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 ملخص الدراسة                  

 

واقع منظمات المجتمع المدنً وإسهامها فً "تحدد موضوع الدراسة فً    

دنً العاملة فً دراسة مٌدانٌة لمنظمات المجتمع الم" التنمٌة السٌاسٌة للمجتمع

المجال التوعوي والتنموي والحقوقً فً مدٌنة بنؽازي، وتم اختٌار الموضوع 

بناءاًال على المبلحظة المباشرة له واإلطبلع على بعض الدراسات السابقة التً 

تناولته، حٌث أن منظمات المجتمع المدنً ُتعد أحدى وسابل النهوض 

 .بالمجتمع، وأبرز مظاهر الدٌمقراطٌة فٌه

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على واقع هذه المنظمات وما تمتلكه من    

قدرات وما تعانٌه من مشكبلت، وإبراز دورها فً تنمٌة المجتمع وخصوصاًال 

 .من الناحٌة السٌاسٌة

وتم تعرٌؾ المصطلحات الخاصة بالدراسة المتمثلة فً المنظمات،    

رفت نظرٌاًال وإجرابٌاًال وقد تم والمجتمع المدنً، والتنمٌة السٌاسٌة، وقد عُ 

 .توضٌح وشرح كٌفٌة إخضاع هذه المصطلحات والمفاهٌم للقٌاس

ما المنظمات األكثر : وانطلقت هذه الدراسة من مجموعة تساإالت هً   

من ( المنظمات الحقوقٌة –منظمات التوعٌة  –منظمات التنمٌة )انتشاراًال 

ل تتؤثر أعمال و مناشط منظمات المجتمع المدنً فً مجتمع الدراسة، وه

منظمات المجتمع المدنً بالمتؽٌرات واألحداث السٌاسٌة، وما مصادر تموٌل 

مشروعات و مناشط منظمات المجتمع المدنً فً مجتمع الدراسة، و ما هو 

تقٌٌم منظمات المجتمع المدنً فً مجتمع الدراسة للقوانٌن والتشرٌعات التً 

معوقات التً تعٌق منظمات المجتمع المدنً تعمل فً ظلها حالٌاًال، وما أبرز ال

وتحد من فاعلٌتها فً مجتمع الدراسة، وفً أي بعد من أبعاد التنمٌة السٌاسٌة 

 .ٌبرز إسهام منظمات المجتمع المدنً فً مجتمع الدراسة



منظمة، وتم حصرها فً المسح ( 135)حٌث اشتمل مجتمع الدراسة على    

مارس، فقد تم المسح الشامل على المنظمات الشامل بناءًال على نوع نشاطها الم

ذات النشاط الحقوقً والتوعوي والتنموي، وقد تم استخدام استمارة المقابلة 

لجمع البٌانات، و أجرٌت المقاببلت مع أحد أعضاء المنظمات ممن ٌمثلون 

رأس الهرم الوظٌفً بها وهم أما ربٌس المنظمة أو عضواًال فً مجلس إدارتها 

نفٌذي، وذلك بهدؾ الحصول على البٌانات الدقٌقة عن المنظمة، أو مدٌرها الت

وتم التؤكد من صدق األداة عن طرٌق عرضها على مجموعة من المحكمٌن 

والذي " كرومباخ ألفا"أما ثبات المقٌاس فقد تم التؤكد منه باستخدام معامل 

 (.0.94)كانت قٌمته مناسبة للثقة فً ثبات المقٌاس حٌث بلؽت 

فً إدخال البٌانات وتحلٌلها  spssعتماد على برنامج التحلٌل اإلحصابً وتم اال   

وتوصلت الدراسة إلى أن المنظمات ُتعانً ضعفاًال فً الجانب المإسسً لها، من 

حٌث افتقارها للقدرات البشرٌة والمادٌة والتكنولوجٌة، وكذلك ضعؾ فاعلٌتها 

بالمنظمة، وكذلك قصور نتٌجة تركز السلطة وعدم دورانها بٌن كافة األعضاء 

أدابها فً الجانب السٌاسً نتٌجة ضعؾ الخبرة المهنٌة مما جعلها تكتفً 

بالمشاركة فً أوقات الحماس الشعبً لمواكبة األحداث السٌاسٌة دون توظٌؾ هذه 

 .المشاركة وتطوٌرها فً مجاالت أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 



 : المقدمة

بٌساًال لدراسة العبلقة بٌن المجتمع والدولة تشكل دراسة منظمات المجتمع المدنً مدخبلًال ر    

وهً عبلقة أساسٌة ومهمة فً دفع عملٌة التحول الدٌمقراطً، وإسباغ الدٌمقراطٌة كسمة 

ممٌزة لمإسسات الدولة، وتعبٌراًال عن مستوى الدٌمقراطٌة وانفتاح المجتمع وتقدمه، كما ُتعد 

كافة قطاعات المجتمع، إذا ما تم منظمات المجتمع المدنً دعامة أساسٌة فً تطوٌر وتنمٌة 

توظٌفها فً خلق المشاركة المجتمعٌة وإٌجاد الشعور العام بمسإولٌة األفراد نحو مجتمعهم، 

حٌث ٌعتبر العمل األهلً أو التطوعً امتداداًال لقٌم التكافل االجتماعً، فعن طرٌق هذه 

النامٌة، والسٌما فً المنظمات ٌمكن أن تتحقق النهضة التنموٌة التً تنشدها ُجل الدول 

تقلٌص الهوة السٌاسٌة بٌنها وبٌن شعوبها، ذلك ألن منظمات المجتمع المدنً تمثل قنوات 

 .  اتصال مباشرة بٌن عامة الشعب والسلطة السٌاسٌة الحاكمة فً الدولة

ولكً تحقق منظمات المجتمع المدنً األهداؾ المرجوة منها البد لها أن ترتكز على عدة    

أسس علمٌة تمكنها من العمل بنشاط وحٌوٌة وفاعلٌة أكبر، ومن بٌن تلك القواعد  قواعد و

البناء المإسسً الداخلً للمنظمات وقدراتها البشرٌة والمادٌة، وكذلك تفاعبلتها مع محٌطها 

 .وبٌبتها االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة، وؼٌرها

مجتمع المدنً وإسهامها فً التنمٌة واقع منظمات ال)وسنتناول فً هذه الدراسة موضوع   

 :من خبلل أربعة فصول كالتالً( السٌاسٌة للمجتمع

وقد تضمن موضوع  الدراسة واإلجراءات المنهجٌة، وٌشمل اإلطار : الفصل ااول    

تحدٌد مشكلة الدراسة، ومبررات اختٌار موضوع الدراسة، وأهمٌة الدراسة، وأهداؾ )العام 

فاهٌم الواردة فً الدراسة، والدراسات السابقة، والتعقٌب على الدراسة، التعرٌؾ بالم

المنهج )، وتشمل اإلجراءات المنهجٌة للدراسة (الدراسات السابقة، وتساإالت الدراسة

ونوع الدراسة، ومجتمع الدراسة، ومجاالت الدراسة، ووحدة التحلٌل، وأداة جمع البٌانات، 

 (.والمعالجة اإلحصابٌة

بعنوان المنظمات والمجتمع المدنً، حٌث تضمن فً سٌاق  كان: انًأما الفصل الث   

مفهوم المنظمات، وسمات وخصابص المنظمات، والتكوٌن )الحدٌث عن المنظمات ما ٌلً 

الداخلً للمنظمات، وأهم مبادئ نجاح المنظمات، وأنواع المنظمات االجتماعٌة، وأهداؾ 

اعٌة، وتنمٌة وتطوٌر المنظمات المنظمات االجتماعٌة، ودراسة المنظمات االجتم

التطور التارٌخً )، وتضمن فً سٌاق الحدٌث عن المجتمع المدنً ما ٌلً (االجتماعٌة



لمفهوم المجتمع المدنً، واالتجاهات الحدٌثة لتعرٌؾ مفهوم المجتمع المدنً، وبعض 

لمدنً المفاهٌم المرتبطة بالمجتمع المدنً، ومكونات المجتمع المدنً، وخصابص المجتمع ا

مكونات المجتمع المدنً، ومإشرات قٌاس فاعلٌة منظمات المجتمع المدنً، ومنظمات 

، وقوانٌن وتشرٌعات العمل األهلً (م2013 -1878)المجتمع المدنً فً لٌبٌا خبلل الفترة 

فً لٌبٌا، وإشكالٌة العبلقة بٌن المجتمع المدنً والدولة، ودور منظمات المجتمع المدنً فً 

 (.فً مجاالت تنموٌة متعددة -البشرٌة  –االقتصادٌة –االجتماعٌة  -التنمٌة 

موضوع التنمٌة السٌاسٌة، وقد تناول مفهوم التنمٌة : الفصل ال الث فً حٌن تضمن   

نظرٌة  -نظرٌة التحدٌث -النظرٌة البنابٌة الوظٌفٌة)السٌاسٌة ونظرٌات التنمٌة السٌاسٌة 

المشاركة  -الوعً السٌاسً  -التنشبة السٌاسٌة )ومإشرات التنمٌة السٌاسٌة ( التبعٌة

 -النخبة السٌاسٌة )، و دور بعض الشرابح االجتماعٌة فً التنمٌة السٌاسٌة (السٌاسٌة

اآللٌات القانونٌة )، و آلٌات مساهمة المجتمع المدنً فً التنمٌة السٌاسٌة (المثقفون

 (.الثقافٌةاآللٌات  –اآللٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة  –والسٌاسٌة 

فقد خصص لتحلٌل بٌانات الدراسة ونتابجها وٌشمل تحلٌل البٌانات  :أما الفصل الرابع    

المإشرات المتعلقة )اس فاعلٌة منظمات المجتمع المدنً األولٌة وتحلٌل مإشرات قً

، وتحلٌل مقٌاس (مإشرات المخرجات –المإشرات المتعلقة بالبٌبة الوسٌطة  -بالقدرات 

عرض التحلٌل الوصفً  -عرض التحلٌل الوصفً لكل فقرة فً المقٌاس)سٌاسٌة التنمٌة ال

والنتابج التً توصلت لها الدراسة، و توصٌات الدراسة، والصعوبات التً ( ألبعاد المقٌاس

 .واجهت الدراسة

إعداد قابمة بالمراجع المستخدمة فً الدراسة، والمبلحق التً اشتملت على تم وأخٌراًال    

 .مقابلة وبعض النصوص القانونٌة المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدنً فً لٌبٌااستمارة ال

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ل ااول ــالفص             
 

موضوع الدراسة وااجراءات المنهجٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :تمهٌد

موضوع  الدراسة خصص هذا الفصل الستعراض اإلطار العام للدراسة حٌث اشتمل على     

تحدٌد مشكلة الدراسة، ومبررات اختٌار ) موضوعها، وٌشمل لها جٌةواإلجراءات المنه

موضوع الدراسة، وأهمٌة الدراسة، وأهداؾ الدراسة، التعرٌؾ بالمفاهٌم الواردة فً الدراسة، 

، وتشمل (والدراسات السابقة، والتعقٌب على الدراسات السابقة، وتساإالت الدراسة

نوع الدراسة، ومجتمع الدراسة، ومجاالت الدراسة، المنهج و)اإلجراءات المنهجٌة للدراسة 

، وسٌتم عرضها وفق الترتٌب (ووحدة التحلٌل، وأداة جمع البٌانات، والمعالجة اإلحصابٌة

 :المذكور أعبله كالتالً

: لدراسةا موضوع: أوالًال 

 :مشكلة الدراسة -1

ل الدٌمقراطً فً انطلقت منظمات المجتمع المدنً نحو البناء والمشاركة فً عملٌة التحو  

م، فقد لعبت دوراًال مهماًال خبلل فترة الحرب 2011فبراٌر 17المجتمع اللٌبً بعد ثورة 

الثورة   أعقبتوالتحرٌر فً مجال اإلؼاثة والمساعدات اإلنسانٌة، ثم فً المرحلة االنتقالٌة التً 

جتماعً بدأت العمل على نشر الوعً والتثقٌؾ فً عدة مجاالت منها الفكري والسٌاسً واال

ات األهلٌة والدٌنً والصحً خصوصاًال بعد االنتشار السرٌع للمنظمات والمإسسات والجمعً

األمر الذي جعل الكثٌر من الباحثٌن والمثقفٌن والنخب السٌاسٌة فً  فً كافة أرجاء الببلد

 المجتمع اللٌبً ٌربطون هذا االنتشار السرٌع لمفهوم المجتمع المدنً وتزاٌد أعداد المنظمات

المدنٌة بالحماس الثوري والمشاركة السٌاسٌة والتحدث عنها كمإشر ٌدل على وعً وثقافة 

المواطنٌن وإدراكهم لمجرٌات األحداث السٌاسٌة فً مجتمعهم، وبالنظر لتارٌخ منظمات 

المجتمع المدنً فً لٌبٌا نجد أن دورها كان بارزاًال بدرجة عالٌة فً المجال السٌاسً على 

فً الفترة الزمنٌة التً سبقت : ة انتشارها وقلة أعدادها، فعلى سبٌل المثالالرؼم من محدودي

اللجنة الطرابلسٌة عام " مصر"م، تؤسست فً ببلد المهجر وتحدٌداًال 1969انقبلب عام 

م، على ٌد مجموعة من المواطنٌن اللٌبٌٌن من مدٌنة طرابلس وضواحٌها وهم من 1924

تقبلل الببلد وقد تم اإلعبلن عن قٌامها رسمٌاًال فً لٌبٌا عام التجار والمثقفٌن بهدؾ المطالبة باس

م واستمرت فً نشاطها السٌاسً والتوعوي والتثقٌفً حتى انتهت مهمتها بتحقٌق 1943

م، وكانت متعددة 1943االستقبلل، وكذلك جمعٌة عمر المختار التً تؤسست فً بنؽازي عام 

لسان حال الجمعٌة " الوطن"وتصدر عنها جرٌدة المناشط منها السٌاسٌة والرٌاضٌة والثقافٌة، 



وخٌر شاهد على نشاطها السٌاسً الذي استمر فً المطالبة باستقبلل الببلد حتى تحققت ؼاٌتها 

. م1951وتم حلها بعد نٌل الببلد االستقبلل عام

إال أن حركة المجتمع المدنً والمنظمات األهلٌة خضعت لهٌمنة الدولة والسلطة السٌاسٌة    

م، مما جعلها مؽٌبة إلى حد اإلقصاء 1969لحاكمة  فً الببلد عقب االنقبلب العسكري عاما

عن خطط وبرامج التنمٌة والسٌما السٌاسٌة منها، كما أن ؼٌاب االستعداد الفكري والمعنوي 

لدى العدٌد من الفبات المجتمعٌة لقبول الربط بٌن جدوى وفاعلٌة تلك المنظمات ومنظومة 

الوصول إلٌه وما علٌه الواقع ساهم فً توسٌع الهوة بٌن ما تود ٌات المدنٌة الحقوق والحر

التً تعتبر مقدسة لثقافة التقالٌد واألعراؾ والتعصب القبلً  كري للتركٌبة االجتماعٌة اللٌبٌةالؾ

والدولة األبوٌة، وعلى الرؼم من سرعة انتشار أعداد المنظمات وتزاٌد نمو حركة المجتمع 

م، إال أنها 2011فبراٌر 17كبته للصراعات واألحداث السٌاسٌة فٌما بعد ثورة المدنً وموا

بالرؼم من ذلك مازالت تعانً من فقدانها للجانب المإسسً ولهذا ال ٌتوقع لها النجاح بالشكل 

المطلوب كشرٌك فً وضع وتنفٌذ خطط وبرامج التنمٌة والسٌما السٌاسٌة منها، وهذا ما جعل 

راسة ٌتمثل فً إبراز دور منظمات المجتمع المدنً فً عملٌة التنمٌة أهم أهداؾ هذه الد

واقع منظمات المجتمع المدنً وإسهامها ) السٌاسٌة، وعلٌه تحددت مشكلة الدراسة فً بحث 

. ضمن مجتمع الدراسة(  فً التنمٌة السٌاسٌة للمجتمع

 :مبررات اختٌار الدراسة -2

فً التعببة وحشد الرأي العام نحو قضاٌا أن منظمات المجتمع المدنً تلعب دوراًال   -أ 

المجتمع االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والسٌاسٌة، لذا فهً مجاالًال واسعاًال للدراسة 

.  والبحث

أن الجهات التابعة للدولة ذات العبلقة بمنظمات المجتمع المدنً لم تباشر اختصاصاتها  -ب 

لمجتمع المدنً فً لٌبٌا بشكل ملحوظ وعلى نطاق واسع فً نشر وتوطٌن ثقافة ا

مثبلًال، األمر الذي جعل ( كوزارة الثقافة ومنظمات المجتمع المدنً و وزارة األعبلم)

ؼالبٌة أفراد المجتمع ال ٌدركون أهمٌة المجتمع المدنً ومتطلباته ودوره فً التنمٌة وفً 

دت إلى السٌاسات العامة والقضاٌا الوطنٌة، وهذا ما ٌدعوا إلى دراسة األسباب التً أ

 .القصور فً أداء تلك الجهات لعملها



أعداد منظمات المجتمع المدنً فً لٌبٌا ٌعد من أبرز التؽٌرات االجتماعٌة  ازدٌادأن  -ج 

م، حٌث ٌعتبر تواجد المإسسات 2011فبراٌر 17والسٌاسٌة التً حدثت بعد ثورة 

االتجاه  على المدنٌة متنوعة النشاط فً واقع أي مجتمع من المإشرات المهمة التً تدل

 .التحول الدٌموقراطً السلٌم فٌه نحو

فبراٌر منظمات  17منحت التؽٌرات السٌاسٌة التً حدثت فً المجتمع اللٌبً بعد ثورة  -د 

لى إقبال الناس على المجتمع المدنً سقفاًال أعلى من الحرٌة السٌاسٌة والفكرٌة مما أدى إ

ة مشاركتهم السٌاسٌة، وكل هذه األمر الذي أدى إلى تنمٌة وعٌهم وزٌاد االنضمام لها

 .التؽٌرات تشد انتباه الباحثٌن لدراسة هذه الظاهرة والوقوؾ على أسبابها ونتابجها

قلة االهتمام العلمً واألكادٌمً على الصعٌد المحلً، بالموضوعات ذات العبلقة  -ه 

ت، من أدوار مختلفة فً تنمٌة وتطوٌر المجتمعا هبالمجتمع المدنً وتنظٌماته وما ٌإدي

 . شكلت دافعاًال لبلهتمام بدراسة هذا الموضوع

: أهمٌة الدراسة -3

تعتبر دراسة منظمات المجتمع المدنً ذات أهمٌة، فقد كان لها دور بارز فً المجاالت     

االجتماعٌة والفكرٌة والثقافٌة إضافة إلى دورها الهام فً المجال السٌاسً، فقد ساهمت فً 

لمشاركة السٌاسٌة، التً تعتبر إحدى الدعابم األساسٌة للتنمٌة توعٌة المواطنٌن وحثهم على ا

السٌاسٌة وتشكل بالتالً مٌدان مهم من مٌادٌن الدراسة العلمٌة، وٌمكن بلورة هذه األهمٌة فً 

:- النقاط التالٌة

تتمثل أهمٌة الدراسة فً محاولة عرض وتحلٌل دور منظمات المجتمع المدنً التً  -أ 

النضال الشعبً من أجل إقامة مجتمع أكثر مدنٌة ودٌمقراطٌة تعتبر حجر الزاوٌة فً 

. وحرٌة وأكثر تقدماًال ورفاهٌة ورقٌاًال وعدالًال 

إن لمنظمات المجتمع المدنً دوراًال فً تشجٌع المواطنٌن على العمل الجماعً والعمل  -ب 

التطوعً والخٌري، لتحقٌق المصالح الخاصة والعامة وإرساء ونشر وتعمٌم ثقافة مدنٌة 

تحقٌق الدٌمقراطٌة  والمساواة وتحفظ للمواطن حقوق المواطنة وٌتعلم من خبللها تدعم 

كٌؾ ٌعبر عن رأٌه وٌدافع عن مصالحه وكٌؾ ٌشارك بحرٌة فً العملٌات السٌاسٌة 

 .والتنموٌة التً تإثر على حٌاته وتنمً وطنه



طٌة التً نتج فً ظل المتؽٌرات السٌاسٌة الدولٌة التً تنادي بحقوق اإلنسان والدٌمقرا  -ج 

عنها قٌام الثورات العربٌة المعاصرة، والتً ٌعتبر الحراك السٌاسً فً لٌبٌا أحد أهم 

رة على فهم وترجمة نتابج هذه المتؽٌرات، تطلب وجود منظمات ومإسسات مدنٌة  قاد

لذا تكمن أهمٌة هذه الدراسة فً تقٌٌم أثر تطبٌق هذه السٌاسات على  هذه المتؽٌرات

 . أرض الواقع

ة فً مجال البحث العلمً، فهً تصنؾ ضمن الدراسات ساهمتعد هذه الدراسة م -د 

العلمٌة فً علم االجتماع السٌاسً وعلم اجتماع التنمٌة، وكذلك فً المجال االجتماعً 

والسٌاسً نظراًال لحداثة وأهمٌة موضوعها على الرؼم من قدم نشؤة و وجود منظمات 

، إضافة إلى (م1951)ل الدولة لبلستقبلل عام المجتمع المدنً فً لٌبٌا والذي سبق نً

 .ارتباطه بؽٌره من المواضٌع العلمٌة المختلفة

: أهداف الدراسة -4

تهدؾ هذه الدراسة بشكل عام لمعرفة واقع منظمات المجتمع المدنً وإسهامها فً عملٌة      

 :إضافة إلى مجموعة من األهداؾ الفرعٌة وهً كالتالً التنمٌة السٌاسٌة،

 .فً لٌبٌا راز دور منظمات المجتمع المدنً فً عملٌة التنمٌة السٌاسٌةإب -أ 

معرفة أمكانٌة وقدرة منظمات المجتمع المدنً فً مجتمع الدراسة علً المساهمة  -ب 

 . فً نشر التوعٌة السٌاسٌة

معرفة الطرق والوسابل واألسالٌب التً تستخدمها منظمات المجتمع المدنً لنشر  -ج 

 .ركة السٌاسٌة التوعٌة وزٌادة المشا

معرفة المعوقات والصعوبات التً تواجه منظمات المجتمع المدنً وتحد من   -د 

 .فاعلٌتها ونشاطها فً مجتمع الدراسة

بعض التوصٌات التً قد تساهم فً زٌادة فاعلٌة منظمات المجتمع المدنً اقتراح  -ه 

 .فً لٌبٌا بناءًال على النتابج المتوقعة للدراسة

 

 

 

 



  :والمصطلحات الواردة فً الدراسةت رٌف المفاهٌم  -5

التنمٌة  -المجتمع المدنً-المنظمات )تتمثل مفاهٌم الدراسة فً المصطلحات التالٌة    

( السٌاسٌة

 :المنظمات -أ 

   :الت رٌفات النظرٌة -1

وحدات اجتماعٌة أو تجمعات إنسانٌة مكونة لتحقٌق أهداؾ إدارٌة "وتعرؾ على أنها   

 "أفراد كثٌرٌن بطرٌقة تسلسلٌة انتظامٌة  واتصالل ترابط معٌنة على نطاق واسع من خبل
(1)

. 

وحدات اجتماعٌة وتجمعات إنسانٌة تبنى وٌعاد بناإها بقصد تحقٌق "كما تعرؾ على أنها      

.  (2) "أهداؾ معٌنة

تجمع بٌن األفراد حول هدؾ معلن وفً ظل معٌار رسمً "وتعرؾ أٌضاًال على أنها     

. (3) البلزمة للمجتمع ٌمثل الشرعٌة( قانون)

 :ااجرائًالت رٌف  -2

تجمع عدد من  الوحدات االجتماعٌة التً تنشؤ نتٌجة  نقصد بالمنظمات فً هذه الدراسة  

استجابةًال و األفراد ٌتفاعلون مع بعضهم البعض بطرٌقة منظمة لتحقٌق أهداؾ مشتركة أ

ن األنشطة أو لتحقٌق مطلب عام ضمن إطار قانونً محدد من خبلل ممارسة عدداًال م

 العملٌات التً تهدؾ إلى الحصول على الموارد البلزمة بما ٌكفل تقدٌم الخدمات للمجتمع

. فً مدٌنة بنؽازي

 : المجتمع المدنً  -ب 

 :الت رٌفات النظرٌة  -1

مجموعة التنظٌمات والمإسسات السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة "وٌقصد به     

 . (4)"المختلفة باستقبلل عن سلطة الدولةتعمل فً مٌادٌنها  التً 

                                                             

،ص 1970ر الكتب الجامعٌة، اإلسكندرٌة،محمد عاطؾ ؼٌث، تطبٌقات فً علم االجتماع المعاصر، دا (1)
287. 

