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 دور التنشئة اإلجتماعٌة
 فً المشاركة السٌاسٌة للشباب

  دراسة مٌدانٌة

 
 الملخص

من المهام األساسية للتنشئةة االتتماييئة تهيةئة ال ئلى يلئء اىاظ ال ائاةل الممل ،ئة منئود  التئ  ى 
،األفكئئال  الك ئئاظات التئئه تتدلئئو لئئاىلا  يلئئء اىمئئة األسئئلا  المتتمئئل  اكتسئئا  ا لاظ  المدت ئئىات 

 ئئيمد  ،التئئاله ت تهئئو نشئئ  المشئئالكة فئئه الشيئئاا االتتماييئئة  السياسئئية التئئه تشئئىى مسئئيلا شياتئئو  ال
  تدين مدالمو  سماتو الشاصية.

يمكن ايت،ال التنشةة يملية  ضل،ا  من ضئل   الئتدلم  التل،يئة االتتماييئة  السياسئية  الة افيئة 
االتتمئايه للمتتمئئل. ان التنشئةة التئئه التئه تدىيهئا األسئئلا  يئىى مئئن المدسسئات التئئه تكئ ن ال،نئئاظ 

يتل اهئئا ال ئئلى ال تت لئئل ينئئى ملشلئئة يمليئئة مدينئئة ،ئئة تسئئتمل ميلئئة فتئئلا شياتئئود إلنئئو ىاةمئئا  ،شاتئئة 
للشص ة يلء المدل مات  الا،لات  التتال  التىيىا الته تنمه شاصئيتو  تم لهئا  تمكنهئا مئن 

 ،ل غ غاياتها ال لي،ة  ال،ديىا.

لمدسسئئئات ت ئئئلف فئئئه ن ئئئ ف افلاىهئئئا  المنتمئئئين اليهئئئا الئئئل   المشئئئ،دة ان االسئئئلا مئئئل هئئئ   ا
،االتتاهات السياسية  ال  ميةد لكه يت اال ا ،األمتاى  التلاث االتتمايه  الة افه ألمتهمد  تتدئة 

 من المشالكة فه األشىاث  الم الل السياسية سمة تتسم ،ها  تالص لها.

فه ملشلة الش،ا  الته تدى ،مةا،ة ملشلة لةيسة  هامئة ان السمات الته تتمي  ،ها افلاى المتتمل 
فه شياتهمد ااصة فيما يتدلق ،تنشةتهم اتتماييا   سياسيا د   لك ،شكم السمات الدامة له   الملشلئةد 

 ا  ت،ىا من ابللها صياغة م الل ال لى السياسية  ليمو االتتمايية انمام سل كو الماتل ة.

نشئئةة االتتماييئئة فئئه المشئئالكة السياسئئية للشئئ،ا   للكشئئل يئئن  يئئيته ال،شئئث الم سئئ م لى ل الت
الى ل ال ي يمكن ان تدىيو المدسسات ال،ني ية فه المتتمل للمشئالكة االتتماييئة السياسئية للشئ،ا . 
تتك ن هئ   الىلاسئة مئن تئان،ينو اال ة نائلي  الةئانه ميئىانه. فالتانئ  النائلي يتضئمنو ال صئة 

ث  هئئه تشىيئئى المصئئملشات  ى افئئل المشئئالكة السياسئئية  مد لئئات األ ة المتكئئ ن مئئن ةبلةئئة م،اشئئ
المشالكة السياسية. اما التان  الميىانه فيتضئمنو تشىيئى الدينئة  تمئل ال،يانئات  تصئني ها  تشليلهئا 

  استابلص النتاةج الدامة.

 

 د. آسؤ إبراهٌم عبدهللا                                   د. أنور محمد فرج
 مدرس                                  مدرس

 كلٌة الدراسات االنسانٌة –جامعة السلٌمانٌة 
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 الفصل األول

 اإلطار النظري للدراسة

ساسية فه يلم اإلتتمئا  السياسئهد ،ايت،ئال تدى التنشةة االتتمايية السياسية من الم ض يات األ
ان المتتمدات اإلنسانية الماتل ة تدتمى فه  شىتها المشلية  تم لها يلء ما تستش   يليئو مئن فهئم 
مشتلك  يام لتلك ال يم  الداىات  الت اليى الته تس ى المتتملد  الته تم،ئل سئل ك ايضئاظ المتمتئل 

 فئه ال لئت ن سئو يئلت،م م ضئ   التنشئةة   1لائل .،ما،ل ممي  ين سل ك ايضئاظ المتتمدئات األ
االتتمايية السياسية ،م ض   المشئالكة السياسئيةد ألن التنشئةة السياسئية هئه يمليئة تهيةئة  ايئىاى 

 الم امن ليشالك فه الشياا السياسية فه المتتمل.

التئه تنهئة منهئا يليو فإن م،يدة التنشةة السياسية الته يتل اها المئ امن  م،يدئة الة افئة السياسئية 
ه   التنشةة يلد،ان ى لا  ك،يلا  فه فهم الم امن لش  لو السياسية  يلء لاسها ش و فه المشالكة فئه 

فالتنشةة السياسية تالق الم امن السياسه ناليئا   المشئالكة  –سل،ا   ايتا،ا  –اتاا  ال لال السياسه 
،ئين ال ئلى كدضئ  فئه تمايئة  ال ئلى  تدكى  تئ ى  يمليئا . فالمشئالكة السياسئية هئه التسئل الئلا،م

  2لكم امن سياسه.

 تىاة ىلاسة م ض يات التنشةة السياسية  المشالكة السياسئية فئه المتتمدئات  الئى ة الناميئة 
فئئه امئئال الىلاسئئات  األ،شئئاث التئئه تهئئتم ،التنميئئة  التشئئىيث السياسئئيين   لئئك ألهميئئة  ى ل هئئ   

 تلك المتتمدات. الم ض يات فه يمليات التش ة السياسه فه 

"  هئئ  مئئن الم كئئلين الئئ ين اهتمئئ ا ،ىلاسئئة S. Hingnitonفمئئةبل  ينائئل "صئئم ةية هنتنتتئئ ن 
التنميئئة السياسئئئية فئئئه المتتمدئئئات الناميئئةد الئئئء التنميئئئة السياسئئئية ، صئئ ها يمليئئئة نمئئئ  فئئئه ك اةئئئة 
كة المدسسئئئاتد ،شيئئئث تكئئئ ن لئئئاىلا يلئئئء التدامئئئة مئئئل م تضئئئيات التد،ةئئئة اإلتتماييئئئة  المشئئئال

 و  4ل يل  ،ينو هناك ةبلث م ىمات للشىاةة السياسيةد هه  3لالسياسية.

 .Rationalization of Authorityا. تلشيى السلمة  
 . Differentiation . التماي  _،ين السلمات_ 

 . Political Participationج. المشالكة السياسية 
 

 المبحث األول
 تحدٌد مصطلحات الدراسة

 

 التنشئة اإلجتماعٌة السٌاسٌة:أوالً: مفهوم 

يشتئئاج كئئة متتمئئل مهمئئا ااتل ئئت م،يدتئئو السياسئئية الئئء اىمئئاج المئئ امنين فئئه الشيئئاا االتتماييئئة 
 السياسية الااصة ،ه ا المتتمل   لك ضمانا  لش ا كيانو الدامد  يملية اإلىمئاج هئ   هئه مئا يملئق 

يمكن تدليل التنشةة تدلي ا   اسدا  يلء  السياسه. من هنا-يليها اصمبل  التنشةة ،ش يها اإلتتمايه
ايت،ال انها يملية يكتس  ،هئا ال ئلى االتتاهئات  المدت ئىات  ال ئيم التئه تتدلئق ،ئو كدضئ   فئه نائام 
سياسه  اتتمايه مديند  تتدلق ،و كم امن ىااة ه ا الناامد  يتضمن ه ا التدليل ال اسل يملية 

للنائئئامد  كإشئئئى  يناصئئئل الت ييئئئل ايضئئئا  فئئئه  التنشئئئةة كإشئئئى  يناصئئئل االسئئئت لال  االسئئئتملال
  5لالمتتمل.
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 أ. التنشئة اإلجتماعٌة:

" التنشئةة اإلتتماييئة ،ينهئا تدلائم ال ئلى لمدئاييل اتتماييئةد H. Hymanيدلل "هل،لت هايمئان 
من   6ل ين مليق ماتلل مدسسات المتتملد ،شيث تسايى  ه   المداييل يلء التدايش سل كيا  مدو.

ال  ة ،ين يملية التنشةة اإلتتمايية تهىل الء تشكية شاصية ال ئلى  اكسئا،و الاصئاةص هنا يمكن 
اإلتتمايية الممي ا لو كدض   فه متتمدو.
   7ل

" الئء  سئيلتين مهمتئين مئن  سئاةة الضئ،م اإلتتمئايهد K. Manhaim يشئيل "كئالة مانهئايم 
داىات تاهل ،ملي ة تل اةية فإنها  .  يضيل ،ينو مالما ان الLaw ال ان ن  Custom هماو لالداىا 

تدى من ال   الل ا،م ل،ناظ الناام اإلتتمايهد  هنا يمكن ايت،ئال الدئاىات مسئا ية للنائام األابللئه 
اي ان يملية ن ة الداىات اإلتتمايية من تية الء تية ت ئل يلئء   8لال ي ي ل  المتتمل  يتمسك ،و.

 ياتق التنشةة اإلتتمايية  مدسساتها.

م الساةى للتنشةة اإلتتمايية يندكف ،ملي ئة ا  ،ئيال  يلئء شاصئية ال ئلى  يمليئة ن ئة ان النم
التلاث اإلتتمايه من تية الء تية فه المتتملد فهه غال،ا  ما تك ن اال ة للشاصية الىيم لاميةد 

   9ل هه ن سها لى تالق شاصية تسلمية التدمن ،الىيم لامية.

 ب. التنشئة السٌاسٌة:

اسية هه تلك الدملية التئه يكتسئ  ال ئلى مئن ابللهئا مدل ماتئو  ش اة ئو  ليمئو  مةلئو التنشةة السي
ن ، اسمتها م ال و  اتتاهاتو ال كلية  ا يىي ل تية الته تدةل فه سل كو  ممالساتو  السياسية  يك ا

سئية  يمكئن ال ئ ة ،ئين التنشئةة السيا  11لالي مية  تشىى ىلتة نضتو  فايليتو السياسية فه المتتمل.
و لكيل تتشكة الة افة السياسية للمتتمل ؟  كيل تت،ل ل  11لهه شصيلة اإلتا،ة ين التسادالت التالية

ة افة سياسية متمي ا لكة متتمئل ؟  كيئل يتكئ ن اإلنسئان السياسئه ا  يت،لئ ل سئل ك سياسئه مدئين 
 لل لى ىااة المتتمل ؟

 يه السياسئه  الة افئة السياسئية لل ئلىد ان التنشةة السياسية تلت،م ،  ا ،دملية تك ين  تيسيف ال
 فئئه المتتمدئئات المسئئت لا سياسئئيا  ت ئئ م التنشئئةة السياسئئية ،تئئ فيل الشليئئة لتكئئ ين الئئ يه السياسئئه 
ئئ  يلئئء ش  لئئود  تهئئتم ،شئئكة ائئاص ،تئئ فيل ال ئئلص للمئئ امن لممالسئئة ال داليئئات  للمئئ امن  تلك 

اسية ه   ضل الم امن فه شالة يستميل فيها اإلتتمايية  السياسيةد  من هنا فإن هىل التنشةة السي
  12لايماظ ت ييم  الده  ي بلنه لل الل السياسه.

ينال اليهئا كدمليئة يئتم  األول من الضل لي التميي  ،ين اتتاهين لةيسين ،صىى م ه م التنشةةد 
تملال . ،م تضاها تل ين ال لى ،متم ية من ال يم  المداييل السياسية الته تضئمن ، ئاظ المتتمئل  اسئ

فينال الء التنشةة يلء انها يملية يكتس  الملظ من ابللها ه يتئو الشاصئية التئه تسئم   الثانًاما 
  13للو ،التد،يل ين  اتو  التلكي  هنا ينص  يلء الت ييل.

  14ل فه ض ظ تلك االشالات يمكن ال  ةو

 .التنشةة السياسية هه ،مةا،ة تدلم  اكتسا  مدالل  ليم  اتتاهات سياسية .1

 التنشةة السياسية يملية مستملا ،مدنء ان االنسان يتدلض لها ي،ل ملاشة شياتو. .2

التنشةة السياسية لئى تكئ ن متئلى يمليئة ن ئة الة افئة السياسئية مئن تيئة الئء تيئة  لئى تسئتهىل  .3
 اشىاث ت ييل ت ةه ا  شامة.

؟ لمتل ئه اللسئالة   تةيل ىلاسة التنشةة التسادالت التاليةو من يدلم؟ لمصئىل اللسئالة  مئن يئتدلم
 ما ا يتدلم؟ لمضم ن اللسالة  كيل يتدلم؟ للناا ن ة اللسالة .

 ثانٌاً: مفهوم المشاركة السٌاسٌة:
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تنال ال لس ة الىيم لامية ،شكة يام الء المشالكة من تان  ال لى فه النشام السياسه ،ايت،الها 
لي ة مةلء للمشافاة يلء الصال  الدامد ليمة فضلء فه شى  اتهاد ا  تدت،ل المشالكة  ات،اَ مىنياَ  م

  15لانها ،إيتا  شلم ال م لتش ق الىيم لامية.

هئ  اي يمئة تمئ يه مئن تانئ  المئ امند ،هئىل  -،ص ة يامة- الم ص ى ،مصمل  المشالكة 
التئئيةيل يلئئء ااتيئئال السياسئئات الدامئئة  اىالا الشئئة ن الدامئئة ا  ااتيئئال ال ئئاىا السياسئئيين يلئئء اي 

ا   منه.  من ه ا المدنء ال اسل يمكن ت سيم المشالكة التماهيلية الء ةبلةة انئ ا   مست   مشله
لةيسيةو المشالكة االتتمايية  المشالكة االلتصاىية  المشالكة السياسية. مئل اإللئلال ،الصئد ،ات 
ا الته ت اتو اي مشا لة لل صة ،ين ه   األن ا  فه ال الئل الدملئه اللت،ئام هئ   األنئ ا  مئل ،دضئه

  16لالت،اما  ل يا .

" ،ينها "كة يمئة الاىي نئات  Myron Weinerاما المشالكة السياسية فيدلفها "مايل ن  ينل 
ا  فاشئئةد مئئنام ا  غيئئل مئئنامد ملشلئئه ا  مسئئتمل ي تئئلض اللتئئ ظ الئئء  سئئاةة شئئليية ا  غيئئل 

الشكام  يلء كة  شلييةد ،هىل التيةيل يلء ااتيالات سياسية ا  اىالا الشد ن الدامة ا  ااتيالات
   17لالمست يات.

