تب ل .131
،لب  ي،ل0،لطميهجس مالب  مالعةميمالاواععموالمرا لموالت بسايـ ن رلبب رح لا اتاي ل .132

 .6999رحتلاحئ لسننشت،ل
 .6999،لحسل هتم،ل ر بةلحس  ا،لعمالسسيسيعة ماالجتمي ن رلف   ل اه   ل .133
،لحإل وورنرت ة،لرحتلحس  تفووةلحسج    ووة،لالمصصعخلمإلصصيمميصصيوجمالب صص ماالجتمصصيعي ن وورلق  وو  ل .134

0558. 
لل تحج وة ل،ليساوالمتسميلس ميظرسص معةص ماالجتمصيعم بسعتهصيموت وروصيم ن ارلبارملا اوتاي  .135

ل.6913،لرايلن شت،ل51 ن ارلب طبلغ ب،لطب ةل
 .ل6993،لحإل رنرت ة،لرحتلحس  تفةلحسج    ة،لأسامعة ماالجتميع ن ارلبارم ل .136
،لحإل ووورنرت ة،ل ر بوووةلال رساصصص مالعمةسصصص م عصصصعاعمالب صصص مالعةمصصصي نوووسل ن ووورل ووو رل  ووو ر ل .137

ل.0550ا طب ةلحإلش   لحس ن ة،ل
،ل ابوتلبنو لحج  و  لحال صو  ،لعراسيـمياعس م يمعةص ماالجتمصيعمرؤسص مياعسص  تحرل ب  س ل .138

 .0551ق نط نة،ل
،لحسلوو هتم،لحس ر بووةلحونجنووال53،لطلاألسصصاماليفسصصس ملةتكيمصصلماالجتمصصيعي صووط  ل ووا ب ل .139

 ،لرايل  ت خ.حس صت ة
،لحسج حئوووت،لحس ؤ  وووةلحساطن وووةلأسصصصامعةصصص مالصصصيفامالصصصصييعيمالتيظسمصصصي صوووط  لبشووواي ل .141

ل،لرايل  ت خ.سنر  ل
لحسلووو هتم،لرحتل،مصصصيعيعةصصص مالصصصيفاماالجت   ووو ل ووو رلببووورل لاببووورلحسنط وووبل ن ووورلان  وووة ل .141

ل.لل2001غت ل،
،لحس جوونرلحوا ،لحسلو هتم،لب صو م يمعة ماليفاماالجتميعيمواللخصس     ل  ورلببورل  ل .142

للل ل. ت خ ايلررحتلغت ل،ل
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 .0551،لب  ي،لرحتلحسشتاق،لالتيل  ماالجتميعس   يلان  لحس  ت ل .143
ا  صصصصي موالاسصصصصياماليفسصصصيموالتربصصصويممصصصصعميمصصصيد ممصصصنمالماصصصصيسسامم لووور لببووورلحسن ووو ظ  .144

ل.0558،لحسج حئت،لر احيلحس طباب  لحسج    ة،ل0،لطواالختبيراـ
 .6936،لب تا ،لحس ؤ  ةلحسج    ةلسنرتح   ،ل50،لطلالواقعس مالسسيسس  نن لقتب ي ل .145
 تج ووة لل، صصيمالعةصصو ما يسصصييس متصصعرسبيـمعمةسصص مالب صص مالعةمصصيميهجسصص م ووات سلأنجووتس ل .146

ل.0551سننشت،للبا  رلصنتحاي،لا اتاي،لحسج حئتلرحتلحسلصبة

 .0553حسج حئت،لرحتلبه  لحسر ي،ل لعراسيـموأب ي م يمالعالمالجزا ري ا  ل   ت  ل .147
،ل اوووتل  ووور  لنووواف بتلعسصصصتورمالجمهورسصصص مالجزا رسصصص مالعسمارا سصصص ماللصصصعبس  اسوووارلر ووورحي ل .148

ل.0553،لرايلبنر،لرحتلبنل س،ل0553
،لرحتلحسنجووو المبي صصص م صصصيمالاصصصييونمالعسصصصتوريموالصصصيظ مالسسيسصصصس ،مالجزا صصصر اسوووارلر ووورحي ل .149

 .0550سنر  ل،ل
رتح و  ل،لفوس لفضو  لرس وا ل صيمتوظسص مالعراسصيـمالسصيبا ماألسامالميجس   نارل   تي ل .151

 .0566،لحسج حئت لر احيلحس طباب  لحسج    ة،ل51،لطلفسلحس نهج ة
،لحإل ورنرت ة،لرحتلحس  تفوةلحسج    وة،لاألسيلسرمالكمس م يمعة ماالجتميعن جسلبرتل بتحه   ل .151

0558. 
،لحسج حئوت،لالتعععس مالسسيسصس ماليظي مالسسيسيمالجزا ريممنماأل يعس مإلين جسلببرلحسنات ل .152

ل.6910  يلل53 نشاتح لج   ةل
مايربيـملةواقعمالجزا ريممنمخصاللمقضصيسيم–الجزا رممي ةايـموء يقن صتلحسر يل   رانس ل .153

ل.0555،لب تا ،لرحتلحسغتللحإل   س،ل-ومفيوس متيرسخس 
،ل50،لطوليي يمالتربس موالسسيس ممتيمسصسرمالفرعم يمالعولمالصعربس مموا ن ص بلنص ت ل .154

 .0550سبووون ي،لرحتلحسطن  ة،ل
،لحسجووو  لحوا ،لجووورم،لرحتلحسشوووتاق،لالصصصعسنموالبيصصصي ماالجتمصصصيعينب ووو ل اف وووقلحس ووو  ساطس ل .155

6936. 
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حسلووو هتم،ل ج ابوووةلحسن ووو لالخعمصصص ماالجتميعسصصص مالمعيصصصصرط،منظ  وووةلأن ووورل ن وووارل وووتن ي ل .156
 .0551حس تب ة،ل

قصصرا طم صصيمتصصيرس م-س موالسسيسصصس مواقصص مبصصنمسوسصص مبصصنمخصصعطماليضصصيلنوواتلحسوور يلنوو تا  ل .157
ل.0566،لحسج حئت،لرحتلحو ة،ل-الجزا رمال عس 

معورماللصصصبيرمالجصصصيمعيم صصصيمالعمصصصلمالت صصصوعيموالملصصصيرك هنووو  لن ووونسل ن ووورلحسن بن وووس ل .158
ل.0559،لب  ي،لرحتل جرالاي،لالسسيسس 

،لبغووورحر،ل تروو لحسرتح وو  لحسراس وووة.لالسسيسصصص مالعيمصص م صصصيمتركسصصياصوو  لحسوو حايلاتاح ل رووس ل .159
ل.0550

ل،لطوتحبنس،لحسج   ووةاليظرسص ماالجتميعسصص مجصصدورويمالتيرسخسص مورواعوصصي و سلاضو تلحسب وو  س ل .161
 .0550حس   انة،ل