المكتب الجامعً  ت االجتماعٌة،امحمد عبد الفتاح محمد، إدارة الجودة الشاملة وبناء قدرات المنظم (2)
. 20،ص2012الحدٌث، اإلسكندرٌة،

 .3، ص1987، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، القاهرة، اإلدارةعبد الهادي الجوهري، علم اجتماع  (3)
النشؤة واآللٌات وأدوات العمل وتحقٌق )محمد الفاتح عبدالوهاب العتٌبً،منظمات المجتمع المدنً (4)

  www.ahewar.org (20-2-2013-7:49pm)،2009 ،2724،العددالحوار المتمدا، (األهداؾ



نسٌج متشابك من العبلقات التً تقوم بٌن " وهناك من ٌعرؾ المجتمع المدنً على أنه     

أفراده من جهة وبٌن الدولة من جهة أخرى، وتقوم على تبادل المصالح والمنافع والتعاقد 

ة الدولة لجمٌع األوقات التً والتفاهم واالختبلؾ والحقوق والواجبات والمسإولٌات ومحاسب

 . (1)"ٌستدعً فٌها األمر محاسبتها

مجموعة التنظٌمات التطوعٌة الحرة التً تمؤل المجال " كما ٌعرؾ المجتمع المدنً بؤنه     

العام بٌن األسرة والدولة ومإسساتها التً ال مجال لبلختٌار فً عضوٌتها وتنشؤ لتحقٌق 

للمواطنٌن أو للممارسة أنشطة إنسانٌة متنوعة وتلتزم فً مصالح أفرادها أو لتقدٌم خدمات 

وجودها ونشاطها بقٌم ومعاٌٌر االحترام والتراضً والتسامح والمشاركة واإلدارة السلٌمة 

.  (2)"للتنوع واالختبلؾ

مجمل المإسسات االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة والثقافٌة التً "وهو أٌضاًال ٌشٌر إلى     

ؼٌر حكومٌة وؼٌر أرثٌه وال تهدؾ إلى الربح وطوعٌة االنتماء إلٌها والحداثة تتصؾ بكونها 

 .(3)"فً بنٌتها وتكوٌنها

للمجتمع المدنً نستنتج ضرورة توافر أربعة عناصر   وما خالل الت رٌفات السابقة   

أو المشاركة الطوعٌة التً هً باألساس الفعل " الطوعٌة"ٌمثل العنصر األول : أساسٌة

نً عن أو الطوعً، وبهذه الطرٌقة تتمٌز تكوٌنات و بنى المجتمع المد      دي الحر اإلرا

وهو بهذا ٌختلؾ " منظم"العنصر الثانً هو أن المجتمع المدنً   باقً التكوٌنات االجتماعٌة

" المإسسٌة"عن المجتمع التقلٌدي العام بمفهومه الكبلسٌكً؛ حٌث ٌشٌر هذا الركن إلى فكرة 

جمل نواحً  الحٌاة الحضارٌة تقرٌباًال، والتً تشمل الحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة التً تطال م

الذي تقوم به هذه " بالدور"و الرابع" بالؽاٌة"واالجتماعٌة و الثقافٌة، والعنصر الثالث ٌتعلق 

التنظٌمات، واألهمٌة الكبرى الستقبللها عن السلطة وهٌمنة الدولة، من حٌث هً تنظٌمات 

مل فً سٌاق وروابط تشٌر إلى عبلقات التضامن والتماسك أو الصراع والتنافس اجتماعٌة تع

 .االجتماعً

 

                                                             

  (8:05pm-2013-2-20)على الشبوط، مإسسات المجتمع المدنً المهمات والرسالة، (1)
 www.Alsabaah.com   

  www.Arbtopics.com (4:15pm-2013-2-22) ،فرٌد باسٌل، المجتمع المدنً (2)
، 24أسامة بدٌر و سامً محمود، منظمات المجتمع المدنً وتنمٌة الرٌؾ،سلسلة المجتمع المدنً،العدد(3) 

 www.lchr-eg.org  (pm 5:30-2013-2-22)،2007رض لحقوق اإلنسان، القاهرة،مركز األ

  

http://www.alsabaah.com/
http://www.alsabaah.com/
http://www.arbtopics.com/
http://www.arbtopics.com/
http://www.lchr-eg.org/


 :ااجرائً ت رٌفال -2

كل المنظمات والهٌبات والتجمعات التطوعٌة ؼٌر   نقصد بالمجتمع المدنً فً هذه الدراسة 

شط ، وهً متعددة المنافً مدٌنة بنؽازي الربحٌة التً ٌنضم لها األفراد بشكل تطوعً

ومختلفة االهتمامات وتعمل لتحقٌق أؼراض متعددة، منها أؼراض نقابٌة كالدفاع عن مصالح 

أعضابها، و أؼراض ثقافٌة كما فً اتحادات الكتاب والمثقفٌن التً تهدؾ لنشر الوعً الثقافً 

ومنها أؼراض لئلسهام فً العمل االجتماعً وتحقٌق  تجاهات أعضاء كل جماعةوفقاًال ال

ؼراض سٌاسٌة كالمشاركة فً صنع القرار على المستوى الوطنً، وٌمكن تقدٌر التنمٌة، وأ

(. المخرجات-البٌبة الوسٌطة–القدرات)فاعلٌة هذه المنظمات من خبلل المإشرات التالٌة 

  ًالتنظٌمٌة أو  -التكنولوجٌة  -القدرات المادٌة  -القدرات البشرٌة ) مإشر القدرات وٌتمثل ف

( اإلدارٌة

 البٌبة السٌاسٌة ) ة الوسٌطة وتفاعبلتها داخل المنظمة وخارجها مع كبلًال منمإشر البٌا-

 (القٌم الثقافٌة -التشرٌعات والقوانٌن 

  ًاالستجابة للمطالب المجتمعٌة  -الوصول للفبات المستهدفة )مإشر المخرجات وٌتمثل ف- 

 (متابعة النشاط وتقٌٌمه

تعلق بؤداة جمع البٌانات للدراسة كما سٌتم وسوؾ ٌتم توضٌح هذه المإشرات فً الجانب الم  

. تحدٌد العبارات التً ستعكس هذه المإشرات فٌها الحقاًال 

 :التنمٌة السٌاسٌة -ج 

 :الت رٌفات النظرٌة -1

        مجموعة التؽٌٌرات المخططة التً ٌتم تنفٌذها لؤلبنٌة" تعرؾ التنمٌة السٌاسٌة على أنها     

قدرات النظام السٌاسً وزٌادة استجابته للنظم  أو العملٌات المجتمعٌة بؽرض زٌادة

المجتمعٌة وزٌادة أسهامه فً زٌادة قدرات النظم المجتمعٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة 

  .(1)"والثقافٌة

أن التنمٌة  " :وقد تم تعرٌفها من جانب أحد الباحثٌن بمجموعة من التعرٌفات الربٌسة منها  

وهً السٌاسة كما تمتاز بها المجتمعات  مٌة االقتصادٌة،السٌاسٌة هً المتطلب السٌاسً للتن

وهً أداء الدولة القومٌة وهً التنمٌة  وهً التحدٌث السٌاسً للتنمٌة السٌاسٌة، الصناعٌة،

                                                             
، 1998التخلؾ والتحدٌث والتنمٌة السٌاسٌة،منشورات جامعة قارٌونس، بنؽازي  نداء مطر صادق،  (1) 
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اإلدارٌة والقانونٌة والتنمٌة السٌاسٌة هً التعببة والمشاركة الجماهٌرٌة وهً بناء 

م والتنمٌة السٌاسٌة هً التعببة والقوة وهً الدٌمقراطٌة وهً االستقرار والتؽٌٌر المنتظ

"جانب من جوانب عملٌة التؽٌٌر االجتماعً المتعددة األبعاد
(1). 

ٌتضح من خبلل ذلك مسؤلة ربٌسٌة، وهً أن التنمٌة السٌاسٌة مإثرة ومتؤثرة فً كافة   

ة لمقدرات القوة القومً( التعببة)الجوانب البنابٌة للدولة ومع كافة بنى المجتمع، محققة لعملٌة 

. داخل الدولة

: مدلوالت  ةوٌرى بعض الباحثٌن أن للتنمٌة السٌاسٌة خمس  

        ٌهتم بالبناء الدستوري للدولة، بمعنى األسس الدٌمقراطٌة بكل أبعادها: مدلول قانونً"   

مدلول و ،ٌتوافق وتطلعات الشعب االقتصادٌةٌعنً تحقٌق نمو اقتصادي  :ومدلول اقتصادي

ضرورة وجود إدارة ملتزمة باحترام مبادئ المشروعٌة اإلدارٌة والقانونٌة مع  :اريإد

تحقٌق االنصهار فً منظومة :ومدلول سٌاسً تحقٌق شروط الفاعلٌة والكفاءة والعقبلنٌة،

ارتباط التنمٌة بالتحدٌث الناتج عن :ومدلول  قافً مجتمعٌة والمشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة،

، إن هذه المدلوالت تفترض وجود عنصر التوافق بٌن الجماهٌر "نةثقافة سٌاسٌة معً

والسلطة لتحقٌق حالة انسجام وتكامل للحفاظ على استمرارٌة وبقاء التنمٌة السٌاسٌة، وإن 

ذلك هو جوهر قٌام هذه العملٌة، حٌث إن الحاجة لئلصبلح والتنظٌم الناتج عن تحقق هذا 

ولة إلى تبنً هذا النمط من التنمٌة والذي ٌنطلق من االنسجام والتوافق هً التً تدفع الد

فً سبٌل بناء نموذج أو طراز للدولة ٌحقق  الضؽوطات الوطنٌة والمتطلبات الجماهٌرٌة

الموارد التً تمتلكها الدولة،  تطلعات وطموحات الجماهٌر داخل المجتمع عن طرٌق استخدام

، ٌٌرات فً البٌبة المجتمعٌة والدولٌةال تمثل التنمٌة على أساس ذلك إال استجابةًال للتػو

  (2).لتحدٌات بناء الدولة وبناء األمة( المجسد للسلطة)وبالذات استجابة النظام السٌاسً 

 :ااجرائًت رٌف ال -2

العملٌة التً تإدي إلى أحداث تؽٌرات فً البناء  نقصد بالتنمٌة السٌاسٌة فً هذه الدراسة    

د األحزاب، واتساع المشاركة السٌاسٌة، وأساسها تفاعل السٌاسً تتضمن تعدد اآلراء، وتعد

اًال تؤثٌراألفراد مع مجرٌات األحداث السٌاسٌة، ودخولهم فً أنشطة جماعٌة بحٌث ٌكون لها 

                                                             
لمقارنة قراءات مختارة، منشورات جامعة قارٌونس، المؽٌربً، التنمٌة السٌاسٌة والسٌاسة ا زاهًمحمد  (1) 

 .172، ص 1998بنؽازي 
،ص ص 1990أسسه وأبعاده،مطبعة دار الحكمة، بؽداد، -صادق األسود، علم االجتماع السٌاسً (2) 

438-450. 



، مثل المشاركة فً االنتخابات فً مدٌنة بنؽازي على سٌر العملٌة السٌاسٌة فً المجتمع

واالنضمام لؤلحزاب السٌاسٌة، والتً والتظاهرات واالحتجاجات واالعتصامات السلمٌة 

تعطً مإشراًال على درجة وعٌهم السٌاسً، وتعكس رإٌة واضحة عن التنشبة السٌاسٌة التً 

. نشؤوا علٌها، وما تشمله من  قٌم ومبادئ  فكرٌة سٌاسٌة

التنشبة السٌاسٌة، الوعً )وسٌتم االستدالل على هذا المفهوم من خبلل المإشرات التالٌة    

(.  ي، المشاركة السٌاسٌةالسٌاس

 كالمناهج )عملٌة تلقٌن قٌم واتجاهات المجتمع السٌاسٌة ألفراده  ونقصد بالتنشئة السٌاسٌة

، وهً عملٌة مستمرة ٌتعرض لها الفرد طٌلة حٌاته، (التعلٌمٌة لمختلؾ المراحل العمرٌة مثبلًال 

 .رة أخرىوهً المسإولة عن نقل الثقافة السٌاسٌة وتؽٌٌرها وإعادة تكوٌنها م

 ًعملٌة اكتساب األفراد للمعارؾ والمهارات والخبرات والقدرات  ونقصد بالوعً السٌاس

وإدراكهم للدور المناط بهم والذي ٌجب علٌهم القٌام به لٌتمكنوا من المشاركة فً المجتمع 

 .كؤعضاء فاعلٌن

 ر فً الحٌاة العملٌة التً ٌمكن من خبللها أن ٌقوم الفرد بدو ونقصد بالمشاركة السٌاسٌة

السٌاسٌة بقصد تحقٌق أهداؾ التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة على أن تتاح الفرصة لكل 

مواطن بؤن ٌساهم فً وضع األهداؾ وصنع القرار والتعرؾ على أفضل الوسابل واألسالٌب 

فً تحقٌقها وعلى أن ٌكون اشتراك المواطن فً تلك الجهود الدافع الذاتً والعمل التطوعً 

ٌترجم شعوره بالمسإولٌة االجتماعٌة تجاه مجتمعه ، وأن ٌعتقد كل فرد أن لدٌه حرٌة  الذي

. المشاركة فً القٌم التً ٌقرها المجتمع

وسوؾ ٌتم توضٌح هذه المإشرات فً أداة جمع البٌانات للدراسة، كما سٌتم تحدٌد العبارات 

 .التً ستعكس هذه المإشرات فً االستمارة الحقاًال 

 :السابقةالدراسات  -6

الدراسات السابقة ذات العبلقة المباشرة وؼٌر المباشرة بموضوع  بعضٌتناول هذا الجانب 

حٌث تعتبر بعض الدراسات أن األحزاب السٌاسٌة منظمات مجتمع مدنً ، الدراسة الحالٌة

ومن ضمن مكوناته وذلك ألن األحزاب تدافع عن قضاٌا ومشكبلت اجتماعٌة عدٌدة إلى 

ظٌمات تسعى للوصول إلى السلطة وتحقٌق مكاسب مادٌة ومعنوٌة خاصة بها جانب كونها تن

وفق سٌاقها التارٌخً  الدراسات السابقة والسٌما على الصعٌد السٌاسً، وسوؾ ٌتم عرض

:  على النحو اآلتً



المنظمات ااهلٌة ال ربٌة على مشارف "، ب نواا وآخروا دراسة شهٌدة الباز -1

وقد ، (1)م1997عام "دات الواقع وآفاق المستقبلالقرا الحادي وال شرٌا، محد

هدفت الدراسة إلى محاولة توفٌر مإشرات عامة لوضع المنظمات األهلٌة فً 

مبلمح وآلٌات البناء : الوطن العربً، من خبلل التعرؾ على عدة أبعاد هً

المإسسً للمنظمات، والعبلقات والتفاعبلت بٌن المنظمات والجهات اإلدارٌة 

ومصادر التموٌل، ومشكبلت المنظمات واحتٌاجاتها وأبرز معوقات  والحكومة،

ولكل ُبعد منها عدة مإشرات فرعٌة، وقد طبقت الدراسة على عشرة دول  ،فاعلٌتها

مصر وتونس والمؽرب والسودان ولبنان وفلسطٌن والبحرٌن )عربٌة هً 

لرعاٌة واقتصرت على المنظمات الناشطة فً مجال ا( واإلمارات والكوٌت وعمان

منظمة، ( 1565)والتنمٌة فقط، وقد بلػ حجم عٌنة الدراسة وهً عٌنة عمدٌة 

واعتمدت على المنهج الوصفً التحلٌلً والمنهج المقارن والمنهج التارٌخً، وقد 

استخدمت الدراسة المسح المكتبً والمقاببلت المفتوحة واستمارة االستبٌان كؤدوات 

ارتفاع )ة من النتابج أبرزها فً البعد األول لجمع البٌانات، وقد توصلت إلى جمل

ضعؾ ونسبة نشاط المنظمات فً مجال الرعاٌة االجتماعٌة والمساعدات الخٌرٌة، 

المشاركة النسابٌة فً المنظمات بشكل عام وعلى مستوى اتخاذ القرارات بشكل 

نع احتكار مجالس اإلدارات لصوخاص، وهٌمنة الذكور على عضوٌة المنظمات، 

وأن السمة الؽالبة على مبادرات التؤسٌس  "شخصنة المنظمات"رات أو القرا

، وفً البعد الثانً ظهرت (للمنظمات هً المبادرات الشخصٌة أو الشعبٌة األهلٌة

إن الدولة فً معظم دول الدراسة لها الٌد العلٌا فً تحدٌد هامش )النتابج كالتالً 

كلٌاًال أو جزبٌاًال هو مطلباًال لؽالبٌة  تؽٌٌر القانونأن مطلب حركة المنظمات ودورها، و

المنظمات المدروسة، وتركٌز المنظمات األجنبٌة على تموٌل المشروعات 

ستثمارٌة وخاصة دعم المشروعات الصؽرى ٌجعل موقؾ الحكومات من الا

المنظمات ٌتسم باالزدواجٌة فمن جهة ترؼب الحكومات فً تنشٌط القطاع األهلً 

، وفً البعد الثالث أكدت الدراسة (فً السٌطرة علٌه ومن جهة تصر على االستمرار

ارتفاع معدالت المصادر الذاتٌة للتموٌل خاصة التبرعات والهبات وذلك تؤثراًال )على 

انخفاض مساهمة القطاع الخاص ومساهمة الدولة فً تموٌل القطاع وبؤسباب النشؤة، 

حاجة  :تابج التالٌة، وفً البعد الرابع توصلت الدراسة إلى الن(األهلً بشكل عام

                                                             
1))

 
 المنظمات األهلٌة العربٌة على مشارؾ القرن الحادي والعشرٌن، محددات الواقعشهٌدة الباز وآخرون، 

(.ملخص دراسة)، 1997، الشبكة العربٌة للمنظمات األهلٌة، القاهرة، وآفاق المستقبل
 



المنظمات إلى وجود جهة تقوم بالتنسٌق بٌن المنظمات إلى جانب توفٌر المساندة 

حاجة المنظمات إلى المزٌد من ووالتوجٌه فً أنشطتها لكً تتنوع أدوارها مستقببلًال، 

الخبرات والكفاءات والمهارات بٌن األعضاء والعاملٌن بها لتحسٌن مستوى أداء 

اط مشكلة نقص المتطوعٌن بضعؾ ثقافة التطوع وصعوبة المنظمات، وارتب

. الظروؾ االقتصادٌة وكثرة األعباء على المتطوعٌن فً حٌاتهم الٌومٌة، بشكل عام

دولة الرفاهٌة وتنظٌمات المجتمع  "د محمد عبد الغنً محمد، ب نواا دراسة أحم  -2

رفاهٌة القابمة وٌدور موضوع الدراسة حول تؤثٌر دولة ال ،(1)م2004عام  "المدنً 

ه السٌاسات على على دمج تنظٌمات المجتمع المدنً وبشكل خاص تؤثٌر هذ

حٌث إن األحزاب السٌاسٌة تعد بمثابة معمل الختبار السٌاسات  األحزاب السٌاسٌة

الحزبٌة والحكومٌة، كما أنها شرط أساسً إلشباع االستهبلك الجمعً ال االستهبلك 

األفراد مازالوا عاجزٌن عن إشباع حاجاتهم من اإللزامً من قبل الدولة، ألن 

ولذا تقدم هذه التنظٌمات لمواطنٌها براعة  سوق الخاصة أو حتى التؤمٌن الخاصال

المشاركة العامة فً كٌفٌة االستحواذ بكفاءة على الخدمات العامة لتواجه حاجاتها 

انطلقت  بعٌدة عن االستهبلك اإللزامً والخضوع والتوجه اإلداري للدولة ولقد

  :الدراسة من مجموعة من التساإالت منها

ما الخصابص االجتماعٌة والدٌموجرافٌة والخلفٌة األٌدٌولوجٌة للمرشحٌن،وهل  - أ

ساهمت فً تكوٌن شبكة من العبلقات االجتماعٌة أعانتها على إنتاج السلع المدنٌة 

  المخولة بها ؟

ر الرفاه المتقلص خاصة على ما الجهود التً تبذلها األحزاب فً إعادة استبناؾ دو - ب

مستوى الدولة، وما هً شروط هذا اإلصبلح للتحول من الدولة إلى المجتمع المدنً 

 فً ظل القوانٌن المنظمة للعمل السٌاسً؟

وقد كانت هذه الدراسة وصفٌة واستخدمت منهج المسح االجتماعً بالعٌنة، واستمارة 

موعة من النتابج أهمها أن أفراد العٌنة المقابلة كؤداة لجمع البٌانات، وقد توصلت لمج

ؼالبٌتهم من كبار السن كما أنهم من األصول الرٌفٌة وٌمثلون جمٌع المستوٌات 

التعلٌمٌة كما أكدت النتابج أن األحزاب والدولة وجهان لعملة واحدة، ومع ذلك كشفت 

 الدراسة عن حدود ضٌقة تسمح بالبعد عن مإسسة الدولة، كما دلت النتابج أن

الشرعٌة تتحدد بالقرب أو البعد عن السلطة االنضباطٌة للدولة، لدرجة أن انصرفت 

                                                             

أحمد محمد عبدالؽنً محمد، دولة الرفاهٌة وتنظٌمات المجتمع المدنً، رسالة دكتوراه ؼٌر منشورة، قسم (1)
 (.ملخص دراسة)،2004علم االجتماع، كلٌة اآلداب فرع بنً سوٌؾ،جامعة القاهرة،



أراء المرشحٌن إلى قضاٌا الشؤن الخارجً عن اإللمام باألمور الداخلٌة بعٌداًال عن 

االحتقان، فاالنخراط أصبح أمر ثانوي ال جوهري ألنه مرهون صعوداًال وهبوطاًال بما 

كدت الدراسة أن هناك حالة من الضعؾ والعراقٌل تقدمه السلطة من معلومات، كما أ

تقؾ أمام تقدم مإسسات المجتمع المدنً فً إنتاج الحد األدنى للرفاه لضعؾ قدرتها 

الرقابٌة والتمثٌل الحر والنزٌه لها، مما ٌطرح تساإالت حول التهمٌش والسلبٌة 

لتً لمراجعة دورها خصوصاًال بعد أن أصبحت وحدة من الوحدات االجتماعٌة ا

 .تفرض علٌها الدولة هٌمنتها بسبب تحولها إلى حقول خطابٌة رسمٌة

المنظمات غٌر الحكومٌة والتحول الدٌمقراطً  "عنواا إٌماا محمد حسا ب دراسة -3

، دراسة  وصفٌة حاولت تحلٌل (1) م،2005عام " فً التحلٌل السٌاسً الم اصر

اصر، وحجم وطبٌعة موقع المنظمات ؼٌر الحكومٌة  فً التحلٌل السٌاسً المع

االهتمام العلمً بدراستها فً الوقت الراهن، كذلك استهدفت الدراسة تحلٌل مفهوم 

تً المنظمات ؼٌر الحكومٌة ووظابفها ومدى خصوصٌتها خاصة فً إطار البلدان ال

باإلضافة إلى تحدٌد أهم المداخل النظرٌة التً ٌمكن  تمر بعملٌة التحول الدٌمقراطً

فً دراسة وتفسٌر هذه المنظمات وتحلٌل الواقع االجتماعً الذي ٌإثر االستفادة منها 

وٌتؤثر بهذه المنظمات فً اإلطار السٌاسً المعاصر وذلك من خبلل استخدام المنهج 

الوصفً التحلٌلً وخلصت الدراسة إلى أن التطور الذي شهده حقل علم السٌاسة فً 

إلى تطوٌر مفاهٌم ومداخل نظرٌة  الستٌنٌات والسبعٌنٌات من القرن العشرٌن قد أدى

جدٌدة لفهم وتحلٌل هذه الظاهرة، حٌث تبلورت مجموعة من المداخل التً ارتبطت 

وبناء القدرات  السٌاسٌة، وهً مدخل الحكم الرشٌدبالتطورات والمستجدات 

والدٌمقراطٌة وأشارت الدراسة إلى ما ٌمكن أن تسهم به هذه المداخل فً تحلٌل 

 .ت ؼٌر الحكومٌة فً الواقع السٌاسً المعاصرودراسة المنظما

ال القة بٌا متطلبات بناء القدرات "دراسة أحمد صادق رشواا، ب نواا   -4

 ،(2)م2007عام " المؤسسٌة للجم ٌات ااهلٌة وتحقٌق أهداف التنمٌة المستدامة

وقد هدفت الدراسة  لتحدٌد طبٌعة العبلقة بٌن متطلبات بناء القدرات المإسسٌة 

عٌات األهلٌة وتحقٌق أهداؾ التنمٌة المستدامة وذلك من خبلل التعرؾ على للجم

                                                             

دراسة : ن محمد حسن، المنظمات ؼٌر الحكومٌة والتحول الدٌمقراطً فً التحلٌل السٌاسً المعاصرإٌما (1)

، كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة، جامعة القاهرة، المجلد السادس، العدد الرابع، أكتوبر مجلة النهضةتحلٌلٌة، 

 (.ملخص دراسة)،2005

القدرات المإسسٌة للجمعٌات األهلٌة وتحقٌق أهداؾ أحمد صادق رشوان، العبلقة بٌن متطلبات بناء (2)
، كلٌة الخدمة االجتماعٌة، جامعة المؤتمر ال لمً الدولً ال شروا للخدمة االجتماعٌةالتنمٌة المستدامة، 
 (.ملخص دراسة)،13/3/2007  –12حلوان، الفترة من 



المتطلبات التنسٌقٌة والقدرات التموٌلٌة، والقدرات المعلوماتٌة والتدرٌب للجمعٌات 

أما عن نوع الدراسة فهً  ومدى تؤثٌرها على تحقٌق أهداؾ التنمٌة المستدامة،

بنوعٌه الشامل وبالعٌنة، حٌث تم  دراسة وصفٌة اعتمدت على المسح االجتماعً

جمعٌة أهلٌة ممثلة للجمعٌات األهلٌة بمحافظة الؽربٌة، والمسح الشامل ( 28)اختٌار 

عضو، واعتمدت ( 168)لجمٌع أعضاء مجالس إدارات هذه الجمعٌات وبلػ عددهم 

الدراسة على استمارة االستبٌان لجمع البٌانات وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من 

أن العدٌد من هذه الجمعٌات تحتاج إلى إعادة هٌكلتها ووضع أطر : بج أهمهاالنتا

تنظٌمٌة تتٌح لها ممارسة العمل المإسسً وفق قواعد ونظم ولوابح بما ٌمكنها من 

تحقٌق أهدافها بصفة عامة، وأهداؾ التنمٌة المستدامة بصفة خاصة كما توصلت 

لمعوقات والصعوبات ٌؤتً فً مقدمتها أٌضاًال إلى أن هذه الجمعٌات تواجه العدٌد من ا

ضعؾ البناء المإسسً وضعؾ الموارد واإلمكانات المالٌة والفنٌة وعدم القدرة على 

تلبٌة االحتٌاجات المجتمعٌة، واالفتقار إلى الكوادر الفنٌة القادرة على تحدٌد األهداؾ 