 International Encyclopedia of the تدلفها"الم سئئ ية الى ليئئة للدلئئ م االتتماييئئة 

Social Sciences ينها تت،ل ل فه "تلك األنشمة اإللاىيئة التئه ي ا لهئا ايضئاظ المتتمئل ،هئىل، "
  18ل،شكة م،اشل ا  غيل م،اشل"ااتيال شكامهم  ممةليهم  المساهمة فه صياغة السياسة  ال لالات 

 اي تدنه اشتلاك ال لى فه كافة مست يات الناام السياسه.

انمبللا  من  لك فإن المشالكة السياسية ك يمة يليا للشياا الىيم لامية فه اي متتملد من تان د 
 كتتسيى يمله للم امنة من تان  آالد انما تت لل الئء شئى ك،يئل يلئء ائل ل ال الئل المتتمدئه 

االلتصئئاىيد فكلمئئا كئئان ال،نئئاظ -يلئئء مئئى  لئئىلا ال،نئئاظ السياسئئه يلئئء االسئئتتا،ة لل،نئئاظ االتتمئئايه 
السياسئئه متسئئ ا  مئئل ال،نئئاظ االتتمئئايه  االلتصئئاىي كلمئئا التئئ،م  لئئك ،ىلتئئة اك،ئئل مئئن االسئئت لال 

  19لالسياسه المش   يلء المشالكة.

المشئالكة سئل ك مئتدلمد اي هئه سئل ك من ناشية اال  ا ا لتدنا الء اى،يات المشالكة نتى ان 
يتدلمو ال لى  يكتس،و ابلة يمليته التنشةة االتتمايية  السياسئية.  مئن ةئم فئإن هنئاك يبللئة  ةي ئة 
،ين اتاشئة ال لصئة لل ئلى ليلدئ  ى لا  فدئاال  ىاائة مدسسئات التنشئةة الم،كئلاد كاألسئلا  المىلسئةد 

اا السياسية فيما،دئى.  تدكئى ىلاسئة ميىانيئة اتليئت  ،ين لىلا ال لى يلء ان يشالك ، ايلية فه الشي
فه المتتمل المصلي ان "الم،يدة السلم ية للة افة المصئلية مسئة لة الئء شئى مئا يئن يئىم تصئ ل 
الشا  لن سو كم امن مشالك لاىل ان يلد  ى لا  فداال  فه ت تيئو ىفئة األمئ ل فئه ى لتئود ا  تلكئ  

لمايئة  الاضئ   اكةئل مئن تلكي هئا يلئء م،ئاىر المشئالكة اته ا النتشةة االتتمايية يلء افكال ا
  21ل الم،اىلا".

من هنا تدت،ل المشالكة السياسية شئكبل  مئن اشئكاة التدلئيم  التنشئةةد شيئث يئتدلم الم امنئ ن مئن 
ابللها ش  لهم   ات،اتهمد  ه ا يدىي الء مدلفة  اىلاك ه   الش ئ ق  ال ات،ئاتد  الئء م يئى مئن 

هدالظ الم امنين. فالمشالكة السياسية تئلت،م ،المسئة لية االتتماييئة التئه ت ئ م  ال الدية فه ممال 
يلء اسئاف الم ا نئة ،ئين الش ئ ق  ال ات،ئات لئ لك فهئه سئمة مئن سئمات الئنام الىيم لاميئة شيئث 
يت لل نم   تم ل الىيم لامية يلء مى  اتسا  نماق المشالكة  تدلها ش  لا  يتمتل ،ها كة انسان 

  21ل.فه المتتمل

 

 ثالثاً: سمات مرحلة الشباب:
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 االنساند يديشها  اتتمايه  ن سه ،ي ل ته ت يل ملشلة الش،ا  يدت،ل وللت ييل االستدىاى. ا
 ،ها تدنه الته الت يلات تلك.  المدن ية الماىية الة افة فه م ا،لة ت ييلات مل تتسق ان يمكن فإنها

 ،يةة  سم فه للنتا   اةلاها ال لص ااص  تتى يلكت ي التنمية فإن  ،التاله التنمية  تستهىفها
 .،م،يدتها المت يلا الش،ا 
 له   الدامة السمات ،شكم السياسيةد اإليىي ل تية التنشةة ملاشة اهم من الش،ا  ملشلة تدى
 سل كو  انمام االتتماييةد ليمو   السياسيةد ال لى م الل ،التك ن ابللها ت،ىا ا  الملشلةد
  22ل.سياسهال – االتتمايه
 ،مم شات المست ،ة الء التملل ملشلة ،ينها الش،ا  ملشلة تتمي  وللمست ،ة  التملل المم  .  
 ،مداناتها الشياا ابلة لتصىمو التالية الدمل ملاشة تيته ان ل،ة المةالياتد من امال فه يليضة
 ياشها الته اتو مةالي مم شاتو من كةيل ين ،التنا ة التكيل يليو  ت لض ،صلاياتها  تمشنو
 .الش،ا  ملشلة ابلة
 اللشىد ملشلة الء االنت اة يشا ل ن  هم الش،ا د فين الشياا ى لا من الملشلة ه   ف ه
 الته الم الل  هه األساسية  السياسية االتتمايية م ال هم  يك ن ن للسياسة اىلاكا   اكةل يص،ش ن

 شى الء تدتمى الش،ا  يك نها الته  السياسية االتتمايية الم الل  ن  . الدمل م اة ،دضها يمتى لى
  23ل.اللشى سن ،ل غهم ينى المتتمل  ال ل االتتمايية تتال،هم يلء ك،يل
 ه   ابلة فإنو الشي يةد المالة ن،ل كان ا  ان متتمل كة فه  الش،ا  و التلىى الت ،  . ج

  امكانات البلنهاةه مم شو ن،ي شاةل فه  الت ل د شىيىا  اشاسيف مشايل تتنا ،و الدملية الملشلة
 .المم   ه ا من تشى

 من يتدة ال ي األمل  االست لالد الت ا ن الء االفت ال الملشلة ه   فه ال،ال ا السمات من
 ين ال،شث هه األال د ال،ال ا  السمة  اإلش،اماتد للصلايات يلضة األكةل ال ةة الش،ا 
 الشد ل  ىيم االست بلة فه  اللغ،ة ال اتد  تيكيى  االنتماظد اله ية  تشىيى الن سيةد الممينينة
 فه  االنالام المبلةميند  الى ل الم لل ين لل،شث الش،ا  يىفل ال ي األمل  األهميةد ،ال ايلية
  24ل.الشاتات ه   لتش يق متن ية مشاليل

 

 

 المبحث الثانً
 قنوات التنشئة االجتماعٌة السٌاسٌة

تش يئق اهئىافها ،إنشئاظ المدسسئات اإلتتماييئة الماتل ئة لتل،يئة  ت  م المتتمدات اإلنسانية من اتة
اشتياتاتهئئئا األساسئئئية المتصئئئلة ،إيئئئىاى ال ئئئلى لمتمل،ئئئات الم امنئئئة الصئئئالشةد  تتكئئئ ن المدسسئئئات 
اإلتتماييئئة مئئن كئئة التنايمئئات اإلتتماييئئة الماتل ئئة التئئه ي يمهئئا المتتمئئل لتنائئيم يبللئئات األفئئلاى 

 هئئ   المدسسئئات تشئئالك فئئه يمليئئة التنشئئةة السياسئئيةد  مئئن اهمهئئاو   25للتش يئئق شيئئاا افضئئة لهئئم.
لاألسئئلاد المدسسئئات التدليميئئةد مدسسئئات المتتمئئل المئئىنهد  سئئاةة اإليئئبلمد األشئئ ا  السياسئئية 

  المدسسات الشك مية .

تت،ئئاين تئئيةيلات هئئ   المدسسئئئات يلئئء الئئ يه السياسئئئه الئئ ي يك نئئو ال ئئئلى مئئن ائئبلة شياتئئئو 
الئئة ا ا كانئئت تميئئل هئئ   اإلتتماييئئة  الس ياسئئيةد فمئئن الممكئئن ان تكئئ ن هئئ   التئئيةيلات ل يئئة  فدا

المدسسئئات تئئلىى ن ئئف األفكئئال  المدل مئئات السياسئئية  تدتمئئى اسئئالي  مشئئا،هة فئئه  ل  تلئئك ال ئئيم 
السياسئئئية ينئئئى األفئئئلاىد  مئئئن الممكئئئن ان تكئئئ ن التئئئيةيلات ضئئئدي ة  هامشئئئية ا ا كانئئئت تداليمهئئئا 

  26لها التة ي ية  التل، ية ماتل ة  متنالضة. ت تيهاتها  اسالي،

تن سم يملية التنشةة السياسية الته ت  م ،ها ه   المدسسات الء ن يين من التنشةةو األ لء لتنشةة 
   هه ال تتدلئق ،المسئاةة السياسئية ،صئ لا م،اشئلا  ت ئ م ،هئا Potential Socializationكامنة 
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دليميئة ا  غيلهئا مئن المدسسئات غيئل السياسئية.  الةانيئة مدسسات من ل،ية األسلا  المدسسئات الت
   هه تتدلق ،تك ين الم الل  اإلتتاهات السياسية Intentional Socializationلتنشةة غلضية 

ينئئى األفئئلاى  التمايئئاتد  ت ئئ م ،هئئا مدسسئئات مئئن ل،يئئة الى لئئة  األشئئ ا  السياسئئية  التمايئئات 
  27لالضاغمة  غيلها من المدسسات السياسية.

 لل ل ل يلء تيةيلات تلك المدسسات يلء ال لى  مى  مشالكتو السياسيةد نتملق الء اهمهاو

 أوالً: األسرة:

تدت،ل األسلا المدسسة اإلتتمايية األ لء المسد لة ين التنشةة اإلتتمايية  الضئ،م اإلتتمئايه 
. ا  تتمش ل ش لها شياا األفئلاى  ن ة ال يم  السل كيات  الداىات  الت اليى المت الةة الء ا،ناةها التىى

،صلل النال ين النمم المديشهد  ال ضئل الم، ئهد  االنتمئاظات الماة يئة  اإلةنيئة  ال ،ليئةد فهئه 
ال سيم ،ين ال ئلى  المتتمئل.  فئه السئن ات األ لئء مئن شيئاا ال ئلى تلدئ  األسئلا ى لا  اساسئيا  فئه 

نهئا المنامئة التئه يشتئك ،هئا ال ئلى اكةئل مئن ايئة يملية التنشةة اإلتتماييئة  األابلليئة  السياسئية أل
منامة اال .  هناك من ي ه  اكةل من  لك ،ال  ةو لان نتيتة التنشةة السياسية فئه آائل الممئال 
تدتمئئى يلئئء مئئى  الت افئئق ،ئئين مئئا يتل ئئا  الم ئئة فئئه المنئئ ة  ،ئئين مئئا يتل ئئا  ، اسئئمة  سئئاةة التنشئئةة 

  28لاألال  .

تتل،ئة السئلمة فئه األسئلا هئه التتل،ئة األغنئء  األيمئق تئيةيلا  ،ئين   من الناشية السياسية فإن
تتئئال  السئئلمة التئئه يديشئئها اإلنسئئان اإلتتمئئايهد ف يهئئا تتتلئئء الم،يدئئة مصئئىلا  للسئئلمة ،صئئ لا 
لامدةد  فيها تاهل غاةية السلمة  شى ىها  تش يهاتها ،ص لا  اضشةد  منها يستمى الم ة الئنمم 

  29لشىا .ال ي يمالف ،ة السلمة لا

يليو فان تئاةيل التنشئةة االتتماييئة السياسئية التئه ت ئ م ،هئا الداةلئة تتضئمن الئتمدن فئه يبللئات 
 و 31لالم ة ، الىيو فه األ،داى التالية

 ت  يل السلمة فه الداةلةو هة هه م  ية ،ين افلاى الداةلة ام ملك ا فه شاص  اشى؟ -أ

 مة فه الداةلة؟ ةالة الدبللات  شلالتها ،ين الم ة    ي السل -ب

انمام االنض،ام فه الداةلةو هة هه شىيىا  مصش ،ة ،د  ،ات ماىية ام هه اكةئل تسئاهبل   لاةمئة  -ج
 يلء اساف المكافات؟

هك ا  من ابلة التنشةة اإلتتمايية السياسية الته ت  م ،ها األسلا يتم ن ة ال يم ال منية  ال كلية 
تيكئى مئن صئشة هئ   الناليئة ، شئص السئل ك االنتائا،ه اله يدمن ،ها ا ،ئاظ الئء األ،نئاظد  يمكئن ال

  31للآل،اظ  األ،ناظ.

تشئئيل ال،شئئ ث الشىيةئئة الئئء ،دئئض التدئئىية فئئه الناليئئة المت ئئق يليهئئا مئئن  مئئن م يئئة  هئئه ان 
األسلا هه الدنصل األ ة فه يملية التنشةة  ان ال يم السياسية األساسئية لل ئلى تنت ئة مئن تيئة الئء 

 التدىية فه النالية يشئيل الئء األهميئة النسئ،ية للد امئة األائل  التئه لئى  تية ين مليق األسلاد
.  لكن هناك اتتا  آال يصل يلء ان األسئلا كانئت  ال الئت الئ   مدسسئة  32لت  ق األسلا اشيانا  

اتتمايية تدةل فه كة مكتس،ات اإلنسان الماىية  المدن يةد فهه المدسسة األ لئء فئه شيئاا اإلنسئان 
ة المستملا مدو استملال شياتود ،ملي ة م،اشلا ا  غيل م،اشئلاد الئء ان يشئكة اسئلا  هه المدسس

  33لتىيىا ااصة ،و.

 

 ثانٌاً: المؤسسات التربوٌة والتعلٌمٌة:
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،دئئى نمئئ  ال ئئلى  ال تئئو مئئن النمئئاق المشئئى ى لؤلسئئلاد يلتشئئق ،مدسسئئات اائئل  تئئدمن تش يئئق 
سسات التلفيهيئة  الة افيئة  المداهئى  التامدئات مم شاتو  اش،ا  شاتاتو األساسية كالمىالف  المد

 المكت،ات  ملاك  ال،شث الدلمه  غيلها.  لى  التشالئو ،هئ   المدسسئات يتئيةل ،تداليمهئا  ة افاتهئا 
 ،لامتهئئا االتتماييئئة  االلتصئئاىية  السياسئئية  التل، يئئةد  مئئن ابللهئئا تتكامئئة شاصئئيتو  تت،لئئ ل 

  34لاا  األشكام ال يمية ا اظ األم ل  ال ضايا الته يشهىها.افكال   م ال و  يص،  مستدىا  يلء ات

 أ. المدرس والجامعات الرسمٌة:

تدةل المىلسة فه يملية التنشةة االتتمايية السياسية ،ملي تينو لسمه  غيئل لسئمهد فئالمليق 
اللسمه يتدلق ،ال،لامج  المنئاهج  الت تهئات الصئاىلا يئن المىلسئيند امئا غيئل اللسئمه فهئ  كئة 

شام مىلسه االج امال الم للات  الكت  اللسمية كالنى ات  الشل ات الىلاسية  الت،ئاىة الة ئافه ن
  35لالمىلسه  اللشبلت.