 .6913تم،لرحتلحسنهضةلحس تب ة،لول هو،لحس50،لطليم ص مالعصماعم م يمالفةسف ن  لنا رى ل .161
 .6990ل،لووت وووةلغووبوتم،ل ر وول هووو،لحس صسصخصصلماللصيمصصااليتمي موتك  لو وورل  ا ئووو وووبلأ وووا وو  .162
 

 املقاالت املنشورة يف اجملالت العلمية: .2 1
عورمالايضصصصيم صصصيمالمصصصواعمالميلسصصص مواالقتصصصصيعس مالميصصصصو معةسهصصصيم صصصيمبووالحس ووو ل  وووتي لأ .163

 .0553،ل جنةلحالج ه رلحسلض ئس،لحس ررلحستحبة،ل  تسلالعستورمواالجتهيع
ل،14 جنووةلحسب نووب،لحس وووررلل،1001-1691مالتجربصص مال زبسصصص م صصيمالجزا صصصرأن وورل ووا ل   ل .164

2116. 
،ل جنةلج   ةلر شقلسن نوا لاليظي مالسسيسيموجعلس ماللرعس موالملروعس أن رلن صاتي ل .165

ل.2118لر شق،ل،لحس ررلحسث نس،24حالق ص ر ةلاحسل نان ة،لحس جنرل
بريصصصيمجمتصصصعرسبيمماتصصصر ملتيمسصصص مالسصصصةولمالصصصعسمارا يموالتفيعصصصلمم سهووو  لببووورلحسن  ووورلفوووت   .166

حسر  لتحط ووةل-أب و  لحس وؤ  تلحس ن وسلحسث سوبلسل و لأصوا لحس تب وةللاالجتمصيعيملةمعةص مالعربصي،
،لرن ووةلحس تب ووة،لج   ووةلحسرا وو ،لب ووتا ،ل تروو لرتح وو  لحسانوورمل-احس تب ووةلفووسلحسوواطيلحس تبووس

ل.0556حس تب ة،
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عورمكةسيـمالربس م صيمتيمسص مقصس مالموا يص ملصعلمال ةبص مالمعةمصسنمب   ل ن رلأبالنشو   ل .167
،ل ن ونةلحس نوا لحإلن و ن ة،ل جنوةلج   وةلحوقصو ،لحس وررلحوا ،لحس جنورلحستحبوةلبم ي ظيـم زط
ل.2111بشت،لج ن سل

ت صصصوسرمالتربسصصص ملةموا يصصص م صصصيمالعصصصيل مالعربصصصيم صصصيمضصصصو مجووو لل لببووورلحسن  ووورلصوووبتي ل .168
ل.لل0550،ل600ةلحس تب ة،لقطت،لحس ررل،ل جناالتجيويـمالعيلمس 

،لالعولم مال اي س موايعكيسيتهيمعةيماأليسيقمالاسمس م يمالعولمالعربسص ن   لب برتله اي ل .169
حس جنووةلحسج حئت ووةلسنرتح وو  لحس ا وو اساج ة،ل جنووةل رح وو ةل نر ووة،لج   ووةلج جوو ،لحس وورر يل

 .0551حسث نسلاحسث سب،لجاحيل

عةصيمضصو م-جتميعسص مالسصي عطم صيمالمجتمصعمالجزا صريمالمحميسقمالاس ماالن  يل ت روس ل .171
،لجواحيل50،لناس   لج   ةلق س ةلسن نا لحالج   ب وةلاحإلن و ن ة،لبوررل-عراسيـمبسيرمبورعسو

0566. 
،لالاييونم صيمتو سصعمالموا يص مقصرا طم صيمإجصرا اـمالتمسسصزما سجصيبيمعورأبباشوس لحسن يل .171

فوسلحسواطيلحس تبوس،ل وتحر لحس  نروةلحس غتب وة،ل  طاتملأشغ  لنراملحس احطنةلاحسانرملحساطن وةل
 ووو تسلل60-68 ا بوووتلحسرتح ووو  لحسر ووو ات ةلاحس    ووو ةلاحسج   وووةلحس تب وووةلسن نوووا لحس    ووو ة،ل

0559. 
،لرتح ووووو  ل صصصصصيماألعا مالسسيسصصصصيملةبرلمصصصصصينمالتعصصصصععيمالجزا صصصصصريمـقصصصصصرا اتحبووووحلس تا ووووس ل .172

سنبنوووووابلاحال  شووووو تح ل،لحسج حئوووووت،ل ترووووو لحسبصووووو تمل0551،لجا ن وووووةل51ح ووووو تح  ج ة،لحس وووووررل
 احسار   لحس  ن  ة.

،لق وونط نة،ل جنووةلحسب نووبلالملصصيرك مالسسيسصصس مأسصصامالفعصصلمالصصعسمارا يشووت  ةل  شووطس ل .173
ل.0565،ل ب  بتل65حالج   بس،لبررل

لمصصيدامساصصي عمالجزا رسصصونمااليتخيبصصيـمم اي صص ممجتمصصعمأ مط  وواتلفوو تاقلأبووال ووتح لحسوواهل ل .174
،لحسج حئوت،ل ترو لحسبصو تمل0551،لجا ن ةل51ح  تح  ج ة،لحس ررل،لرتح   لأزم ميظي مسسيسي

 .سنبنابلاحال  ش تح لاحسار   لحس  ن  ة
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،ل جنوووةلحسووواحرتملسنرتح ووو  لالمؤسسصصصيـمالسسيسصصصس ملة صصصورطمالجزا رسصصص حسطووو هتلبووويلاوووتبل  ل .175
 .6991،لات بل56حس  ت ا ة،لحس ررل

وأ رويمعةيم رك مالت ولمالعسمارا يما صال يـمالعستورس موالاييويس مببرلحسجن  ل   و ا ل .176
،لرتح وووو  لحسووووراا لحسوووور  لتحطسلفووووسلحسج حئووووت،لحسج حئووووت،لرن ووووةلحسنلوووواقلاحس نووووا ل صصصصيمالجزا صصصصر
 . 2115، ر   بت 11-11ج   ةل ن رلا ضتلب رتم،ل حس     ة،

بعضمالجوايرماليفسس ملصعلماللصبيرمالجصيمعيمالميتمصيم لن  ي ابراى حسرتر ت حس ن   ببر .177
،ل63بووررلل،3،لحس جنووةلحس صووت ةلسنرتح وو  لحسن  وو ة،لحس جنوورل-عراسصص ممايريصص -و سصصرمالميتمصصي

 .6993حسل هتم،لحس ر بةلحونجنال صت ة،ل
،لحس روتلحسبتس و نس،ل جنوةلأخالقسيـمرسيل مالعهصعطمالبرلمييسص موال كص مالرالصعبث  يلباح ري ل .178

،لحسج حئووووت،ل جنووووسلحو ووووة،لأر ووووابتل85حسلضوووو   لاحساثوووو ئقلحسبتس  ن ووووة،لحس ووووررلل  اصصووووةلفووووس
0560. 