ر بضرورة العمل على تطوي وأوصت الدراسة واتخاذ القرارات بؤسلوب علمً،

الجمعٌات من الداخل وزٌادة كفاءتها فً تقدٌم الخدمات المختلفة، ودراسة احتٌاجات 

ومطالب العاملٌن بها والعمل على مواجهتها وإشباعها وتدرٌب العاملٌن بالجمعٌة 

لزٌادة قدراتهم على التعامل مع المتؽٌرات المجتمعٌة ووضع التدرٌب ضمن أولوٌات 

فٌذ برامجها ومشروعاتها على المتطوعٌن، ورفع هذه الجمعٌات حٌث تعتمد فً تن

درجة وعً متخذي القرارات بهذه الجمعٌات بؤهمٌة التكامل بٌنهم وبٌن الجمعٌات 

. األهلٌة األخرى

نمط ال القة بٌا الدولة والمنظمات " دراسة إٌماا الشحات عبد التواب، ب نواا  -5

حلٌلٌة هدفت لرصد دراسة وصفٌة ت ،(1)م2008عام  "ااهلٌة فً عصر ال ولمة

طبٌعة العبلقة بٌن الدولة والمنظمات األهلٌة فً ظل العولمة وما شهدته من تؽٌرات 

فً الوظابؾ واألدوار لكبلًال منهما، والتعرؾ على المجاالت التً بدأت الدولة تنسحب 

منها والمجاالت التً أثبتت المنظمات فاعلٌة أكبر فً إطارها، والتعرؾ على 

الدعم المالً الذي تتلقاه المنظمات لتنفٌذ مشروعاتها وعبلقتها مصادر التموٌل و

بالجهات الخارجٌة، كما هدفت لتقدٌم تصور مستقبلً لطبٌعة العبلقة بٌن الدولة 

والمنظمات األهلٌة، وقد استخدمت الدراسة منهج المسح االجتماعً بالعٌنة والمنهج 
                                                             

هلٌة فً عصر العولمة، دراسة مٌدانٌة إٌمان الشحات عبدالتواب، نمط العبلقة بٌن الدولة والمنظمات األ (1) 

ة،قسم علم لواقع العبلقة بٌن الدولة والمنظمات األهلٌة فً مدٌنة القاهرة، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشور

 (.ملخص دراسة)، 2008جامعة عٌن شمس،االجتماع،كلٌة اآلداب 



ٌانات والمقاببلت المفتوحة، كما التارٌخً، كما استخدمت استمارة المقابلة لجمع الب

مفردة للعاملٌن فً ( 100)مفردة موزعة على فبتٌن ( 300)بلػ حجم عٌنة الدراسة 

مفردة للعاملٌن بالمنظمات األهلٌة، وقد ( 200)وزارة التضامن االجتماعً و

توصلت الدراسة لعدة نتابج منها أن المنظمات األهلٌة  شهدت فً السنوات األخٌرة 

شٌط وتجدٌد عام سواء فً أهدافها و أدوارها وحتى أشكال نشاطها األمر إعادة تن

الذي أدى إلى تؽٌر ملحوظ فً شكل العبلقة بٌن الدولة والمنظمات األهلٌة كما أكدت 

الدراسة فٌما ٌتعلق بعبلقة المنظمات األهلٌة بالجهات الخارجٌة، أن ؼالبٌة المنظمات 

ت من أهم أشكال التعاون بٌنها وبٌن تلك ذاتٌة التموٌل، و أن تموٌل المشروعا

 .الجهات وهو سبب التدخل فٌها

فً جهود منظمات المجتمع المدنً "ب نواا  صنع الجلٌل محمد محمود، دراسة  -6

دراسة وصفٌة مطبقة على أمانة  ،(1)م2008عام  "تدعٌم الحقوق السٌاسٌة للمرأة

كان من أهداؾ الدراسة المرأة بالحزب الوطنً الدٌمقراطً بمنطقة حلوان، وقد 

تدعٌم جهود منظمات المجتمع المدنً فً تدعٌم الحقوق السٌاسٌة للمرأة، وتحدٌد 

جهود منظمات المجتمع المدنً فً تدعٌم حقوق المواطنة، وتحدٌد جهود منظمات 

المجتمع المدنً فً تدعٌم الوعً والتثقٌؾ السٌاسً للمرأة، وقد استخدم منهج المسح 

نة  فً ما ٌخص السٌدات البلتً لهن عضوٌة بالحزب وقد بلعت االجتماعً بالعً

ولٌن بؤمانة المرأة إمفردة، كما بلػ المسح االجتماعً لجمٌع المس( 593)العٌنة 

مفردة، وقد استخدم استمارة المقابلة والمبلحظة كؤداة لجمع البٌانات، ( 60)بالحزب 

ي تدعٌم الحقوق السٌاسٌة وقد أكدت الدراسة أن منظمات المجتمع المدنً تساهم ؾ

للمرأة من خبلل مجموعة من الوسابل واألسالٌب منها مثبلًال تٌسٌر استخراج بطاقات 

الرقم الوطنً والبطاقات االنتخابٌة للمرأة كما تستخدم أمانة المرأة بالحزب وسابل 

األعبلم لنشر الوعً بالحقوق السٌاسٌة للمرأة كما أظهرت الدراسة أٌضاًال أن ألمانة 

مرأة بالحزب الوطنً الدٌمقراطً دوراًال مهماًال فً تدعٌم الوعً والتثقٌؾ السٌاسً، ال

كما بٌنت أن من أكثر أنواع المنظمات األهلٌة نشاطاًال و اهتماماًال بنشر الوعً 

األحزاب ثم المنظمات الحقوقٌة ثم الدفاعٌة ثم  :والتثقٌؾ السٌاسً هً على الترتٌب

 .الفكرٌة ثم اإلنمابٌة

                                                             
، دراسة لسٌاسٌة للمرأةي تدعٌم الحقوق اصنع الجلٌل محمد محمود، جهود منظمات المجتمع المدنً ؾ (1) 

مطبقة على أمانة المرأة بالحزب الوطنً الدٌمقراطً بمنطقة حلوان، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، قسم 

 (.ملخص دراسة) ،2008التخطٌط االجتماعً، كلٌة الخدمة االجتماعٌة، جامعة حلوان، 



اادارة الرشٌدة فً منظمات المجتمع المدنً فً "، ب نواا اا حسادراسة إٌم  -7

هدفت الدراسة لرصد وتحلٌل مبلمح اإلدارة الرشٌدة للحكم  ،(1) م2008عام  "مصر

فً منظمات المجتمع المدنً فً إطار الواقع االجتماعً والسٌاسً الذي تنشط فٌه، 

لى ممارسة طرٌق التعرؾ عوذلك من خبلل دراسة الواقع الفعلً للحكم الرشٌد عن 

والمحاسبٌة، والشراكة، وذلك للتحقق من المعلومات الخاصة  الدٌمقراطٌة والشفافٌة

بالمعارؾ والمعتقدات واالتجاهات والسلوك الخاص بالمتؽٌرات السابق ذكرها، 

كذلك الخروج بتصور لبرنامج تدرٌبً لسد الثؽرات التً ستكشؾ عنها نتابج 

الدراسة من الدراسات الوصفٌة التحلٌلٌة، حٌث تمثلت العٌنة وتعتبر هذه  الدراسة،

وتضم جمعٌات )جمعٌة أهلٌة متنوعة من حٌث حجمها ومجاالت نشاطها ( 120)فً 

كما تضم جمعٌات من أقالٌم جؽرافٌة مختلفة ( حقوقٌة وتنموٌة وخدمٌة و رعابٌة

مدت الدراسة واعت محافظة( 11)لعدد ( القاهرة والوجه البحري والقبلً)وتشمل 

هً المقابلة لمناقشة  وال انٌة، استمارة استبٌان :ااولى: على أداتٌن لجمع البٌانات

المجموعات البإرٌة التً تسمح للمشاركٌن بحرٌة النقد وإبداء الرأي بصراحة إزاء 

قضاٌا حساسة ال تعبر عنها بنود االستمارة، وتم عقد حلقتٌن للمناقشات استناداًال إلى 

ٌه االستبٌان، وضمت المجموعة األولى أعضاء مجالس اإلدارات ما توصل إل

والمدٌرٌن التنفٌذٌٌن فً القاهرة والجٌزة والقلٌوبٌة والفٌوم، والمجموعة الثانٌة 

تضمنت األعضاء المنتسبٌن والمتطوعٌن لتلك المنظمات واستؽرقت كل جلسة 

  –5ة ما بٌن نقاشٌة حوالً ثبلث ساعات ونصؾ الساعة تقرٌباًال، وضمت كل جلس

: وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتابج أهمها ،مشاركاًال  18

أن هناك عدد محدود جداًال من النساء فً مراكز صنع القرار، وؼلبة الذكور فً  -أ 

مجلس اإلدارة هو وحده المسإول عن وضع البلبحة الداخلٌة لعمل .عضوٌة المنظمات

 .المنظمة

ٌة سواء فً الجمعٌة العمومٌة أو مجلس ال ٌوجد تحدٌد زمنً لشؽل المواقع القٌاد -ب 

احتكار عدد قلٌل من أعضاء مجلس اإلدارة التخاذ القرارات، بمعنى .اإلدارة بالمنظمة

 .ؼلبة السمة الفردٌة على العمل

أن التشبٌك -ج 
*
ولٌن، وأعضاء مجالس إٌساهم فً تعمٌق مفاهٌم الحكم الرشٌد لدى المس 

 .اإلدارات بالجمعٌات األهلٌة

                                                             
أمانً قندٌل، علً لٌلة  اإلدارة الرشٌدة فً منظمات المجتمع المدنً فً مصر، فً إٌمان حسن،(1) 
، الشبكة (الٌمن –المؽرب  –مصر )اإلدارة الرشٌدة فً المنظمات األهلٌة العربٌة دراسة مقارنة  (محرران)

 (.ملخص دراسة) ،2008العربٌة للمنظمات األهلٌة، القاهرة، 



خبلل الجهود الفردٌة  جود نزاعات داخل المنظمة ٌتم فضها أوالًال منفً حالة و -د 

وفً حاالت قلٌلة ٌجري التحكٌم من خبلل الجهة اإلدارٌة المعنٌة  واالتصاالت

بالمنظمات نتٌجة العبلقة الجٌدة، أو عن طرٌق التحكٌم الذي ٌستند إلى البلبحة الداخلٌة 

 .والقانون، أو من خبلل الجمعٌة العمومٌة

بؤنه ٌجب إتاحة تدفق المعرفة والمعلومات إلى كثٌر من منظمات  قد أوصت الدراسةو

المجتمع المدنً، وتنظٌم ورش عمل تدرٌبٌه فً إطار ما ٌعرؾ ببناء القدرات، ومن 

األفضل أن ٌكون هناك عملٌة تدخل منظمة ومخطط لها من أجل النهوض بمستوى 

حوث عن قطاع منظمات المجتمع المدنً، األداء وتوفٌر الدعم إلجراء المزٌد من الب

باإلضافة إلى العمل على تعمٌق قٌم وآلٌات اإلدارة الرشٌدة للحكم فً المنظمات 

األهلٌة، بما تتضمنه من خطط تدرٌبٌة سواء لمجالس إدارة المنظمات األهلٌة أو 

ٌة، لموظفً الجهة اإلدارٌة التً تملك اإلشراؾ اإلداري والمالً على المنظمات األهل

أو بتقدٌم الدعم الثقافً والمعرفً حول ثقافة العمل العام وحول مبادئ وقٌم اإلدارة 

  .الرشٌدة للحكم

ااحزاب السٌاسٌة ااردنٌة ودورها فً " دراسة أحمد عقله الحسامً، ب نواا -8

، هدفت إلى الكشؾ عن دور األحزاب (1) م2010فً عام  "عملٌة التنمٌة السٌاسٌة

ة فً عملٌة التنمٌة السٌاسٌة فً الفترة الواقعة ما بٌن عامً السٌاسٌة األردنً

والتً تسلط الضوء على أهم المعوقات التً تحد من دورها ( م2008 -1989)

وفاعلٌتها والبحث عن الوسابل التً تحد من هذه المعوقات وقد انطلقت الدراسة من 

عٌفاًال فً التنمٌة فرض أساسً مإداه أن األحزاب السٌاسٌة األردنٌة تلعب دوراًال ض

السٌاسٌة ال ٌرتقً إلى مستوى مقدرتها على تطوٌر التنمٌة السٌاسٌة، كما حاولت 

الدراسة اإلجابة على عدة تساإالت تمثلت فً كٌفٌة تطور األحزاب السٌاسٌة وما 

هً الجذور الفكرٌة لها؟، وما الدور الذي تلعبه تلك األحزاب السٌاسٌة األردنٌة فً 

وقد استخدمت المنهج الوصفً  ،ٌة؟، وما هً المعوقات التً تواجهها؟التنمٌة السٌاس

والمنهج التارٌخً ومنهج تحلٌل المضمون للوثابق الرسمٌة لنقل الوقابع واألحداث 

التارٌخٌة التً ساهمت فً نشؤة األحزاب السٌاسٌة، وأكدت الدراسة صحة فرضها 

فً هذا الضعؾ ومن أهمها  وتوصلت إلى أن هناك العدٌد من المعوقات التً ساهمت
                                                             

، (م2008-1989) أحمد عقله الحسامً، األحزاب السٌاسٌة األردنٌة ودورها فً عملٌة التنمٌة السٌاسٌة (1)
رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، قسم العلوم السٌاسٌة، كلٌة اآلداب، جامعة الشرق 

 (.ملخص دراسة)،2010األوسط،األردن،

هو أسلوب إلٌجاد عبلقات بٌن المنظمات المختلفة لتتشارك فً المصادر وتتبادل المعلومات، : التشبٌك *

  .وتعمل بشكل منظم من أجل إحداث تؽٌٌر مجتمعً



الذي عزز الخوؾ من األنخراط فً مناشط األحزاب ( اإلرث الثقافً السلبً)

السٌاسٌة وتشوٌه صورة األحزاب التً تعد من وسابل التنشبة السٌاسٌة، والقٌود 

القانونٌة المتمثلة فً الصوت الواحد، كذلك ضعؾ الموارد المالٌة لؤلحزاب مما 

بؤخر لهٌمنة األثرٌاء والمتنفذٌن، وأن هناك ضعؾ فً بنٌة جعلها تتبع بشكل أو 

همشاًال األحزاب الداخلٌة وقلة الكفاءات والخبرات السٌاسٌة لمنتسبٌها جعلت دورها م

وقد أوصت الدراسة بإجراء إصبلحات دستورٌة وقانونٌة  فً عملٌة التنمٌة السٌاسٌة

ة، وتعدٌل بعض القوانٌن تضمن عدم تؽول السلطة التنفٌذٌة على األحزاب السٌاسً

المقٌدة للحرٌات العامة، وإٌجاد صٌؽة وطنٌة تتٌح لؤلحزاب السٌاسٌة فرصة التموٌل 

من مٌزانٌة الدولة، وتقرٌر مناهج دراسٌة عن الدٌمقراطٌة فً كافة المراحل 

. التعلٌمٌة فً الدولة

اسٌة المحلٌة دور المرأة المغاربٌة فً التنمٌة السً"  ، ب نواادراسة ن ٌمة سمٌنة  -9

، (1) م2011عام  (المغرب -تونس -الجزائر: نماذج) "وعالقتها بأنظمة الحكم

هدفت الدراسة لمعرفة  دور المرأة المؽاربٌة فً التنمٌة السٌاسٌة المحلٌة وعبلقتها 

بؤنظمة الحكم من خبلل إبراز أهم الجهود الدولٌة والعربٌة الخاصة بالنهوض بالمرأة 

رات، كذلك توضٌح أهم األطر القانونٌة للمشاركة السٌاسٌة للمرأة من اتفاقٌات ومإتم

المؽاربٌة وتسلٌط  الضوء على المشاركة السٌاسٌة للمرأة وإبراز أهم المشاكل 

والعقبات التً تعٌق المشاركة السٌاسٌة للمرأة المؽاربٌة، وقد استخدمت مجموعة من 

ح الشامل ومنهج تحلٌل المنهج الوصفً التحلٌلً ومنهج المس)المناهج وهً 

، وكان جمهور الدراسة متمثبلًال فً (المضمون والمنهج التارٌخً والمنهج المقارن

جمعٌات من كل دولة، وقد ( 8)جمعٌة بواقع ( 24)الجمعٌات النسوٌة التً بلؽت 

، وقد (التوعوٌة -الحقوقٌة)كانت تلك الجمعٌات مقتصرة على نوعٌن من النشاط هما 

المقابلة لجمع البٌانات والوثابق الرسمٌة وقد توصلت الدراسة إلً استخدمت استمارة 

أن المنظمات الحقوقٌة تفوق التوعوٌة فً االنتشار والنشاط، وأن هناك ضعؾ فً 

دور المرأة المؽاربٌة فً الحٌاة السٌاسٌة ومازال دون المستوى المطلوب ومتؤخر 

فً المجالس المحلٌة  جداًال على مستوى الحكومات، وكذلك دورهن ٌتسم بالضعؾ

والبرلمانات للدول الثبلثة، كما أن دورهن متواضع جداًال فً حركة المجتمع المدنً، 

كما أن منظمات المجتمع المدنً النسوٌة تعانً ضعؾ التموٌل وقلة الكوادر النسوٌة 

                                                             

: نماذج)دور المرأة المؽاربٌة فً التنمٌة السٌاسٌة المحلٌة وعبلقتها بؤنظمة الحكم نعٌمة سمٌنة،  (1) 
، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، قسم العلوم السٌاسٌة، كلٌة الحقوق والعلوم (المؽرب -تونس -الجزابر

 (.ملخص دراسة)،2011السٌاسٌة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزابر،



المإهلة وقلة االستقبللٌة، كما أظهرت الدراسة أن هناك ضعؾ فً األطر القانونٌة 

المشاركة السٌاسٌة فً هذه الدول، كذلك هناك تقاعس من معظم األحزاب  التً تحكم

السٌاسٌة المؽاربٌة فً دمج المرأة فً صفوفها، كما أن أؼلب اآللٌات القانونٌة 

والمإسساتٌة والدستورٌة التً تتبناها أنظمة الحكم فً هذه الدول والتً من شؤنها أن 

 .تتسم أؼلبها بالضعؾ وعدم الفاعلٌة  ترفع من مستوى المشاركة السٌاسٌة للمرأة

دور مؤسسات المجتمع المدنً فً عملٌة "، ب نواا دراسة عاٌدة مسلم النواٌشة  -10

، هدفت هذه (1)م2011عام  ("م2009-1989) ااردا التحول الدٌمقراطً فً

الدراسة إلى بٌان دور مإسسات المجتمع المدنً فً عملٌة التحول الدٌمقراطً للفترة 

والتعرؾ على أهم المعوقات التً تحد من دورها ( م2009-1989)ما بٌن  الواقعة

وفاعلٌتها ومعرفة الوسابل التً تحد من هذه المعوقات، وقامت هذه الدراسة على 

فرضٌة أساسٌة مإداها أن منظمات المجتمع المدنً قد أخفقت فً تؤدٌة رسالتها 

ن، وأن المعوقات السٌاسٌة القابمة على دفع عملٌة التحول الدٌمقراطً فً األرد

والقانونٌة والثقافٌة السابدة فً المجتمع األردنً تشكل عابق فً طرٌق التحول 

الدٌمقراطً، وقد حاولت هذه الدراسة اإلجابة على عدة تساإالت تمثلت فً تعرٌؾ 

ماهٌة مإسسات المجتمع المدنً وعملٌة التحول الدٌمقراطً، وكٌفٌة تعامل مإسسات 

دنً واألحزاب السٌاسٌة والنقابات المهنٌة مع عملٌة التحول الدٌمقراطً، المجتمع الم

وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً مع االعتماد على المنهج 

التارٌخً، وكؤداة لجمع البٌانات استخدمت الوثابق الرسمٌة لنقل الوقابع واألحداث 

وقد أكدت  مع المدنً فً األردنمإسسات المجتالتارٌخٌة التً ساهمت فً نشؤة 

الدراسة صحة فرضٌتها وتوصلت لعدة نتابج أهمها أن أفاق التطور الدٌمقراطً  

كانت مقٌدة بكثٌر من النصوص الدستورٌة وأن هناك ضعؾ فً بنٌة األحزاب 

السٌاسٌة والنقابات المهنٌة مما أدى إلى تهمٌش دورها فً عملٌة التحول 

.  الدٌمقراطً

الوعً والمشاركة السٌاسٌة لدى "د عبد هللا الحورش، ب نواا دراسة محم  -11

، تناولت (2) م2012عام ( دراسة حالة امانة ال اصمة صن اء")المواطا الٌمنً

الدراسة طبٌعة الوعً والمشاركة السٌاسٌة لدى المواطن الٌمنً وذلك طبقاًال الختبلؾ 

                                                             
-1989) عاٌدة مسلم النواٌشة، دور مإسسات المجتمع المدنً فً عملٌة التحول الدٌمقراطً فً األردن(1) 

كلٌة اآلداب، جامعة الشرق األوسط،  ، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، قسم العلوم السٌاسٌة،(م2009
 (.ملخص دراسة) ،2011األردن،

، رسالة ماجستٌر ؼٌر  لدى المواطن الٌمنًمحمد عبد هللا الحورش،الوعً والمشاركة السٌاسٌة  (2) 
 (.ملخص دراسة) ،2012منشورة، قسم العلوم السٌاسٌة ، كلٌة اآلداب ، جامعة الشرق األوسط، األردن، 



على مصادر المعلومات  النوع والعمر ومحل اإلقامة والمستوى التعلٌمً، والتعرؾ

السٌاسٌة التً ٌتلقاها المواطن الٌمنً، وهدفت لمعرفة العبلقة بٌن الوعً والمشاركة 

السٌاسٌة لدى المواطن الٌمنً، واستخدمت المنهج الوصفً التحلٌلً واستمارة 

مفردة من ( 1200)االستبٌان كؤداة لجمع البٌانات، وقد بلؽت عٌنة الدراسة 

سنة فما فوق فً أمانة العاصمة صنعاء، وقد توصلت إلى ( 18)ن المواطنٌن البالؽً

أن هناك عبلقة طردٌة بٌن مجال االتجاهات السٌاسٌة وثبلث مجاالت من بعد 

وهناك ( االهتمام السٌاسً -النشاط الحزبً -االنتخابات)المشاركة السٌاسٌة وهً 

ن من بعد المشاركة عبلقة طردٌة بٌن مجال المعرفة السٌاسٌة فً بعد الوعً ومجالً

، وهناك عبلقة طردٌة بٌن مجال إدراك الحقوق (االنتخابات-العضوٌة )هما

، وقد تبٌن أن درجة الوعً الوعً وبٌن جمٌع مجاالت المشاركةوالواجبات فً بعد 

تختلؾ باختبلؾ النوع والعمر والمستوى التعلٌمً ومحل اإلقامة وقد كانت الفروق 

ع وللفبة العمرٌة األكبر بالنسبة للعمر، وللمستوٌات لصالح الذكور بالنسبة للنو

العلمٌة المتقدمة بالنسبة للمستوى العلمً  ولصالح أبناء الرٌؾ بالنسبة لمحل اإلقامة، 

وتوصلت أٌضاًال إلى أن هناك اختبلؾ فً درجة المشاركة السٌاسٌة لدى المواطن 

د كانت الفروق  فً باختبلؾ النوع والعمر والمستوى التعلٌمً ومحل اإلقامة وق

متوسطات المشاركة السٌاسٌة لصالح الذكور بالنسبة للنوع، وللشباب ذوي األعمار 

سنة بالنسبة للعمر، وللمستوٌات العلمٌة المتقدمة بالنسبة للمستوى العلمً، ( 29-30)

ولصالح أبناء الرٌؾ بالنسبة لمحل اإلقامة، كما أثبتت الدراسة أن التلفزٌون أهم 

علومات السٌاسٌة بالنسبة للمواطن الٌمنً ثم الصحؾ ثم اإلنترنت ثم مصادر الم

مجالس األصدقاء والمقاهً حسب األهمٌة، وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء هٌبة 

أو منظمة عامة للتوعٌة السٌاسٌة تتبع الحكومة الوطنٌة، وقٌام القنوات والمإسسات 

مع المدنً بعقد دورات وندوات التثقٌفٌة ووسابل األعبلم واألحزاب ومنظمات المجت

وبرامج خاصة بالتوعٌة السٌاسٌة للمواطنٌن وإدخال مواد تتعلق بالوعً والثقافة 

 .السٌاسٌة إلى جانب المناهج الدراسٌة التً تدرس بالمدارس والجامعات الٌمنٌة

 

 

 

 



أ ر ااصالح السٌاسً على عملٌة " دراسة هشام سلماا الخالٌلة، ب نواا  -12

 م2012عام  ("م2012-1999)سٌاسٌة فً المملكة ااردنٌة الهاشمٌةالمشاركة ال

 ، هدفت الدراسة إلً التعرؾ على واقع عملٌة اإلصبلح السٌاسً باألردن للفترة(1)

وتحلٌل مفهوم المشاركة السٌاسٌة فً إطارٌها النظري والعملً  ،(م1999-2012)

ملٌة المشاركة السٌاسٌة وأهمٌتها فً األردن، والتعرؾ على آلٌات التفاعل بٌن ع

وات المشاركة والقرار السٌاسً فً األردن، مع إبراز أثر اإلصبلح السٌاسً على قن

الوصفً التحلٌلً والتارٌخً "واعتمدت الدراسة على المنهج  السٌاسٌة فً األردن

وقد تم جمع البٌانات والمعلومات عن عملٌة اإلصبلح السٌاسً  ،"وتحلٌل المضمون

خبلل الوثابق الرسمٌة واألدبٌات المنشورة لما تمثله من حقابق عن  فً األردن من

الواقع السٌاسً فً األردن وتمكنت الدراسة من أثبات صحة فرضٌتها القابلة بوجود 

عبلقة طردٌة بٌن اإلصبلح السٌاسً وعملٌة المشاركة السٌاسٌة فً األردن، 

سٌاسً فً األردن كان حافبلًال أن واقع اإلصبلح ال :وتوصلت الدراسة لعدة نتابج منها

باإلنجازات التً تكللت بتشرٌع عدد من القوانٌن التً تخص الحٌاة السٌاسٌة فً 

الببلد،وأن للمشاركة السٌاسٌة أهمٌة كبٌرة كونها العملٌة التً ٌإدي من خبللها الفرد 

دوره فً الحٌاة السٌاسٌة فً مجتمعه وتحقق للدولة وحدة وطنٌة، إن لئلصبلح 

سً أثر كبٌر على قنوات المشاركة السٌاسٌة من خبلل زٌادة مستوى المشاركة السٌا

الشعبٌة فً االنتخابات واالهتمام بمإسسات المجتمع المدنً التً لها دور مهم فً 

وفضبلًال عن العمل على  ،الحٌاة السٌاسٌة من خبلل الشرابح االجتماعٌة المنتسبة لها

ٌة باعتبارها ركن مهم فً المجتمع األردنً، تحسٌن دور المرأة فً المشاركة السٌاس

وقد كان من توصٌات هذه الدراسة ضرورة الحفاظ على مبدأ الشفافٌة عند المباشرة 

بالفعالٌات الحكومٌة فٌما ٌتعلق بؤهداؾ السٌاسات العامة والقرارات التً تتخذها 

طة من خبلل الدولة واالهتمام بقنوات االتصال بٌن األفراد العادٌٌن و أجهزة السل

توسٌع وتوطٌد العبلقة بٌن الحكومة ومإسسات المجتمع المدنً بما ٌضمن 

استقبللٌتها عن الدولة، ونشر الوعً بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة وصٌانتها والعمل 