امئئا التامدئئات فهئئه تدمئئةد فئئه الشالئئة المةاليئئةد كهيةئئات ايت،اليئئةد ال تدلئئن م ال هئئا  ت صئئياتها 
 لكن  فه ال الل تشئا ة الئنام   36ل،اص ص األيماة الته ت  م ،ها الشك ماتد ا  الته ست  م ،ها.

السياسية الماتل ة ين مليق ال ساةة اللسمية ان تستاىم التامدات كيى ات إلض اظ الشئليية يلئء 
 سياساتها  ،لامتها من ابلة استاىام اللم   التامدية  الك اىل التدليمية فيها.

شئةة السياسئية م،اشئلا من هنا تدت،ل الملشلة التامدية ملشلئة شساسئة للشئ،ا   فيهئا تئندكف التن
يلء سل كهم السياسهد ايتا،ا  ا  سل،ا د فمةبل  ت تى ىاةما  فةة من المبل  ت  م ،نضاة سياسهد هاىفئة 
الئئء تمليئئل امئئا  سياسئئه ائئاص ،هئئاد ا  تمالئئ  ،إصئئبل  النائئام التئئامده ا  مئئن  اكةئئل للمل،ئئةد 

ال،ئئة ،الىيم لاميئئة  اإلصئئبل   اشيانئئا  تتتئئا   هئئ   الممالئئ  لئئتمف السياسئئة الدامئئة للى لئئة كالمم
  37لالسياسه.

 ب. المؤسسات الدٌنٌة غٌر الرسمٌة:

ن صئى ،هئا المسئاتى  الكنئاةف  ماتلئل ى ل الد،ئاىاد  مئا يئلت،م ،هئا مئن مدسسئات ا  اشئئااص 
ي ا ئئ ن الئئىين لتل ئئين افكئئال سياسئئية يامئئة ألفئئلاى المتتمئئلد  هئئه لئئى تتائئ  شئئكة منامئئات سياسئئية 

 كة تمديات ايلية ا  تمديات لل يا  اإللشاى ا  متلى ى ل ي،اىا. م،اشلا كاألش ا  ا  ش

ت  م ى ل الد،اىا ،ى ل مهم   اي ة شي ية فه يملية التنشةة االتتمايية السياسية   لك لما تتمي  
،و من اصاةص فليىاد اهمها اشامتها ،هالة مئن الت ئىيفد  ة،ئات  ايتا،يئة المدئاييل السئل كية التئه 

  38ل اإلتما  يلء تىييمها. تدلمها لؤلفلاىد

يك ن ى ل المدسسات الىينية اما ىايما  للناام السياسه ال اةم  لى يك ن ى لا  مدالضا  للسياسئات 
ال اةمة ا  الناام السياسه ،يكملو.  ال ي تصل ى ل الىين فه يملية التنشةة السياسية يلء المدسسئات 

  لئئة ىاائئة الداةلئئةد  فئئه المىلسئئة مئئن ائئبلة الىينيئئة المتاصصئئةد ،ئئة يمئئالف الئئىين ى ل  منئئ  الم
  39لالىل ف الىينيةد  فه  ساةة اإليبلم من ابلة ال،لامج الىينية  غيلها.

 و 41لتمالف المدسسات الىينية ى لها فه يملية التنشةة من ابلة

 .ت،ليغ التداليم الىينية  المداييل السما ية المدةلا فه سل ك ال لى  التماية 

 مال سل كه نا،ل من تداليم ىينو.امىاى ال لى ،إ 

 .الىي ا الء تلتمة التداليم السما ية الء ممالسة يملية  تنمية الضميل ينى ال لى 

 .ت شيى السل ك االتتمايه  الت لي  ،ين ماتلل الم، ات االتتمايية 

 ثالثاً: مؤسسات المجتمع المدنً:
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السياسئية لل ئلى مئن ائبلة اىاةهئا  تسايى مدسسات المتتمل المىنه فه يمليئة التنشئةة االتتماييئة
 و 41للدىى من ال ااةل المهمة الته تىيم الىيم لامية فه المتتمل  يتمةة اهمها فه

  انو اىاا هامة الستيدا  ل ا الشك مات الىيم لامية  تصشي  مسالهاد  مشا لئة تم،يئق ال ئان ن
  ااضايها للللا،ة الدامة.

 السياسئئية فئئه  يئئاىا المشئئالكة السياسئئية   يئئاىا تنايمئئات المتتمئئل المئئىنه تئئىيم ى ل األشئئ ا  
 الك اظا السياسيةد  مهالات الم امن الىيم لامهد  التيةيل يلء كافة مست يات الشك مة.

  المتتمئئل المئئىنه هئئ  متئئاة شيئئ ي لنمئئ   تمئئ ل اصئئاةص ىيم لاميئئة اائئل د مةئئةو التسئئام د
 التشىيث  اشتلام المدالضة.

 الء الق لن ات غيل األش ا  للتد،يل ين المصال   تمةيلها  ان مدسسات المتتمل المىنه تدىي
 مما يتي  ال لصة ل،دض ال ةاتد مةة الملاا  األلليات للتد،يل ين ن سها. 

امئا م،يدئئة ال ات،ئئات التة ي يئة  ال كليئئة التئئه ت ئ م ،هئئا المنامئئات المهنيئة  الشئئد،ية فتدتمئئى يلئئء 
  42للشضالية  اغلاضها التد، ية.سياستها ال منية  اممها التنايمية  ا،داىها ا

 رابعاً: وسائل اإلعالم:

ل ى اكئىت ،شئ ث يلميئة لئ ا التئيةيل الئ ي تمالسئو  سئاةة اإليئبلم فئه يمليئة التنشئةة السياسئيةد 
،شيث شلت ه   ال سئاةة مشئة الا،ئلا األ ليئة فئه يمليئة تشئىيث المتتمدئات  ،لئ لا ة افئة سياسئية 

المئ امن نمئا ج تئاه ا ألنامئة  ا،ئلات  افكئال م،ئل ا م شىاد   لك ، ضدها تشئت سئمل  نائل 
مشاسنها  مسا ةهاد تالكة لو شلية اإلاتيال  الم اضلةد مل تلكي ها يلء مشاسن األنامة  األفكال 

ل لك اص،   ت ى اإليئبلم الشئل يبلمئة يلئء شضئ ل الىيم لاميئة  غيا،ئو يبلمئة   43لالمت  ة مدها.
  44لل ا الىيم لامية  ضد و من ضد ها.يلء غيا،هاد اي ان ل ا اإليبلم من 

ان ل ا  ساةة اإليبلم التماهيلية تكمن فه انها ال يك ن ،م ئى لها ف ئم ت ييئل ا لاظ  الم الئل 
 الميئئ ة  االتتاهئئات ،ئئة تسئئتميل ايضئئا  ىفئئل المئئ امنين ،كافئئة ال يئئاتهم االتتماييئئة  المهنيئئة يلئئء 

  45ل الل االتتمايه  السياسه.االيت اى ،آلاظ  م الل  مةة تىيلا تنستم مل ال

 و 46لتدةل  ساةة اإليبلم فه يملية التنشةة االتتمايية فه الن اشه التالية

 .نشل مدل مات متن ية فه كافة المتاالت  مناس،ة لكافة األيمال 

 .اش،ا  الشاتة الء المدل مات  األا،ال 

 .التسلية  التلفيو 

 خامساً: األحزاب السٌاسٌة:

" الشئ   ،ينئوو "تنائيم متم يئة مئن األفئلاى لهئم ن ئف اللديئة السياسئيةد يدلل "ت لج ،ئ لى 
 تدمة يلء  ضل افكالهم م ضل التن ي د   لك ،الدمة فه آن  اشى يلء ضم اك،ل يىى ممكئن مئن 
   47لالم امنين الء ص  فهم  يلء ت له الشكمد ا  يلء األلة التيةيل يلء للالات السلمة الشاكمة".

  السياسية من التمايات المهمة الته تشالك مشالكة فدالة فه تك ين  ،ل لا ل لك تدت،ل األش ا
ا  ت،ئئئىية ا لاظ  الم الئئئل التئئئه يشملهئئئا ا،نئئئاظ الشئئئد  ا اظ ال ضئئئايا  امئئئ ل سياسئئئية  اتتماييئئئة 

  48ل  التصاىية  ة افية مدنية تهمهم  تهمها  تهم المتتمل الك،يل.

تصة ،الة افة السياسئية فئه المتتمئلد شيئث يمكئن ان تضملل األش ا  من ناشية ،ى ل هام فيما ي
تساهم فه تك ين ة افة سياسية م شىا  تامدة أل،ناظ الى لة.  من ناشية ةانية تمالف األش ا  ى لا  

   49لاساسيا  فه يملية تتميل المصال   ملشها يلء الناام السياسه.
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تلدئ  األشئ ا  فئه المتتمدئات هناك اائتبلل فئه ى ل الشئ   فئه المتتمدئات الماتل ئةد فمئةبل  
المت ىمئئة ى لا  ضئئةيبل  فئئه غئئلف مشئئايل اإلنتمئئاظ لل  ميئئة ا  مشئئايل الم امنئئةد  تئئتبلةم اتتاهاتهئئا 
،شكة يام مل اتتاهات األسلا  المىلسةد  لكن فه المتتمدات الناميئة تسئدء األشئ ا  الئء غئلف 

   51لت اساسية ش ة ال الظ  اله ية.ليم غال،ا  ما تك ن ماتل ة ين ال يم المت الةةد  تةيل تسادال

فه النام الىيم لامية ت  م األش ا  ،ت  يى المتتمل ،ا لاظ السياسية المص  لة  ت تئل  الشلئ ة 
للمشئئكبلت الدامئئة فئئه نمئئاق ،ئئلامج يمئئة تتمشئئء مئئل آيئئىي ل تيتها  فلسئئ تهاد  ت ئئ م ،ئئى ل التة يئئل 

لمنالشئئئات  التئئئىليف ل ةئئئات مدينئئئة مئئئن  الت ييئئئة  التنئئئ يل مئئئن ائئئبلة المشاضئئئلات  النئئئى ات  ا
  51لالشد .

 من هنا فإن األش ا  تسئاهم فئه يمليئة التنشئةة السياسئية مئن ائبلةو لالتئيةيل فئه الئلاي الدئامد 
  52لتك ين الة افة السياسيةد الق نا  تىيىا  تش يق الت ا ن السياسه .

 سادساً: المؤسسات الحكومٌة )السلطة السٌاسٌة(:

م ،دبللة مبل مة مل  ت ى االنسان من  ال الىا شتء الم تد يمالسهاد س اظ كان ان السلمة تلت،
آمئئلا  ام مميدئئا د فئئه ماتلئئل ميئئاىين شياتئئو. لئئئ لك تسئئاهم السئئلمة السياسئئية مئئن ائئبلة اته تهئئئا 
 مدسساتها فه التنشةة السياسية لل لىد  هه اشى  الدمليات الته ين ملي هئا يشصئة األفئلاى يلئء 

  53ل يم  االتتاهات الته تتدلق ا  تلت،م ،النسق السياسه لمتتمدهم.المدل مات  ال

تلك  السلمة السياسية فه يملية التنشةة السياسية يلء م هئ م اله يئة  الئ من  الئ الظ  السئلمة 
  54ل ال يمة السياسية  الة ة فه الناام السياسهد  كة  لك من اتئة تكئ ين  ،نئاظ التمايئة السياسئية.

المدنء تساهم فه الق االنتماظ  ال الظ السياسه ،الشكة ال ي يدىي الئء ت سئيل لايئىا   التنشةة ،ه ا
  55لاالت اق الدام  االست لال السياسه.

من الناشية النالية ال ي تى ناام سياسه يستميل ان يصة الء شالة التماسك  االستملالد االا ا ا 
ياسئئيةد  يئئن متم يئئة مئئن ال ئئيم نتئئ  فئئه اكسئئا  م امنيئئو مدل مئئات مشئئتلكة يئئن األمئئ ل الس

 االتتاهات السياسية المشتلكةد ل لك ين، ه الت صه ين ،لامج الناام فه متئاة التنشئةة   لئك مئن 
اتئة ضئئمان تاييئى المئئ امنين للنائئام.  لمئا كانئئت التنشئةة السياسئئية تدت،ئئل مئن المالتئئات األساسئئية 

هئئه ايضئئا  مئئن المئئىابلت األساسئئية للنائئام السياسئئه مئئن شيئئث تيةيلهئئا يلئئء شيئئاا ايضئئاظ النائئامد ف
  56لللناام من شيث تىييمها لو.

ه   الن مة ت ئلض يلينئا ال،شئث يئن مئى  شئليية النائام فئه نائل المئ امنين الئ ين ياضئد ن 
لدمليات التنشةة ألن تلك الن مة تتشكم فه شى ى  فدالية تلئك الدمليئة.  ك ايئىا يامئة ت ئاف شئليية 

يئن ال ئيم التئه يتمئا،ق األفئلاى مدهئا  يئىافد ن ينهئا فئه متئتمدهم.  شك مة ما ، ىلتها يلء التد،يل
 يت ت  ان تتلتم ه   ال يم ن سها فدليا  ين مليق ت  يل يل  انو ياىة للمنافل الماىيئة  اللم يئة. 
اي ان يبللئئة التتئئانف ،ئئين الضئئ ا،م االتتماييئئة  السياسئئية هئئه التئئه ت لئئى االسئئتملالية ،ئئين لئئيم 

  57ل.المتتمل  ال  انين
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 المبحث الثالث
 المشاركة السٌاسٌة فً المجتمع

 أوالً: دوافع المشاركة السٌاسٌة:

تت لل المشالكة السياسية ،ص لا لةيسية يلء كمية  ن يية المن،هات السياسية الته تتدلض لها 
ال ئئلىد شئئليمة  تئئ ى لئئىل مد ئئ ة مئئن االهتمئئام السياسئئه المكتسئئ  لىيئئو ، اسئئمة يمليئئات التنشئئةة 

سية الم،كلا فت ايئى الئ يه السياسئه يضئايل مئن الممالئ  السياسئية  ي سئل لايئىا المشئالكة السيا
  58لالسياسية.