بريصصصيمجمتصصصعرسبيمماتصصصر ملتيمسصصص مالسصصصةولمالصصصعسمارا يموالتفيعصصصلمفوووت ل سهووو  لببووورلحسن  ووور ل .179
أب وو  لحس ووؤ  تلحس ن ووسلحسث سووبلسل وو لأصووا لحس تب ووة،لحسر  لتحط ووةللاالجتمصصيعيملةمعةصص مالعربصصي،
بوووس،لرن وووةلحس تب وووة،لج   وووةلحسرا ووو ،ل ترووو لرتح ووو  لحسانووورملحس تب وووة،لاحس تب وووةلفوووسلحسووواطيلحس تل

لل.0556ب تا ،

(لحس روووتل،ل)فوووس الفكصصصرمالبرلمصصصيييمالصصصعوليمالبرلمصصصينمو كصصصرطمالعالقصصصيـمالعيمصصص  جنوووسلحو وووة ل .181
حسبتس  نسل جنةل  اصصوةلفوسلحسلضو   لاحساثو ئقلحسبتس و نس،لحس وررلحسث ثواي،لحسج حئوت،لأر وابتل

ل.0560
،لاتقووووةلب وووو ل لر ووووةلسن ووووا ل-السصصصصميـموالواجبصصصصيـ-الموا يصصصص مالصصصصصيل  ل ن ووووارلأبووووالرب  .181

 .6999حسرتح س لحس تب ةلاحس ج  ةلحس رنسلفسلفن ط ي،لج   ةلحوقص ،ل
ت(،لحس نوووا لأزمصصص مالت صصصولمالصصصعسمارا يم صصصيمالجزا صصصرهنووو  لبب ووور ل .182 ،لفوووس لأن ووورل ن وووس) نتو

حس    وووو ةلاحال وووو تح  ج ة،لحسوووور  لتحطسلفووووسلرا لحس غووووتللحس تبووووس،لحسلوووو هتم،ل تروووو لحسرتح وووو  ل
0551. 
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 حس تب ة برن ة حس تبا ة حس جنة ،لعلمالمعةمسن االيتمي  مفهو  :حسر ي   ر حس   ي هنريلببر .183
 .6990حوا ،ل حسج   ،65حس ررل حساحري، جنال ب اه  ،ل صت،لج   ة

 

 :التشريعات. 3 1
حسج حئوت،لجبهوةلحس نت وتل،ل1191المس يقمالو ييمحسج هات ةلحسج حئت ةلحسر  لتحط ةلحسشو ب ة ل .184

 .6911حساطنس،ل
،لحسج حئووت،لنوو للجبهووةل1111المس صصيقمالصصو ييمحسج هات ووةلحسج حئت ووةلحسر  لتحط ووةلحسشوو ب ة ل .185

ل.6931حس نت تلحساطنس،ل
ل.،لحسج حئت1111سبتمبرمم11عستورمحسج هات ةلحسج حئت ةلحسر  لتحط ةلحسش ب ة ل .186
 .01-08،لحس  ر  يل1111عستورممحسج هات ةلحسج حئت ةلحسر  لتحط ةلحسش ب ة  .187

 
 املذكرات والرسائل اجلامعية .1 1

ن  لشه رملس،لأطتانةل لر ةلا جرا اـمالممهعطملةعمةس مااليتخيبس م يمالجزا رأن رلبن نس ل .188
رر اتحهلراسةلفسلحس نا لحسل نان ة،ل)غ تل نشاتم(،لق  لحسنلواق،لب  نوة،لج   وةلحسنو  لساضوت،ل

ل.0550-0551
م صصصصيمالفتصصصصرطماالقتصصصصصيعياليظصصصصي مالضصصصصرسبيمالجزا صصصصريموت صصصصعسيـما صصصصصال مبا  وووورملن  وووور ل .189
)غ وووتللسن ووو لرتجوووةلرر ووواتحهلراسوووةلفوووسلحس نوووا لحالق صووو ر ة لر وووةل،لأطتانوووةل(1119-9111)

ل.0551-0550ج   ةلحسج حئت،لل،حسج حئت،لرن ةلحس نا لحالق ص ر ةلابنا لحس    ت،ل نشاتم(
 اي س معراس ملبعضمأيمي مالسصةولماالجتمصيعيمال-التيمس موالاس ماالجتميعس ن  رلاتاب ل .191

)غ وتلل،لأطتانوةل لر وةلسن و لشوه رملرر واتحهلراسوة-لعميلممركصرماألسصمعطمالفوسصفيتس مبعييبص 
،لحالاووامل ن وواتيج   ووةلق وونط نة،ل،لفووسلبنوو لحج  وو  لحس ن  ووة،ل  هوورلبنوو لحالج  وو  ،ل نشوواتم(
6991. 
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،لأطتانوةل9111-1119-السصةمس مءلسيـم لماألزم م يمالجزا رمبيألسيلسرف ض لأ و   ل .191
)غ وتل نشواتم(،لق و لحس نوا لل نا لحس     ةلاحس  ق  لحسراس ة لر ةلسن  لشه رملحسرر اتحهلفسلحس
ل.ل0559-0553ج   ةلحسج حئت،لحسج حئت،لحس     ةلاحس  ق  لحس   ة،ل

ةل،لت وو سةل لر وواليظصصي مالسسيسصصيموالت صصوالـماالجتميعسصص م صصيمالرسصص مالجزا صصرير بو  لتحبووح ل .192
سن ووو لشوووه رملرر ووواتحهلحسراسوووةلفوووسلبنووو لحج  ووو  لحس ن  وووة،ل)غ وووتل نشووواتم(،لق ووو لبنووو لحالج  ووو  ،ل

 .0555-6999ق نط نة،لج   ةل ن اتيلق نط نة،ل

،لت ووو سةل(9111-1111األ صصصزارموالتصصصعاولمعةصصصيمالسصصصة  م صصصيمالجزا صصصرم) وووت ارلن ووو ي ل .193
،لفت لحس نظ  ل)غ تل نشاتم(ل ة لر ةلسن  لشه رملحسرر اتحهلفسلحس نا لحس     ةلاحس  ق  لحسراس

حس    ووس،لرن ووةلحس نووا لحس    وو ةلاحإلبوو  ،لق وو لحس نووا لحس    وو ةلاحس  قوو  لحسراس ووة،لحسج حئووت،ل
ل.0560-0566،ل8لج   ةلحسج حئت
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 املواقع اإللكرتونية.3

،لنوراملحق تحبو  لحسبنوبلفوسلاقترارمت ةسصلمالصيظ م صيمعةص مالسسيسص ج بتل   رلبا  ل .219
 ،ل يل اقة ل0559ر   بتلل58لحس نا لحالج   ب ة،

http://bohothe.blogspot.com/2009/12/1992-20.html,28/07/2012, 

08:15H.   