على إقامة دولة المواطنة وسٌادة القانون وتكافإ الفرص، وتعزٌز النزاهة ومكافحة 

 .الفساد وحماٌة المال العام

                                                             

أثر اإلصبلح السٌاسً على عملٌة المشاركة السٌاسٌة فً المملكة األردنٌة  هشام سلمان الخبلٌلة،(1) 
جامعة الشرق  قسم العلوم السٌاسٌة،كلٌة اآلداب، تٌر ؼٌر منشورة،، رسالة ماجس(2012-1999) الهاشمٌة
 (.ملخص دراسة) ،2012األردن، األوسط



 :الت قٌب على الدراسات السابقة 

راض بعض من الدراسات السابقة ذات العبلقة المباشرة وؼٌر المباشرة عستمن خبلل ا

: معطٌات اآلتٌةعلى ال بالدراسة الحالٌة، تم الوقوؾ

  من  تتفق الدراسة الحالٌة من حٌث االهتمام بدراسة منظمات المجتمع المدنً مع دراسة كبلًال

حمد عبدالؽنً وإٌمان الشحات وصنع الجلٌل محمد وأحمد صادق رشوان شهٌدة الباز وأحمد م

. وإٌمان محمد حسن و عاٌدة النواٌشة وإٌمان حسن

  بدراسة التنمٌة السٌاسٌة مع دراسة كبلًال من نعٌمة سمٌنة ومحمد  االهتمامكما تتفق من حٌث

 .الحورش وأحمد الحسامً وهشام الخبلٌلة

 المسح االجتماعً-دم فً الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلًكما تتفق من حٌث المنهج المستخ- 

 .المنهج التارٌخً مع المناهج العلمٌة المستخدمة فً كافة الدراسات السابقة المذكورة

  شهٌدة الباز وأحمد  تتفق مع دراسة كبلًال من( استمارة المقابلة)ومن حٌث أداة جمع البٌانات

 .لٌل محمد وإٌمان حسن ونعٌمة سمٌنةمحمد عبدالؽنً و إٌمان الشحات وصنع الج

  واألدبٌات التً تناولت مفاهٌمها األساسٌة  عن الدراسات السابقة اختلفتكما أن هذه الدراسة

بالدراسة والبحث، ذلك ألنها ( التنمٌة السٌاسٌة أو أحد مإشراتها -المجتمع المدنً -المنظمات)

من حٌث اهتمامها بدراسة واقع  (حسب اطبلع الباحثة)فً لٌبٌا  مبكرةمن الدراسات ال

 .منظمات المجتمع المدنً وإسهامها فً التنمٌة السٌاسٌة للمجتمع

  ،كما أنها ستوفر إطار نظري ٌمكن من خبلله الوقوؾ على اهتمامات المجتمع بهذا الجانب

ومن الناحٌة األكادٌمٌة والعلمٌة ستثري المكتبة العلمٌة، وستفتح آفاق جدٌدة لدراسات الحقة 

 .والبحث فً مجاالت مختلفة من محور اهتمامها من خبلل ما ستتوصل له من نتابج

  كما أنها ستحاول منح كل الجهات ذات العبلقة بموضوعها، معلومات تساعدها على العمل

فً تنمٌة  إسهامهالتطوٌر أدابها وتجنب أي معوقات أو صعوبات قد تواجهها وتحد من 

  .وتطوٌر المجتمع

 النظرٌة البنائٌة الوظٌفٌةالدراسة ما واقع مسلمات  كما تنطلق هذه:  

حٌث ٌعتبر موضوع الدراسة من الموضوعات التً تنبثق عن النظرٌة البنابٌة الوظٌفٌة        

وذلك ألنها ركزت على موضوع التنشبة االجتماعٌة من ناحٌة، والتً من بٌن جوانبها جانب 

تبط  بعملٌة التعلم، أي تعلم الفرد أنماط سلوكٌة وقٌم التنشبة السٌاسٌة، حٌث ترى أن التنشبة تر

وعادات وأفكار ثقافٌة، فمن ضمن عملٌات التنشبة التً تمارسها  األجٌال الراشدة  لؤلجٌال 



التً لم ترشد بعد المساهمة فً نقل المعارؾ والعادات والتقالٌد والقٌم التً تساهم فً تشكٌل 

بالتالً ٌنعكس ذلك على اتجاهاتهم وآرابهم فً ثقافتهم وتإثر فً تكوٌن شخصٌاتهم و

المستقبل، ومن ناحٌة أخرى، فإن بعض علماء هذه النظرٌة اهتموا بتوظٌفها فً دراسة 

بارسونز "المنظمات االجتماعٌة على اعتبار أنها بناء له وظٌفة وعملٌات تفاعلٌة، ومنهم 

ة كلٌة تتكون من مجموعة أجزاء أن البناء أو النسق وحد ٌرى الذي "بوكلً"و  ،(1)"وسروكٌن

:  متفاعلة مع بعضها البعض، ومع باقً األنساق األخرى، وتتمثل هذه األنساق فً

  حٌث ال ٌوجد أي تبادل أو تفاعل بٌنه وبٌن األنساق األخرى خارج حدوده،  :النسق المغلق

. فالنسق المؽلق ٌستقبل مدخبلته من داخله فقط

  ى تبادل الطاقة خارج حدوده مع األنساق األخرى، فهو والذي ٌإكد عل :النسق المفتوح

وفق احتٌاجاته وحدوده ( الموارد - الطاقة)مدخبلت ( البٌبة الخارجٌة)ٌستقبل من خارجه 

نسق فرعً مفتوح وأن ( منظمة اجتماعٌة)وعلى هذا ٌمكن اعتبار المجتمع نسق أكبر، وأي 

 .خرأي تؽٌر ٌحدث فً هذه األنساق البد أن ٌإثر فً اآل

: خصابص النسق فً مجموعة من العملٌات التالٌة( كاتز وكان)وقد حدد 

  والتً تعنً استٌراد النسق للطاقة التً ٌحتاجها من البٌبة المحٌطة به، وهً قد  :المدخالت

تتمثل بالنسبة للمنظمات فً الموارد المادٌة والبشرٌة من المجتمع المحٌط بها، أي أن هناك 

 .ل مستمر بٌن المنظمات كؤنساق مفتوحة والبٌبة المحٌطة بهااعتماد متبادل وتفاع

  وٌقصد بها تحوٌل األنساق المفتوحة للطاقة المستوردة من البٌبة : ال ملٌات التحوٌلٌة

المحٌطة بها إلى منتج أو إلى مخرجات تفٌد المجتمع سواء كانت هذه المخرجات مادٌة أو 

 .معنوٌة

  المفتوحة مخرجاتها للبٌبة المحٌطة، حٌث ٌؤخذ النشاط وتعنً تصدٌر األنساق : المخرجات

شكل دورة كاملة تؽذي نفسها أو تتكامل فٌها البداٌات و النهاٌات فالموارد تتحول إلى 

مخرجات ٌكون لها تؤثٌرها مرة أخرى فً نوعٌة ومقدار الموارد الجدٌدة التً ٌستطٌع النسق 

  (2).الحصول علٌها وبالتالً تستمر دورة  النشاط

 

 

 

 

 

                                                             
 

جتماعٌة، المكتب الجامعً محمد عبدالفتاح محمد، إدارة الجودة الشاملة وبناء قدرات المنظمات اال (1)
 .33ص ،2012اإلسكندرٌة، الحدٌث

المجتمعٌة،المكتب الجامعً نظرٌة الحدٌثة فً دراسة المنظمات محمد عبدالفتاح محمد،االتجاهات ال (2) 
 .21-18،ص ص2007اإلسكندرٌة، الحدٌث



 :تساؤالت الدراسة -7

: تنطلق هذه الدراسة من مجموعة من التساإالت والتً ٌمكن طرحها على النحو التالً

من ( المنظمات الحقوقٌة -منظمات التوعٌة -منظمات التنمٌة )ما المنظمات األكثر انتشاراًال  -أ 

 منظمات المجتمع المدنً فً مجتمع الدراسة؟

 ت المجتمع المدنً بالمتؽٌرات واألحداث السٌاسٌة؟هل تتؤثر أعمال و مناشط منظما -ب 

 ما مصادر تموٌل مشروعات و مناشط منظمات المجتمع المدنً فً مجتمع الدراسة؟ -ج 

كٌؾ ُتقٌم منظمات المجتمع المدنً فً مجتمع الدراسة القوانٌن والتشرٌعات التً تعمل فً  -د 

 ظلها حالٌاًال؟

لمدنً وتحد من فاعلٌتها فً مجتمع ما أبرز المعوقات التً تعٌق منظمات المجتمع ا -ه 

 الدراسة؟

فً أي بعد من أبعاد التنمٌة السٌاسٌة ٌبرز إسهام منظمات المجتمع المدنً فً مجتمع   -و 

 الدراسة؟

 :ااجراءات المنهجٌة للدراسة:  انٌاًال 

 : المنهج ال لمً المستخدم ونوع الدراسة -1

ل إلى الحقٌقة أو مجموعة الحقابق المنهج العلمً هو الوسٌلة التً ٌمكن عن طرٌقها الوصو   

 فً أي موقؾ من المواقؾ ومحاولة اختبارها للتؤكد من صبلحٌتها فً مواقؾ أخرى وتعمٌمها

ونظراًال لحداثة الدراسة وأهمٌة موضوعها وخاصة فً الجانب السٌاسً من واقع الحٌاة فً  (1)

: ٌ رف بأنهالذي  شاملمنهج المسح االجتماعً الالمجتمع اللٌبً فإنه توجب أن تسٌر وفق 

المحاولة المنظمة التً تهدؾ إلى الحصول على معلومات من جمهور معٌن أو عٌنه منه، 

الذي تمت االستعانة به  المنهج التارٌخً، و(2) وذلك عن طرٌق استمارة بحث أو مقابلة

لتوضٌح موضوع الدراسة ضمن إطار تفاعبلته مع الظروؾ االجتماعٌة واالقتصادٌة 

ٌة والثقافٌة التً مر بها المجتمع اللٌبً عبر مراحله التارٌخٌة المتباٌنة،  وكذلك تم والسٌاس

 المنهج الوصفً التحلٌلًالمنهج الذي ٌتوافق مع مشكلتها وأهدافها، وهو على االعتماد 

                                                             
الفاتح عمر التومً الشٌبانً،مناهج البحث االجتماعً،منشورات مجمع ((1

 .52ص،1989،طرابلس،3للجامعات،ط

، 3طارٌونس،ه،منشورات جامعة قأسلوب البحث االجتماعً وتقنٌاتعبد هللا عامر الهمالً، (2)
 .200ص ،2003بنؽازي،



محاولة الوصول إلى المعرفة الدقٌقة والتفصٌلٌة لعناصر مشكلة أو ظاهرة : وٌ رف بأنه

 لى فهم أفضل وأدق، أو وضع السٌاسات واإلجراءات المستقبلٌة الخاصة بهاقابمة، للوصول إ

ومن خبلله ٌحصل الباحث على نتابج تخدم الظاهرة أو المشكلة أو الموقؾ الذي جرى خبلله 

، وهً األسالٌب الربٌسٌة التً اعتمدت فً هذه الدراسة بهدؾ رصد أبعاد المشكلة (1)البحث

لة لفهمها وتقدٌم صورة توضٌحٌة عبر وصؾ دقٌق لها فً أو الموضوع المدروس فً محاو

صورة  نوعٌة وكمٌة، ومن ممٌزاتها  أنها تمد الباحث بقدر جٌد من المعلومات والبٌانات 

ومن حٌث نوع الدراسة فهً دراسة مٌدانٌة تسعى األساسٌة التً ترسم صورة عامة للمشكلة، 

لتً تبلمس المشكلة المدروسة بهدؾ تؽطٌة م وصؾ تحلٌلً للمتؽٌرات أو المإثرات ايتقدإلى 

  .مستقببلًال  جوانب النقص وتقدٌم إٌضاحات حولها مما ٌساعد فً محاولة وضع حلول لها

: مجتمع الدراسة -2

 –التوعوي )عاملة فً المجال الالمجتمع المدنً ٌتمثل مجتمع الدراسة فً منظمات     

حصلت على الموافقة الرسمٌة من قبل الواقعة بمدٌنة بنؽازي والتً ت( الحقوقً -التنموي 

وقد بلػ أجمالً عدد منظمات المجتمع المدنً  ،وزارة الثقافة والمجتمع المدنً لمزاولة نشاطها

، م2013-12-31 منظمة حتى تارٌخ( 704) دون تحدٌد نوع نشاطها فً مدٌنة بنؽازي

، (جمعٌة -منتدى -رابطة -اتحاد -مركز -مإسسة -منظمة)ة من حٌث النشاط والتسمٌة مختلؾ

بما  فً هذه الدراسة( الحقوقً - التنموي - التوعوي)لمنظمات ذات النشاط تم استهداؾ اوقد 

ٌخدم مصلحة الدراسة وأهدافها العلمٌة، وبناءاًال علٌه فإن مجتمع الدراسة قد انحصر فً 

( 232) اسابقة الذكر والتً بلػ عدده الثبلثة منظمات المجتمع المدنً العاملة فً المجاالت

( مرحلة جمع البٌانات)، وعند البدء فً مرحلة الدراسة الحقلٌة (2)حتى التارٌخ المذكور منظمة

قد واجهت الباحثة وفرٌق جمع البٌانات المساعد لها صعوبة فً الوصول للمنظمات المعنٌة 

بالبحث والدراسة، مما أضطرها لمراجعة مقر وزارة الثقافة والمجتمع المدنً فً مدٌنة 

نؽازي، بهدؾ التحقق من صحة اإلحصابٌات المتعلقة بؤسماء وعناوٌن المنظمات المستهدفة ب

التً سبق الحصول علٌها من الوزارة حسب التارٌخ المذكور أعبله وقد تم الحصول على 

، تبٌن من خبلل مقارنتها باإلحصابٌات السابقة أن (م2017-2-22)إحصابٌات جدٌدة بتارٌخ 

منظمة، حٌث قامت الوزارة بإلؽاء ( 135)مستهدفة من الدراسة قد بلػ أجمالً المنظمات ال

عدم تسدٌد االشتراكات السنوٌة المطلوبة من )منظمة وذلك لعدة أسباب أبرزها ( 97)قٌد 
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الوزارة، انتماء بعض المنظمات للجماعات المتطرفة، مساهمة بعض المنظمات فً زعزعة 

وبناءاًال علٌه فقد تم االعتماد على اإلحصابٌات ( عبًاألمن واالستقرار فً أوقات الحراك الش

والتً تبٌن من خبللها أن عدد المنظمات المستهدؾ ( م2017-2-22)المتحصل علٌها بتارٌخ 

 .، وبذلك كانت الدراسة مسح شامل لمجتمع الدراسة(1)منظمة ( 135)بالدراسة قد بلػ 

 :مجاالت الدراسة -3

المجتمع المدنً الواقعة ضمن نطاق الحدود الجؽرافٌة وٌتمثل فً منظمات  :المجال المكانً  -أ 

 .لمدٌنة بنؽازي

مدراء المنظمات، أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة، )فً جمٌع األفراد  وٌتمثل :المجال البشري -ب 

 .بمنظمات المجتمع المدنً المدروسة( أو المدراء التنفٌذٌٌن

-1-18)الفترة الممتدة من ( بٌاناتمرحلة جمع ال)استؽرقت الدراسة المٌدانٌة  :المجال الزمنً -ج 

، ونظراًال للظروؾ األمنٌة التً تمر بها مدٌنة بنؽازي والتً (م2017-3-20)إلى ( م2017

شكلت عابقاًال أمام تواجد الباحثة بشكل ٌومً فً المدٌنة، فقد تمت االستعانة بفرٌق مكون من 

ت المجتمع المدنً أربع أشخاص للمساعدة فً جمع البٌانات وهم من العاملٌن فً منظما

، حٌث تم االجتماع بهم ٌوم (الماجستٌر)درجة التخصص العالً  حملة همبمدٌنة بنؽازي ومن

، بهدؾ تعرٌفهم على موضوع الدراسة والهدؾ منها وتذكٌرهم بالخطوات (م17-1-2017)

إعبلمه بؤنه ؼٌر : واألسس العلمٌة التً ٌجب أتباعها عند إجراء المقابلة مع المبحوث مثل

ملزم على ذكر اسمه أو أسم المنظمة التً ٌعمل بها، وكذلك أعطابه الوقت الكافً والحرٌة 

 .وؼٌرها.. أسبلة االستمارة دون شرط أو قٌد نالتامة لئلجابة ع

:  وحدة التحلٌل -4

الذي ٌشؽل وظٌفة المدٌر العام ( ذكراًال كان أو أنثى)فً الفرد تمثلت وحدة التحلٌل       

 .ضاء مجلس اإلدارة أو المدٌر التنفٌذي لهاللمنظمة أو أحد أع

: أداة جمع البٌانات -5

تم االعتماد على استمارة المقابلة المقننة كؤداة لجمع البٌانات نظراًال ألن مجتمع الدراسة قد     

ٌحتوي على بعض األفراد ذوي المستوى التعلٌمً المنخفض، وكذلك لشرح بعض األسبلة 

ة للمبحوث وذلك للحصول على بٌانات أكثر دقة، وقد تم بناء التً قد تبدو ؼٌر واضحة بالنسب

: االستمارة من خبلل االستعانة ببعض المقاٌٌس كالتالً
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وٌحتوي على ثبلثة مإشرات ربٌسٌة  :مقٌاس مؤشرات فاعلٌة منظمات المجتمع المدنً -1

 :كالتالً

تمارة وتنعكس فً مجموعة من األبعاد التً تضمنتها أسبلة االس: مؤشرات القدرات - أ

  :وهً كما ٌلً

 (.9) إلى السإال رقم( 5)وتشمل األسبلة من السإال رقم : القدرات البشرٌة 

 فً أسبلة االستمارة( 10) وعبر عنها السإال رقم: القدرات المادٌة. 

 (.12-11)وتتمثل فً السإالٌن رقم : قدرات تكنولوجٌة 

 (.17) إلى السإال رقم (13) وتشمل األسبلة من السإال رقم: قدرات التحكم والتنظٌم 

  :تنعكس فً مجموعة األبعاد التالٌة: مؤشرات البٌئة الوسٌطة - ب

 (.21)إلى السإال ( 18)وتشمل األسبلة من السإال : البٌبة السٌاسٌة 

 (.23-22)وتتمثل فً السإالٌن رقم : القوانٌن والتشرٌعات 

 (.26)قم إلى السإال ر( 24)وتشمل األسبلة من السإال رقم : القٌم الثقافٌة 

  :وتنعكس فً مجموعة األبعاد التالٌة: مؤشرات المخرجات - ج

 إلى السإال رقم ( 27)تتمثل فً األسبلة من السإال رقم : الوصول للفبات المستهدفة

(30.) 

 إلى السإال رقم ( 31)تشمل األسبلة من السإال رقم : االستجابة للمطالب المجتمعٌة

(33.) 

 إلى السإال رقم ( 34)األسبلة من السإال رقم  تمثلت فً: متابعة النشاط وتقٌٌمه

(37.) 

، وقد قامت الباحثة بتعدٌله (1)وقد تم أعداد هذا المقٌاس من قبل الدكتورة أمانً قندٌل      

ما ٌخدم أهداؾ الدراسة، حٌث تنوعت األسبلة المطروحة بٌن المؽلق بواإلضافة علٌه 

. والمفتوح

  :حتوي على ثبلثة مإشرات ربٌسٌة وهً كالتالًوي: مقٌاس مؤشرات التنمٌة السٌاسٌة -2

من ( 10)إلى الفقرة رقم ( 1)تضمن الفقرات من الفقرة رقم : ُبعد التنشبة السٌاسٌة -أ 

 . فقرات المقٌاس

من ( 20)إلى الفقرة رقم ( 11)وتضمن الفقرات من الفقرة رقم : ُبعد الوعً السٌاسً -ب 

 .فقرات المقٌاس
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( 30)إلى الفقرة رقم ( 21)الفقرات من الفقرة رقم تضمن : ُبعد المشاركة السٌاسٌة -ج 

. من فقرات المقٌاس

وقد تم أعداد هذا المقٌاس من قبل الباحثة بعد اإلطبلع على األدبٌات والدراسات السابقة،     

أوافق لحد  -أوافق ) الثبلثً حٌث تتدرج اإلجابات إلى ( لٌكارت)و تم االعتماد على مقٌاس 

 :تم ترمٌز هذه الفقرات كالتالً ، وقد(ال أوافق -ما 

 ( 1)درجتان، ال أوافق ( 2)درجات، أوافق لحد ما ( 3)أوافق  :الفقرات ااٌجابٌة

، (10-7-5-2-1)الفقرات اإلٌجابٌة فً بعد التنشبة السٌاسٌة هً و ،درجة واحدة

، وفً بعد المشاركة السٌاسٌة (19-18 -16-13-11)وفً بعد الوعً السٌاسً هً 

 (.30-29-28-26-25)هً 

 ( 3)درجتان، ال أوافق ( 2)درجة واحدة، أوافق لحد ما ( 1)أوافق  :الفقرات السلبٌة

، وفً بعد (9-8-6-4-3)ة فً بعد التنشبة السٌاسٌة هً لسلبًالفقرات او ،درجات

-21)، وفً بعد المشاركة السٌاسٌة هً (20-17-15-14-12)الوعً السٌاسً هً 

22-23-24-27.) 

تم التؤكد من الصدق الظاهري الستمارة المقابلة  حٌث عرضت فً : داةصدق و بات اا -

على مجموعة من المحكمٌن من  -سإال 58التً اشتملت على  -صٌاؼتها المبدبٌة 

أعضاء هٌبة التدرٌس المتخصصٌن فً مجالً علم االجتماع والعلوم السٌاسٌة، وقد تم 

أنظر .سإال 38ا األخٌرة على تعدٌلها فً ضوء مبلحظاتهم ، وقد اشتملت فً صٌاؼته

 (. 1)الملحق رقم 

لمعرفة درجة ثبات مقٌاس أبعاد التنمٌة  "كرومباخ ألفا"وقد تم حساب معامل  -

وٌعد معدل قوي للثقة، وتم حساب ( 0.89)السٌاسٌة، وقد بلػ معدل االتساق الداخلً 

دل قوي للثقة وٌعد مع( 0.94)وقد بلػ " كرومباخ ألفا"معامل االتساق الداخلً لمعامل 

 .فً ثبات المقٌاس المستخدم

:  الم الجة ااحصائٌة -6

تم تحلٌل بٌانات الدراسة باستخدام اإلحصاءات الوصفٌة لتحلٌل البٌانات األولٌة ومقٌاس 

مإشرات فاعلٌة منظمات المجتمع المدنً باستخدام الجداول التكرارٌة البسٌطة والنسب 

تم استخراج متوسط كل ؾس مإشرات التنمٌة السٌاسٌة المبوٌة ، أما فٌما ٌتعلق بتحلٌل مقٌا

فقرة والنسبة المبوٌة لها ثم ترتٌبها حسب أعلى متوسط، وتم تحلٌل كافة بٌانات الدراسة من 

برنامج التحلٌل اإلحصابً للبٌانات )خبلل استخدام المنظومة اإلحصابٌة للعلوم االجتماعٌة 

spss- .)