 يمكن تلايص اهم الى افل الته تدةل يلء المشالكة السياسية للم امن فه الن ام التاليةو

ن ،مةا،ئة تدت،ل التنشةة االتتمايية السياسية السليمة من  الم  لئة فئه كنئل اسئلا ا مئن التئه تكئ  .أ
متتمدو الص يل من الى افل األساسية الته تتك ن لى  ال لى للمشالكة فئه شئد ن متتمدئو الئ ي 
سيك ن ،مةا،ة اسلتو الك،يلاد شيث ستدةل تلك التنشةة ايتا،ا   سل،ا  يلء مشالكتو المسئت ،لية فئه 

 الشياا الدامة لمتتمدو.

لمتتمئل الئ ي يدئيش فيئود ممئا يسئت ت  الشد ل ،ين المشالكة  ات   الت ام من كة فئلى تتئا  ا .ب
(59)مشالكة التماهيل  ، ايلية فه الشياا الدامة للمتتمل.

 

من اهم الى افل ال اضلة اتائا  السياسئة  سئيلة الئء ،لئ غ المةئة الدليئا  تش يئق الم،ئاىرد  مئن ةئم  .ج
 61لاالشتلاك فه الشياا السياسية ، ص ها المليق الء  لك.

 

ياسئئئات ال اةمئئئة. شيئئئث اة،تئئئت ،دئئئض الىلاسئئئات ان المشئئئالكة اللضئئئا ا  يئئئىم اللضئئئا يئئئن الس .د
التماهيليئئة تئئ ىاى مئئل  يئئاىا اللضئئا يئئن هئئ   السياسئئات  الدكئئف صئئشي .  ان الئئ ين يهتمئئ ن 

  61ل،المشكبلت الدامة هم اكةل الناف لضاظ ين المتتمل.

يئئلاَ مئئا يئئىفل ان االنئئىفا  الئئء السياسئئة  الشيئئاا السياسئئية لئئى يئئيته كئئ لك نتيتئئة لد ئئىا الئئن صد فكة .ه
الشد ل ،ال شة  يىم الت فيق فه النشام المهنه ا  االتتمايه الء ا ض الشياا السياسيةد  مئن 

 62لةم تك ن السياسة  سيلة الء التد يض الن سه.
 

 لى تك ن المشالكة استتا،ة للى افل الااصة  المصال  الشاصية المتمةلة فئه السئيملا  التمتئل  .و
ماىية من ابلة مشا لة التئيةيل يلئء صئنل السياسئة الدامئة فئه المتتمئل ،الن     تش يق المنافل ال

(63)لتك ن مبلةمة لبلشتياتات ال دلية  اللغ،ات الااصة الته تد ى ،الن ل يليهم.
 

 

 ثانٌاً: مراحل المشاركة السٌاسٌة:

تمل المشالكة السياسية ،ملاشة يىيىا  ماتل ئة مئن شيئث ة لهئا  ىلتئة كةافتهئا مئن فئلى  ائلد 
 و 64ل ،شكة يام هناك ال،ل ملاشة للمشالكة السياسيةد هه

االهتمام السياسهو  ينىلج ه ا االهتمئام مئن متئلى االهتمئام ا  متا،دئة االهتمئام ،ال ضئايا الدامئة  .أ
 يلء فتلات ماتل ة لئى تمئ ة ا  ت صئلد ،اإلضئافة الئء متا،دئة األشئىاث السياسئية. شيئث يميئة 

نالشئئات السياسئئية مئئل افئئلاى يئئاةبلتهم ا  ،ئئين  مبلةهئئم فئئه ،دئئض األفئئلاى الئئء االشئئتلاك فئئه الم
 الدمةد  هه ت ىاى  لت األ مات ا  فه اةناظ الشمبلت االنتاا،ية.

المدلفة السياسيةو  الم ص ى هنا ه  المدلفة ،الشاصيات  ات الى ل السياسه فه المتتمل يلء  .ب
لئئف الشئئد   الشئئ ل  المسئئت   المشلئئء ا  ال ئئ مه مةئئة ايضئئاظ المتلئئف المشلئئه  ايضئئاظ مت

 ،الىاةلا  الشاصيات ال  مية كال  لاظ.
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التص يت السياسهو  يتمةة فئه المشئالكة فئه الشمئبلت االنتاا،يئة ،الئىيم  المسئانىا الماىيئة مئن  .ج
 ابلة تم ية الشمبلت  مسايىا الملششين ا  ،المشالكة ،التص يت.

يم الشئئئكا    االلتماسئئئات الممالئئئ  السياسئئئيةو  تتمةئئئة فئئئه االتصئئئاة ،ئئئاألته ا اللسئئئمية  ت ئئئى .د
  االشتلاك فه األش ا   التمديات التم يية.

ت، ء اإلشالا الء اللاي ال اةة ،ينو شتء اال،تداى ين المشالكة السياسية شينمئا تكئ ن تد،يئلا  يئن 
  65للفض ال الل السياسه ال اةم تمةة فه  اتها اشى  ص ل المشالكة السياسية.

 

 سٌة فً األنظمة الدٌمقراطٌة:ثالثاً: قنوات المشاركة السٌا

تتمتئئل الئئنام الىيم لاميئئة ، تئئ ى لنئئ ات  اضئئشة لمشئئالكة المئئ امن فئئه السياسئئةد  هنئئاك آلاظ 
 ،ينها تتمةة فهو  66لمت،اينة فه تشىيى تلك ال ن اتد فمةبلَ هناك من يل 

الئىي ا النشام االنتاا،ه  ال ي يتضمن الء تان  التص يت المشالكة فه الشمئبلت االنتاا،يئة   .أ
 الء تيييى  مناصلا ملش  مدين.

األنشمة الااصة ،ممالسة الض م  التاةيل  الته تتضمن الته ى ال لىيئة ا  التماييئة لبلتصئاة  .ب
،المسد لين الشك ميين ،هىل التيةيل يلء لئلالاتهم فئه لضئايا مدينئة.  ت ييلهئا م، ئا  للمصئلشة 

 الدامة ى ن ت ضية المصلشة ال لىية.

 ال ي يتضمن مشالكة ال لى ،ايت،ال  يض اَ ا  مسد الَ فه تنايم تك ن غايتئو  النشام التنايمه .ج
 ال صىية ممالسة التيةيل يلء يملية صنل ال لال الشك مه.

االتصاة  ه  يمة فلىي يتتو الء المسد لين الشك ميين  يسئدء فئه ال الئ  األيئم الئء تش يئق  .د
 مصال  فلىية.

يل يلء يملية صنل ال لال مئن ائبلة الشئاق األ   المئاىي األنشمة الدني ة  الته تسدء الء التية .ه
 ،األفلاى  الممتلكات  تلك األنشمة ياىا غيل لان نية فه ماتلل المتتمدات.

،ينمئئا يئئ ه  آائئل ن الئئء انئئو هنئئاك مئئلق مدينئئة للمشئئالكة السياسئئيةد ،شيئئث يصئئن  ن لنئئ ات 
 و 67لملد  ههالمشالكة من منملق ن يية النشامات الته ي  م ،ها افلاى المتت

 اشتلاك الم امن فه الشياا السياسية ،ملي ة م،اشلا ،إتتاهاتو  سل كو الشاصه. .أ

 اشتلاك الم امن فه الشياا السياسية من ةنايا األش ا  السياسية. .ب

 اشتلاك الم امن فه الشياا السياسية من ةنايا تمايات الض م السياسه. .ج

 

 رابعاً: معوقات المشاركة السٌاسٌة:

 و 68ل   ايت،الات يىيىا ت،دى الم امن ين الشياا السياسيةد من اهمهاهناك اس،ا

ما ين ص السياسئة فئه كةيئل مئن الئ،بلى مئن شسئن السئمدةد ف ئه ،دئض هئ   الئ،بلى تنائل ال ال،يئة  .أ
الدامء من الم امنين الء السياسة نالا ملدها اللي،ة  التشكك.  ال ي تصل  لك ف م يلء الى ة 

الء الى ة الىيم لامية  نل   لك فه التصني ات  الت ضيبلت الته يتليها  االست،ىاىية  انما يمتى
الناف الاتيال شاصياتهم الم ضلةد شيث يئتم التلكيئ  يلئء الممةلئين  اللياضئيين  غيئلهم ل،ئة 

 السياسيين.
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االمدان فه تكليم الئ ات  الائ ل مئن األ   فكةيئلاَ مئا يتئلىى المئ امن فئه اإلل،ئاة يلئء الشيئاا  .ب
التناياَ منو ،ين ا ضها لى يدلضو لئلهانة فئه شاصئو  للضئلل فئه مصئالشود  ي ئاة  السياسية

فه ت،ليل  لك "السلمان من ال يدلل السلمان!!". فدامئة الائ ل هنئا يشئمة الائ ل مئن األ   
التسئىي فئه ،دئض األشيئان  يشئمة ايضئا  الائ ل مئن ف ئىان المصئال  ا  يئىم الشصئ ة يليهئئا 

 ين.،س،  ااتيال م لل سياسه مد

 لئئئى يلتئئئى الشئئئد ل ،ئئئالدت  يئئئن ا ضئئئها ،شتئئئة ان شئئئد ن الى لئئئة مسئئئاةة ا لئئئء ،هئئئا ال نيئئئ ن  .ج
المتاصص ن  ان االشت اة ،ها من تان  من يىاهم من الم امنين تم ة مكئل  د ال ي ،ئة يليئو 

 االَ   ي المنافل الااصة.

ا الدامئئة تدت،ئئل ان المتتمدئئات التئئه ال ت سئئ  متئئاالَ امئئام م امنيهئئا للمشئئالكة فئئه اىالا شئئد نه .د
متتمدات متال ةد  يدت،ل التالل السياسه ه  الس،   النتيتئة فئه ال لئت  اتئو يئن يئىم  تئ ى 

 و 69ل مشالكة سياسية ش ي ية فه المتتمل  من ا،ل  مبلمشو

 ضدل المشالكة السياسية ،ينمامها الماتل ة. .أ

 ضدل التكامة ال  مه. .ب

 ل السياسه.غيا  اللشاىا ا  الد بلنية فه يملية صنل ال لا .ج

 ال ساى السياسه. .د

 ضدل اللاي الدام. .ه

 يىم االست لال السياسه. .و

 انمبللاَ مماس،ق يمكن ال  ة ،ين مد لات المشالكة السياسية تكمن فه لتيةيل التنشةة اإلتتمايية 
السياسيةد الا ل من السلمة السياسية  اته تهاد اإلشساف ،دىم تى   المشالكة السياسيةد يىم  –

لنسق السياسه ال اةمد ضدل ال الظ ال ئ مه  اإلنتمئاظ الئ منه  اإلممةنئان مئن اسئ لال اللضا ين ا
 الناام السياسه  فايليتو .

 كما سنل  فه ال صة الميىانه  من ابلة األت ،ة المستشصلة من الم،ش ةين ان ه   المد لات 
ية السياسئية التئه مئل م ت ىا ،نس  ماتل ة لى  الش،ا . فدلء س،ية المةاة اةلت األشىاث االتتماي

،هئئا متتمئئل الىلاسئئة  نتيتئئة للسياسئئات الاامةئئة للنائئام السئئا،ق  يئئىم افسئئا  المتئئاة امئئام النئئاف 
للمشالكة فه الشياا السياسيةد ،ة تدلها من االم ل الته تدىي ،الم تل  منها الء المساظلة  السئتن 

  الهبلك.

اسئية فالنتيتئة المنتائلا تكئ ن اشئكاة مئن ينىما ت شة التنشةة السياسية فه تش يق المشئالكة السي
السل،ية السياسيةد مةئةو لالبلم،ئاالا  الشئك  الد لئة  االغتئلا   التئه ت،ئىا ،دئىم االكتئلاث ،الشئد ن 

  71لالسياسية  تنتهه ،  ىان ى افل المشالكة السياسية لى  األفلاى.

لئ ي يمئل ،هئا ال،لئى  من ناشية اائل  هنئاك اشئالات  اضئشة الئء ان يئىم االسئت لال السياسئه ا
 ضدل ال الظ ال ئ مه  الئ منه الشئامة لئى  النئاف  ت شئه ال سئاى االىالي  السياسئه فئه اتهئ ا 
الى لئة كلهئئا تلدئئ  ى لا  سئئل،يا  إل،دئئاى الشئئ،ا  يئئن المشئئالكة السياسئئية الش ي يئئة مئئن منملئئق ال اتئئ  

ن ال ضئل اصئ،  سئيةا  المىنه  ال  مه  ال منه تتا  متئتمدهم. نتيتئة لكئة  لئك هنئاك مئن يئل  ،ئي
لىلتة يصئد  االلتنئا  ،ئين المشئالكة السياسئية  المىينئة سئ ل تئدةل يلئء مسئال األشئىاث  اتتئا  
السياسات  مست ،ة ال،لىد ،ة نل  ي  فا  من تان  ،دض الش،ا  ين الىا ة فئه الدمليئة السياسئية 

 ،يكملها.
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دلئق ،الشئ،ا  ان سئهم مئن ،اإلضافة الء ما س،ق يمكئن ال لئ ل يلئء ن مئة مهمئة اائل   هئه تت
شيث ك اةتهم  ن يية اهتماماتهم  شاتاتهم األساسية  مي لهم فه تلك الملشلة الدمليةد شيث يبلشا 
انهم يلك  ن يلء شاتات  متمل،ات مدينة اال  غيل المشالكة السياسية  الدمة السياسه الم،اشل 

ال،لئى.  لكئن يتئ  التن يئو فئه   تة اهتماماتهم تتلاص فه ممال  مدينة من السئلمات اللسئمية فئه
ن ف ال لت الء انو هناك من ينال الء ه   الشالة كنتيتة  ليست كس،  ألن ال ي ىفئل الشئ،ا  الئء 
الد  ل ال يتدلئق ،يشااصئهم  انمئا يتدلئق ،سياسئات السئلمة اللسئمية  م،يدئة الدمئة السياسئه فئه 

 ال،لى.