 ،ل يل اقة ليظي مومهي مالبةعس لبواب مالموا نحسج هات ةلحسج حئت ةلحسر  لتحط ةلحسش ب ة ل .211
http://www.elmouwatin.dz ،12/12/2113 ،H 11:58. 

،لسلنوو ملحسنوواحت،لفووسلأضصصوا معةصصيمال صصع نوواحتل ووةلببوورلحسن  وورلحإلبتحه  ووس لفووسلنصووةل .211
  ال  ل  لحسج حئت،ل يل اقةل45حسارتىل

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=GfAbAZO9p

h8&NR=1ل

http://bohothe.blogspot.com/2009/12/1992-20.html,28/07/2012,%2008:15H.%202012
http://bohothe.blogspot.com/2009/12/1992-20.html,28/07/2012,%2008:15H.%202012
http://www.elmouwatin.dz/
http://www.elmouwatin.dz/
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=GfAbAZO9ph8&NR=1
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=GfAbAZO9ph8&NR=1
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،ل6980،لحسنوواحتلحس   ووري،لحس ووررلمفهصصو مالموا يصص م صصيماليظصصي مالصصعسمارا ي  وورحيلس ووب لل .212
 ،ل يل اقة ل86-50-0551

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=98163    ،12/13/2112 ،

18:31H. 

  يل اقة ل،لاليظي مالسسيسيمالجزا ريببرلحست حقل لتي ل .213
http://www.youtube.com/watch?v=SJSCAwGYkI82112-13-12،11:31H. 

،لالمجتمعمالمعييموالت ولمالصعسمارا يم صيمالجزا صرببرلحستن يلبتقاقلاصان  لحس  ري ل .214
سنلووواقلاحس نوووا لحس    ووو ة،لرتح ووو  لحس نوووا لحسووور  لتحطس،لج   وووةل ن ووورلا ضوووت،لرن وووةلح

ل،ل يل اقة ل93-91ص.لل،لص0550ر   بتل
http://www.univ-biskra.dz/fac/droit/index.php?option=com_content&view= 

article&id=58&Itemid=58 
أ صصرمااليفتصصي مال اصصي يمعةصصيممفهصصو مالموا يصص ملصصعلماللصصبيرمبث وو يلبوويلصوو سحلحس وو  ت ل .215

لهوو،6101،لحسنل  لحس نايلحسث سبلبشتلسلو رملحس  و لحس تبواي،لحسب نوةلالسعوعيمعراس ماستكلي س 
  يل اقة ل

http://www.minshawi.com/other/alaamer.htmk,01/02/2013, 09:44H. 

مفهصصو مالموا يصص مومسصصتوسيتهيمومجيالتهصصيموعييصصصرويمم ن وورل  وويلحس  بوور يلببوورلحس  وو ا  .216
 http://www.masress.com/shbabmisr/9511ل،ل ووووووووووووويل اقوووووووووووووة ومكوييتهصصصصصصصصصصصصصي

23/11/2113 ،H 08:11. 

  يل اقة ل،03ل.،ل جنةلشهت ة،لص53حس ن رىلحإل   س ل جنةلحسب  ي،لحس ررل .217
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  اقة ل
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 ،ل يل اقة ل ولممعييمومؤلراـمال ا مالسسيسس اف  لرحار ل .221
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=749756&eid=5608, 

15/02/2013, 12:41H. 

http://www.najialghezi.com/index.php/
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=749756&eid=5608


 

 حقاملال



 جامعة محمد خيضر بسكرة
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية
 شعبة علم االجتماع
 استمارة استبيان

 
 
 
 
 

 أ د. بلقاسم سالطنية إشراف:                           أمساء بن تركي                                   إعداد:
 

 اجلزائمر  دددره يف إطار إعداد دراسة لنيل شهادة الدكتوراه يف علمم اتتاماا اليبيمة عمو عنموانظ النلماا ال ياسمي
، نرتمو ممن -تامعة حمامد ييرمر ب م رةعلى عينة من طلبة دراسة ميدانية -الشبابلدى  داالنتااءيف تفعيل قيم املواطنة 

( يف √باإلتابممة علممى أسممسلة االسممتبيان، بتكد ممد رأ  ممم بالن ممبة ل ممل عبممارة د لمم  بو مم  عالمممة  سمميادت م التعممادن معنمما 
 .اخلانة اليت تعرب عن مدى داقعية كل عبارة من دتهة نلركم

 دحنيط م علاا بأن املعلومات اليت ستدلون هبا تبقى يف كنف ال ر ة دلن ت تغل إالّ ألغراض البكث العلاي.      
 
 
 

 ولكم منا جزيل الشكـر                                                
  

 01امللحق رقم: 

النظام السياسي اجلزائري ودوره يف تفعيل قيم 
 املواطنة واالنتماء لدى الشباب
 -بسكرة–دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة حممد خيضر 



 :شخصيةالالبيانات 
   [   32-32]              [ 32-81]السن: 

 فما فوق  23      
 الجنس:                   أنثى                           ذكر 

 دائرة                  بلدية             أسكن بــــ:               مقر والية       
 أنتمي لحزب سياسي:     نعم                ال

  ال               نعم    المدني:  أنتمي لجمعية من جمعيات المجتمع 

 نعم                الإلى جمعيات المجتمع المدني:    االنتماءأرغب في 
 أ بدا اندرا أ حياان غالبا دامئا العبـــــــــــــــــارات الرمق

      أعتقد أن القرارات اليت  تخذها النلاا ال ياسي هي لصاحل كل أفراد اجملتا .  1
      برئي ها. لالتصالإ ا صادفتين صعوبات على م توى مصاحل البلد ة أسعى   2
       ت ادى مجي  املواطنني أماا الدف  الرر ي.  3
      .يدمة للوطن ؤد  الشباب اخلدمة الوطنية   4
      أعتقد أن الدميقراطية ت ود اجملتا .  5
      .االنتخابيةيف كل املواعيد  باالنتخابأشارك   6
      أتواصل م  ممثلينا على م توى الوال ة يف الربملان.  7
      القوانني ال ار ة أمر داتب. احيااأعتقد أن   8
      محا ة األمالك العامة للددلة كواتب اتتااعي.أساهم يف   9

      أبادر للاشاركة يف النشاطات الترامنية.  11
      .أثناء عقيق مطالبهم م  أفراد اجملتا  باحياا النلاا ال ياسيتتعامل مؤس ات   11
      .أفراد اجملتا على حر ات  النلاا ال ياسيعافظ خمتلف مؤس ات   12

دتود يصوصية يف تعامل مؤس ات النلاا ال ياسي م  خمتلف ال نالحظ   13
 األفراد يف عقيق مطالبهم.