:  الخالصة

لقاعدة األساسٌة التً ترتكز علٌها الدراسة، ففٌه حددت إشكالٌة ٌعتبر هذا الفصل ا     

، اللٌبً الدراسة وهً واقع منظمات المجتمع المدنً وإسهامها فً التنمٌة السٌاسٌة للمجتمع

وقد تم تحدٌد أهم األهداؾ التً تسعى الدراسة قدماًال إلى تحقٌقها وهً إبراز دور منظمات 

ة السٌاسٌة، ومعرفة أمكانٌة وقدرة منظمات المجتمع المدنً المجتمع المدنً فً عملٌة التنمً

فً مجتمع الدراسة علً المساهمة فً نشر التوعٌة السٌاسٌة، ومحاولة التعرؾ على  الطرق 

والوسابل واألسالٌب التً تستخدمها منظمات المجتمع المدنً لنشر التوعٌة وزٌادة المشاركة 

الصعوبات التً تواجه منظمات المجتمع المدنً وتحد السٌاسٌة، إضافة إلى معرفة المعوقات و

. من فاعلٌتها ونشاطها فً مجتمع الدراسة

كما تم تحدٌد أهم المفاهٌم األساسٌة التً تستخدمها الدراسة لتحقٌق أهدافها ومحاولة    

التنمٌة  -المجتمع المدنً-المنظمات )تجرٌدها من خبلل تعرٌفها إجرابٌاًال وأهم مفاهٌمها هً 

وقد تم ترجمة كل ما سبق إلى مجموعة من التساإالت سعت الدراسة لئلجابة علٌها ( ٌاسٌةالس

قدمت  ونظرٌات مختلفة من خبلل استخدام المنهج العلمً واالستناد على دراسات علمٌة سابقة

فً مجال العلوم االجتماعٌة، وبكل هذه الخطوات نكون قد وضعنا حجر األساس لهذه 

. الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  ــانًل الــالفص

 

نً دالم معتلمجوا نظماتمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: دـتمهً

عاش اإلنسان منذ الخلٌقة مع آخرٌن ومن هنا بدأت بذور العبلقات االجتماعٌة التً تفاعلت  

تدرٌجٌاًال وأدت إلى ظهور نظم وروابط وهذه النظم بدورها تطلبت بالضرورة وجود 

لناس بإتباعها وعلى ذلك فإن المنظمات االجتماعٌة منظمات تحمً هذه النظم حٌث ٌقوم ا

ضرورٌة وهً ظاهرة اجتماعٌة لها كٌان وأساس من التطور فضبلًال عن كونها عملٌة 

اجتماعٌة، وترجع أهمٌة دراسة المنظمات االجتماعٌة إلى أن هذه المنظمات حقٌقة واقعٌة 

م بنٌتها حتى ٌمكننا بالتالً ذات تؤثٌر كبٌر على اإلنسان ولذا فإن دراستها تساعد على فه

توجٌهها الوجهة السلٌمة إلشباع االحتٌاجات اإلنسانٌة بصورة صحٌحة والعمل على زٌادة 

فعالٌتها وأدابها لرسالتها، وفً هذا الجزء من الدراسة  نهتم بدراسة المنظمات االجتماعٌة 

فها وسبل تنمٌتها ومفهومها وسماتها وخصابصها والتعرض بالمناقشة ألهم نظرٌاتها وأهدا

.    وتطوٌرها

: المنظـمـات: أوالًال 

 :مفهوم المنظمات -1

كثر ٌعملون معاًال لتحقٌق هدؾ إن كلمة منظمة تطلق على مجموعة من األفراد اثنٌن أو أ     

والواقع أن كل ما ٌنطوي علٌه المجتمع من منظمات أو نظم وأنساق هً أنماط مختلفة  واحد

  (1).من تنظٌمات اجتماعٌة

ولكن هناك من ٌخلط بٌن المنظمة والتنظٌم، فهناك فرق فكلمة تنظٌم تطلق على أسلوب      

  (2).العمل أو التنظٌم نفسه، وكبل من المنظمة والتنظٌم ٌكمبلن بعضهما البعض

وحدات اجتماعٌة أو تجمعات إنسانٌة تبنى وٌعاد : بؤنها (تالكوت بارسونز)وٌعرفها      

رابطة تضم مجموعة من : بؤنها (هربرت لكس)وٌعرفها ،ؾ معٌنةبناإها بقصد تحقٌق أهدا

األشخاص ٌتفاعلون مع بعضهم البعض وعادة ما تكون تفاعبلتهم منظمة لها وظٌفة من 

خبلل بناء محدد،كما تساعد تلك التفاعبلت فً تحقٌق أهداؾ شخصٌة وأهداؾ مشتركة 
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ٌمثل الشرعٌة البلزمة ( ونقان)تجمع بٌن األفراد حول هدؾ معلن وفً ظل معٌار رسمً 

       (1).للمجتمع

عبارة عن وحدات اجتماعٌة مكونة لتحقٌق أهداؾ إدارٌة : بؤنها (نبٌل جامع)وٌعرفها    

 (2).معٌنة على نطاق واسع من خبلل ترابط واتصال أفراد كثرٌن بطرٌقة تسلسلٌة انتظامٌة

ول رأى أنها تحقق أهداؾ وهنا نبلحظ االختبلؾ بٌن نظرة كبلًال من لكس وجامع فاأل  

شخصٌة واجتماعٌة أما الثانً فقد رأى أن أهداؾ المنظمة إدارٌة، وقد أكد لكس على أن 

تكون تلك المنظمة قانونٌة شرعٌة، بٌنما ركز جامع على انتظامها وتسلسلها فقط، وٌعرفها 

بناءات اجتماعٌة جوهرها التفاعل االجتماعً وهً مقصودة : بؤنها (فوزي بشرى)

ومخططة هادفة لتحقٌق أهداؾ محددة وٌشترط لوجودها مجموعة من األفراد وهً ترتبط 

 (3)بالعملٌة الكلٌة للنظم االجتماعٌة

 

ٌشتمل على ( المنظمات االجتماعٌة)نبلحظ أن مفهوم وما خالل الت رٌفات السابقة  

: مجموعة من العناصر والخصابص التالٌة

ترتبط بنابٌاًال ووظٌفٌاًال وهو ( أنساق فرعٌة)ماعٌة المنظمة بناء اجتماعً أي وحدات اجت -أ 

اإلطار الذي ٌنظم األنشطة والعملٌات التً تإدٌها المنظمة من أجل تحقٌق أهدافها من خبلل 

 .االرتباط والتفاعل بٌن تلك الوحدات

للمنظمة وظٌفة أو مهام وأهداؾ تنشؤ من أجل تحقٌقها، فؤي منظمة تقوم من أجل تقدٌم   -ب 

 .أهداؾ معٌنة، ولذا تكون أي منظمة ذات مهام ٌناط بها إنجازها خدمة لتحقٌق

تتكون المنظمة من مجموعة من األفراد ٌمثلون متؽٌراًال من المتؽٌرات المحددة للسلوك   -ج 

التنظٌمً للمنظمة بما ٌتمتعون به من دوافع واتجاهات ومٌول باإلضافة إلى قدراتهم وهم 

 .س مجموعة من القواعد ٌعملون معاًال لتحقٌق هدؾ مشترك على أسا

توفٌر اإلمكانٌات و المواد والموارد التً تحتاجها المنظمة فً عملٌاتها الحالٌة أو التً ٌمكن  -د 

أن تخطط لها فً المستقبل، وذلك ألن المنظمة تمارس عدد من العملٌات أو األنشطة التً  

 . ما ٌحقق أهدافهاتهدؾ إلى الحصول على المواد البلزمة وتحوٌلها إلى خدمات للموطنٌن ب

لتحقٌق  ،وبٌن البٌبة المحٌطة بها كنسق أكبر ،كنسق فرعًوجود اعتماد متبادل بٌن المنظمة  -ه 

  .أهداؾ ُكبلًال من المنظمة والبٌبة

                                                             
المكتب الجامعً  محمد عبدالفتاح محمد، إدارة الجودة الشاملة وبناء قدرات المنظمات االجتماعٌة،( (1

 .21-20ص ص  ،2011الحدٌث، اإلسكندرٌة،
. 209، ص1973 ع، المفتتح فً علم المجتمع، دار المطبوعات الجدٌدة، اإلسكندرٌة،نبٌل جام (1)

فوزي بشرى أحمد وآخرون، أسس وعملٌات إدارة منظمات الرعاٌة االجتماعٌة، تكنوماشٌن للطباعة،   (3)
 .11،ص1987القاهرة،



 

: سمات وخصائص المنظمات -2

تعتبر المنظمات كٌان اجتماعً ٌسعى إلى تحقٌق أهداؾ محددة وهً ذات بناء وظٌفً    

ات واضحة وهً بالتالً تمتاز بمجموعة من السمات والخصابص واضح ومقصود، ومحدد

: تحدٌدها كالتالً    ٌكون

 :الهدف -أ 

ٌتعلق وجود المنظمة بمدى سعٌها نحو تحقٌق أهداؾ محددة، فالمنظمات االجتماعٌة    

قد أنشبت من أجل تقدٌم خدمات وموارد لمساعدة األفراد على إشباع احتٌاجاتهم 

فمن الضروري أن تحدد المنظمة أهدافها بدقة وأن تتعرؾ ومواجهة ظروفهم، ولذا 

علٌها، ولكن الشًء األساسً أن تكون هذه األهداؾ مضمنة بخدمة العمبلء وأن تعمل 

 (1)على تحقٌق هذه األهداؾ

 :بناء وظٌفً محدد ومقصود -ب 

تقوم المنظمة لتنظٌم أعمالها وتوزٌع اختصاصاتها من خبلل مجموعة إدارات    

صلة، وٌحدد مهام كل منها، حٌث إنها تستخدم المعارؾ والتقنٌات فً تحقٌق وأقسام منؾ

مهامها وٌهدؾ البناء الهٌكلً للمنظمة إلى تحقٌق الفاعلٌة فً أداء المهام واألنشطة، أما 

التفاعل بٌن هذه اإلدارات واألقسام فٌحقق نوع من التنسٌق فً تحقٌق األهداؾ، وٌسعى 

تقدمها كل وحدة من الربط  بٌن المهام والفعالٌات التً  بطرٌقة مقصودة ومتعمدة إلى

: وٌتضمن البناء الهٌكلً للمنظمة اآلتً ،وحدات المنظمة

منظمة، وقدرتها على تنظٌم السٌاسات واللوابح والقوانٌن التً تنظم عمل ال  -1

 .وهً تلك التً ٌسترشد بها األفراد طوعاًال وقهراًال فً أداء المهام المهام

الذي ٌوجه بدوره الكٌفٌة التً ٌتم  :و التسلسل الهرمً للوظابؾتدرج السلطة أ -2

تصال بٌن بها األشراؾ على العاملٌن وعلى ما ٌقومون به وخطوط وأسالٌب اال

 .المستوٌات المختلفة

الذي ٌعنى بإٌجاد نوع الترابط والتنسٌق بٌن اإلدارات واألقسام والمهام : الترابط  -3

 .النهابٌةالمختلفة لها بما ٌحقق النتابج 

تقسٌم العمل ومن خبلله تتحدد المهام المختلفة لؤلقسام واألفراد وبالتالً األدوار  -4

 (2)االختصاصات لتحقٌق أهداؾ المنظمةو
 

 

 

                                                             

 جلو المصرٌة، القاهرة،مصطفى رزق مطر، تنظٌم وإدارة الهٌبات والمإسسات االجتماعٌة، مكتبة  األن(1)

. 14ص ،1977

. 14نبٌل جامع، مرجع سابق ذكره،ص (2)



 :اامكانٌات -ج 

المعلومات والمعارؾ التً ٌستند إلٌها وتعنً الموارد والطاقات واألموال المتاحة،    

. العمل التنظٌمً للمنظمة

 :ءاتالنظم وااجرا -د 

هً عملٌة تحدٌد الطرق والخطوات والمراحل المخططة ألسالٌب أداء األعمال وفقاًال    

 (1)لطرٌقة تنفٌذ المشروعات المحددة

أنه ال ٌمكن أن نطلق على المنظمة هذا االسم إال إذا توفر لدٌها  ما هنا ٌمكا القول   

ألولى التً تتؤسس علٌها أي فهً اللبنة ا( تكنولوجٌة –مادٌة  -بشرٌة) إمكانات سواء كانت 

منظمة، كما ٌجب أن تحدد أهداؾ معٌنة تسعى لتحقٌقها، وٌجب أن توزع الطاقة البشرٌة 

 .على عدة أقسام إدارٌة، بحٌث تقوم بإعداد الخطط لتحقٌق  تلك األهداؾ

  :التكوٌا الداخلً للمنظمة -3

 

فً قانون اإلدارة  وهو التنظٌم الذي تقرره اإلدارة العلٌا ٌتمثل :التنظٌم الرسمً -أ 

  .ولوابحها وقواعدها وتعلٌماتها

ٌشمل جماعات العمل وجود هذه الجماعات فً التنظٌم  :التنظٌم غٌر الرسمً  -ب 

وما لها من انطباعات وعبلقات ؼٌر رسمٌة أي ؼٌر منصوص علٌها فً التنظٌم 

  .الرسمً للمنظمة

ات أو اآلالت ٌقصد بها طرق العمل الفنٌة كاألدو :اادوات والتكنولوجٌا -ج 

 . المستخدمة ألداء العمل حسب مجال تخصص المنظمة

تعتبر العقل الذي ٌسٌر النظام وٌصدر القرارات وٌرسم الخطط وٌحكم  :اادارة -د 

عبلقات األفراد وٌوجه الطاقات والقدرات لبلوغ األهداؾ المحددة ومراقبة  سٌر 

  (2).العمل وتقٌٌم النتابج

  :نجاح المنظمات عناصرأهم  -4

دم الرضا عن األحوال الموجودة فً المجتمع ٌدعم نمو المنظمة، كما ٌجب أن ع -أ 

ٌركز عدم الرضا وٌوجه من خبلل التنظٌم والتخطٌط والعمل فٌما ٌتعلق بمشاكل 

 .مجتمعٌة محددة

                                                             

. 161، ص1975على السلمً ، تطور الفكر التنظٌمً، وكالة المطبوعات، الكوٌت،( 1)
 .25محمد عبدالفتاح محمد، مرجع سابق ذكره، ص(2) 



ٌجب أن ٌشارك المجتمع بشكل كبٌر فً المنظمة التً تمهد أو تساند لعبلج مشكلة  -ب 

 .ما من مشاكل المجتمع

القادة الرسمٌٌن وؼٌر الرسمٌٌن الممثلٌن للجماعات )تشارك المنظمة ٌجب أن  -ج 

، كذلك البد أن تكون المنظمة (الفرعٌة الربٌسٌة فً المجتمع والمقبولٌن من جانبها

مرنة فً إجراءاتها التنظٌمٌة دون أن تتوقع الفوضى فً روتٌنها الُمنظم لصنع 

 .القرار

ممٌزة لئلجراءات تتمتع بدرجة عالٌة ٌجب أن  ٌكون لدى المنظمة أهداؾ وطرق  -د 

من القبول، كما ٌجب أن تنمى المنظمة خطوط اتصال نشطة ومإثرة خبلل 

 .المنظمة وبٌن المنظمة والمجتمع

ٌجب أن ٌتضمن برنامج المنظمة بعض األنشطة ذات الطابع العاطفً، كذلك ٌجب  -ه 

كامنة والتً تكون أن تسعى المنظمة إلى االستفادة من النواٌا الطٌبة الظاهرة وال

 .موجودة بالمجتمع

ٌجب أن تسعى المنظمة لمساندة وتقوٌة الجماعات التً تجمعهم مع بعضهم البعض  -و 

 (1).فً عمل تعاونً

 

: أنواع المنظمات االجتماعٌة -5

  :هناك عدة تصنٌفات ألنواع المنظمات االجتماعٌة، ومن أهم التصنٌفات شٌوعاًال ما ٌلً     

  .كومٌةالمنظمات األهلٌة والح -أ 

 .المنظمات الكبٌرة والمعقدة والصؽٌرة والبسٌطة  -ب 

 .المنظمات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة  -ج 

 (2)المنظمات اإلنتاجٌة والخدمٌة  -د 

    

 :الذي ٌرى (بالو) وهناك تصنٌؾ آخر ٌتسم بالبساطة والعمق فً نفس الوقت وهو تصنٌؾ 

 :منظمات روابط الفائدة أو المصلحة المتبادلة -أ 

كل الروابط والجمعٌات التً ٌكون هدفها السابد هو استفادة مصلحة  وهً تشمل     

.  أعضابها بطرٌقة ما، مثل النقابات والروابط المهنٌة واتحادات العمال

 

                                                             

.  26، صنفسهسابق المرجع ال(1) 
 .14فوزي بشرى أحمد، مرجع سابق ذكره، ص  (2)



 :منظمات ااعمال التجارٌة والصناعٌة -ب 

وتشمل جمٌع الهٌبات التً ٌكون هدفها مصلحة مالكٌها من خبلل جمع المال مثل  

. ٌرهاالشركات والمصانع وغ

 :منظمات الخدمات - ج

وتندرج تحت هذه الفبة كل المنظمات التً ٌكون هدفها تقدٌم خدمات من نوع ما  

. لعمبلبها

 :منظمات الصالح ال ام - د

وٌدخل فً إطارها كل المنظمات التً تخدم مجتمعاًال ما، مثل المنظمات والهٌبات       

 (1)الحكومٌة بكل أنواعها والوحدات التابعة لها

                                                                   :منظمات االجتماعٌةأهداف ال -6

وجود أهداؾ خاصة من أهم السمات التً تمٌز أي منظمة عن ؼٌرها من المنظمات   

ها، وٌمكن اعتبار هذه األهداؾ بمثابة المتؽٌر المستقل الذي ٌإثر بها تسعى لتحقٌق

 (2) ع وهو البناء الداخلً للمنظمة وعبلقاتها الخارجٌةبدوره فً المتؽٌر التاب

أهداؾ المنظمة بمثابة حجر الزاوٌة التً ٌقوم علٌها بناء المنظمة  (بارسونز)وٌعتبر   

فً مواجهة المنظمات األخرى، وهناك أربعة أبعاد ربٌسٌة البد وأن ٌقؾ علٌها المنظم 

: عمل من خبللها وهًاالجتماعً بالنسبة ألهداؾ المنظمة قبل بداٌة ال

 .مضمون األهداؾ الخاصة بالمنظمة  -أ 

 .األهداؾ الخاصة فً مقابل األهداؾ العامة لتنظٌم المجتمع -ب 

 .العوامل التً أدت بالمنظمة إلى تحدٌد أهدافها -ج 

 (3)عوامل التؽٌر التً قد تطرأ على أهداؾ المنظمة  -د 

: على النحو التالً" ٌروب"وٌمكن تقسٌم أهداؾ المنظمة فً ضوء التقسٌم الذي أورده    

تتعلق بالجهود التنظٌمٌة التً تتصؾ بالشرعٌة فً المجتمع  :ااهداف االجتماعٌة -أ 

. وهً التً تضمن الدعم المادي واألدبً للمنظمة من البٌبة المحٌطة

وهً ترتبط بعمبلء المنظمة أو المواطنٌن الذٌن ٌتلقون  :ااهداف الخاصة بال مالء -ب 

. ن هذه األهداؾ متفقة مع حاجات الموطنٌن وأهدافهمخدماتها، والبد أن تكو

                                                             
. 30محمد عبدالفتاح محمد ، مرجع سباق ذكره، ص (  (1

إبراهٌم عبد الرحمن وآخرون، نماذج ونظرٌات تنظٌم المجتمع، دار الثقافة للنشر والطباعة،  (2)
. 51ص ،1983القاهرة،

 .30،ص1984أحمد مصطفى خاطر، طرٌقة تنظٌم المجتمع، المكتب الجامعً الحدٌث، اإلسكندرٌة،  (3)



وتتعلق بمن ٌشارك فً استمرار المنظمة فً المجتمع وخاصة :أهداف المشاركوا -ج 

.  فً مجال التموٌل

هً األهداؾ التً تضمن للمنظمة تحقٌق توازنها  :ااهداف المت لقة بالنسق -د 

ة، أو التكامل بٌن واستقرارها وهذه األهداؾ تتضمن الموارد البشرٌة والمالً

 .الوحدات البنابٌة للمنظمة

 (1)هً نوعٌة الخدمات التً توفرها المنظمة للعمبلء :ااهداف اانتاجٌة -ه 

 

 :دراسة المنظمات االجتماعٌةأسس  -7

 

: تتطلب دراسة المنظمات االجتماعٌة التركٌز على مجموعة من المتؽٌرات من أهمها     

 

ترتبط بتحدٌد من الذي ٌملك حق إصدار  وهً :إدارة المنظمة وتوزٌع السلطة -أ 

القرار فً المنظمة ألن هإالء الذٌن ٌتدخلون فً أداء العمل  وتطوٌر المنظمة هم 

 .الذٌن ٌضعون فلسفة المنظمة التً تحقق األهداؾ

حٌث تعتبر سٌاسة المنظمة دلٌل عام ومرشد فً أداء  :السٌاسة ال امة للمنظمة -ب 

نظمة مثل ترتٌب وتوزٌع السلطة الرسمٌة والتً األعمال التً تقوم بها هذه الم

 .تحدد من الذي له الحق والسلطة فً عمل ما

األجور، والمكافآت ونظم والتً تتحدد فً ضوبها  :النظم المالٌة واادارٌة -ج 

  .والمٌزانٌة والتسجٌل وؼٌرها الجزاءات

اسة حٌث ٌجب معرفة أنه كلما كبر حجم المنظمة كلما كانت السً :حجم المنظمة -د 

 (2).والعبلقات ؼٌر شخصٌة وزاد الطابع الرسمً

فمن خبلل مبلحظة العاملٌن أثناء  :نوع ال مل وطرٌقة ممارسته داخل المنظمة -ه 

 .العمل بالمنظمة ٌمكن التعرؾ على سلوكهم وكٌؾ ٌإدون العمل

الذي ٌعٌش فٌه العاملون بالمنظمة وخاصة دراسة مستواهم  :ااطار ال قافً -و 

هم االجتماعٌة وكذلك دراسة القٌم حٌث إنه لها تؤثٌراًال فً وظٌفة االقتصادي وحالت

   (3)المنظمة وعبلقاتها بالبٌبة الخارجٌة

 

                                                             

. 28عبدالفتاح محمد، مرجع سابق ذكره، صمحمد  (1)
-70 ، ص ص1988 ماهر أبو المعاطً، إدارة المإسسات االجتماعٌة، تكنوماشٌن للطباعة، القاهرة، (2)
75 .

 .75 -70المرجع السابق نفسه، ص ص  ((3



: تنمٌة وتطوٌر المنظمات االجتماعٌة -8

العملٌات التً تستهدؾ حل المشكبلت التً تعانً " عرفت تنمٌة المنظمات على أنها   

سٌادة روح ، وة مإثرة وفعالة ومتعاونةإدار: وهذا الحل ٌكون من خبلل ،"منها المنظمة

وجود عامل التحفٌز واالبتكار ، ومصلحة العامة على المصالح الخاصةالفرٌق وتؽلٌب ال

" مفهوم تنمٌة المنظمة بؤنه  (شٌرز)وقد حدد ، ورفع الروح المعنوٌة بٌن األعضاء

البشرٌة  تحسٌن الفاعلٌة والحركة، ولن ٌتحقق ذلك إال من خبلل االهتمام بالموارد

 (لٌبٌت وجوردٌا)وٌعرفها كل من  ،"فنٌة التً تساعد على أداء العملوتنمٌة األسالٌب ال

عملٌة إنشاء وإحداث التؽٌرات المرؼوبة والتً تجعل المنظمة قادرة على حل "على أنها 

العملٌات التً تبذل من أجل "بؤنها  (جاردنز) ، وٌعرفها"المشكبلت وتنمٌة الخبرات

مة ألهدافها ومواجهة المشكبلت التً تعترض تحقٌق األهداؾ باإلضافة إلى تحقٌق المنظ

وفً أطار ما تقدم  ،"االهتمام باألفكار الجدٌدة والجوانب المتصلة باإلبداع واالبتكار

 :ٌمكن تحدٌد عملٌة تنمٌة المنظمات فً ما ٌلً

 

 .أنها عملٌة مستمرة تستهدؾ االرتقاء بالمنظمة -أ 

 .الجماعً كؤساس لتحقٌق األهداؾأنها تركز على العمل  -ب 

 .تتعامل مع ُكبلًال من الجانب الرسمً وؼٌر الرسمً للمنظمة -ج 

 .تعتمد على إحداث تؽٌٌر ملموس وفعال لصالح كل مكونات المنظمة -د 

ال تهمل العبلقات اإلنسانٌة واالجتماعٌة بل ترى أنها ضمان أساسً للجهود  -ه 

 (1) .المبذولة لتنمٌة المنظمة

     :ع المدنًالمجتم:  انٌاًال 

تطرح مسؤلة تعدد تعرٌفات المجتمع المدنً واالختبلؾ حول مفهومه باعتباره     

مصطلحاًال اجتماعٌاًال ٌنبؽً الوقوؾ على خصابصه وشروط اإلقرار بوجوده جدالًال واسعاًال 

فً األوساط العلمٌة، فالمبلحظ أن المفهوم فً تطوره قد مر بعدة مراحل عبر الزمن فً 

تلفة، بشكل أفرز معه عدداًال من المعانً والدالالت الجدٌدة فً كل مرحلة، المجتمعات المخ

خاصة أن مفهوم المجتمع المدنً قد استحوذ على حٌز كبٌر من األدبٌات الخاصة بالفكر 

السٌاسً وجدلٌة الدولة والمجتمع التارٌخٌة، لذلك من الضروري الوقوؾ على التطور 

الفلسفة السٌاسٌة ونشؤته ومكوناته وتطور أدواره التارٌخً لمفهوم المجتمع المدنً فً 

. ومنظماته

                                                             

درٌة، اإلسكن المكتب الجامعً الحدٌث، رشاد أحمد عبد اللطٌؾ، إدارة وتنمٌة المإسسات االجتماعٌة،(1) 
 .49-48ص ص ،2000



 :التطور التارٌخً لمفهوم المجتمع المدنً -1

ٌنطلق مفهوم المجتمع المدنً من المجاالت الفكرٌة المختلفة السٌاسٌة واالجتماعٌة،    

مبدأ للتؤكٌد على التمٌٌز بٌن الدولة والمجتمع، وترتكز الفكرة الربٌسٌة  للمفهوم على 

إقرار الحقوق المدنٌة لؤلفراد أو المواطنٌن، واعتبار قٌام السلطة السٌاسٌة، نتاجاًال لعقد 

اجتماعً وتنازالًال متبادالًال بٌن السلطة والفرد والخروج من حالة النشؤة الطبٌعٌة إلى نشؤة 

. المجتمع المنظم

لمدنً ٌبدأ من لذلك ٌعتبر العدٌد من الباحثٌن أن البحث عن جذور مفهوم المجتمع ا   

فكرة العقد االجتماعً التً ٌقبل الجمٌع فٌها القواعد المنظمة لتلك العبلقة العقدٌة حٌث 

ٌتنازل بموجبها الفرد عن حرٌته المطلقة مقابل قدر من األمن واالستقرار والنظام، وهو 

ما ٌعنً خضوع اإلرادة الحرة إلى اإلرادة العامة، من هنا تبدو أهمٌة الوقوؾ على 

فهوم العقد االجتماعً كمدخل لفهم تطور فكرة المجتمع المدنً، حٌث ٌعبر عن اتفاق م

بٌن أفراد وقوة حاكمة ٌتم فٌه التنازل إرادٌاًال عن بعض الحرٌات الشخصٌة مقابل منفعة 

جاا )إال أن العقد االجتماعً عند ،عامة تتمثل فً قٌام مجتمع جٌد التنظٌم أو حكمه رشٌد