 

 الفصل الثانً
 الدراسة المٌدانٌة

 
ث اإلتتمايية تان،ئانو نائلي  ميئىانء لتم،ي ئء د يشئا ة ال،اشئث مئن ائبلة تتضمن مدام ال،ش 

تان،و األ ة التملق الء الم ض يات المكت،ية المتدل ة ،ال،شث  الممل شة فه المصاىل  الملاتئل 
 ايت،ال  ا لية الدلمية الته تشلك ال،اشث الئء األائ  ،ئيلاظ  افكئال    تهئات نائل افئلاى المتتمئل 

لمىل سة فه التانئ  الميئىانء التئء ت ئ م يلئء تصئنيل  تشليئة هئ   االلاظ  لياسئها ش ة الااهلا ا
 ،يستاىام اسالي   ملق يىاد س ل نتملق اليها من ابلة الم،اشث ا تيةو 

 

 المبحث األول 
 األطار المنهجى للدراسة واجراءاته المٌدانٌة

 
 أوالً: اإلطار المنهجً للدراسة: 

اللةيسئية التئه تسئتنى يليهئا الىلاسئة فئه ميئاىين الدلئ م األنسئانية ،شئكة  يدى المنهج الدلمه ال ايىا
يامد  فه يلم األتتما  ،شكة ااصد فه  يلسم مدالم السيل الصشيشة لل،شث من ابلة سلسلة من 

 األتلاظات الدلمية الملت،ة منم يا  ،شيث ي صلنا الء النتاةج الملت  .
ة الا اهل  المتتمل المىل فد  ،ما ان مشكلة ال،شث ت تى يىا ملق منهتية تستاىم  ف ا  لم،يد

الشالية تتدلق ،ى ل التنشئةة االتتماييئة فئه المشئالكة السياسئية لئى  الشئ،ا  فئه المتتمئل الكئ لى  
  ال   يدى من ال،ش ث األتتماييةد ال ص ية التشليلية فهه تدتمى يلء المناهج ا تيةو 

 (Historical Methodالمنهج التارٌخً: )-1 
ان ك ن الم الل  األشىاث  الائ اهل األتتماييئة  مانيئة يتدلهئا ان تئلت،م الت،امئا ك،يئلا ، الئل 
المتتمل فه الماضهد كما يتشتم يلء ال،اشث لمدلفئة الائاهلا المىل سئة مئن ت ان،هئا الماتل ئة فئه 

"ا غسئت ال لت الشاضل اللت    االستدانة ،المنهج التيلياهد شيث اشال يالم األتتما  ال لنسه 
ك نت" ان الهىل من  لاظ استاىام المنهج التالياه ه  ال ص ة الته ال  انين الته تشكمد الااهلا 

 . 71لاالتتمايية فه نم ها  تم لها
ان ه   الشي ية الته يتمتل ،ها المنهج التالياه اتا  لل،اشئث االسئتدانة ،ئو مئن ائبلة التمئلق الئء 

افية ل شىات يينة ال،شث  هم مبل  كليات تامدئة السئليمانيةد الال ية األتتمايية  األلتصاىية  الة 
 ،التاله مدلفة األى ال الته تدىيها التنشةة كدملية   ك اي ة من  ااةل األسئلا  المدسسئات التئه 

 تك ن ال،ناظ األتتمايه للمتتمل الك لىي فه مشالكاتهم ال  مية  السياسية. 
 (Social Survey Methodمنهج المسح األجتماعً: )-2

 ائئل هئئ ا  المئئنهج للتدئئلل يلئئء م،يدئئة الائئ اهل االتتماييئئة  الدبللئئة التئئء تل،مهئئا ،ئئالا اهل 
األال د ا  انو يشا ة ،يان الدبللة ،ين المت يلات المستاىمة فه ال،ش ث االتتمايية ،هىل التدلية 

االتتمئايء مئن . يسئتاىم مئنهج المسئ    72ل تشلية ال،يانات الته يشصة يليهئا ال،اشئث مئن الميئىان
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شيث الشالو ال،شلية كملي ة لىلاسة التمه ل ا  يينة مئن المتتمئلد  تسئمء ملي ئة المسئ  ،الدينئة 
التئئء اسئئتدان ،هئئا ال،اشةئئان اةنئئاظ سئئش  يينئئة الىلاسئئة  تصئئميم الدينئئة االشصئئاةية التئئء تتملئئ  مئئن 

شتئئم الدينئئة  ال،اشئئث االتتمئئايه التلكيئئ  يلئئء يئئىا ت انئئ  تتدلئئق ،ناليئئة الدينئئاتد  هئئه تشىيئئى
. شيئث تئم تشىيئى شتئم يينئة  73ل ااتيال ن يها  مدلفة المنم ة الت لافية التء ينشصل فيما ال،شئث

  مال،ا   مال،ة من الكليات الدلمية  اإلنسانية فء تامدة السئليمانية ااتيئل ا ،ملي ئة 141ىلاستنا ،ـل
الدينة ه  متتمل ش،و متتانف فء الدينة الم، ية الدش اةيةد ك ن تتمل المل،ة ال   س ل تنت ء منو 

اصاةصو  ص اتو مئل ملايئاا ا ضئايهم االتتماييئة  االلتصئاىية. هئ ا  امتئىت مئىا الىلاسئة مئن 
    كانت منها المىا الماصصة لتمل ال،يانات من  شىات الدينة.  1/9/2116  ل اية ل1/5/2116ل
 

 ثانٌاً: وسائل جمع البٌانات:
مكن ال،اشث الشص ة يلء المدل مات الميىانية من  شىات يينة  هه ال اسمة التء ين ملي ها يت

 ال،شث  لى استدان ال،اشث ،ال ساةة االتيةو 
و  هه متم ية من ال  لات   االسةلة صي ت للشصئ ة يلئء االتا،ئات اإلستمارة االستبٌانٌة -1

  74لمن الم،ش ث يستميل ال،اشث من ابللها ان يتمل اتا،ات مدينة تش ق اهىافا شىىها مس، ا.
 هئئئه اسئئئل   اائئئل مئئئن اسئئئالي  تمئئئل المدل مئئئات لمدلفئئئة ال الئئئل االتتمئئئايه  المالحظةةةة: -2

دملت المبلشاة اةناظ الم ا،لة مل المل،ة الستابلص ،دض  االلتصاى   السياسه للم،ش ةيند ا  است
المدشلات  المت يلات ينهم  ،التالء ايتاى الت،ئام ،ينهئا  ،ئين اتا،ئاتهم ،دئى تئى ينها فئه االسئتمالا 

 االست،يانية. 
 ثالثاً: فرضٌات البحث:

ة االتتماييئة ت  م ه   الىلاسة يلء متم ية من ال لضيات الم،نية يلء م،يدة الدبللة ،ين التنشئة
 المشئئالكة السياسئئيةد م  يئئة يلئئء الد امئئة المئئ ك لا فئئه اسئئةلة االسئئت،يان الم تهئئة الئئء متتمئئل 

 الىلاسةد  يمكن تلايص اهم تلك ال لضيات فه الن ام ا تيةو
هنئئاك يبللئئة ل يئئة ،ئئين الال يئئة السئئكنية لالليئئلد الشضئئل  للشئئ،ا   مسئئت   المشئئالكة  .1

 السياسية لىيهم.
 ىية ،ين يمل الش،ا   نس،ة المشالكة السياسية لىيهم.هناك يبللة مل .2

 هناك يبللة يكسية ،ين تنف الش،ا   نس،ة المشالكة السياسية لىيهم. .3
 هناك يبللة  ةي ة ،ين الشالة االلتصاىية الش،ا   اللغ،ة فه المشالكة السياسية. .4
 

 المبحث الثانً
 تحلٌل مضمون دور التنشئة فً المشاركة السٌاسٌة للشباب 

 
يتنا ة ه ا الم،شث  صل  يلض ال،يانات االساسية المتدل ة ،المت يلات  الاصاةص االتتمايية 
 االلتصاىية  السياسية الته تتمي  ،ها افئلاى يينئة ال،شئثد كئ ن هئ   ال،يانئات ال ايئىا االساسئية فئء 

التئء يتنا لهئا تشكية  صياغة الم الل  األلاظ التء يتائ ها الم،شئ ةين اةنئاظ األتا،ئة يلئء ال  ئلات 
استمالا الم ا،لة  ت،ين ان المشالكة السياسئية تاتلئل فئه كافئة المسئت يات االتتماييئة  االلتصئاىية 
 الة افيئئة مئئن السئئن  التئئنف  مشئئة السئئكن  الال يئئة االتتماييئئة  األلضئئية التئئه يلئئء اساسئئها تئئتم 

فئه المشئالكة السياسئية المشالكةد كما يمل  الم،شث نتاةج الىلاسئة مئن ائبلة تشليئة ى ل التنشئةة 
 للش،ا  من اتة ال ص ة الء االهىال الته تلمه اليها ال،شث تش ي ها  يلء النش  االتهو

 ( 1جدول )
 ٌوضح الفئات العمرٌة للطلبة

 النس،ة المة ية الدىى ال ةة الدملية
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17-19 7 5 % 

21-22 67 48 % 

23-25 42 31 % 

26-28 21 14 % 

29-31 4 3 % 

 % 111 141 المتم  

  سئنةد ال ةئة الدمليئة 31-17تشيل النس  فه التى ة ايبل  ان ايمئال المل،ئة تتئلا   ،ئين ال ةئة ل
% د فيمئئا تميئئة ال ةئئات الدمليئئة االائئل  الئئء  48  سئئنة تشئئ ة الملت،ئئة اال لئئء ،نسئئ،ة ل22-21ل

  31-29  سئنةد امئا ال ةئة الدمليئة ل19 – 17%  ال ةة الدملية ل 5االنا اضد شيث ،ل ت نس،ة ل
 %  ف م ل لة يىىها فه التامدة.  3ف ى شكلت نس،ة ل

 
 ( 2جدول )

 ٌوضح التوزٌع الجنسى آلفراد العٌنة 

 النس،ة المة ية الدىى الت  يل التنسه

 %54 76 ال ك ل

 %46 64 اإلناث

 %111 141 المتم  

 
مئن االنئاث فئه نستنج من النسئ  فئه التئى ة ايئبل  ش ي ئة اتتماييئة كئ ن الئ ك ل اكةئل مشئالكة 

%   مئن افئلاى الدينئة هئم مئن  54الم الل  االشىاث   المساةة  ال ضايا السياسئية   النسئ،ة هئء ل
 %   منهم اناث.46ال ك ل ل

 
 (3جدول )

 ٌوضح محل والدة افراد العٌنة

 النس،ة المة ية الدىى مشة ال الىا

 %68 95 الشضل

 %32 45 الليل

 %111 141 المتم  

 
%   من المل،ة هم من ال ياتهم اإلتتمايية شضليةد  68ات التى ة ايبل  نتى ان لمن ابلة ،يان

%   منهم ال ياتهم االتتمايية لي ية. التملق الء الال ية االتتمايية الفلاى يينئة ال،شئث 32،ينما ل
ي تهنئئا الئئء مدلفئئة االنمئئام الة افيئئة  األتتماييئئة  السياسئئية التئئه يشمل نهئئا  اةئئل هئئ   الدناصئئل 

النمام فه ت تيو الاظهم    تهات نالهم  تشايص ليمهم االتتمايية   ى ل ه   المت يلات فه  ا
  ياىا ال يه االتتمايه  السياسء  ،التاله المشالكة فء الم الل   االشىاث السياسية 

 
 ( 4جدول )

 ٌوضح محل اقامة افراد العٌنة 

 النس،ة المة ية الدىى مشة اإللامة

 %71 98 ىااة المىينة

 %31 42 املال المىينة

 141 111% 
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%   مئن الم،شئ ةين ي يمئ ن فئء المىينئة لىاائة المىينئة     71تشيل مدميات التئى ة ايئبل  ان ل

%   منهم ي يم ن فئء  امئلال المىينئة ا  االتهئا. شيئث نتئى ان المنئامق ائالج المئىن فئء  31ل
الملا ك  الته تاىم الش،ا    تدةل فء  متتمدنا  ت ت ل الء مدسسات المتتمل المىنء   المنامات  

  ياىا  ييهم الة افه   االتتمايه  السياسه. 
 
 ( 5جدول )

 ٌوضح الحالة االقتصادٌة الفراد العٌنة 

 النس،ة المة ية الدىى الشالة االلتصاىية

 %11 14 تيىا تىا

 %54 76 تيىا

 %25 35 مت سمة

 %11 15 غيل تيىا

 %111 141 المتم  

 
الئئة االلتصئئاىية المت يئئلا  ات اهميئئة ،ال ئئة فئئء شيئئاا الشئئ،ا  الئئ   غال،ئئا  مئئاي كل فئئء شالتئئة ان الش

المديشية فيما يتدلق ،تيمين شياتو   مست ،لو  تك ين االسئلا   االسئت لال  التئء تشتئاج الئء امكانيئة 
يئث ماىية مدينة  ،االاص فء ال لت الشاضل شيث نتى ان متمل،ئات المديشئة فئء  يئاىا مسئتملا ش

تدى  الى لة   الشك مة ى لا لةيسا فء ه ا المضمال   فء ت فيل الاىمات  المسئتل مات االساسئية 
  المديشية ألفلاى المتتملد شيث ان يىم امكانية مدسسات الى لة فء ال يئام ،هئ   المهمئة مئن شئينها 

 ي،ى  من النسئ   التيةيل ا اظ  تهات نال الش،ا   فه مشالكاتهم السياسية   ال  مية فه المتتمل.
%   شالتهم االلتصاىية 25%  من الم،ش ةين شالتهم االلتصاىية تيىا   ل 54  ان ل5فء التى ة ل

%  مئئنهم غيئئل تيئئىا لى ن 11%  مئئنهم شئئالتهم االلتصئئاىية تيئئىا تئئىا   ل11مت سئئمة م ا،ئئة ل
 المت سم . 