     

       ز د يف معاريف باجلوانب ال ياسية. النلاا ال ياسي تعاملي م  مؤس ات  14
       الوطين  ناي عند  الشعور بالواتب ال ياسي النلاامبؤس ات املت رر  اتصايل  15
      على إدراك حقوقي. النلاا ال ياسي ت اعدين مؤس ات  16
      عادات دتقاليد اجملتا  يف تنفيذها لقراراهتا. النلاا ال ياسي تراعي مؤس ات  17
      تفتح يل مؤس ات النلاا ال ياسي م ارات متعددة للنقد اإلجيايب  18

  



 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارات الرقم

كل أفراد اجملتا  يف حل املش الت النلاا ال ياسي   ت اعد مؤس ات  19
 دالصعوبات اليت تواتههم.

     

      قيم الترامن بني أفراد اجملتا . النلاا ال ياسي تعزز مؤس ات  21
      .النلاا ال ياسيأعتقد أنين مطاسن كوين أنتاي هلذا   21
      .النلاا ال ياسي أشعر بالر ى حول كل ما  قدمه يل  22
      .باالنتااءما  قدمه يل النلاا ال ياسي حيقق يل الشعور   23
      على إشباا كل حاتايت. النلاا ال ياسي عال   24
      ال ياسي. النلااهلذا  النتاائي باالعتزازأشعر   25
       شب  النلاا ال ياسي حاتايت املعنو ة.  26
      .النلاا ال ياسيأتد م انيت االتتااعية بإنتاائي هلذا   27
      .النلاا ال ياسيأعتقد أنين راض عاا تقدمه يل مؤس ات   28
      اليت أنتاي إليها. النلاا ال ياسيأثق مبؤس ات   29
      .النلاا ال ياسي أعتقد أنه بإم اين عقيق طاوحايت دفقا ملا  قدمه يل  31

 مممتا ن كمممل أفمممراد اجملتاممم  ممممن امصمممول علمممى ال ممم ن ممممن طمممر  مؤس مممات   31
 ال ياسي بفرص مت اد ة.النلاا 

     

ين أمت ممممن مممممن امصممممول علمممى كممممل حقمممموقي مممممن مؤس ممممات النلمممماا أعتقمممد أنمممم  32
 ال ياسي.

     

      املعلومات اليت تقدمها مؤس ات النلاا ال ياسي هلا قدر من الصكة.  33
      تتخذ مؤس ات النلاا ال ياسي قرارات جتعلين أفتخر بإنتاائي هلا.  34
      إطارا مرتعيا أساسيا لتش يل ما أعتقد به. النلاا ال ياسي متثل مؤس ات  35
      تقدا مؤس ات النلاا ال ياسي مصلكة اجلااعة على مصامهم اخلاصة.  36
      تتعامل مؤس ات النلاا ال ياسي بالعدل بني خمتلف أفراد اجملتا .  37
      ال ياسي.أعتقد أنين يف مأمن اتتااعي بتواتد  يف ظل هذا النلاا   38
      إنتاائي للنلاا ال ياسي  عطيين داف  للعال البناء.  39

إستخداا اللغة الفرن ية يف يطابات امل ؤدلني  شعرين بعدا إنتاائهم   41
 للاجتا  اجلزائر .

     

      أعتقد أن مؤس ات النلاا ال ياسي قائاة على إنتخابات نز هة.  41
      دميقراطيا.أعتقد أن النلاا ال ياسي نلاما   42
      أحادل أن أكون ملتزما إجتاه امل ؤدلني امل ري ن لشؤدن اجملتا .  43



 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما العبارات الرقم
      أثق بقدرة امل ؤدلني مبؤس ات النلاا ال ياسي.  44
      أعتقد أن مجي  أفراد اجملتا   تقبلون القائاني على ت يري شؤدن اجملتا .  45
      أعتقد أنه  وتد ثقة بني النلاا ال ياسي دأفراد اجملتا .  46

أعتقد أن مؤس ات النلاا ال ياسي قادرة على إستكداث مشار   تناو ة   47
 تد دة.

     

      ت عى مؤس ات النلاا ال ياسي للبكث عن مشار   تناو ة تد دة.  48

49  
قادر ن على إجياد املول  النلاا ال ياسيأعتقد أن امل ؤدلني مبؤس ات 

 .ل ل املشاكل
     

      أعتقد أن الوالء ملؤس ات النلاا ال ياسي أمر  ردر .  51

أعتقممد أننمما ال  تممار امل ممؤدلني يف مؤس ممات النلمماا ال ياسممي لت مميري شممؤدن   51
 جمتاعنا.

     

      .النلاا ال ياسيأعتقد أننا ال نشارك يف إختا  القرارات م  ممثلي مؤس ات   52
      أعتقد أن ممثلي مؤس ات النلاا ال ياسي ال مي نهم األيذ بآرائنا.  53

 مممتم اشمممراك أفمممراد اجملتاممم  ممممن طمممر  مؤس مممات النلممماا ال ياسمممي يف ايتيمممار   54
 املشار   اليت حيتاتها.

     

تعامممل مؤس مممات النلممماا ال ياسمممي علمممى اجيممماد عالقمممات تعمممادن بينهممما دبمممني   55
 املواطنني.

     

يف إجنماز  ال ياسمي النلماامؤس مات  تم اشراك جماوعة من أفراد اجملتام  مم    56
 املشار  .

     

أعتقممممد أن مشمممماركة أصمممممكاب القممممرار يف تنفيمممممذ املشممممار   ليقيمممممة اجملتامممم  أممممممر   57
  ردر .

     

      أمر  ردر . النلاا ال ياسيأعتقد أن اإلهتااا بشؤدن   58
      جتاه النلاا ال ياسي. تقبل أفراد اجملتا  كل اإللتزامات   59
       ؤمن أفراد اجملتا  بالددر الفاعل للنلاا ال ياسي يف كافة جماالت امياة.  61

 



 
 

 االستبيان.استمارة ( يوضح بيانات حساب معامل ثبات 92جدول رقم: )
 

 رقم الفرد س ص س9 ص9 س*ص
5850 6084 5625 78 75 1 

7743 7921 7569 89 87 2 

8096 8464 7744 92 88 3 

6192 5184 7396 72 86 4 

9024 9216 8836 96 94 5 

5698 5476 5929 74 77 6 

8064 9216 7056 96 84 7 

5148 6084 4356 78 66 8 

14732 16129 13456 127 116 9 

6020 4900 7396 70 86 10 

7553 8281 6889 91 83 11 

6552 7056 6084 84 78 12 

6800 6400 7225 80 85 13 

5670 4900 6561 70 81 14 

7743 7921 7569 89 87 15 

5070 4225 6084 65 78 16 

8544 9216 7921 96 89 17 

5041 5041 5041 71 71 18 

8648 8464 8836 92 94 19 

9312 9409 9216 97 96 20 

6545 7225 5929 85 77 21 

4891 5329 4489 73 67 22 

4828 4624 5041 68 71 23 

 المجموع 1916 1933 162248 166765 163764

 

 20امللحق رقم: 



 رتباط "برسون" نجد:إوبالتعويض في قانون معامل 
 

 ( ـ مج س . مج ص)س.صن مج 
    ر=

 [2( ـ ) مجـ ص ( 2ن) مجـ ص] [2( ـ ) مجـ س ( 2ن) مجـ س]   
 