دٌد من المتناقضات، فاإلنسان ٌتخلى عن جزء من حرٌته مقابل ٌحمل الع (جاك روسو

تنظٌم ٌضمن له ما تبقى من الحرٌة أو من أجل الصالح العام، وٌظل الفرد جزءاًال من 

الكٌان االجتماعً أو السلطة التً تحدد اإلرادة العامة وهً مجموع الشعب، وبما أن 

و طبقة معٌنة، فإن اإلرادة تكون السلطة موزعة على الجمٌع ولٌست مركزة فً ٌد فبة أ

اإلرادة )موحدة حٌث الجمٌع قد شارك بطرٌقة أو بؤخرى فً تحدٌد الصالح العام أو 

وفً هذه الحالة ٌكون لكل فرد مصلحة جماعٌة باإلضافة لمصلحته الشخصٌة، ( العامة

 وبالتالً ٌنتفً التناقض بٌن المصالح والحاجات الشخصٌة وبٌن القوانٌن والقرارات

(1).السٌاسٌة المفروضة على األفراد من سلطة المجتمع
    

 د التارٌخً لفكرة المجتمع المدنًلكن ذلك المدخل ربما ال ٌعد كافٌاًال للوقوؾ على البع  

هو ذلك الوسٌط بٌن الدولة والعابلة بكل ما ٌتضمنه من  (هٌجل)فالمجتمع المدنً عند 

لدولة التً ٌعرفها على أنها كٌان مستقل عن مصالح متباٌنة ومتنافسة، كما أنه سابق عن ا

القوى والفبات االجتماعٌة واالقتصادٌة المتنازعة، وٌتكون المجتمع المدنً عند هٌجل 

ونظراًال لكون دور المجتمع المدنً  ( الروابط-الطبقات-العاببلت)من ثبلث عناصر هً 

بٌن المواطنٌن،   هو إشباع حاجات األفراد، فإنه ال ٌقتصر على تلك الروابط الخاصة

ولكنه ٌشمل كذلك بعض مإسسات الدولة سواء تلك التً تساهم فً تحقٌق الرفاهٌة 

أبرز  (جوا لوك)، أما عند  االجتماعٌة لهم، أو تلك التً تقوم بمهام القضاء والضبط

مفكري المدرسة اللٌبرالٌة  فإنه لم ٌترك حٌزاًال خارج المقابلة بٌن المواطن والدولة 

ث سعى للتفرقة بٌنها بوضع القطاع الخاص فً المسافة الفارقة بٌن الدولة والسوق، حً
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والمجتمع لٌبدو المجتمع المدنً فً هذه المرحلة كمجتمع خارج الدولة قابم على اقتصاد 

وفً ؼٌاب التماٌز بٌن  وسٌع حقوق المواطنة والدٌمقراطٌةالسوق، ثم أصبح ٌرتبط بت

تعبٌري المجتمع السٌاسً والمجتمع المدنً  كلوالمجتمع المدنً والدولة استخدم 

إلى المجتمع المدنً  (جٌفرسواو آدم سمٌث)باعتبارهما مترادفٌن، فً حٌن أشار 

باعتباره مرتبطاًال بنمو التخصص وتقسٌم العمل فً إطار المجتمع وخصوصاًال فٌما ٌتعلق 

خبلقٌة، حٌث بؤنشطته االقتصادٌة، وقد أتخذ المفهوم شكبلًال أوسع بإضفاء األبعاد األ

أضاؾ مفكرو اللٌبرالٌة إلى المفهوم الحقوق األساسٌة لئلنسان وحماٌة األقلٌات وحماٌة 

الحرٌات وقبول االختبلؾ باعتبارها محددات ترفع مكانة المجتمع المدنً عن ؼٌره من 

   (1).التنظٌمات االجتماعٌة

إحدى اآللٌات التً  فقد أكد على أمكانٌة اعتبار المجتمع المدنً (ماركس)أما عن    

ٌمكن من خبللها تقوٌة دور الدولة حٌث تعتمد تلك اآللٌات على مجموعة من المرتكزات 

أبرزها أن هناك استقبلالًال نسبٌاًال للدولة عن المجتمع، وأن للدولة أداة وقٌادة للطبقة 

 المسٌطرة اقتصادٌاًال فً المجتمع باعتبار أن الدولة تستمد قدراًال كبٌراًال من قوتها من

المجتمع ذاته، فالمجتمع المدنً عند ماركس أوسع من الدولة وله امتدادات خارجها، كما 

  (2).أنه المسإول عن إقامة الدولة فً مرحلة معٌنة من تطور القوى اإلنتاجٌة

فً المجتمع المدنً وظٌفة جدٌدة  (غرامشً)وفً قراءته النقدٌة للفكر الماركسً وجد   

وهو ٌرى أن المجتمع المدنً تركٌب " المثقفٌن"بها بواسطة  وٌتم القٌام" الهٌمنة"هً 

متشابك ومعقد ومتسع ٌلتقً فٌه نسٌج وخلٌط كبٌر جداًال من التنظٌمات األٌدٌولوجٌة ضمن 

المإسسات االجتماعٌة، وهو بمإسساته لٌس منفصبلًال عن المجتمع السٌاسً وإنما هو فً 

ة الصراع وحسب طبٌعة السلطة فً عبلقة جدلٌة معه تتخذ أشكاالًال مختلفة حسب طبٌع

 (3).كل مجتمع من المجتمعات

أن هذا التطور لمفهوم المجتمع المدنً ٌإكد على عمقه التارٌخً فً الفلسفة السٌاسٌة     

والفبلسفة تبرز لنا سٌاقات  وما خالل است راض أراء المفكرٌاوالفكر االجتماعً، 

من عملٌة التعرٌؾ الدقٌق لمفهوم  مختلفة واحتٌاجات متجددة وعناصر متعددة تجعل

المجتمع المدنً صعبة وؼٌر متفق علٌها، وتكمن تلك الصعوبة فً الخلط بٌنه وبٌن 
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الدولة كسلطة حاكمة فً المجتمع، فؽالباًال ما ٌستخدم المفهوم كردٌؾ لسلطة الدولة، 

. وأحٌاناًال كداعم ومساند لها

: نًاالتجاهات الحدٌ ة لت رٌف مفهوم المجتمع المد -2

بدأت العدٌد من الكتابات فً القرن الماضً بتناول مفهوم المجتمع المدنً تزامناًال مع   

موجة الدٌمقراطٌة التً ارتكزت على تراجع دور الدولة  فً العدٌد من األنشطة 

ادة صٌاؼة المجتمعٌة حٌث ركزت تلك الكتابات على فكرة الشعور االجتماعً وإع

المجتمع بالدولة وسد الفجوة بٌن الحكومات واألفراد، كما  وعبلقة وإنتاج المصلحة العامة

ربطت بٌن الدٌمقراطٌة واإلدارة السلٌمة ونجاح عملٌة التنمٌة وتحقٌقها ألهدافها وذلك 

من خبلل زٌادة المشاركة الشعبٌة فً صنع القرار عن طرٌق تعظٌم دور العمل 

دارة أي صراعات بٌن التطوعً الذي هو أساس وجود مجتمع مدنً قوي قادر على إ

بعنوان  (دٌفٌد غرٌا)المجتمع والحكومة بصورة سلمٌة، ومن أبرز تلك الكتابات مإلؾ 

الذي ٌرى فٌه أن أبرز سمات المجتمع المدنً خلق " إعادة اكتشاؾ المجتمع المدنً"

شعور جماعً أو تضامنً ٌهدؾ لضمان الحرٌة وٌعزز المواطنة، فهو تنظٌمات ٌتعهد 

ٌتضامنوا لرعاٌة المإسسات والعادات واألخبلق التً ٌقوم علٌها المجتمع، فٌها الناس و

وتتضمن األخبلقٌات المدنٌة تلبٌة حاجات الناس بشكل مباشر وطوعً، وتحوٌل أعمال 

الخٌر إلى فرص لمعاملة الناس جمٌعهم عن طرٌق تعزٌز وتحسٌن الذات وتطوٌر 

لمجتمع المدنً والتحول ا"بعنوان  (جوردوا وٌت)الصفات الشخصٌة، ومإلؾ 

والذي ٌعرؾ فٌه المجتمع المدنً على أنه عالم وسٌط للترابط ٌقع " الدٌمقراطً والتنمٌة

بٌن الدولة واألسرة، ٌزخر بمنظمات منفصلة عن الدولة وتتمتع باستقبلل ذاتً فً 

عبلقتها بالدولة وٌشكلها طواعٌة أعضاء المجتمع بهدؾ الدفاع عن مصالحهم أو تعزٌز 

.  مهمقً

فً تعرٌفه على كٌفٌة تكوٌن   غرٌااالختبلؾ بٌن التعرٌفٌن حٌث ركز  وهنا نالحظ     

ٌركز على أن ٌكون المجتمع المدنً  وٌتوعمل مإسسات المجتمع المدنً ، بٌنما 

. الوسٌط بٌن المواطن والدولة

لٌستر )ز وفً نفس السٌاق المرتبط بالدور والعبلقة بٌن المجتمع المدنً والدولة رك    

على دور منظمات المجتمع المدنً فً صنع السٌاسات الداخلٌة والخارجٌة فً  (سالموا

المجتمعات المتقدمة والنامٌة على حد سواء، باعتبارها قطاعاًال ثالثاًال ٌحتل مكانة وسٌطة 

تعرٌؾ  (باراتاب مٌتا)بٌن مإسسات الدولة والقاعدة الشعبٌة، وفً هذا الصدد، اعتمد 



دنً بؤنه المإسسات ؼٌر الحكومٌة التً تعمل فً مجال التحول الدٌمقراطً المجتمع الم

فً كافة المجاالت، وهو اتجاه ٌتوافق مع طبٌعة التحول واالتجاه العام فً النظام الدولً، 

على دور المجتمع المدنً فً دعم تحركات ما بعد الدٌمقراطٌة وخاصة  مٌتاوقد ركز 

المجتمع المدنً لدٌه القدرة على تكوٌن قوة دفع هابلة المشروعات التنموٌة حٌث ٌرى أن 

لنمو وتطور الدٌمقراطٌة وتحقٌق النجاح للمشروعات التنموٌة فً العالم النامً والمتقدم 

 (1) .على حد السواء

حول القوة التً تمتلكها منظمات المجتمع فً مٌتا و  سالموااتفاق كبلًال من  ونالحظ هنا  

.  ٌاسٌة والتنموٌة سواء كانت داخلٌة أو خارجٌةتشكٌل مبلمح الدولة الس

تعرٌؾ آخر للمجتمع المدنً  باعتباره مجال مدنً حٌوي  (دوا اى اٌبرلً)وٌطرح     

ٌتفاعل فٌه األفراد والمنظمات، فهو ٌتكون من مجال شبكات العمل التطوعً والجمعٌات 

وٌجب أن ٌمتلك كل نظام  ؼٌر الرسمٌة التً ٌدٌر فٌها األفراد الكثٌر من شإون حٌاتهم،

وفً المقابل، برز توجه آخر لتعرٌؾ المجتمع المدنً أخذ بعداًال ، قدراًال كبٌراًال من االستقبلل

أكبر من مجرد التركٌز على األطر المإسسٌة والهٌكلٌة إلى التركٌز على منظومة القٌم 

لة الكندٌة الوكا)المدنٌة المحددة والمشكلة لهذه المإسسات، ومن تلك التوجهات تعرٌؾ 

للمفهوم حٌث تشٌر إلٌه باعتباره ٌتكون من المنظمات الخاصة وؼٌر الهادفة  (للتنمٌة

للربح، بما فٌها الروابط الرسمٌة والجماعات والحركات ؼٌر الرسمٌة والشبكات 

والتحالفات والمنتدٌات التً تكونها هذه الجماعات والمإسسات والروابط الملتزمة 

وذلك عن طرٌق نشر وتشجٌع القٌم  الثقافً والسٌاسً واالقتصاديعً وبالتؽٌٌر االجتما

والدعوة من أجل حماٌة الصالح  ان والمسإولٌة المدنٌة والمواطنةالمدنٌة وحقوق اإلنس

. العام، والمشاركة النشطة لكل المواطنٌن فً الحكم الصالح
(2) 

نً حٌث أشار إلى أنه ذات التوجه فً تعرٌؾ المجتمع المد (البنك الدولً)وقد اعتمد    

مجموعة كبٌرة من المنظمات ؼٌر الحكومٌة والمنظمات التً ال تهدؾ إلى الربح، وهً 

موجودة فً الحٌاة العامة وتنهض بعبء التعبٌر عن اهتمامات وقٌم أعضابها أو اآلخرٌن 

         (3).استناداًال إلى اعتبارات أخبلقٌة أو ثقافٌة أو سٌاسٌة أو علمٌة أو دٌنٌة أو خٌرٌة

                                                             
 -27عبد الوهاب، المجتمع المدنً وعملٌة التحول الدٌمقراطً، مرجع سبق ذكره،  ص ص  أٌمن السٌد (  (1
28. 
ص ، عمان، األهلٌة للنشر والتوزٌع ،هشام عبد هللا: ترجمة، بناء مجتمع المواطنٌن، دون اى اٌبرلً  (2)
34 .

 .29أٌمن السٌد عبد الوهاب، مرجع سابق ذكره، ص( (3



أنها فً مجملها كانت محاوالت لوضع تعرٌفات  ٌتضح ما الت رٌفات السابقة    

إجرابٌة لمفهوم المجتمع المدنً بعٌداًال عن الجدل الفكري حول العبلقة بٌنه وبٌن الدولة، 

حٌث اتفقت جمٌعها على السمات الربٌسٌة للمفهوم وبعض القٌم التً ٌعكسها من خبلل 

ارسات منظماته داخل المجتمع والتً تهدؾ بشكل عام لتؽٌٌر تفاعبلت وأنشطة ومم

الحٌاة االجتماعٌة ودفع عجلة التنمٌة وتحقٌق الرفاهٌة والدٌمقراطٌة رؼم تعدد المسمٌات 

 -المنظمات ؼٌر الحكومٌة-القطاع الثالث –القطاع المستقل  -القطاع الخٌري)له مثل 

باًال واحداًال، وهو ما نسمٌه بالمجتمع إال أنها تصؾ شً( وؼٌرها..المنظمات التطوعٌة

. المدنً

: ب ض المفاهٌم المرتبطة بالمجتمع المدنً  -3

 :ال قافة المدنٌة -أ 

تمثل الثقافة المدنٌة واحداًال من أهم مقومات المجتمع المدنً، فالمجتمع المدنً ال ٌنشط     

د ذاتها ما لم فقط  لوجود هٌاكل تنظٌمٌة تستقل عن الدولة، فبل قٌمة لهذه الهٌاكل فً ح

تسبقها وتعززها ثقافة مدنٌة مواكبة تشدد على ضرورة تقٌد السلطات العامة بحدود معٌنة 

فً تعاملها مع المواطنٌن واحترامها حق هإالء المواطنٌن فً التنظٌم واالجتماع 

والتفكٌر والتعبٌر، وأن تقترن هذه المحددات بالتمسك بقٌم أخبلقٌة وبؤنماط من السلوك 

عها وال ٌستقٌم لمإسسات المجتمع المدنً أن تكون فاعلة من دون وجود هذا تتسق م

اإلطار الثقافً الذي ٌساعد على ترسٌخ قٌم الممارسة الدٌمقراطٌة ومبادبها، فمفهوم 

ٌشٌر إلى حٌاة المدن، حٌث مظاهر التقدم المادي فً أسالٌب الحٌاة،  ال قافة المدنٌة

بها مظاهر العمران والتقدم المادي والعلمً، وهً  واستخدام المنجزات المادٌة وٌقصد

وتهتم أدبٌات المجتمع ، األشكال المادٌة التً تنتج عن تقدم الحضارات أو التطور العلمً

المدنً بمفهوم الثقافة المدنٌة الرتباطه بتفعٌل منظمات المجتمع المدنً وقدراتها على 

والمباشر بالتوجهات الجدٌدة  إحداث التؽٌٌر فً المجتمع، وذلك الرتباطه الوثٌق

لئلصبلح السٌاسً وخاصة فً الدول النامٌة، وما ارتبط بها من انتشار لقٌم ومفاهٌم 

الدٌمقراطٌة والمواطنة وحقوق اإلنسان، فاألسس والمعاٌٌر التً ٌستند علٌها المجتمع 

د إلى أسس المدنً هً نفس األسس والمعاٌٌر التً تستند علٌها الدٌمقراطٌة  فكبلهما ٌستن

ومبادئ التسامح السٌاسً والفكري والقبول بالتعدد واالختبلؾ وااللتزام باألسالٌب 



السلمٌة فً حل النزاعات والخبلفات، فضبلًال عن أسس ومبادئ المواطنة وسٌادة القانون 

 (1) .ودولة المإسسات والرفاهٌة االجتماعٌة

من أبرز الدراسات التً لفتت  (م1963 سٌدنً فٌربا  –جابرائٌل ألموند)وتعد أبحاث    

االنتباه ألهمٌة هذا المفهوم وعبلقته بمفهوم الثقافة السٌاسٌة، حٌث قاما بدراسة مقارنة 

للثقافات السٌاسٌة ولقٌم المواطنٌن وتصرفاتهم فً خمسة دول، وٌقترح نموذجاًال للمشاركة 

جرٌات األمور حٌث ٌكون كل أفراد المجتمع على قدر كبٌر من المعرفة والمتابعة لم

داخل دولهم، خاصة فٌما ٌتعلق بالعملٌة السٌاسٌة، وأن هذا فً حد ذاته لن ٌتوفر إال 

بوجود حكومة دٌمقراطٌة متزنة وذات ثبات على أرض الواقع، وقد خلصت الدراسة إلى 

أن الدٌمقراطٌة الفعالة تعتمد على وجود منظمات مجتمع مدنً قوٌة وفاعلة، وعلى فعالٌة 

الشعبٌة والثقة االجتماعٌة والتعاون والتفاعل على أوسع نطاق على المستوى  المشاركة

  (2).المدنً

 

: مفهوم المواطا والمواطنة -ب 

( تنظٌمات –جمعٌات  –أحزاب )استدعى مفهوم المواطن بناء مإسسات المواطنة     

لٌتشكل فٌها، وٌتدرب فً إطارها، وٌعبر من خبللها عن مشاؼله، فتؤسست بالتالً 

القات المواطنة التً كسرت حٌز عبلقات القربى الهرمٌة، لتعبر عن المساواة بٌن ع

الناس أمام القانون، وٌمثل المواطن بالتالً حٌز المجال العام المدنً، فهو النقطة 

الذي بحبه لذاته ٌحب اآلخرٌن " القٌمة"وهو الفرد  محورٌة ألي تبادل نوعً بٌن البشرال

ٌحقق المنافع العامة، وهو ٌتصؾ باإلرادة، وتتصؾ حقوقه  وببحثه عن منافعه الخاصة

بطابع اإلطبلق والقداسة، ( وؼٌرها...حرٌة التعبٌر –حرمة الجسد  –حق الحٌاة )الدنٌا

وتعتبر المواطنة مدخبلًال ضرورٌاًال للمشاركة الشعبٌة بما تحمله من مضمون ٌرقى 

قراطٌة هً التً تحترم اإلنسان باإلنسان من الذات السالبة إلى الموجبة، فالدولة الدٌم

كمواطن له حقوق وعلٌه واجبات، من منطلق مبدأٌن أساسٌٌن هما الحرٌة والمساواة، 

وُتكرس بالتالً مبدأ السٌادة الشعبٌة حٌث ٌتحول مجموع األفراد من الحٌز الخاص 

  (3) .الضٌق إلى العام الشامل فتتوسع بالتالً قاعدة المشاركة الشعبٌة
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نً أن المواطن عضو فاعل فً المجتمع، كما ٌرتبط دوره فٌه بمدى مشاركته وهذا ٌع   

فً إدارة الشؤن العام وفً مواقع اتخاذ القرار الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة، وذلك ألن وصوله 

ٌُمكنه من ممارسة التؤثٌر على االختٌارات والتوجهات االجتماعٌة والسٌاسٌة  لتلك المواقع 

فهوم المشاركة الشعبٌة بمجموعة من القٌم االجتماعٌة منها واالقتصادٌة، كما ٌرتبط م

قٌمة التضامن و اإلرادة الحرة والتطوع بصفته المحرك األساسً ألٌة مشاركة فً 

.  فعالٌات منظمات المجتمع المدنً، وؼٌرها من القٌم االجتماعٌة

 :مفهوم الالمركزٌة -ج 

بإعادة النظر فً دور الدولة، وعبلقة اكتسب المفهوم  أهمٌة متزاٌدة مع تزاٌد االهتمام    

درجة عدم "ذلك بقضاٌا التنمٌة وتعزٌز دور األفراد فٌها، وٌمكن تعرٌؾ المفهوم بؤنه 

تركٌز السلطة، أي تنوٌع السلطة وتوزٌعها بٌن األشخاص و المستوٌات اإلدارٌة المختلفة 

ل السلطة  من ، كما أنها توصؾ بؤنها عملٌة نق"فً المنظمة أو على مستوى الدولة

 (1).المستوٌات الحكومٌة العامة إلى المستوٌات الدنٌا كالتنظٌمات االجتماعٌة

وقد فرضت عملٌة تطور مفهوم البلمركزٌة نفسها على مفهوم المجتمع المدنً بحٌث    

أصبح المفهوم ٌستخدم للتعبٌر عن طبٌعة الدولة ونظام الحكم فٌها جنباًال إلى جنب مع 

ات القوى المجتمعٌة والسٌاق االجتماعً وعبلقاتها بهٌاكل القوة داخل التعبٌر عن توازن

الدولة، وبالتالً فإن ارتباط المفهوم بؽٌره من المفاهٌم واالقترابات السٌاسٌة  التً ٌمكن 

أن تتقاطع معه، من األمور التً أسهمت عن بلورة حالة من التداخل بٌنه وبٌن مفاهٌم 

 (2).شاركة، المساءلة، وتوسٌع شراكة المجتمع المدنًالقوة الم: ومضامٌن أخرى مثل

اتسع مفهوم البلمركزٌة لٌشمل العدٌد من األطر والمإسسات وما بها  وبهذا الم نى    

من أفراد واالستناد على آلٌات واضحة لتعمٌق مناهجها كآلٌة للحكم وتطبٌق السٌاسات 

ا تتضح الرإٌة بؤن هناك عبلقة واالرتقاء بقدرات األفراد ومستوٌات مشاركتهم، ومن هن

تؤثٌر وتؤثر بٌن البلمركزٌة ومنظمات المجتمع المدنً وكبلًال منهما ٌقوي اآلخر وٌإثر 

علٌه، حٌث تدعم البلمركزٌة المشاركة الشعبٌة وتشجع على المبادرات التطوعٌة فً 

وة إطار تطوٌر دور وأداء منظمات المجتمع المدنً على مستوى المحلٌات الذي ٌكسر ق

. تركز السلطة المركزٌة وٌوفر وسابل المساءلة ومحاربة الفساد على المستوٌات المحلٌة
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 : التطوع -د 

ٌعتبر التطوع أحد أبرز المفاهٌم المرتبطة بالمجتمع المدنً والمكونة له ، فالتطوع أو     

المبادرة اإلرادٌة الحرة لفعل شًء ما فً إطار مجموعة من البشر أو المنظمات، ٌعبر 

نها بالقطاع التطوعً، باعتبار أن ما ٌمٌزها هو التطوع الذي ٌعنً نشاط  ما ٌقوم به ع

اإلنسان دون مقابل ودون إلزام أو فرض علٌه،  وتشٌر لجنة خبراء األمم المتحدة 

تخصٌص بعض الجهد والوقت، دون "للتطوع إلى توافق حول مفهوم التطوع باعتباره

وأحٌاناًال ؼٌر منتظمة تحقق مصالح الجماعة ككل،  توقع عابد مادي، نحو أنشطة منتظمة

 (1)".أو تسهم فً رعاٌة وتمكٌن المهمشٌن فً المجتمع

وقد أدى تطور مفهوم التطوع إلى أتساع كبٌر ٌتجاوز التطوع للعمل الخٌري أو    

التطوع لئلؼاثة، لٌمتد إلى مجاالت التنمٌة والبٌبة والدفاع عن الحقوق، فقد اتجهت جهود 

األمم المتحدة للتطوع ونشطاء المجتمع المدنً نحو االهتمام بمفهوم التطوع  خبراء

باعتباره مإشراًال من مإشرات التنمٌة البشرٌة، فقد كشفت جهود المشروع الدولً المقارن 

عن أن الببلد التً تحتل المقدمة فً تقارٌر التنمٌة البشرٌة هً  جونز هوبكنزلجامعة 

معدالت للتطوع والعمل التطوعً، كما أن هناك عبلقة بٌن  ذاتها التً ٌتحقق فٌها أعلى

االنتماء والمواطنة من جانب، والتطوع من جانب أخر، فاألول ٌقود الثانً والتطوع 

ٌدعم بدوره االنتماء والمواطنة، كما أن هناك عبلقة بٌن الدٌمقراطٌة المتاحة لمشاركة 

 (2).بة السٌاسٌة والتطوعالمواطنٌن وبٌن العمل التطوعً، وعبلقة بٌن التنش

لذلك فإن التطوع ٌعد ظاهرة ثقافٌة واجتماعٌة وسٌاسٌة واقتصادٌة تحقق مبادئ االلتزام   

أحد الركابز األساسٌة لقٌام منظمات المجتمع المدنً وأدابها لعملها  وبقضاٌا المجتمع، وه

   .وتنفٌذ خططها وبرامجها ومشروعاتها

:مكونات المجتمع المدنً -4  

ٌدخل فً دابرة منظمات المجتمع المدنً طبقاًال للتعرٌفات السابقة أي كٌان مجتمعً    

منظم ٌقوم على العضوٌة المنتظمة تبعاًال للؽرض العام أو المهنة أو العمل التطوعً، وال 

تستند فٌه العضوٌة على عوامل الوراثة وروابط الدم و الوالءات األولٌة مثل األسرة 

:بٌلة، وبالتالً فإن أهم مكونات المجتمع المدنً هًوالعشٌرة والطابفة والق  

                                                             
موسى شتٌوي وآخرون، التطوع والمتطوعٌن فً العالم العربً، الشبكة العربٌة  للمنظمات األهلٌة، ( (1