 ( 6جدول )
 ٌوضح التحصٌل الدراسى لألب

 لنس،ة المة يةا الدىى التشصية الىلاسه لؤل 

 % 12 16 ي لا  يكت 

 % 23 31 اليج الىلاسة اال،تىةية

 % 19 25 اليج ىلاسة المت سمة

 % 15 24 اليج ىلاسة االيىاىية

 % 31 44 اليج الكلية

 % 111 141 المتم  

 
الشئئك ان لل،يةئئة الة افيئئة اةلهئئا فيمئئا يشملئئو الشئئا  مئئن اتتاهئئات  ميئئ ة  افكئئال نشئئ  ال ضئئايا 

ايية   السياسية   يدى التشصية الىلاسء لالدلمء  لل الىين من المت يلات الة افية المدةلا فء االتتم
 ياىا ال يء االتتمايه   السياسء لبل،نئاظ  تئ تيههم ال تهئة الصئشيشة   السئليمة نشئ  المسئاهمة 

ا،ناظهئا  ال دالة فء ،ناظ المتتمئل   ت ىمئو. فئاال سئلا كيئان اتتمئايء تئدى  ى لا ت هليئا فئء تنشئةة
 اش،ا  شاتاتهم  لغ،اتهم تن،ا الء تنئ  مئل المدسسئات ال،ني يئة للمتتمئل   االتهئ ا  التئء تسئيل 
االم ل االتتماييئة  االلتصئاىية  السياسئية  هئه الشك مئةد شيئث ان يتئ  هئ   االتهئ ا فئء تل،يئة 

م نشئئ ا متمل،ئئات   شاتئئات الشئئ،ا  غال،ئئا مئئا تئئدةل سئئل،ا يلئئء اتتاهئئاتهم   تهئئات نائئلهم  الاظهئئ
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%  مئئن اال،ئئاظ مسئئت اهم التدليمئئه    54  ان ل6المشئئالكة السياسئئية. تشئئيل ال،يانئئات فئئه التئئى ة ل
%   11اليج ىلاسئة اال،تىاةيئة   المت سئمة     ل –تشصيلهم الىلاسء متىنء ضمن ال ةات لي لا 

ى سئل،ء منهم يشمل ن شهاىا االيىاىية شيث ان ه ا االنا ئاض فئء المسئت   الدلمئء لئؤل  لئو مئلى 
يدةل ،شكة ا  ،اال فء  اي ة التنشةة االتتمايية  السياسية التء يتل اها اال،نئاظ فئء االسئلا  كئ لك 
فء كي ية التدامة مل اال،ناظ  الت اهم ،ينهم ش ة لضايا االسلا  مشاكلها  كة مايتدلق ،ئى ل الشئ،ا  

 فه األسلا  المتتمل. 
فء تك ين ة افة األسلا. كئ ن االم المتدلمئة لالمة  ئة  ه ا  ان للمست   التدليمه لؤلم ى لا لةيسيا 

اكةئل  ييئا   اىلاكئا ،المسئئدلية  فئء التصئىي للصئئد ،ات التئء ت اتئة األاسئئلا  الدمئة يلئء تئئ فيل 
المناخ المبلةم لؤلا،ناظ  تنشةتهم اتتماييا   سياسيا   التصاىيا  ة افيا   الدمئة مدئا مئن اتئة سئداىا 

 لنا التشصية الىلاسء لؤلمو   االسلا. التى ة اىنا  ي ض 
 
 ( 7جدول )

 مٌوضح التحصٌل الدراسى لأل

 النس،ة المة ية الدىى التشصية الىلاسه لؤلم

 %11 15 امية

 %25 35 ت لا  تكت 

 %33 46 اليتة الىلاسة اإل،تىاةية

 %14 21 المت سمة

 %11 16 االيىاىية

 %6 8 التامة

 %111 141 المتم  

 
 

%  مئئئن األمهئئئات مسئئئت اهم التدليمئئئه 83  الئئئء ان ل7لم،نيئئئة فئئئه التئئئى ة للئئئم لتشئئئيل النتئئئاةج ا
%  مئن 11 تشصيلهم الىلاسه متىنه ضئمن ال ةئات لاميئةد ت ئلاد اليتئة ا،تىاةيئة  المت سئمة   ل

%  من هن اليتات المداهى  التامدات مما 6هن يشملن شهاىا ىلاسة االيىاىية  نس،ة لليلة تىاَ ل
 المدةل فه  اي ة التنشةة االتتمايية  السياسية الته يتل اها اال،ناظ فه االسلا. يدكى الملى ى السل،ه

،دى التمئلق الئء ال،يانئات األ ليئة يئن  شئىات يينئة ال،شئث مئن ائبلة تشليئة التئىا ة التئه سئ،ق 
يلضها ال،ى من مدلفة ى ل المدسسات االتتمايية فه ،ناظ الكيان ال ئ مه  السياسئه للشئ،ا  يلئء 

شيث تدئى األسئلا مسئد لة يئن يمليئات التنشئةة االتتماييئة التئه يئتدلم ال ئلى مئن ابللهئا المشالكة 
ا،ئئلات الة افئئة  ل ايئئىها فئئه صئئ لا تدهلئئو فيما،دئئى لم يئئى مئئن االكتسئئا   تمكنئئو مئئن المشئئالكة 
الت ايلية مل غيل  من افلاى المتتمل فه المتاالت االتتمايية  السياسية. التئى ة ا تئه ي ضئ  لنئا 

 ألسلا فه التنشةة االتتمايية السياسيةوى ل ا
 ( 8جدول )

 ٌوضح الدور االجتماعً لألسرة فً المشاركة السٌاسٌة

 النس،ة المة ية الدىى ى ل االسلا

 %48 67 مشتل 

 %19 27 غيل مشتل

 %33 46 ال ايلل

 %111 141 المتم  

 



 لمدراسات اإلنسانية                           مجــمة جـامعــــة كـركوك                

  

 0212الخامسة / السنة  5 : / المجلد  1:  عددال 18

منهم اكى ا يلء تل يهم التشتيل  % 48تشيل نتاةج الىلاسة الميىانية الااصة ،آلاظ الم،ش ةين ان ل
%  مئنهم اكئى ا يلئء يئىم تل ئيهم التشئتيل 19من األسلا للمشالكة فه النشامات السياسئية م ا،ئة ل

 %  منهم ايل، ا ين يىم يلفتهم.33 ل
 
 ( 9جدول )

 ٌوضح دور المؤسسات التربوٌة فً المشاركة السٌاسٌة

 النس،ة المة ية الدىى ى ل المدسسة

 %59 83 مشتل 

 %22 32 غيل مشتل

 %19 25 ال ايلل

 %111 141 المتم  

 
الت تصل  ااةل المىلسة  غيلها من المدسسات التل، ية يلء تدليم ال لى ال لاظا   الكتا،ة  انما 
يشئئمة تدلئئيم االدئئاىات   الت اليئئى  السئئل ك االتتمئئايه  الئئنام المسئئتمىا مئئن ة افئئة المتتمئئل  تكئئ ين 

 منو  اهلو متمسك ،يلضو  ، ضايا  ال ىمية   المشالكة فئه النشئامات الم امن الصال  يشث الء 
%  من افئلاى يينئة 59السياسية الته تسايى  فه نم   ال  مه  االتتمايه  االابللهد شيث اشال ل

ال،شث الء ان للمىلسة ى ل ك،يل  تئ هلي فئه تشئتديهم المشئالكة فئه النشئامات السياسئية   لئك 
ةة التىليسية الئء ال ضئايا ال  ميئة  المصئيلية اةنئاظ المناسئ،ات ا ضئمن من ابلة تملل اي اظ الهي

%  اشال ا الء يىم التشتيل مئن 22،دض المناهج  الىل ف  الته تتملق الء ه   المساةة   ان ل
%  منهم يىم مدلفتهم فه ا ا كانت للمىلسة ا  غيلها من المدسسات التل، يئة 19ل،ة المىلسة  ل

. ا  مئئن ائئبلة األناشئئيى ال منيئئة الشماسئئية  المهلتانئئات  مناسئئ،ات يىيئئىا ى لا  فئئه هئئ ا المضئئمال
 اال د ي ت،ف المال  منها آلاظ  السياسية  ال  مية  يشا ة تم يلها فه ملشلة الش،ا .

   11تى ة ل
 ي ض  ى ل التامدة فه المشالكة السياسية

 النس،ة المة ية الدىى الى ل

 % 41 58 مشتل 

 % 31 42 غيل مشتل

 % 29 41 ال ايلل

 %111 141 المتم  

 
 

%  من الدينة الم،ش ةة اشال ا 41  ان ل11ااهلت نتاةج الىلاسة الميىانية  كما ه  فه التى ة ل
الء ان للتامدة ى ل ك،يل فه تشتيدهم المشئالكة السياسئية شيئث تدئى التامدئة اهئم مدسسئة تل، يئة 

الئ يه  ال هئم الدئام  الممال،ئة ،شئق المشئالكة فيما يتدلق الشص ة يلء التشصئيبلت الدلميئة  نمئ  
%  يىم مدلفتهمد ه ا   29%  الء ان التامدة ال ت ىم ،ى ل التشتيل   ل31السياسيةد فيما اشال ل

الت تصئئل التشئئتيل يلئئء المشئئالكة السياسئئية يلئئء المدسسئئات االتتماييئئة   التل، يئئة ،ئئة تئئدى  
 ما ه  م ض  فه التى ة اىنا و المدسسات الىينية ى لا  هاما  فه ه ا المتاة ك

  11تى ة ل
 ي ض  ى ل المدسسات الىينية فه المشالكة السياسية

 النس،ة المة ية الدىى الى ل

 % 19 27 مشتل 
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 % 42 58 غيل مشتل

 % 39 55 ال ايلل

 % 111 141 المتم  

مدسسئئات %  مئئن  شئئىات الدينيئئة اكئئى ا يلئئء ان لل19  ت،ئئين ان ل11ان ال،يانئئات فئئه التئئى ة ل
%  مئنهم اكئى ا 42الىينية ى لهاد فه التشتيل يلء المشالكة السياسية  انهم يتلمس ن  لك م ا،ئة ل

 %  اشال ا الء يىم مدلفتهم. 39يلء ان المدسسات الىينية ال تلد  ه ا الى ل   ل
 
   12تى ة ل

 ي ض  ى ل منامات المتتمل المىنه فه المشالكة السياسية

 مة يةالنس،ة ال الدىى الى ل

 % 61 86 مشتل 

 % 22 31 غيل مشتل

 % 17 24 ال ايلل

 %111 141 المتم  

 
%  مئن الم،شئ ةين ان المنامئات المتتمئل المئىنه ى لا  ك،يئلا  فئه تشئتيدهم يلئء 61تشيل الاظ ل

%  اشئئال ا الئئء يئئىم التشئئتيل مئئن ل،ئئة هئئ ا 22المشئئالكة السياسئئية  فئئه  يئئاىا  يئئيهم ال ئئ مه   ل
   يىم مدلفتهم.%17المدسسات ل

،نئئاظ يلئئء مئئا ت ئئىم يمكننئئا ان نسئئمه الداةلئئة  المىلسئئة  التامدئئة  المدسسئئات الىينيئئة  منامئئات 
المتتمل المىنه متم يات اتتمايية فدالة فه امال مشالكة ايضاةها الشياا السياسئية  ال  ميئة فئه 

، سئئاةلو المكت ،ئئة  المتتمئئلد اال انئئو اضئئافة الئئء هئئ   المتم يئئات ال يمكئئن ان نهمئئش ى ل اإليئئبلم
 المسم ية  الملةية فه شيث افلاى المتتمل يلء المشالكة السياسية الد  ية المنمل ة ،شكة م،يده 
  المشالكة االن دالية الناتتة مئن الدمليئات الد  يئة نضئلا  ل صئ ة هئ   ال سئاةة الئء تميئل التئاظ 

تهات نال افلاى . التى ة اىنا  المتتمل  الته تدةل ،شكة م،اشل  غيل م،اشل فه الاظ  افكال    
 ت،ين لنا ى ل  ساةة االيبلم فه تشتيل الش،ا  المشالكة فه النشامات السياسيةو 
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   13تى ة ل
 ي ض  ى ل  ساةة االيبلم فه المشالكة السياسية

 النس،ة المة ية الدىى الى ل

 % 71 98 مشتل 

 % 21 29 غيل مشتل

 % 11 13 ال ايلل

 %111 141 المتم  

 
%  من  شىات يينة ال،شث اكئى ا يلئء ان االيئبلم تلدئ  71  ان ل16تشيل النس  فه التى ة ل

ى ل ك،يل فه شث  تشئتيل الشئ،ا  المسئاهمة فئه النشئامات  المناسئ،ات  الم الئل السياسئة م ا،ئة 
%  مئئنهم يئئىم مدئئلفتهم فيمئئا ا ا كئئان لبليئئبلم هئئ ا 11%  مئئن الشئئ،ا  اكئئى ا يكئئف  لئئك   ل21ل

 الى ل. 
 ا  تلدئئ  االشئئ ا  السياسئئية ى لا  ت هليئئا  فئئه ىفئئل افئئلاى المتتمئئل   ،ئئاألاص الشئئ،ا  يلئئء هئئ

  ي،ئين لنئا انتمئاظ الشئ،ا  الئء 14المشالكة فه النشامات  المناس،ات  الم الئل السياسئية التئى ة ل
 االش ا  السياسية. 

  14تى ة ل
 ي ض  انتماظ الش،ا  الء االش ا  السياسية

 نس،ة المة يةال الدىى االنتماظ

 % 41 56 ندم

 % 61 84 ال

 %111 141 المتم  

 
%  مئن الشئ،ا  افئلاى يينئة ال،شئث ينتمئ ن الئء االشئ ا  41  ان ل14تشيل النس  فه التى ة ل

السياسئئية  ان هئئ   االشئئ ا  يلد،ئئ ن ى لا  تيئئىا  فئئه تشئئتيدم  شئئةهم يلئئء المشئئالكة فئئه النشئئامات 
%  مئئن  شئئىات الدينئئة ال ينتمئئ ن الئئء االشئئ ا  61 نسئئ،ة لالسياسئئية   ،ئئاألاص فئئه االنتاا،ئئات 

السياسئئية اال انهئئم اكئئى ا مئئن ائئبلة اتئئلاظ الم ا،لئئة مدهئئم االشئئ ا  السياسئئية ى ل فئئه  يئئاىا الئئ يه 
 السياسء  ال  مء الفلاى المتتمل 

 
   15تى ة ل

 ي ض  مشالكة  شىات الدينة فه االنتاا،ات
 

 النس،ة المة ية الدىى المشالكة

 % 59 83 ندم

 % 41 57 ال

 %111 141 المتم  

 
%  ان  شئئىات يينئئة ال،شئئث شئئالك ا فئئه االنتاا،ئئات 59  ان ل15تشئئيل ان النسئئ  فئئه التئئى ة ل

يئىم مشئالكتهم فئه هئ   %  مئنهم اكئى ا 41التشليدية  ال،لىية التء تلت فئه اللئيم ك لىسئتان   ل
 .االنتاا،ات

كتهم فئه النشئامات  الم الئل السياسئية سئ اظ يئن ان الد امة  لاظ مشالكة الش،ا   يئىم مشئال
مليق ملشهم االلاظ  االفكال   تهات النال ا  المساهمة فه النشئامات  المناسئ،ات السياسئية ا  
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المشئئالكة ال دليئئة  الم،اشئئلا فئئه الشيئئاا السياسئئية يئئن مليئئق االنتمئئاظ الئئء االشئئ ا   المدسسئئات 
  . 17-16بلة االيىاى النس  فه التى لين لالسياسية يمكن التد،يل ين ه   الد امة من ا

 
  16تى ة ل

 ي ض  االس،ا   لاظ مشالكة الش،ا  فه الشياا السياسية
 

 النس،ة المة ية الدىى التسلسة الملت،ه األس،ا 

 % 63 89 1 اش،ا  شاتاته  مصالشه الشاصية

 % 48 67 2 الشص ة يلء منص  اىالي ا  ش ،ه

 % 38 53 3 هالشص ة يلء لضا افلاى ياةلت

 % 35 49 4 تش يق مم شاته ال  مية  ال منية

 % 31 43 5 ال م ،الت ييل فه الشياا السياسية

  ان الئء الشاتئات  الئى افل   17ااهلت نتاةج الىلاسة الميىانيئة  مئن ائبلة مدميئات التئى ة ل
اا السياسئئية المصئال  الشاصئية تشتئئة الملت،ئة اال لئئء مئن االسئ،ا   لاظ مشئئالكة الشئ،ا  فئئه الشيئ

%  مئئن االتا،ئئات تدكئئى الشصئئ ة يلئئء لضئئا افئئلاى الداةلئئة 48%  مئئن االتا،ئئات   ل63 ،نسئئ،ة ل
%  النتئئئا  الممئئئام   اللغ،ئئئات ال منيئئة  ال  ميئئئة ا  ،ئئئىافل الئئئ يه ال ئئئ مه 35 ،تشئئتيدهم   ل
 %  ،سئئ،  اللغ،ئة الت يئئل فئه الشيئئاا السياسئئية  االتتماييئة مئئن اتئة التملئئل الئئء31 السياسئه   ل

مست ،ة افضة  الديش ،شكة اشسن مما يليو ا ن من المشاكة  الصئد ،ات الشياتيئة التئه تمئل ،هئا 
 المتتمل الدلاله  المتتمل الك لى .