 23 (463361)- (4146( )4133) 
  ر =

 [( 3336171( ـ )466366) 23] [(3634766( ـ ) 162248)23]     
 
 

62111 
                                     

67617  *11476 
 

 
62944 

                                        ر=

33623.13 
  

 

 

 

 0.18= ر                                                               
 



                

 :10 الفرضيةإثبات جدول                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .درجة ممارسة قيمة المواطنة الطلبة نحو اتجاهبحيث: س: 

 .الطلبة نحو دور مؤسسات النظام السياسي في تفعيل قيم المواطنة اتجاهص:        

 "برسون" نجد: ارتباطوبالتعويض في قانون معامل 

  مج س . مج ص - (س.ص)ن مج 

 [2) مجـ ص ( - ( 2ن) مجـ ص] [ 2) مجـ س( - (2ن) مجـ س ]   
222 (3944470) - (6568( )6097) 

     [222( 4635756) - (6568)2[ ]222 (3778545) - (6097)2] 

 

 1.49ر= 

 

 س ص س2 ص2 س*ص
315448 274576 362404 524 602 

338624 350464 327184 592 572 

398736 408321 389376 639 624 

533600 541696 525625 736 725 

382764 446224 328329 668 573 

455820 504100 412164 710 642 

176049 398161 77841 631 279 

470557 249001 889249 499 943 

472352 259081 861184 509 928 

400520 346921 462400 589 680 

3944470 3778545 4635756 6097 6568 

 =ر

 =ر

 03امللحق رقم: 



 

 :20 الفرضيةإثبات جدول      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجة ممارسة قيمة اإلنتماء.  الطلبة نحو اتجاهس: بحيث:        

 .مؤسسات النظام السياسي في تفعيل قيم اإلنتماءإتجاه الطلبة نحو دور ص:               

 وبالتعويض في قانون معامل إرتباط "برسون" نجد:

  مج س . مج ص - (س.ص)ن مج 

 [2) مجـ ص ( - ( 2ن) مجـ ص] [ 2) مجـ س( - (2ن) مجـ س ]   
 

222 (2685032) - (5037( )5310) 

     [222(2558811) - (5037)2[ ]222 (2949210) - (5310)2] 

 

 2.97ر= 

 س ص س0 ص0 س*ص
233100 176400 308025 420 555 

223533 210681 237169 459 487 

343347 335241 351649 579 593 

240120 272484 211600 522 460 

261576 269361 254016 519 504 

178035 184041 172225 429 415 

234588 204304 269361 452 519 

267750 275625 260100 525 510 

273988 327184 229441 572 479 

428995 693889 265225 833 515 

2685032 2949210 2558811 5310 5037 

 =ر

 =ر

 04امللحق رقم: 



 

 :03 الفرضيةإثبات جدول           

 -00-جدول           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 س= درجة ممارسة قيمة المواطنة.بحيث: 

 اإلنتماء(-ص= دور أزمة الشرعية في إعاقة تفعيل قيم)المواطنة       

 وبالتعويض في قانون معامل إرتباط "برسون" نجد:

  مج س . مج ص - (س.ص)ن مج 

 [2) مجـ ص ( - ( 2ن) مجـ ص] [ 2) مجـ س( - (2ن) مجـ س ]   
222 (3893800) - (6568( )5943) 

     [222(4635756) - (6568)2[ ]222 (3604853) - (5943)2] 

 

 0.95 ر=

 س ص س2 ص2 س*ص
303408 254016 362404 504 602 

331188 335241 327184 579 572 

457392 537289 389376 733 624 

366125 255025 525625 505 725 

291084 258064 328329 508 573 

317790 245025 412164 495 642 

189441 461041 77841 679 279 

607292 414736 889249 644 943 

556800 360000 861184 600 928 

473280 484416 462400 696 680 

3893800 3604853 4635756 5943 6568 

 =ر

 =ر

 05امللحق رقم: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنتماءبحيث: ص= درجة ممارسة قيمة 

 (االنتماء-ص= دور أزمة الشرعية في إعاقة تفعيل قيم )المواطنة        

 "برسون" نجد: ارتباطوبالتعويض في قانون معامل 

  مج س . مج ص - (س.ص)ن مج 

 [2) مجـ ص ( - ( 2ن) مجـ ص] [ 2) مجـ س( - (2ن) مجـ س ]   
222 (3016800) - (5037( )5943) 

     [222(2558811) - (5037)2[ ]222 (3604853) - (5943)2] 
 0.99 ر=

 س ص س2 ص2 س*ص
279720 254016 308025 504 555 

281973 335241 237169 579 487 

434669 537289 351649 733 593 

232300 255025 211600 505 460 

256032 258064 254016 508 504 

205425 245025 172225 495 415 

352401 461041 269361 679 519 

328440 414736 260100 644 510 

287400 360000 229441 600 479 

358440 484416 265225 696 515 

3016800 3604853 2558811 5943 5037 

 =ر

 =ر

 05امللحق رقم: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلنتماءس= درجة ممارسة قيمة  بحيث: 

 ع= دور أزمة المشاركة في إعاقة تفعيل قيم المواطنة واإلنتماء            

 وبالتعويض في قانون معامل إرتباط "برسون" نجد:

  مج س . مج ص - (س.ص)ن مج 

 [2) مجـ ص ( - ( 2ن) مجـ ص] [ 2) مجـ س( - (2ن) مجـ س ]   
 

222 (3322290) - (5037( )6533) 

     [222(2558811) - (5037)2[ ]222 (4422583) - (6533)2] 

 0.99 ر=

ص*س  س ص س2 ص2 
380175 469225 308025 685 555 

362328 553536 237169 744 487 

431704 529984 351649 728 593 

219880 228484 211600 478 460 

264096 274576 254016 524 504 

210820 258064 172225 508 415 

441669 724201 269361 851 519 

415650 664225 260100 815 510 

293148 374544 229441 612 479 

302820 345744 265225 588 515 

3322290 4422583 2558811 6533 5037 

 =ر

 =ر

 06امللحق رقم: 



 04 الفرضيةإثبات                 

 (:00جدول )                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجة ممارسة قيمة المواطنةبحيث: س= 

 اإلنتماء(-إعاقة تفعيل قيم)المواطنةأزمة المشاركة في دور ع=        

 وبالتعويض في قانون معامل إرتباط "برسون" نجد:

  مج س . مج ص - (س.ص)ن مج 

 [2) مجـ ص ( - ( 2ن) مجـ ص] [ 2) مجـ س( - (2ن) مجـ س ]   
 

222 (4238898) - (6568( )6533) 

     [222(4635756) - (6568)2[ ]222 (345744) - (6533)2] 

 