 .17القاهرة، ص 
 .18المرجع السابق نفسه ، ص(   (2



.النقابات المهنٌة والنقابات العمالٌة -أ               

 .الحركات االجتماعٌة، ومراكز الشباب واالتحادات الطبلبٌة -ب

 .الجمعٌات التعاونٌة والجمعٌات األهلٌة -ج

 .جتماعٌةنوادي هٌبات التدرٌس بالجامعات والنوادي الرٌاضٌة واال -د

 .الؽرؾ التجارٌة والصناعٌة وجماعات رجال األعمال  -ه

 .الصحافة الحرة وأجهزة اإلعبلم والنشر -و

 .مراكز البحوث والدراسات والجمعٌات الثقافٌة -ز

المنظمات ؼٌر الحكومٌة الدفاعٌة والتنموٌة كمراكز حقوق اإلنسان والمرأة  -ح

. والتنمٌة والبٌبة وؼٌره

ٌؾ إلى هذه المنظمات هٌبات تقلٌدٌة كالطرق الصوفٌة واألوقاؾ التً كانت وهناك من ٌض   

بمثابة أساس المجتمع المدنً فً المجتمعات العربٌة منذ مبات السنٌن قبل ظهور المنظمات 

  (1).الحدٌثة

 :المجتمع المدنً وم اٌٌر خصائص -9

مإسسة أو منظمة ما هنالك أربعة معاٌٌر ٌمكن من خبللها تحدٌد مدى التطور الذي بلؽته  

  :وهً

ٌّف -أ    :القدرة على التك

ٌّؾ مع التطورات فً البٌبة التً تعمل من  ٌقصد بذلك قدرة المإسسة على التك

ٌّؾ            :خبللها،وهناك ثبلثة أنواع من التك

ٌّؾ الزمنً -1 فهناك عبلقة ارتباطٌه بٌن طول الفترة الزمنٌة للمنظمة : التك

 . ودرجة مإسسٌتها

ٌّؾ ا -2 وهو ٌرتبط بتعاقب األجٌال وقدرة المإسسة على تجاوز : لجٌلًالتك

مشكلة تداول السلطة الداخلٌة واستمرارها مع تعاقب األجٌال، إذ ٌعكس 

ذلك درجة المإسسٌة والمرونة التً تتمتع بها المنظمة فً مواجهة 

 .متطلبات التطور االجتماعً واالقتصادي

ٌّؾ الوظٌفً -3 فٌة التً تتمتع بها المنظمة والذي ٌعكس درجة الوظً: التك

 .وقدرتها على إجراء تعدٌبلت فً أنشطتها باستمرار

                                                                                         :االستقالل -ب 

أو  المإسسات أو الجماعات أو األفرادبمعنى أال تكون المإسسة خاضعة لؽٌرها من 

لة أو تابعة لها بحٌث ٌسهل السٌطرة علٌها، وتوجه نشاطها الوجهة التً سلطة الدو

                                                             

مإسسة  ،مجلة الدٌمقراطٌة علٌاء محمد حسٌن، نشؤة وتطور المجتمع المدنً مكوناته وإطاره التنظـٌـمً، (1)
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تتفق مع رإٌة السٌطرة، حتى ال ٌصبح حافز األنخراط فً العمل ضمن إطار 

المنظمات األهلٌة هو استخدامها كوسٌلة للنفاذ إلى السلطة و الصعود إلى المناصب 

 .السٌاسٌة
 

                                                                                                                                                                        :الت دد -ج 

ٌقصد بذلك تعدد المستوٌات الرأسٌة واألفقٌة داخل المإسسة، بمعنى تعدد هٌباتها 

اخلها وانتشارها الجؽرافً على أوسع التنظٌمٌة من ناحٌة، ووجود مستوٌات تراتبٌة د

نطاق ممكن داخل المجتمع الذي تمارس نشاطها من خبلله من الناحٌة األخرى، 

وٌبلحظ على كثٌر من المإسسات بساطة بنٌتها التنظٌمٌة من ناحٌة وانعدام انتشارها 

القومً بل القطري وتركزها فً العواصم والمدن الكبرى دون األقالٌم والمناطق 

 .فٌةالري
 

  :التجانس -د 

بمعنى عدم وجود صراعات داخل المإسسة تإثر فً ممارستها لنشاطها، فتجانس 

المإسسة ال ٌعنً تحولها إلى تشكٌل جامد ال ٌوجد به تباٌنات، فللتناقضات والتعددٌة 

أهمٌة كدافع لحركة المجتمع المدنً وقدرته على اإلبداع والتؽٌٌر فً المجتمعات، 

لعبلقات القابمة على أسس التعاون والتنافس، اعتبر ذلك دلٌبلًال على فكلما زادت أنماط ا

.حٌوٌة المجتمع المدنً وإٌجابٌته
 (1)  

    :وظائف المجتمع المدنً -6

قد ٌكون مفهوم المجتمع المدنً مسمى لظاهرة محددة تتبلور فً شروط معٌنة،   

نجاحه فً مجتمع ولكن بالوقوؾ على وظابفه بنظرة أعمق ٌتضح لنا مدى فاعلٌته و

ما أو تراجع تؤثٌره ومحدودٌة نشاطه فً مجتمع أخر، وفً النقاط التالٌة نناقش 

:      مجموعة من تلك الوظابؾ التً ٌإدٌها المجتمع المدنً

 : تحقٌق النظام واالنضباط والدٌمقراطٌة فً المجتمع -أ 

رة عن اإلرادة تعد منظمات وجمعٌات المجتمع المدنً أداة للمبادرة الفردٌة المعب   

الحرة والمشاركة اإلٌجابٌة النابعة من التطوع، ولٌس التعببة اإلجبارٌة التً تفرضها 

الدولة، كما تعد أداة لفرض الرقابة على سلطة الحكومة وضبط سلوك األفراد 

  .والجماعات تجاه بعضهم البعض

  :التنشئة االجتماعٌة والسٌاسٌة -ب 

المدنً على اإلسهام فً عملٌة بناء المجتمع أو  وهذه الوظٌفة تعكس قدرة المجتمع   

إعادة بنابه من جدٌد من خبلل ؼرسه لمجموعة من القٌم والمبادئ فً نفوس األفراد 
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من أعضاء جمعٌاته ومنظماته، ذلك ألن مشاركة الفرد داخل المنظمة فً ممارسة 

القٌادة  كالدخول فً حوار مع األعضاء اآلخرٌن والتنافس على لدٌمقراطٌةحقوقه ا

بالترشٌح والتصوٌت فً االنتخابات التً تجري فٌها، تصبح بمثابة مدرسة ٌتعلم فٌها 

الفرد أصول هذا السلوك الدٌموقراطً على مستوى الجماعة الصؽٌرة، بعد ذلك على 

 (1)مستوى المجتمع ككل

أن الفرد من خبلل منظمته ٌمكن أن ٌشارك فً أوجه النشاط  وعلٌه ٌمكا القول   

ام وٌعتاد على االستماع إلى آراء اآلخرٌن وقبول نتابج الحوار التً تتفق علٌها الع

األؼلبٌة مع التعبٌر عن معارضته بشكل سلمً، وهذه العملٌة التعلٌمٌة والتدرٌبٌة 

تستؽرق وقتاًال طوٌبلًال حتى تتمكن من ؼرس ثقافة دٌمقراطٌة تقوم على مبادئ التسامح 

و الوعً بؤهمٌة المشاركة فً تحقٌق التقدم وتنمٌة  والتعاٌش السلمً بٌن المختلفٌن

 .المجتمع

 

 : الوفاء بالحاجات وحماٌة الحقوق -ج 

 

وعلى رأس تلك الحاجات الحاجة للحماٌة والدفاع عن حقوق اإلنسان ومنها حرٌة    

التعبٌر والتجمع والتنظٌم وتؤسٌس الجمعٌات أو االنضمام إلٌها، فالمجتمع المدنً 

مً ٌدافع عن المواطنٌن فً مواجهة الدولة وحكومتها من ناحٌة، أصبح بمثابة محا

.وقوى السوق من ناحٌة ثانٌة
(2)

      

بؤن كل من الدولة وقوى السوق قد ٌهدد بتصرفاته الحرٌات  وبالتالً ٌمكا القول  

والحقوق اإلنسانٌة، وال ٌجد األفراد درع وقاٌة ٌتسلحون به ضد هذه التهدٌدات إال 

لى أحد تنظٌمات المجتمع المدنً التً لدٌها من القوة المادٌة والمعنوٌة ما باالنضمام إ

ٌمكنها من الضؽط على الحكومة الحترام تلك الحقوق ووقؾ التعدي علٌها، أو 

الضؽط على قوى السوق كالمنتجٌن والتجار وأصحاب المشروعات مثل النقابات 

 . وجمعٌات حماٌة المستهلك

 :الوساطة والتوفٌق -د 

 التوسط بٌن الحكام والجماهٌر من خبلل توفٌر قنوات لبلتصال ونقل أهداؾ أي   

ورؼبات الحكومة والمواطنٌن بطرٌقة سلمٌة، وتسعى جماعات المصالح فً هذا 
                                                             

،منشورات اتحاد الكتاب العرب، 18، الطبعة (المواطنة والدٌمقراطٌة)عٌسى الشماس، المجتمع المدنً (1)
 .13، ص2008دمشق، 

. 14، صالمرجع السابق نفسه(2)



اإلطار للحفاظ على وضعها وتحسٌنه واكتساب مكانة أفضل لها فً المجتمع، ولذا 

القوانٌن وتهدؾ إلى الوصول فإنها تتحرك مباشرة للتؤثٌر على عملٌة تشرٌع ووضع 

إلى نقطة اتفاق والتقاء بٌن اآلراء المتعددة كؤساس لبلستقرار، حٌث تتولى مإسسات 

المجتمع المدنً مهمات متعددة تبدأ بتلقً المطالب المجتمعٌة المختلفة وتجمٌعها 

وإعادة ترتٌبها وتقسٌمها إلى فبات محددة وتنتهً بتوصٌلها إلى الحكومة، فكلما زاد 

التنوع واالختبلؾ فً المجتمع كلما احتاج إلى عدد أكبر من المنظمات والجمعٌات 

(1).للتعبٌر عن هذا التنوع وتنظٌمه والتوفٌق بٌن أطرافه المتعددة
 

هذه الوظٌفة كما رأٌنا تعنً أن المجتمع المدنً ال ٌحقق الحماٌة للمواطنٌن   

الحكومة ذاتها من خطر التعرض  المحكومٌن ضد الحكومة فقط، وإنما هو أداة لحماٌة

لبلضطرابات واالحتجاجات العنٌفة، كما أنه ٌوفر عنصر الوقاٌة للمجتمع ككل من 

  .االنقسام والصراع والتفكك

  :الت بٌر والمشاركة الفردٌة والجماعٌة -ه 

فبوجود المجتمع المدنً ومإسساته ٌشعر األفراد بؤن لدٌهم قنوات مفتوحة لعرض    

نظرهم بحرٌة حتى لو كانت تعارض الحكومة وسٌاساتها للتعبٌر عن آرابهم ووجهات 

مصالحهم ومطالبهم بؤسلوب منظم وبطرٌقة سلمٌة ودون حاجة إلى استعمال العنؾ 

طالما أن البدٌل السلمً متوافر ومتاح، والحقٌقة أن هذه الوظٌفة تإدي إلى تقوٌة 

المبادرة بالعمل اإلٌجابً  شعور األفراد باالنتماء والمواطنة وبؤنهم قادرون على

 .  التطوعً دون قٌود

 :ملء الفراغ فً حالة غٌاب الدولة أو انسحابها   -و 

وٌحدث هذا عندما تتعرض الدولة ألزمات اقتصادٌة ومالٌة، حٌث تبدأ الحكومات     

التً تعانً من اشتداد أزمة الدٌون علٌها باالنسحاب من العدٌد من األدوار والوظابؾ 

تإدٌها والتً أصبحت تشكل عبءًال ثقٌبلًال علٌها خاصة أمام عجزها عن التً كانت 

سداد تلك الدٌون  مما ٌفسح المجال أمام حركة المجتمع المدنً لشؽل هذا الدور وسد 

الفراغ للحفاظ على توازن الدولة وعدم تعرض المجتمع لبلنهٌار خصوصاًال حٌن توجد 

 (2) .ض الفباتبه مشاعر عدم الرضا على األداء الحكومً لدى بع

                                                             

دار الفكر الجامعً، ، مٌن زٌن الدٌن، منظمات المجتمع المدنً فً الدول العربٌة والؽربٌةببلل أ(1) 
  .وما بعدها 55ص ،2014 اإلسكندرٌة،

. 16عٌسى الشماس، مرجع سابق ذكره ص (2)



وإلى جانب األزمات االقتصادٌة والمالٌة هناك أزمات االحتبلل والؽزو والحروب   

األهلٌة التً تختفً فٌها الدولة وتعجز عن أداء وظابفها تجاه المجتمع، وهذه الحالة 

تظهر بوضوح مدى أهمٌة منظمات المجتمع المدنً وإمكانٌة أن تنهض بدور بدٌل 

بالمجتمع من أزمته بسبلم ودون أن ٌتؤثر المواطنون بؽٌاب للحكومة، بحٌث تمر 

                                                                                . الدولة

   :توفٌر الخدمات ومساعدة المحتاجٌا وتحقٌق التكافل االجتماعً -ز 

  

هو الدفاع عن المصالح  صحٌح أن جزءاًال مهماًال من وظٌفة منظمات المجتمع المدنً  

الخاصة المشتركة لفبات بعٌنها إال أنها كذلك تمد ٌد العون والمساعدة للمحتاجٌن مع 

عٌفة التً توجد على هامش تقدٌم خدمات خٌرٌة واجتماعٌة هدفها مساعدة الفبات الض

وتتنوع أشكال المساعدة تلك ما بٌن مساعدات مالٌة وأخرى خدمٌة كبناء  المجتمع

أو المستشفٌات لتوفٌر خدمات التعلٌم أو العبلج مجاناًال أو بؤسعار رمزٌة  المدارس

تناسب أصحاب الدخول المنخفضة وتموٌل مشروعات صؽٌرة إلعالة األسر الفقٌرة 

أو إقامة دورات التدرٌب لرفع المهارات وؼٌرها، وتتضح أهمٌة هذه الوظٌفة إذا ما 

أمام الناس وهو ما ٌعنً تعرٌض تخٌلنا ضعؾ أو ضٌق منافذ التعبٌر عن الرأي 

المجتمع بشكل متكرر لبلحتجاجات العنٌفة ألن األفراد والجماعات لم ٌجدوا منظمات 

(1).تستقبل مطالبهم
 

 

 :التنمٌة الشاملة -ح 

بدأت المنظمات الدولٌة المهتمة بالتنمٌة تإكد على معنى جدٌد لها هو التنمٌة   

فً قلة الموارد المادٌة، وإنما فً كٌفٌة بالمشاركة فمشكلة التنمٌة ال تكمن دابما 

استؽبلل تلك الموارد وهذه الكٌفٌة تتوقؾ بدورها على طبٌعة ونوعٌة البشر الذٌن 

ٌقومون باستؽبللها، ولذا فإن االستثمار الحقٌقً البد أن ٌتم فً الثروة البشرٌة ولٌس 

نوع من االستثمار، المادٌة فقط، وهنا تبرز أهمٌة المجتمع المدنً فً القٌام بهذا ال

حٌث ٌتم من خبلل منظماته تنمٌة وتطوٌر المهارات والقدرات الفردٌة لؤلعضاء 

بشكل ٌقلل من العبء على الحكومة وتصبح شرٌكاًال فً تنفٌذ برامج وخطط التنمٌة 

 (2).الحكومة الدعم والمساندة للقٌام بهذا الدورالشاملة بمختلؾ جوانبها وتتلقى من 

                                                             

 .17عٌسى الشماس، مرجع سابق ذكره،ص(1)
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اض اهم وظائف المجتمع المدنً ٌمكننا استخالص عدة وب د هذا االست ر

: مالحظات

وجود تكامل بٌن هذه الوظابؾ وبعضها البعض، فحماٌة المجتمع المدنً لحقوق : أولها

ومصالح األفراد والجماعات ال ٌتعارض مع كونه أداة للتنظٌم و الحفاظ على 

ح خاصة بفبات معٌنة االستقرار والوحدة فً المجتمع ككل، كما أن دفاعه عن مصال

ال ٌمنعه من االهتمام بقضاٌا المصلحة العامة للجمٌع أو بتوفٌر المساعدة للفبات 

المحتاجة والضعٌفة، ووقوفه ضد الدولة فً حالة اعتدابها على الحرٌات ال 

  . ٌتعارض مع مساعدته لها فً تنفٌذ خطط وبرامج التنمٌة

 اسمالدولة، وٌمكن القول أن هناك ما ٌشبه تقأن تلك الوظابؾ تتكامل مع وظابؾ :  انٌها 

 .لمسإولٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة بٌن الحكومة والمجتمع المدنًل

أن كل وحدة من الوحدات المكونة للمجتمع المدنً قد تجمع بٌن أكثر من وظٌفة  : ال ها

. واحدة فً الوقت نفسه

 :مؤشرات قٌاس فاعلٌة منظمات المجتمع المدنً -7

نامً االهتمام بؤهمٌة دور منظمات المجتمع المدنً، بدت الحاجة ملحة لوضع مع ت  

مإشرات ٌمكن من خبللها بناء مقٌاس لقٌاس فاعلٌة تلك المنظمات ومعرفة مدى إسهامها 

فً تطوٌر المجتمع  ودورها تجاه قضاٌا التنمٌة واإلصبلح السٌاسً، فقد انعكس ذلك 

دراسات العلمٌة التً سعت إلى وضع مإشرات االهتمام على العدٌد من البحوث وال

: لقٌاس فاعلٌة منظمات المجتمع المدنً، ومن أبرزها ما ٌلً

 :مشروع جام ة جونز هوبكنز - أ

ٌعتمد هذا المقٌاس على ثبلثة أبعاد أساسٌة لقٌاس فاعلٌة وأداء منظمات المجتمع المدنً   

: وهً

 .القطاع المدنً وهً تعبر عن مستوى الجهود التً ٌقوم بها: القدرات  -1

وهً تعبر عن قدرة منظمات المجتمع المدنً على البقاء ألطول : االستدامة -2

 .فترة زمنٌة ممكنة 

أو مدى إسهام منظمات المجتمع المدنً فً الحٌاة السٌاسٌة : التؤثٌر والفاعلٌة -3

 .واالجتماعٌة واالقتصادٌة



دولة،  15مع فً وقد هدؾ المشروع لتصمٌم دلٌل لمستوى فاعلٌة منظمات المجت  

واستطاع من خبلله وضع تصنٌؾ للدول عبر مجموعة من المإشرات، كما أنه أبرز 

 :النتابج أهمها جملة من 

أن الدول التً تحتل المقدمة على مقٌاس الفاعلٌة لمنظمات المجتمع المدنً   -1

هً ذاتها التً تحققت فٌها أعلى درجات ألنشطة التطوع وأنشطة الحركات 

 .واألبعاد المتعددة للمجتمع المدنًؼٌر الرسمٌة 

فً أي ُبعد من أبعاد قٌاس فاعلٌة % 100كما أنه ال توجد دولة حققت درجة  -2

 (1).منظمات المجتمع المدنً التً طرحها المشروع

 :مقٌاس منظمة سٌفكس - ب

: وٌستند هذا المقٌاس إلى أربعة أبعاد ربٌسٌة لقٌاس فاعلٌة منظمات المجتمع المدنً وهً 

وٌهدؾ هذا البعد إلى التعرؾ على البنٌة الداخلٌة لمنظمات : الهٌكلًالبناء  -1

 .المجتمع المدنً

وٌهدؾ هذا البعد إلى التعرؾ على البٌبة السٌاسٌة والثقافٌة والقانونٌة : البٌبة -2

واالجتماعٌة التً توجد فٌها منظمات المجتمع المدنً، وما إذا كانت بٌبة 

 . تمساعدة أم معوقة لعمل تلك المنظما

وٌهدؾ هذا البعد إلى التعرؾ عما إذا كان المجتمع المدنً ٌمارس : القٌم -3

.  وٌطور قٌم اجتماعٌة سلبٌاًال أو إٌجابٌاًال 

وٌهدؾ هذا البعد إلى التعرؾ على مدى تؤثٌر منظمات المجتمع المدنً  : التؤثٌر -4

فً حل المشكبلت االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة، وخدمة الصالح العام 

 .ٌا التنمٌةوقضا

: وهذه األبعاد تعتمد على مجموعة من المإشرات تتمثل فً

درجة المركزٌة )وٌتطلب قٌاسه الوقوؾ على السمات التالٌة : الهٌكل المإسسً -1

عدد وتطور حجم العضوٌة داخل المنظمة، ووالبلمركزٌة فً إدارة المنظمة، 

 (.المنظمة البنٌة األساسٌة ومواردوفروع المنظمة وتوزٌعها الجؽرافً، 
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آلٌة اتخاذ القرار داخل المنظمة، )وٌتطلب قٌاسه معرفة التالً : الهٌكل القٌمً -2

ة المالٌة فً األنشطة الشفافًومعدل دوران السلطة لمجلس إدارة المنظمة، و

 .(توافر آلٌات المراقبة والمحاسبة الداخلٌةو والمشروعات

طبٌعة البرامج ) وٌتطلب قٌاسها معرفة: البرامج واألنشطة والمشروعات -3

حجم المستفٌدٌن وواقع التؤثٌر وواألنشطة والمشروعات التً تعقدها المنظمة، 

تعدد األنشطة وتكاملها ووالتؽٌر فً بٌبة المشروع على أثر تنفٌذ المشروع، 

 (1)(.وتوافقها مع األهداؾ التنموٌة فً الدولة

 

 :مجتمع المدنًااسهامات ال ربٌة لصٌاغة مؤشرات مقٌاس فاعلٌة منظمات ال - ج

حسنٌا "برز الجهد البحثً فً هذا المجال فً عدة دراسات وأبحاث عربٌة منها دراسة      

المتعلقة ببناء مإشرات كمٌة وكٌفٌة لقٌاس فاعلٌة منظمات المجتمع المدنً وحدود  "توفٌق

الحجم العددي للقوى )تلك الفاعلٌة حٌث ٌشٌر إلى مجموعة كبٌرة من المإشرات أهمها 

درجة التضامن الداخلً ألعضاء المنظمة، وباالنجاز،  عبلقتهلتكوٌنات االجتماعٌة لوا

الوسابل المستخدمة لتنفٌذ واالستقبللٌة المالٌة واإلدارٌة، ودرجة االنتماء للمنظمة، و

(2)(.البرامج والمشروعات
   

خمس دول، حٌث لقٌاس فاعلٌة المنظمات المدنٌة العربٌة ل "أمانً قندٌل"وكذلك دراسة        

: اعتمد المقٌاس ثبلثة محاور ربٌسٌة على النحو التالً

 .بشرٌة، مادٌة، تنظٌمٌة، تكنولوجٌة: قدرات المنظمة -1

.    سٌاسٌة وتشرٌعٌة، اجتماعٌة واقتصادٌة، ثقافة وقٌم المجتمع: البٌبة الوسٌطة -2

 الفبات المستهدفة والمستفٌدة، االستجابة للحاجات: المردود واالنعكاسات -3

والمطالب المجتمعٌة، كٌفٌة اختٌار المشروعات ومتابعة تنفٌذها وتقٌٌم 

  (3).نتابجها

تحتاج إلى  جام ة جونز هوبكنزمجموعة األبعاد التً اعتمد علٌها مقٌاس  أا نالحظ   

معاٌٌر إجرابٌة تساعد على إجراء عملٌة القٌاس أو التقٌٌم الدقٌقة، وما احتوى علٌه مقٌاس 

ن معاٌٌر أو مإشرات فرعٌة تواجه عدة صعوبات ال ترتبط بآلٌة م منظمة سٌفكس
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سه والخلط بٌنه التطبٌق فً المنظمات فحسب، ولكن بإشكالٌة مفهوم المجتمع المدنً نؾ

واستخدامه كداللة على دٌمقراطٌة الدولة دون النظر لتفاعبلته  وبٌن مفاهٌم أخرى

. االجتماعٌة وحدود انتشاره المٌدانٌة

اعتمدت على المحاور التً وردت فً المقٌاس الذي  ا الدراسة الحالٌةغٌر أ     

وذلك ألنه طبق على مجتمعات عربٌة ال تختلؾ بنٌتها أمانً قندٌل استخدمته دراسة 

االجتماعٌة وبٌبتها الثقافٌة عن مجتمع الدراسة الحالٌة، كما أنه ٌعد محاولة للتوفٌق أو 

وخاصة استخدامه لعدد كبٌر من المإشرات اإلجرابٌة  الموابمة بٌن المقاٌٌس سابقة الذكر،

، وقد تم عرض تفاصٌل تلك األبعاد التً تضمنها حسنٌا توفٌقالتً طرحتها دراسة 

المقٌاس بما تحتوٌه من مإشرات إجرابٌة فً الفصل األول وبالتحدٌد فً ما ٌتعلق 

 . باإلجراءات المنهجٌة للدراسة

 (:م2013-1878)ٌا منذ منظمات المجتمع المدنً فً لٌب -8

تنشؽل ببلدنا بالعدٌد من القضاٌا، وعلً رأسها قضٌة اإلصبلح المتعدد األبعاد سٌاسٌاًال     

واقتصادٌاًال واجتماعٌاًال، والذي ٌرتكز علً إقرار دستور للببلد وإلؽاء القوانٌن المقٌدة 

المنظمة لعمل للحرٌات السٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة وإعادة النظر فً بعض القوانٌن 

منظمات المجتمع المدنً، وذلك انطبلقاًال من أن طبٌعة العبلقة بٌن الدولة ومنظمات 

المجتمع المدنً فً لٌبٌا ملتبسة وشابكة حٌث كانت تهٌمن فٌها السلطة السٌاسٌة علً 

المإسسات المدنٌة وتخضعها لسٌطرتها وٌتبٌن وفقا لقراءة التجربة السٌاسٌة اللٌبٌة الحدٌثة 