 
  17تى ة ل

 ي ض  االس،ا   لاظ يىم مشالكة الش،ا  فه الشياا السياسية 
 

 النس،ة المة ية الدىى التسلسة الملت،ه األس،ا 

 % 69 97 1 سه ا  اتتمايهيىم شص ة اي ت ييل سيا

 % 45 63 2 ضدل ايمانه ،المنهج السياسه

 % 43 61 3 الا ل من السلمة السياسية

 % 42 59 4 التنشةة االسلية

 % 36 51 5 يىم الة ة ،السياسيين

ااهلت نتاةج الىلاسة الميىانية ان االس،ا   لاظ يئىم مشئالكة تيئة الشئ،ا  فئه الشيئاا السياسئية 
%  اشال ا الئء يئىم شصئ ة ا  ت يئل اتتمئايه   69ا،ات  شىات  يينة ،شةنا ان ل من ابلة ات

  يشئئلا 11سياسئئه  ة ئئافء  فئئه المتتمئئل  ال،ئئلامج االتنئئىا التئئه تسئئيل يليهئئا الى لئئة ائئبلة فتئئلا ل
%  الائئ ل مئئن 43%  اكئئى ا يلئئء ضئئدل االيمئئان ،ئئالمنهج السياسئئه   ل45سئئن ات االايئئلا   ل
%  يئىم الة ئة 36،س،  التنشةة االسلية  ضدل ة ئافتهم السياسئية   ل%  42السلمة السياسية   ل

 ،السياسين ال ي يىيل ن الى لة  المتتمل.

 

 

 نتائج البحث
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ل ئئى كئئان الهئئىل األ ة مئئن هئئ ا ال،شئئث هئئ  التدئئلل يلئئء ى ل التنشئئةة االتتماييئئة فئئه المشئئالكة 
 السياسية للش،ا  من ابلة الىلاسة الميىانية ت،ينو

 
%  68لاى يينئة ال،شئث هئم مل،ئة تامدئة السئليمانية ،كلياتهئا الماتل ئةد ان نسئ،ة لان  شىات افئ .1

%  منهم ال ياتهم االتتمايية لي ية شيث تدىي الة افة 32ال ياتهم االتتمايية شضلية  ،ينما ل
الشضلية  اللي ية ى لا  لةيسا  فه تل ه ال لى سل ك الم امنة  المشالكة فه الم الل  االشىاث 

 .السياسية
ان الشالة االلتصاىية كمت يل تلدئ  ى لا  ك،يئلا  فئه شيئاا الشئا  الئ ي غال،ئا  مئا ي كئل فئه شالتئو  .2

المديشئئية  تئئيمين مسئئت ،لو  اةئئل  لئئك فئئه االهتمئئام ،الشيئئاا السياسئئية ألمتئئو شيئئث ت،ئئين ان نسئئ،ة 
 %  شئالتهم االلتصئاىية غيئل تيئىا11%  من الم،ش ةين شالتهم االلتصاىية تيئىا  نسئ،ة ل54ل

 لى ن المت سم .

ان للال يئئة الة افيئئة لؤلسئئلا اةئئل فيمئئا يشملئئو الشئئ،ا  مئئن اتتاهئئات  ميئئ ة  افكئئال فئئه ال ضئئايا  .3
%  من آ،اظ الم،ش ةين 15 الم الل السياسيةد شيث ت،ين من ابلة الىلاسة الميىانية ان نس،ة ل

اظهم  نس،ة %  من آ،31%  من امهاتهم هم من اليته الىلاسة االيىاىية  نس،ة ل11 نس،ة ل
%  من امهاتهم من اليته المداهى  الكليات  هه نس،ة لليلة فيمئا يتدلئق ،المسئت   الة ئافه 6ل

  التدليمه لل الىين.

تدىي األسلا ى لا  مشتدا  فه شث الش،ا  يلء المشئالكة فئه الشيئاا السياسئية  ،نسئ،ة اتا،ئات  .4
يىم تل يهم التشتيل مئن ل،ئة  %  من اتا،ات الم،ش ةين فه19%  من افلاى الدينة م ا،ة ل48ل

 افلاى اسلهم.

تئئدىي المدسسئئات التل، يئئة  التدليميئئة  ،ئئاألاص التامدئئة ى لا  مشئئتدا  فئئه شئئث الشئئ،ا  يلئئء  .5
%  مئن 31%  مئن الم،شئ ةين م ا،ئة نسئ،ة ل41المشالكة فه الشياا السياسية  ،نس،ة اتا،ئات ل

ة هئا فيمئا يتدلئق االهتمئام ،التانئ  اتا،ات الم،ش ةين فه يىم اإلىلاك ،ين التامدة ال تدىي  اا
 السياسه  ال  مه للمل،ة.

ان المدسسات  منامات   ساةة االيبلم ،ين ايها الماتل ة  انتمئاظ الشئ،ا  لؤلشئ ا  السياسئية  .6
 تدىي ى لا  لةيسا  فه شةهم المشالكة فه الشياا السياسية.

 ا تئةد فهئه تلتئل الئء  يئىم ان األس،ا   لاظ يىم مشالكة تية الش،ا  فه الشياا السياسية مت .7
%  مئن الم،شئ ةيند 69شص ة اي ت ييئل سياسئه  ة ئافه  اتتمئايه فئه المتتمئل ينئى نسئ،ة ل

%  اكئئى ا يلئئء 43%  اشئئال ا الئئء ضئئدل اإليمئئان ،ئئالمنهج السياسئئهد  نسئئ،ة ل45 نسئئ،ة ل
م %  اتا، ا ،دئى26%  الء التنشةة األسليةد  نس،ة ل42الا ل من السلمة السياسيةد  نس،ة ل

 ة تهم ،السياسيين كيس،ا   لاظ يىم مشالكتهم فه السياسة.
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 .1988ينايل 38يىى السا،دةد السنة الك يتد د"الدالمية

المشةةةاركة السٌاسةةةٌة للشةةةباب المصةةةري: دراسةةةة ى. ماتئئئىا اشمئئئى شئئئ يق غنيمئئئةو  .32

 .1993د صيل/اليل3/4د المتلة الدل،ية للىلاسات الى ليةد السنة اللا،دةد الدىىمٌدانٌة

الم: مةةةةةةن اآلٌةةةةةدٌولوجٌا إلةةةةةةى ثةةةةةورة اإلتصةةةةةةال اإلعةةةةةمشمئئئئئى شئئئئئكلي سئئئئئئبلمو  .33

د ي لي /سئ،تم،ل 32د المتلئى/1"د الدئىى/عةالم الفكةرد متلئة "المٌدٌولوجٌا_نحو رؤٌةة نقدٌةة

2113. 

 د"الدل،ه ال كل"  متلة  دالتنشئة االجتماعٌة للتفكٌر السٌاسًو   ي،ى لاسم مشمى .34

 .1999/ صيل د97 يىى

ٌاسةةٌة فةةً كوردسةةتان التنشةةئة السى. مهئئىي تئئا،ل مهئئىيد صئئ،ا  صئئ،شه شيئئىلو  .35

ال ان ن  السياسة"  -د متلة "ياسا  لامياليالعراا ودور األحزاب الكوردستانٌة فً تفعٌلها
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متلة يلمية تاصصئية نصئل سئن ية تصئىل يئن كليتئه ال ئان ن  السياسئة ،تامدئة صئبل  

 .2114د كان ن األ ة/ 2د الدىى/2الىيند السنة/

 

 خامساً: االنترنت:

ىاتو السئئ لي للشئئ،ا  لسياسئئيةا التنشئئةةو نهئئال شئئا م .36  الشئئ ال االتتاهئئاتد   المشئئىا

 د28/1/2116 د1444/ الدئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئىى المتمئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئىند

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=55830 

مشةةاركة الشةةباب القبطةةً فةةً الحٌةةاة السٌاسةةٌة بةةٌن المحةةددات العامةةة سئئميل مئئللفو  .37

د 2114/ 7/ 17د م لئئل "ش ـــئئـال الشـــئئـلق األ ســـئئـم" ،تئئالي   والصةةعوبات الخاصةةة

http://www.metransparent.com/html. 

د ضئمن سلسئلة م سئ ية الشئ،ا  المشاركة السٌاسٌةى. السيى يلي اد منء مشم ىو  .38

السياسئئئئئئئئيةد ال ئئئئئئئئاهلاو ملكئئئئئئئئ  الىلاسئئئئئئئئات السياسئئئئئئئئية  االسئئئئئئئئتلاتيتية ،ئئئئئئئئاالهلامد 

http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/youth.htm/. 

 

 وامشاله

د 2لال اهلاو الىال المصلية الل،نانيةد م علم اإلجتماع السٌاسًى. شد،ان الماهل األس ىو  .1
 .137 د ص 2111

 د 1998ليمانو ىال الشل ق للنشل  الت  يلد  علم اإلجتماع السٌاسًى. ا،لاهيم ا،لاشو  .2
 .235ص 

ى. مشمى ي،ى د تلتمةو ى. شمىي ي،ى اللشمند نظرٌة التنمٌة السٌاسٌةليتشالى هيت تو  .3
انو الملك  الدلمه للىلاسات السياسيةد   .48 د ص 2111الشميى ليما

رؤٌة جدٌدة للواقع السٌاسً  -التخلف السٌاسً وغاٌات التنمٌة السٌاسٌةى. اشمى  ه،انو  .4
 .15-14 د ص 2111لاألسكنىليةو ىال التامدة التىيىا للنشلد  فً العالم الثالث

السٌاسٌة اإلجتماعٌة مع دراسات مٌدانٌة فً بعض دول أساسٌات التنشئة فيصة السالمو  .5
 .21-21 د ص 1981لالك يتو تامدة الك يتد  الخلٌج العربً

 .21فيصة السالمو ملتل سا،قد ص  .6
 د ص 1997لاللياضو مكت،ة الش ليد مصطلحات علم اإلجتماعى. سميلا اشمى السيىو  .7

161. 
شسان مشمى الشسن ل، ىاىو تامدة ، ىاىد د تلتمةو ى. اعلم اإلجتماع النظريكالة مانهايمو  .8

 .183 -181 د ص 1993
 .141د 137ى. شد،ان الماهل األس ىو ملتل سا،قدص  .9

 .263د ملتل سا،قد ص علم اإلجتماع السٌاسًى. اشسان مشمى الشسنو  .11
 .198ى. ا،لاهيم ا،لاشو ملتل سا،قد ص  .11
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ا الة افةد لال،يةو   ال دراسات فً علم السٌاسةى. شيل اى اشمى النتالو  .12
 .163 د ص 2114

 .22فيصة السالمو ملتل سا،قد ص  .13
موسوعة العلوم ى. مشمى مشم ى ل،يلد ى. اسمايية ص،لي م لىلمشللان و  .14

 .478 د ص 1994لالك يتو تامدة الك يتد  السٌاسٌة
د تلتمةو ى. شمىي ي،ى اللشمند ى. نظرٌة التنمٌة السٌاسٌةليتشالى هيت تو  .15

 .271 د ص 2111الملك  الدلمه للىلاسات السياسيةد  مشمى ي،ى الشميى ليمانو
د ضمن سلسلة م س ية الش،ا  المشاركة السٌاسٌةى.السيى يلي اد منء مشم ىو  .16

السياسيةد ال اهلاو ملك  الىلاسات السياسية  االستلاتيتية ،االهلامد 
ttp://www.ahram.org.eg/acpssh/ahram/2001/1/1/youth.htm/. 