 0.93 ر=

 س ص س2 ص2 س*ص
412370 469225 362404 685 602 

425568 553536 327184 744 572 

454272 529984 389376 728 624 

346550 228484 525625 478 725 

300252 274576 328329 524 573 

326136 258064 412164 508 642 

237429 724201 77841 851 279 

768545 664225 889249 815 943 

567936 374544 861184 612 928 

399840 345744 462400 588 680 

4238898 345744 4635756 6533 6568 

 =ر

 =ر

 06امللحق رقم: 



النظام السياسي ودوره يف تفعيل قيم املواطنة واالنتماء لدى الشباب                           ملخص الدراسة
 

 ملخص ادلراسة:

دور أسيياسيي     الجزائري هل للنظام السييساسيي  "انطلقت هذه الدراسةةةن سؤ سةةةااه س  ده  
ولإلج بن على التس اه السطروح وب الستن د على ، "الشباب؟لدى  واالنتماءتفعسل القسم المواطنة 

 طرح ال رضي ت الت لين:نت ئج دراس ت س بقن تم 

الجزائري _ف  أدائه  لوس ئ ه _ دور أسةةة سةةة  ف  ت ميه  يم لساسةةةسةةة ت النس م السةةةي سةةة   √
 .شب بالسواطنن لدى ال

لساسةةةسةةة ت النس م السةةةي سةةة  الجزائري _ف  أدائه  لوس ئ ه _ دور أسةةة سةةة  ف  ت ميه  يم  √
 .الشب بلدى  االنتس ء

 .شب بلدى ال واالنتس ء دور ف  إع  ن ت ميه  يم السواطنن ن الشرعينألزس √

 .شب بلدى ال السواطنن واالنتس ءدور ف  إع  ن ت ميه  يم  السش ركن نألزس √

حيث ك ؤ الهدف سؤ هذه الدراسةن بحث طبيمن الدور الذي يقوم ب  النس م السي س  لت ميه 
  يم السواطنن واالنتس ء لدى الشب ب وذلك سؤ خاله س  يل :

 التمرف على درجن سس رسن  يسن السواطنن بيؤ الشب ب. -
 على درجن سس رسن  يسن االنتس ء بيؤ الشب ب.التمرف  -
 ميه ف  ت-سؤ خاله أدائه  لوس ئ ه -التمرف على دور ساسةس ت النس م السي س   -

  يم السواطنن لدى الشب ب.
ف  -سؤ خاله أدائه  لوس ئ ه -التمرف على دور ساسةةةةةةةسةةةةةةة ت النس م السةةةةةةةي سةةةةةةة    -

 ت ميه  يم االنتس ء لدى الشب ب.
 لشرعين ف  إع  ن ت ميه  يم السواطنن لدى الشب ب. التمرف على دور أزسن ا -
 التمرف على دور أزسن الشرعين ف  إع  ن ت ميه  يم االنتس ء لدى الشب ب.  -
 التمرف على دور أزسن السش ركن ف  إع  ن ت ميه  يم السواطنن لدى الشب ب. -
 التمرف على دور أزسن السش ركن ف  إع  ن ت ميه  يم االنتس ء لدى الشب ب. -
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عب ر  وفق  لسقي س ليكرت،  06اسةتس ر  استبي ؤ سكونن سؤ لتحقيق الهدف سؤ الدراسةن تم إعداد و 
 سؤ %1نسةةةةةةةةةةةةةبن يسثلوؤطلبن الج سمن سؤ   ط لب 832سكونن سؤ عشةةةةةةةةةةةةةوائين وزعت على عينن 

 .بج سمن سحسد خيضر بسكر  عدد طلبن التدرج إجس ل 

هج للدراسةةةن سكنن  سؤ رسةةةم خطوات دراسةةةتةةةةةةةةةةةةةةةةه  نكسكس  تم االسةةةتم نن ب لسنهج الو ةةة   
ؤ سالسيدانين وربطه  ب لج نب النسري؛ للو ةةوه ف  النه ين إلى تحقيق الهدف سؤ هذه الدراسةةن، 

ضةةةةةةةةةةةةةي ت تكوؤ بسث بن إثب ت لل ر  ب سةةةةةةةةةةةةةتنت ج تخاله تحليه وت سةةةةةةةةةةةةةير النت ئج السيدانين للخروج 
 وح.السطروحن وب لت ل  اإلج بن عؤ التس اه الرئيس  السطر 

 وج ءت نت ئج هذه الدراسن كس  يل :

 خ  ئص سجتسع الدراسن: √

 سنن. 83إلى 12* أغلب س ردات الدراسن ينتسوؤ لل ئن المسرين 

 .هم سؤ الذكور %87سؤ عينن الدراسن هم سؤ فئن اإلن ث بينس   57%* 

سنهم يقطنوؤ سقر  %33سؤ س ردات عينةةن الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةن يقطنوؤ سقر الواليةةن، و 87%* 
 سنهم يقطنوؤ سقر البلدين. %30الدائر ، و

 سؤ س ردات عينن الدراسن ال ينتسوؤ لجسمي ت السجتسع السدن . 36%* 

سؤ س ردات عينن الدراسةةةةةةةةةن ال يرغبوؤ ف  االنتس ء لجسمي ت السجتسع السدن ،  06%* 
 ن .فقط سنهم لهم الرغبن ف  االنتس ء لجسمي ت السجتسع السه %30بينس  

 سؤ أفراد عينن الدراسن ال ينتسوؤ ألحزاب سي سين. 23%* 

قيسن السواطنن بيؤ الطلبن عينن ل هذه الدراسةةةةن درجن سس رسةةةةن ستوسةةةةطنأثبتت نت ئج  √
تج ه اال والداه على ؛49.2وهو س  ده علي  الستوسةةةةط الحسةةة ب  السقدر بةةةةةةةةةةةةةةةةة:  ؛الدراسةةةن

  .قيسن بيؤ الطلبنهذه السح يد نحو سس رسن ال
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أؤ درجن سس رسن  يسن االنتس ء ضمي ن لدى الطلبن عينن نت ئج هذه الدراسن  كس  أثبتت √
ذه هالتج ه السةةةةةةلب  الضةةةةةةميف نحو المب رات الدالن على درجن سس رسةةةةةةن الدراسةةةةةةن، وهو س  بين  ا

  .8.87بيؤ الطلبن عينن الدراسن، وهو س  ياكده الستوسط الحس ب  الداه والسقدر بةةةة: القيسن 

-سؤ خاله أدائه  لوس ئ ه –لساسس ت النس م السي س  وسؤ نت ئج الدراسن أيض  أؤ،  √
دور نسةةب  ف  ت ميه  يم السواطنن لدى الشةةب ب، وهو س  ياكده سم سه االرتب ط القوي السحسةةوب 

درجن سس رسةةةةةةةةةن  يسن السواطنن والدرج ت الدالن على  بيؤ الدرج ت الدالن على "اتج ه الطلبن نحو
؛ 49.2"اتج ه الطلبن نحو دور ساسس ت النس م السي س  ف  ت ميه  يم السواطنن"؛ والسقدر بةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والداه على وجود ارتب ط  وي بيؤ الدرجن الستوسةةةةةةةةةطن لقيسن السواطنن بيؤ الطلبن عينن الدراسةةةةةةةةةن 
تشةةةةةة ر وت ميه هذه القيسن بيؤ الطلبن وب لت ل  بيؤ ودور ساسةةةةةةسةةةةةة ت النس م السةةةةةةي سةةةةةة  ف   لن ان

 الشب ب. 

 يم  ساسس ت النس م السي س  ف  ت ميهلالدور الضميف نت ئج هذه الدراسن كس  أثبتت  √
وغي ب دور السبحوثيؤ ليكونوا ع سه دفع لساسةةةسةةة ت النس م السةةةي سةةة  لت ميه ، سؤ جهن االنتس ء

 هذه القيم بيؤ الشب ب.

السواطنن  مالنت ئج أيضةةة  أؤ ألزسن الشةةةرعين دور ستوسةةةط ف  إع  ن ت ميه  يكس  بينت  √
 .8.02واالنتس ء لدى الشب ب؛ بستوسط حس ب  يبيؤ االتج ه السح يد للسبحوثيؤ  در بةةةة: 

وبينت النت ئج أيضةةةةةة  أؤ ألزسن السشةةةةةة ركن دور ستوسةةةةةةط ف  إع  ن ت ميه  يم السواطنن  √
 .8.33: يبيؤ االتج ه السح يد للسبحوثيؤ  در بةةةةحس ب   ؛ بستوسطواالنتس ء لدى الشب ب
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Résumé de l'étude: 

        

Le thème de cette étude est: « le rôle du système politique Algérien 

dans l’évolution des valeurs de citoyenneté et le sentiment d’appartenance 

chez les jeunes» . 

      Pour répondre à cette question et en se basant sur les résultats de 

quelques études précédentes, on a formulé les hypothèses suivantes: 

     -Les institutions du système politique algérien -lors d’exercer leurs rôles- 

fortifient les valeurs nationalistes chez les jeunes. 

     -Les organismes du système politique algérien -lors d’effectuer leurs 

rôles accordés- fortifient le sentiment d’appartenance chez les jeunes.  

     -La crise de légitimité joue un rôle qui perturbe les valeurs de citoyenneté 

et d’appartenance chez les jeunes. 

-La crise de la participation politique joue un rôle qui perturbe les valeurs de 

citoyenneté et d’appartenance chez les jeunes. 

      Nous avons cherché la nature d’influence du système politique algérien 

sur l’activation des valeurs de citoyenneté et d’appartenance chez la jeunesse 

Algérienne à travers une étude sur un échantillon de jeunes étudiants à 

l'université de Biskra 

L'étude s'est basée sur l'analyse de points suivants: 

- le degré pratique de citoyenneté comme valeur chez les jeunes 

étudiants. 

- le degré pratique d'appartenance au milieu des jeunes. 

- Comment les institutions du système politique activent ces valeurs 

lors de l'exercice de leurs rôle ?  

- Comment la crise de la participation politique gène l’activation de la 

citoyenneté chez les jeunes ? 

- Comment ces organismes peuvent consolider le sentiment 

d’appartenance chez les jeunes. 

       Afin d’atteindre le but de cette étude, nous nous sommes basés sur des 

questions qui contiennent 60 expressions. 
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 (Selon l’échelle de mesure de Likert), appliquée sur un échantillon sujet, 

aléatoirement, sélectionné et touchant 238 étudiants représentant (1%) du 

nombre total des étudiants de l’université de Mohamed Kheider. 

  

        Nous avons appliqué la méthode descriptive, afin de dessiner les 

différentes étapes de cette recherche et liant le côté théorique pour en 

atteindre le but prédéfini; et à travers l’analyse et l’explication des résultats 

obtenus . 

 Après l'application du travail théorique et les résultats du travail 

pratique nous sommes arrivés à:   

 

√ Les caractéristiques de la société sur laquelle l’étude a été 

appliquée sont les suivantes: 

- L'âge des étudiants représentant l'échantillon varie en 18 et 23 ans. 

- 75% de l'échantillon est de sexe féminin et 25% de sexe masculin. 

- 25% de l'échantillon réside au centre de la wilaya, 39% réside dans les 

chefs-lieux de daïra et 36% dans les communes. 

- 90% d'échantillon ne n'ont jamais participé dans les activistes de la 

société civile. 

- 64% des l'étudiants refusent de devenir d'être membres d’associations 

civiles. 

- 36% désirent s'affilier aux partis politiques. 

- et 89% de l'échantillon refusent de s'affilier aux partis politiques.  

 

       √ Les résultats de cette étude affirment un degré moyen de citoyenneté 

chez les étudiants de l’échantillon sujet; de la recherche dont le taux est de 

correlation est de 2.94 ce qui révèle le courant neutre dans la pratique de 

cette valeurs chez les étudiants. 

 

    √ En plus, notre étude montre que le degré d’exercer la valeur 

d’appartenance est très faible, chez l’échantillon sujet de la recherche. Ce 

qui a été exprimé nettement, par ses membres, en utilisant, des expressions 

négatives, son taux de correlation calculé est de 2,25. 
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   √ Notre étude affirme que les institutions du système politique –à leurs 

travers missions accordées- jouent un rôle relatif dans l’activation de la 

valeur de citoyenneté chez les jeunes Ce qui a été confirmé par le fort 

coefficient de corrélation calculé entre l’orientation des étudiantes  

pratiquant ant de la citoyenneté  et celle qui représente l’orientation des 

étudient  vers le rôle joué par les institutions du système politique dans 

l’activation de cette valeur estimé de 0.94 qui confirmé la relation entre 

l’exercice moyen de la citoyenneté de l’échantillon et la contribution des 

institutions du système politique dans la baisse de réputation et d’activation 

de cette valeur entre les étudiants et ainsi chez les jeunes. 

 

  √ L’étude a également confirmé que le rôle des institutions du système 

politique est faible dans l’activation des valeurs de la citoyenneté et 

d'appartenance, ainsi l’absence des répondants dans le soutien de cette 

question nationale importante. 

 

   √ Alors que l’étude à révéler que le rôle de la crise de participation est 

moyen à l’égard de chacune des valeurs de la citoyenneté et d'appartenance à 

la jeuneuse universitaire. 

 

     √ Par ailleurs, les résultats affirment que la crise de la légitimité joue un 

rôle moyen dans l’encombrement de l’activation de citoyenneté et 

l’appartenance au sein de la jeunesse, dont la proportion calculée est 2,68. 

 √ Outre que la crise de la participation politique à le même effet sur les 

deux valeurs précédentes avec un taux de correlation calculé est de 2,99. 

 Nous pouvons conclure en final de ce travail que l'échantillon 

représentif des étudiants de l'université Mohamed kheider de biskra a 

clairement exprimé son désaccord à l'adhésion aux partis politique d'un côté 

et d'un autre côte sou rôle négativiste dans l'activité d'instutions sociales et 

son désintéressement total à la vie politique et sociale de la société 

algérienne        