لالىال ال،يضاظو  المفاهٌم السٌاسٌة المعاصرة ودول العالم الثالث س يم الد يو .17
 .157 د ص 1987الملك  الة افه الدل،هد 

لالك يتو شلكة الل،يداند  أصول النظم السٌاسٌة المقارنةى. كماة المن فهو  .18
 .341 د ص 1987

قبطً فً الحٌاة السٌاسٌة بٌن المحددات العامة مشاركة الشباب السميل مللفو    .19
د 2114/ 7/ 17د م لل "ش ــــال الشــــلق األ ســــم" ،تالي   والصعوبات الخاصة

http://www.metransparent.com/html. 
د المشاركة السٌاسٌة للشباب المصري: دراسة مٌدانٌةى.ماتىا اشمى ش يق غنيمةو  .21

 .96د ص1993د صيل/اليل3/4ليةد السنة اللا،دةد الدىىالمتلة الدل،ية للىلاسات الى 
 ى.السيى يلي اد منء مشم ىو ملتل سا،ق. .21

 د"الدل،ه ال كل" متلة السياسهد للت كيل االتتمايية التنشةةو   ي،ى لاسم مشمى .22
 .181 ص د1999/ صيل د97 يىى

  السياسة الش،ا  مشكبلتو ،لا نتالت ام  مالتليت ،لا نتالت ته ليتشالى .23
 الة افة" متلة الشاجد شسين يله.ى تلتمة الى ليةد الم النات ،دض الةمانينياتد فه

 .71ص د1988ينايل 38يىى السا،دةد السنة الك يتد د"الدالمية
ىاتو الس لي للش،ا  السياسية التنشةةو نهال شا م .24  الش ال االتتاهاتد   المشىا

 د28/1/2116 د1444/ الدىى المتمىند
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=55830 

ليمانو ىال المسيلا  سٌكولوجٌة التنشئة اإلجتماعٌةتاى و صال  مشمى يله ا،   .25
 .217 د ص 2112للنشلد 

 .263د ملتل سا،قد ص علم اإلجتماع السٌاسًى. اشسان مشمى الشسنو  .26
 .  264الملتل ن سود ص  .27

 .214ى. ا،لاهيم ا،لاشو ملتل سا،قد ص  .28
ج ل،يل تو ىال ام ا منطا السلطة: مدخل إلى فلسفة األمرناصيل نصالو  .29

 .24 د ص 1995للم،ايةد 
ل، ىاىو تامدة ، ىاىد  علم االجتماع السٌاسً: أسسه وأبعادهى. الصاىق األس ىو  .31

 .356 د ص 1991
 .264د ملتل سا،قد ص علم اإلجتماع السٌاسًى. اشسان مشمى الشسنو  .31
 .37فيصة السالمو ملتل سا،قد ص  .32
 .218صال  مشمى يله ا،  تاى د ملتل سا،قد ص  .33
 .264د ملتل سا،قد ص علم اإلجتماع السٌاسًمى الشسنو ى. اشسان مش .34

http://www.ahram.org.eg/acpss/
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 .216ى. ا،لاهيم ا،لاشو ملتل سا،قد ص  .35
اى الى شلفو السل ك الشضالي  المتتمل المتمىند فهو اى الى ف. ،ان يلى  .36

د تلتمةو سميل ي ت نصال ليمانو ىال النسلد السلوك الحضاري والمواطنةلمشلل و 
 .23 د ص 1995

 .215ملتل سا،قد ص  ى. ا،لاهيم ا،لاشو .37
 .241 - 239صال  مشمى يله ا،  تاى د ملتل سا،قد ص  .38
 .221ى. ا،لاهيم ا،لاشو ملتل سا،قد ص  .39
 .241صال  مشمى يله ا،  تاى د ملتل سا،قد ص  .41
االتجاهات المعاصرة فً دراسة النظرٌة ى. شاىية فتشه ا،لاهيم ي،ى  و  .41

 .42 د ص 2115لسياسيةد ليمانو الملك  الدلمه للىلاسات ا الدٌمقراطٌة
 .277د ملتل سا،قد ص علم اإلجتماع السٌاسًى. اشسان مشمى الشسنو  .42
 .224ى. ا،لاهيم ا،لاشو ملتل سا،قد ص  .43
ثورة اإلتصال اإلعالم: من اآلٌدٌولوجٌا إلى مشمى شكلي سبلمو  .44

ل د ي لي /س،تم،32د المتلى/1"د الدىى/عالم الفكرد متلة "المٌدٌولوجٌا_نحو رؤٌة نقدٌة
 .84د ص 2113

 .271د ملتل سا،قد ص علم اإلجتماع السٌاسًى. اشسان مشمى الشسنو  .45
 .234صال  مشمى يله ا،  تاى د ملتل سا،قد ص  .46
 .229ى. ا،لاهيم ا،لاشو ملتل سا،قد ص  .47
 .185د ملتل سا،قد ص علم اإلجتماع السٌاسًى. اشسان مشمى الشسنو  .48
 ة الصراعات واستراتٌجٌات التسوٌةالتعددٌة األثنٌة: إدارى. مشمى ياش ل مهىيو  .49

 .152 د ص 2112ليمانو الملك  الدلمه للىلاسات السياسيةد 
لالك يتو سلسلة يالم  األحزاب السٌاسٌة فً العالم الثالثى. اسامة ال  اله شل و  .51

 .182 د ص1987المدلفةد 
لال اهلاو ىال ال تلد  تطور النظرٌات والمهاهب السٌاسٌةى. مشمى نصل مهناو  .51

 .161 د ص 2116
 د ص 1989ل،يل تو ىال النضاةد  مدخل إلى علم السٌاسةى. يصام سليمانو  .52

251. 
لاالسكنىليةو  عولمة الدٌمقراطٌة بٌن المجتمع والسٌاسةى. اسمايية يله سدىو  .53

 .268 د ص 2111ىال المدلفة التامديةد 
حلٌلٌة لتحول الدولة األمنٌة فً البلدان النامٌة: دراسة تسلىال لاىل مشه الىينو  .54

د لسالة ماتستيل غيل منش لاد م ىمة الء تامدة امىلمان السلطة_مصر نموهجاً 
 .116د ص 2115األسبلميةد الالم مد

ليمانو ىال  التنشئة االجتماعٌة وأثرها على السلوك السٌاسًليى شافا سالمو  .55
 .41 د ص 2111 اةةد 

 .46د 42-41فيصة السالمو ملتل سا،قد الص شات  .56
الشرعٌة والسٌاسة: مساهمة فً دراسة القانون السٌاسً مالك ك اك و –ى. تان  .57

د تلتمةو ى. الية ا،لاهيم الميال ليمانو الملك  الدلمه للىلاسات والمسؤولٌة السٌاسٌة
 .36د 269 د الص شات 2111السياسيةد 

التنشئة السٌاسٌة فً كوردستان ى. مهىي تا،ل مهىيد ص،ا  ص،شه شيىلو  .58
ال ان ن  السياسة"  -د متلة "ياسا  لامياليحزاب الكوردستانٌة فً تفعٌلهاالعراا ودور األ
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متلة يلمية تاصصية نصل سن ية تصىل ين كليته ال ان ن  السياسة ،تامدة صبل  
 .61د ص 2114د كان ن األ ة/ 2د الدىى/2الىيند السنة/

 ى. السيى يلي اد منء مشم ىو ملتل سا،ق. .59

لاألسكنىليةو  مباد  العلوم السٌاسٌةن ملسهو ى. مشمى مو ،ى يد ى. ليلء امي .61
 .269 د ص 1998الىال التامديةد 

 ى. السيى يلي اد منء مشم ىو ملتل سا،ق. .61

 .271ى. مشمى مو ،ى يد ى. ليلء امين ملسهو ملتل سا،قد ص  .62
 ى. السيى يلي اد منء مشم ىو ملتل سا،ق. .63

 المصىل ن سو. .64

 .41ى. اشمى  ه،انو ملتل سا،قد ص  .65
 .272 -271هيت تو ملتل سا،قد ص ليتشالى  .66
 .266ى. مشمى مو ،ى يد ى. ليلء امين ملسهو ملتل سا،قد ص  .67
 .268-267ى. مشمى مو ،ى يد ى. ليلء امين ملسهو ملتل سا،قد ص  .68
 .238ليتشالى هيت تو ملتل سا،قد ص  .69
لال اهلاو ىال التامدات للنشلد  التنشئة السٌاسٌةى. مشم ى شسن اسماييةو  .71

 .29-28 د ص 1997
ل،يل تو ىال النهضة الدل،يةد  دراسات فً علم األجتماعمشمى ص،شء لن صو  .71

 .81 د ص2111
72. () Earl R..B..Baddie, The Practice of Social Research,(California, 

wedeworth publishing co. lnc.  third edition, 1983), p. 219 

 نو ىال  اةة للنشل  الت  يلدليما المدخل الى علم االجتماعاشسان مشمى الشسنو  .73

 .77 د ص 2116
ل، ىاىو مم،دة المداللد  مقدمة فى تصمٌم البحوث االجتماعٌةناهىا ي،ىالكليمد  .74

 .  67  د ص 1981
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ٌَكؤلٌَنةوة  ى:ِراثرسى ل

ٌَطةٌاندن  لة بةشدارى سٌاسى الواندا كؤمةالٌَةتى ِرؤلَى ث

ٌَكؤلٌَنةوةٌةكى مةٌدانٌٌة لةسةر نموونةٌةك ل ٌَمانى __ ل ندكارانى زانكؤى سل ٌَ  ة خو
 

ندكارانى خؤشةوٌست: ٌَ  * خو

ٌَكى  ندكارى زانكؤ كة بةش ٌَ ٌَوةى الوانى خو ٌَكة بؤ زانٌنى ِرا وبؤضوونى ئ ٌَكؤلٌَنةوةٌة هةولَ ئةم ل
نن   ٌَ كود ٌَ طرنط وزٌندوى نةوةى ثاش ِراثةِرٌن وثةروةردةى سةردةمى حووكم ودةسوةالَتى كووردى ث

ٌَكؤل ٌَطةٌانوودن وثةروةردةٌةٌووة كووة لووة سوواٌةى كؤمووةلَطا ثرسووٌارةكانى ل ٌنةوةكووة لةسووةر رؤلَووى ئووةو ث
ودةسووووةالَتى خؤمالٌَوووودا ثوووووةٌِرةوكراوة لةسووووةر ِرادةى بةشوووودارى سٌاسوووووً الوان لووووة كاروبوووووارى 
ٌَكى  كؤمةلَطاكةٌاندا، بة تاٌبةت لة سةردةمى ثواش ِروخوانى حووكمى بوةها وهاتنةكاٌوةى بوارودؤخ

ٌَراقد  ا نوَى لة تةواوى ه

وةٌةكى جٌدىء ئازادانةء لة  ٌَ هٌوادارٌن كة هاوكارٌمان بكةن لة وةالَمدانةوةى ثرسٌارةكان بة ش
تى زانستٌٌةوة  ٌَ ثرسراو ٌَ  سؤنطةى هةستكردن بة ل

                                                                                                                                                     

داٌة توةناا نٌشوانةى   ٌَ ( لةبوةردةم ×  * تكاٌة بؤ وةالَمدانةوةى ئةو ثرسٌارانةى كة هةلَبذاردنى ت
 هةلَبذاردةكةتدا دابنَى 

 زانٌارى طشتى:

ٌَذ:  * كؤل

 * تةمةن:

ٌَر                                       ًَ        * ِرةطةز:                        ن  م

نى  ٌَ  بوون:لة داٌك* شو

 الدىَ                                            شار                                  

بوون: ٌَ نى نٌشتةج ٌَ  * شو

ٌَمانى                              قةزا وناحٌةكان                              سل

ٌَزانةكةت ضؤ ٌَوى خ  نة ؟* ئاستى بذ

 باشة         زؤر باشة                                                                  

 خراثة                   مامناوةندة                                                    

ندةوارى داٌك وباوكت ضٌٌة ؟ ٌَ  * ئاستى خو

ندةوار                            نةخ                             ٌَ  سةرةتاٌى         و

 زانكؤ وثةٌمانطا      ئامادةٌى                                                       

 ِرؤلَى دامةزراوةكانى كؤمةلَطا لة ثرؤسةى بةشدارى سٌاسٌدا
 

ٌَزانةكةت ضؤن بووة لة بةشدارى سٌاسٌت1  دا ؟  ِرؤلَى ثةروةردةى خ
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ٌَطربوون                                نازانم  هاندةربوون                              ِر

ندن2 ٌَ ٌَش زانكؤ  ِرؤلَى دامةزراوةكانى خو  ضؤن بووة لة بةشداري سٌاسٌتدا ؟ ى ث

ٌَطربوون                                 نازانم هاندةربوون                              ِر

ندنى زانكؤ ضؤن بووة لة بةشداري سٌاسٌتدا ؟3 ٌَ    ِرؤلَى خو

ٌَطربوون                                نازانم  هاندةربوون                              ِر

   ِرؤلَى ئاٌٌن ودامةزراوة ئاٌٌنٌٌةكان ضؤن بووة لة بةشداري سٌاسٌتدا ؟4

ٌَطربوون                                نازانم             هاندةربوون                   ِر

ٌَكخراوةكانى كؤمةلَطةى مةدةنى ضؤن بووة لة بةشداري سٌاسٌتدا ؟5    ِرؤلَى ِر

ٌَطربوون                                نازانم  هاندةربوون                              ِر

 دن ضؤن بووة لة بةشداري سٌاسٌتدا ؟  ِرؤلَى هؤكارةكانى ِراطةٌان6

ٌَطربوون                                نازانم  هاندةربوون                              ِر

   ِرؤلَى ثارتة سٌاسٌٌةكان ضؤن بووة لة بةشداري سٌاسٌتدا ؟7

ٌَطربوون                     نازانم             هاندةربوون                              ِر

ٌَم ضؤن بووة لة بةشداري سٌاسٌتدا ؟8    ِرؤلَى دامودةزطاكانى حكومةتى هةر

ٌَطربوون                                نازانم  هاندةربوون                              ِر

 

 

 ئاستى بةشدارى سٌاسً

ٌَكى سٌاسٌدا ؟9    ئاٌا ئةندامٌت لة هٌض ثارت

ٌَر             بةلََى                                         نةخ

ٌَكى كؤمةلَطةى مةدةنٌدا ؟11 ٌَكخراو    ئاٌا ئةندامٌت لة هٌض ِر

ٌَر             بةلََى                                         نةخ

ٌَمى بةه11  ا ؟  ئاٌا بةشدارى ثرؤسةكانى هةلَبذاردنت كردوة لة ثاش ِروخانى ِرذ

ٌَر             بةلََى                                         نةخ

ٌَمى بةها ؟12 ٌَكت كردوة لة ثاش ِروخانى ِرذ ٌَوان ٌان مانطرتن ث ٌَ    ئاٌا بةشدارى هٌض ِر

ٌَر             بةلََى                                         نةخ

( بوودةرةوة، ئةطووةر ئةطووةر 13ئووةوا وةالَمووى ثرسووٌارى  * ئةطووةر وةالَمووةكانت  بووةلََى( بوووون 
ٌَر( بوون ئةوا وةالَمى ثرسٌارى    ( بدةرةوة 14وةالَمةكانت  نةخ

 

   بةشدارى سٌاسى ئةكةم بةمةبةستى:13

 ٌَزانةكةم نانى ِرةزامةندى خ ٌَ  بةدةستا
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 نانى ثلةى حٌزبى وحكومى ٌَ  بةدةستا

 بؤ دابٌنكردنى بةرذةوةندٌٌةكانم 

  ٌَا ٌَ  نانى ئةركة نةتةوةٌى ونٌشتمانٌٌةكانمبةج

 ٌَت طؤِرانكارى سٌاسى ئةنجامبدةم  ئةمةو

 نازانم 

 

   بةشدارى سٌاسى ناكةم بةهؤى:14

  ٌَزانٌم  كارٌطةرى ثةروةردةى خ

 ترا لة دةسةالَتى سٌاسى 

 ضونكة هٌض طؤِرانكارٌٌةك دروست ناكات 

 باوةِرم بة ثرؤسة سٌاسٌةكان الوازة 

 سٌاسٌٌةكان الوازة متمانةم بة كةسة 

 نازانم 

 

 سوثاا بؤ هاوكارٌتان
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Abstract 

 

Socialization is a major job in family, and it has an important role in 

building operation that one can feel it during his birth .It is the 

continuous operation that everyone from his child until he became old 

follow it and according to this operation, it does not take one shape 

during his continuousness, but his kinds changes according to different 

ages. 
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Socialization is a basic politic that family makes with other society 

institutions which build social structure to society; also it has an 

important role in building the ideology and politics of person’s 

personality and participation in political operation. 

This operation makes it to choose this subject for research and study 

theoretically to know the role of socialization in political participation 

to build society. 
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