معاصرة، أنه لم ٌتم استكمال بناء الدولة المدنٌة الحدٌثة بعد، وهً المسؤلة األساسٌة وال

للتحدٌث والتً ٌشترط أال ٌؽٌب فٌها ركنان أساسٌان هما المجتمع المدنً والدٌمقراطٌة، 

كقاعدة تتؤسس علٌها العبلقة التفاعلٌة بٌن المجتمع والسلطة السٌاسٌة، حٌث إن فاعلٌة 

ي بكافة منظماته أو مكوناته ضرورٌة لتحقٌق التطوٌر علً أساس مبدأ المجتمع المدن

. المشاركة الشاملة سٌاسٌاًال واقتصادٌاًال واجتماعٌاًال وثقافٌاًال 

 ًمدخل تارٌخً" المجتمع ااهل" 

ث عن تارٌخ منظمات المجتمع المدنً إلى أن األطر يحدبداٌة البد أن نشٌر عند ال   

لناس وبحكم طبٌعتها هً أسبق تارٌخٌاًال على تؤسٌس الدولة، االجتماعٌة التً ٌنتظم خبللها ا

سوى منظمة اجتماعٌة تطورت  -والتً هً تنظٌم سٌاسً للمجتمع-وما الدولة ذاتها 

لدواعً قوانٌن تطور االجتماع البشري، وبالتالً فإن المجتمع اللٌبً مثل ؼٌره من 

ى إلى بناء أسس تنظٌمٌة المجتمعات لم ٌكن خالٌاًال من مبادرات وسٌاقات وآلٌات تسع



اجتماعٌة تحاول بلورة أنماط من العبلقات االجتماعٌة والسٌاسٌة والثقافٌة واالقتصادٌة، 

وأٌضا من المهم تؤكٌد التداخل والتشابك فً التجربة اللٌبٌة بٌن العمل الثقافً واالجتماعً 

. والسٌاسً حٌث كان للكل تؤثٌره فً اآلخر

لتارٌخً اللٌبً ل عند المإرخٌن، وتحدٌداًال مع ما ٌعرؾ سع عشروحتى أواخر القرن التا    

، لم ٌعرؾ الكٌان اللٌبً قبل هذه الحقبة نور العلم (م1911-1835)بالعهد العثمانً الثانً 

ات بسٌطة ال تذكر من التعلٌم الدٌنً ومضوالثقافة طرٌقه إلً عقول أبنابه، وباستثناء 

بعة للمساجد والزواٌا التً قامت بالجهود الشعبٌة فً المرتكز فً األساس على الكتاتٌب التا

إطار التبرع أو األوقاؾ بتحفٌظ القرآن وتعلٌم القراءة والكتابة وبعض العلوم الفقهٌة 

البسٌطة فً الببلد آنذاك ومع العهد العثمانً الثانً شهدت الببلد محاوالت إصبلحٌة فً 

بالتعلٌم الحدٌث، فتم إنشاء عدد من تطوٌر مرافق الببلد ومإسساتها ومنها االهتمام 

المدارس التً تجمع ما بٌن العلوم الحدٌثة والعسكرٌة وكذلك ظهرت التنظٌمات التطوعٌة 

التً ٌمكن اعتبارها أول جمعٌة عرفتها  ،(1)م1878كمدرسة الفنون والصنابع اإلسبلمٌة 

انً بدور النهضة الببلد وهً من المإسسات الخٌرٌة األهلٌة التً قامت فً العهد العثم

الثقافٌة بجانب عملها وهدفها الربٌسً فً احتضان أٌتام الفقراء وتعلٌمهم الصناعة 

م، ظهرت جمعٌة ثقافٌة سٌاسٌة هً 1882وتزوٌدهم بالمعارؾ العامة، وفً عام 

والتً هدفت لتوعٌة الناس بحقوقهم وتثقٌفهم سٌاسٌاًال وفكرٌاًال، كما ٌضاؾ إلً ( القرابخانة)

جتمع المدنً، الصحؾ الحرة المستقلة التً ال تتبع اإلعبلم الرسمً للدولة منظمات الم

وفً فترة  ،م1909التً قامـت بـنـقد النــظام فــً ذلـك الوقــت ( أبو قشــة)مثـل صحـٌفة 

االحتبلل اإلٌطالً الذي شكل قطٌعة تارٌخٌة حادة أمام تراكم تجربة المجتمع المدنً، ظلت 

المساجد والطرق الصوفٌة تقوم بدورها التقلٌدي فً االهتمام بتدرٌس الكتاتٌب والزواٌا و

تعلٌم الدٌن وتحفٌظ القرآن وحفظ التراث، حٌث لم تقم السلطات اإلٌطالٌة بؤي عمل 

ن يي الحدٌث بحٌث ٌتٌح للٌبًمجتمعً ٌمكن أن ٌصنؾ فً خانة العمل المدنً أو األهل

رٌة عنصرٌة ال تهتم إال برعاٌاها المشاركة فٌه، بل عملت علً تكرٌس إدارة عسك

فً سنة ( النادي األدبً)اإلٌطالٌٌن، وبالرؼم من طبٌعة االستعمار الشرسة كان إنشاء 

م، أول مشروع لٌبً اجتماعً ثقافً مدنً، وكجمعٌة انبثق عنها مكتبة ومدرسة 1920

لطات لٌلٌة تقوم بجلب الصحؾ والمجبلت العربٌة الهادفة، ولكن سرعان ما أؼلقت الس

االستعمارٌة هذا النادي ثم أعٌد نشاطه الثقافً السٌاسً خبلل فترة اإلدارة البرٌطانٌة 
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الذي انشق بعد ذلك ( الحزب الوطنً)، ولٌتحول بعد ذلك إلً حزب سٌاسً هو(1)م1943

م تؤسست اللجنة الطرابلسٌة فً ببلد المهجر 1924لٌصبح حزب الكتلة الوطنٌة، وفً عام 

على ٌد مجموعة من المواطنٌن اللٌبٌٌن من مدٌنة طرابلس وضواحٌها ( مصر)وتحدٌداًال 

وهم من المثقفٌن والتجار، بهدؾ المطالبة باستقبلل الببلد، وقد تم اإلعبلن عن قٌامها 

، فٌما تزاٌدت ظاهرة إنشاء النوادي الرٌاضٌة الثقافٌة التً (2)م1943رسمٌاًال فً لٌبٌا عام 

وتربوٌة، بل وتحول بعضها إلً تشكٌبلت سٌاسٌة كما حدث  لعبت أدواراًال اجتماعٌة وثقافٌة

كجمعٌة ثقافٌة رٌاضٌة فً ، م1943لجمعٌة عمر المختار التً تؤسست فً بنؽازي سنة 

بداٌتها ثم تحولت إلً جمعٌة سٌاسٌة ثقافٌة وأنشا لها فرع بمدٌنة درنة، وكانت تصدر 

ل على نشاطها السٌاسً، وكانت لسان حال الجمعٌة وخٌر شاهد ودلً( الوطن)عنها جرٌدة 

ٌّة التً كانت تبذل كل (3)(برقه الرٌاضٌة)تسمى بجرٌدة  ، وكذلك جمعٌة فزان السر

جهودها فً مناهضة مشروع التجزبة االستعمارٌة الفرنسً، وتوعٌة الناس بالوضع 

السٌاسً وخطورة انفصال فزان كإقلٌم مستقل عن والٌة طرابلس ووالٌة برقه حتى عام 

. م1951، وقد أُوقفت أنشطة هذه المإسسات مع نٌل الببلد استقبللها عام (4)م1948

ومن أهم ما ٌمكن رصده فً هذه المرحلة هو تعدد المإسسات األهلٌة المهتمة بالشؤن    

االجتماعً والثقافً والقابمة على المبادرة الطوعٌة وتنوع أهدافها ونشاطاتها، وعرفت 

ات النسابٌة التً قامت بدور تؤهٌلً بارز فً مجال التوعٌة هذه المرحلة نشؤة بعض الجمعً

االجتماعٌة والثقافٌة، بجانب مهامها فً تدرٌب المرأة على أعمال الحٌاكة والتدرٌب 

المنزلً والتعرٌؾ بحقوق المرأة ودورها الفعال فً نهضة المجتمع، كما كان تؤسٌس 

ء مإسسات المجتمع المدنً، م، محطة مهمة على صعٌد بنا1954الحركة الكشفٌة سنة 

منبراًال للكثٌر من " جٌل ورسالة"تربوي ثقافً متمٌز، وكانت مجلتها   حٌث قامت بدور 

 (5).منها آنذاك األقبلم الثقافٌة وخاصة الشابة

ومع تنامً الوعً الثقافً والسٌاسً للقوى الوطنٌة ونمو حركة التطور االجتماعً   

ة، وبعض الجمعٌات التً تمٌزت باستقبلل ملحوظ ظهرت بعض التشكٌبلت الحزبٌة السري
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م، ولعبت دوراًال مهماًال فً تفعٌل 1959كجمعٌة الفكر اللٌبٌة التً تؤسست سنة –عن السلطة 

الحركة الثقافٌة والفكرٌة واستقطاب جزء من النخبة اللٌبٌة وفتح قنوات الحوار مع المثقفٌن 

ط الثقافً خبلل هذه الفترة بالطابع اللٌبٌٌن والعرب واألجانب، وبشكل عام اتسم النشا

المدنً، حٌث نشطت النخبة المثقفة فً تكوٌن المنتدٌات والجمعٌات الثقافٌة والصحؾ 

المستقلة، وتركز نشاط المثقفٌن من خبلل انضمامهم وإسهامهم فً تؤسٌس النوادي 

لذاتٌة من والمسارح التً تؤسست جمٌعاًال بالمبادرات ا" االجتماعٌة/ الرٌاضٌة/ الثقافٌة"

وبتموٌل ذاتً من أعضابها، كما استمرت ظاهرة الصالونات األدبٌة فً " مثقفٌن وفنانٌن"

بٌوت بعض الشخصٌات الثقافٌة المعروفة، ولعبت النوادي والصحافة والمقاهً دوراًال مهماًال 

كنادي الشباب : " فً التواصل ما بٌن المثقفٌن للحوار والنقاش وتبادل اآلراء والخبرات

و الرورا، والرٌاضً، ، زرٌاب: "والمقاهً مثل" دي الهبللونا/ ونادي األهلً/ بًاللً

، هذا وقد شهدت الساحة الجامعٌة نشاطاًال ثقافٌاًال كبٌراًال "وؼٌرها.. والتجاري، و العرودي

تمثل فً تنظٌم المحاضرات والندوات واألمسٌات الثقافٌة التً كانت تقٌمها الجمعٌات 

وجمعٌة شكسبٌر،وجمعٌة  المهدوي جمعٌة احمد رفٌق)ام الجامعٌة التابعة للكلٌات واألقس

التً أصدرتها جماعة " قورٌنا"، وصدر عنها مطبوعات ثقافٌة كمجلة ..(ابن خلدون

الفلسفة بالجامعة اللٌبٌة، هذا إلى جانب الصحؾ المستقلة التً كان لها دور ممٌز طوال 

على الثقافة العربٌة والعالمٌة، وساهمت بذلك تلك الفترة فً نشر الثقافة الوطنٌة واالنفتاح 

فً التنوٌر وزٌادة المعرفة وكانت الحاضنة الشرعٌة لوالدة الكثٌر من المبدعٌن والمثقفٌن 

وبعد بضع سنوات من نٌل الدولة الستقبللها حاولت ، الذٌن أثروا الحٌاة الثقافٌة والسٌاسٌة

على الجانب االجتماعً أكثر من  تضٌٌق حركة منظمات المجتمع المدنً وحصر نشاطها

ؼٌره فلم ٌسمح سوي بظهور بعض أشكال النشاط المحكوم بتشرٌعات التبعٌة للدولة 

، مما (1)م، وتبعٌتها لوزارة الصحة آنذاك1959كإنشاء جمعٌة الهبلل األحمر اللٌبً فً 

عدات جعل االتجاه العام للنخبة المثقفة ٌتجه نحو تقدٌم الخدمات االجتماعٌة والمسا

اإلنسانٌة، وذلك تجنباًال للخوض فً صراعات سٌاسٌة وفكرٌة مع الدولة، فتؤسست جمعٌة 

م، والجمعٌة اللٌبٌة للبر 1962م، وكذلك جمعٌة نور للمكفوفٌن 1961الكفٌؾ 

، ولعل خٌر شاهد على محاوالت التضٌٌق تلك ما حصل (2)م1968والمساعدات فً سنة 

وق وواجبات النقابات العمالٌة بسبب حضورها م، عندما ُعدلت بعض حق1962فً سنة 

ٌة أما فً فترة انقبلب عام فً اإلضرابات والمقاطعة لسفن وطابرات الدول االستعمار
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م، فلم ٌسجل التارٌخ أي حضور لمنظمات المجتمع المدنً 2011وحتى عام  م1969

، فؽالباًال ما خصوصاًال فً المجال السٌاسً ولم تتاح ممارساتها ونشاطاتها بشكل حر ومستقل

كانت تسجل انتهاكات حكومٌة ضد فعالٌتها خبلل تلك الحقبة، فقد تعرضت للقمع الممنهج 

والتشدٌد والتضٌٌق الحكومً على ممارساتها األمر الذي بلػ حد التدخل فً صٌاؼة 

اللوابح التنفٌذٌة المنظمة لعمل تلك المنظمات المدنٌة، وتجدر اإلشارة بما تعرض له اتحاد 

م، ذلك  ألن 1976اء والكتاب، الذي صدر قانونه األساسً والبحته التنفٌذٌة فً عام األدب

النقابات واالتحادات والروابط ٌتم خلقها وتنظٌمها وإعادة تنظٌمها وحلها بقرارات ولوابح 

وقوانٌن رسمٌة، بل والتدخل حتى فً وضع أهدافها وفً حرٌة االنضمام إلٌها، ولعل خٌر 

ؼٌٌر الذي تم فً شروط االنتساب إلى عضوٌة رابطة الكتاب واألدباء دلٌل على ذلك الت

م، وما حدث فً نقابة 2004لسنة  59على ضوء قرار مإتمر الشعب العام رقم 

الصحفٌٌن حول ضم موظفً اإلعبلم وما جرى النتخابات نقابة المحامٌن، ولذلك خبلل 

دنٌة بممارسة النشاط، اللهم أكثر من عشرٌن عام لم ٌمنح األذن ألي جمعٌة أو مإسسة م

صبراتة،  -جمعٌة المحٌط الثقافً)إال الثقافٌة منها وفً حاالت خاصة وضٌقة جداًال مثل 

، (هون، وبٌت درنة الثقافً -وجمعٌة مزدة للتراث، والجمعٌة األهلٌة لذاكرة المدٌنة

شإون  أمانة)وأصبحت المرجعٌة األساسٌة للعمل تابعة للدولة فمن الناحٌة التشرٌعٌة 

 (1)..(أمانة اإلعبلم والثقافة)، ومن الناحٌة التنفٌذٌة (الروابط والنقابات

وقد نتج عن هذه اآللٌة ضعؾ كبٌر على مستوى المبادرة الذاتٌة للعمل األهلً، الذي    

أصبح محكوماًال وتابعاًال للتوجٌه من قبل أجهزة الدولة، وهو األمر الذي أدى إلى ضعؾ 

ي نشاط بارز للجمعٌات والمنتدٌات المدنٌة المستقلة، ولم ٌسمح العمل النقابً وؼٌاب أ

بمزاولة النشاط إال للمنظمات التً تهتم بالقضاٌا االجتماعٌة واإلنسانٌة اهتماماًال صرؾ 

والتً كان والبها المطلق لسلطة الدولة، كجمعٌة الهناء الخٌرٌة لرعاٌة األٌتام 

 (2)م1993والخدمات اإلنسانٌة  م، وجمعٌة الوفاء الخٌرٌة للعبلقات1991عام

جمعٌة واعتصموا لؤلعمال  سسإعطاء صورة حسنة عنه للخارج أ ولرؼبة النظام فً  

م، والتً ترأستها عابشة القذافً، وكانت جمعٌة ُتعنى بالنشاط 2001الخٌرٌة عام 

االجتماعً وتهتم بشإون المرأة والطفل وتلبٌة متطلبات ذوي االحتٌاجات الخاصة، ومن 

مفارقات الؽرٌبة لهذه الجمعٌة أن نشاطها لم ٌقتصر على الداخل فحسب وإنما خارج ال
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الببلد أٌضاًال لٌؽطً معظم دول القارة األفرٌقٌة ولتعمل على الدعوة الدٌنٌة ودعم 

! المشروعات التنموٌة الصؽرى بعٌداًال عن أهدافها األساسٌة التً تعمل بها داخل الدولة

نستطٌع أن ( م2001-1969) رة التً امتدت ما بٌن عامًمن خبلل هذه الفتول لنا   

نإكد على أن حركة التنظٌمات المدنٌة أو المجتمع المدنً فً لٌبٌا قد تمثلت فً نشاط 

الجمعٌات األهلٌة المهتمة بالجانب االجتماعً فقط دون ؼٌره، نتٌجة التبعٌة الكاملة لنظام 

. افة قطاعات المجتمعالحكم الذي كرس كل جهوده إلحكام سٌطرته على ك

وبسبب زٌادة الضؽوط الخارجٌة على نظام الحكم، أسس المنظمة المعروفة باسم مإسسة   

، تؤسست فً جنٌؾ وترأسها (1)م2003القذافً العالمٌة للجمعٌات الخٌرٌة والتنموٌة عام 

سٌؾ اإلسبلم القذافً، وكانت فً ظاهرها محاولة لئلصبلح فً الداخل ألتؾ حولها بعض 

لمثقفٌن والطموحٌن والساعٌن إلصبلح ما ٌمكن إصبلحه، وفً ذات الوقت جسر لعبور  ا

ولضمان ( اإلصبلح)االبن متطلبات دٌمقراطٌة الؽرب خلفاًال لوالده، ولتعزٌز هذه الفكرة 

استقرار واستمرار السٌطرة والحفاظ على السلطة فً الداخل حاول النظام إٌهام الرأي 

 -المقننة فً الواقع -خبلل السماح بقدر من الحرٌة المدنٌة العام بمشروع اإلصبلح من

فظهرت بعض القنوات اإلعبلمٌة وسمح لبعض الصحؾ المستقلة بالنشاط، كما تؤسست 

بعض الجمعٌات األهلٌة، فعلى سبٌل المثال ال الحصر، تؤسست الجمعٌة الوطنٌة للتنمٌة 

 ة و تطوٌر وبناء المجتمع، وبهدؾ االهتمام بالفرد واألسر م،2003االجتماعٌة عام 

بهدؾ صقل وتنمٌة مواهب ومهارات  ،م2003الجمعٌة الوطنٌة لرعاٌة الشباب عام 

 (2).ومدارك الشباب فً مختلؾ المجاالت وتطوٌر المجتمع

النظام السابق لعل األزمة التً عاشتها منظمات المجتمع المدنً فً لٌبٌا خبلل حقبة    

ء عن خطط وبرامج التنمٌة والقضاٌا السٌاسٌة، كما أن ؼٌاب جعلتها مؽٌبة إلى حد اإلقصا

االستعداد لدى العدٌد من الفبات المجتمعٌة لقبول الربط بٌن جدوى وفاعلٌة تلك المنظمات 

ومنظومة الحقوق والحرٌات المدنٌة، ساهم فً توسٌع الهوة بٌن ما تود الوصول إلٌه وما 

اللٌبٌة التً تقدس ثقافة التقالٌد واألعراؾ  علٌه الواقع الفكري للتركٌبة االجتماعٌة

  .والتعصب القبلً والدولة األبوٌة
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نعكس اهتمام المجتمع اللٌبً بتكوٌن وتؤسٌس منظمات المجتمع المدنً عبر  وٌمكننا أا   

الحقب التارٌخٌة والمراحل السٌاسٌة التً عاشها، من خبلل الجدول التالً والذي ٌوضح 

  :ومكان إنشابها إضافة إلى نوع نشاطهاأسم المنظمة وتارٌخ  

ٌوضح اهتمام المجتمع اللٌبً بمنظمات المجتمع المدنً قبل ثورة ( 1)جدول رقم  

 *، حسب تارٌخ ومكان النشؤة ونوع النشاطم2011فبراٌر17

 

 مبلًال لكل المنظمات فً لٌبٌا حسب التوارٌخالعدد المذكور بالجدول ال ٌمثل حصراًال شا: مبلحظة* 

 .المذكورة

ومن خبلل الجدول السابق ٌتضح أن لنوع النظام الحاكم أو لنمط السلطة السٌاسٌة    

تؤثٌراًال واضحاًال على نوع النشاط الذي تمارسه المنظمات والذي ٌعكس سقؾ الحرٌة 

الحال تؤسست تلك الذي ُمنح لها فً ذلك الوقت، كما نبلحظ أٌضاًال أنه وبطبٌعة 

المنظمات وتركز نشاطها فً المدن الكبرى فً لٌبٌا حٌث ترتفع الكثافة السكانٌة 

. وتزدهر أنماط الحٌاة الحضرٌة أو المدنٌة
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م، تؤسست مبات المنظمات المدنٌة فً كافة 2011فبراٌر فً عام 17وبعد ثورة    

وشعارات ثورٌة، فبحسب أنحاء الببلد واعتبرت ولٌدة الثورة وحملت أؼلبها أسماء 

سجبلت مركز دعم منظمات المجتمع المدنً التابع لوزارة الثقافة والمجتمع المدنً 

-31)منظمة حتى ( 1386)بمدٌنة بنؽازي فقد بلػ عدد المنظمات المعلن عن تؤسٌسها 

، وقد لعب أؼلبها دوراًال هاماًال فً مجال اإلؼاثة (1)فً مختلؾ المدن اللٌبٌة( م12-2013

عدات اإلنسانٌة أثناء الثورة والحرب التً صاحبتها، إضافة للدور الذي قامت به والمسا

فً الحشد والحراك بعد التحرٌر للمطالبة بتفعٌل دور الدولة فً المرحلة االنتقالٌة، وبعد 

مرور حوالً عامٌن على تحرٌر الببلد تقلص دور تلك المإسسات وبدأ فً التراجع فلم 

بدأت به، مما ٌعكس قلة الخبرة لدى مإسسٌها وعدم وضوح  ٌعد بالزخم الكبٌر الذي

األهداؾ لدٌهم، وؼٌاب الوعً لدى الؽالبٌة العظمً من الشعب بؤهمٌة هذه المنظمات 

المدنٌة ودورها فً تنمٌة وتطوٌر المجتمع ونشر التوعٌة والتثقٌؾ فً عدة مجاالت 

ي وؼٌرها، وذلك للمساهمة منها الفكري والسٌاسً واالجتماعً والدٌنً والصحً والبٌا

فً بناء دولة المإسسات والقانون والتعددٌة السٌاسٌة، والمشاركة فً تحقٌق 

.    الدٌمقراطٌة والسعً إلنجاح البرامج والخطط التنموٌة المنشودة

مفهوم منظمات المجتمع المدنً فً الببلد قد صار ٌشهد اهتماماًال متزاٌداًال  وٌالحظ أا  

والثقافً واإلعبلمً من خبلل التؤكٌد علً ضرورة توسٌع ضمن الخطاب السٌاسً 

مستوى المشاركة المسإولة وتؤسٌس قٌم االستقبللٌة والمساواة فً إبداء الرأي 

والتحرٌض علً المبادرة الحرة والمشاركة والممارسة النقابٌة الواعٌة والمنظمة، وذلك 

ن للمجتمع المدنً دوراًال بافتراض وتصور ٌستند إلى الخبرة والتجربة العالمٌة من أ

إٌجابٌاًال فً تعزٌز احتماالت التنمٌة الشاملة عبر زٌادة هامش الحراك للجماعات والفبات 

والقوى االجتماعٌة المختلفة والمنظمة فً روابط إرادٌة، وباستقبللٌة عن الدولة، وبما 

نفٌذٌة ٌمكنها من الدفاع عن مصالحها، وتفعٌل دورها تكامبلًال مع مإسسات الدولة الت

والتشرٌعٌة فً البناء العام تخطٌطاًال وتنفٌذاًال ورقابة بما ٌعزز الحرٌة وٌضمن التطور 

المنهجً الواعً المنظم للمجتمع ككل علً ضوء الرإى والممارسات الواعٌة و 

المسإولة لتلك المنظمات، وفعلٌاًال فإن النقابات المهنٌة وبالخصوص األدبٌة الثقافٌة 

القانونٌة صارت تإدي نسبٌاًال دوراًال بارزاًال فً الفترة األخٌرة، والصحفٌة واإلعبلمٌة و

كذلك المنظمات الحقوقٌة و الجمعٌات األهلٌة التً تنخرط فً العمل العام من خبلل ما 

تقوم به من أنشطة تنموٌة، فقد استطاعت اجتذاب واستٌعاب الفبات التً تنتسب إلٌها فً 

تطوٌر المجتمع ٌتمثل فً تنمٌة ثقافة نشاطات فاعلة تعبر عن طرح جدٌد ومتقدم ل

المشاركة عبر قٌامها بدور أساسً فً إكساب أعضابها خبرة الممارسة الدٌمقراطٌة 

بإعبلء أهمٌة تنظٌم الجهود والمبادرات فً صٌاؼة تنظٌمٌة خبلقة تإدي إلً االرتقاء 

السٌاسات بالوعً المجتمعً مما سٌمنحها القدرة علً التؤثٌر فً مختلؾ المجاالت وفً 

العامة، ولكنها على الرؼم من ذلك مازالت تعانً من فقدانها للجانب المإسسً 

والتنظٌمً، األمر الذي ٌجعل من الصعب توقع النجاح لها كشرٌك فً وضع خطط 

وبرامج التنمٌة والسٌما السٌاسٌة منها، مما ٌفرض علٌنا فً هذا الصدد التعرض 

                                                             

سجٌل واإلشهار ومزاولة النشاط، وزارة الثقافة والمجتمع المدنً، مركز دعم منظمات إحصابٌات الت (1)
. 2013لٌبٌا،  -المجتمع المدنً ، بنؽازي



ل بمنظمات المجتمع المدنً فً لٌبٌا، على اعتبار للقوانٌن والتشرٌعات التً تنظم العم

أنها أحدى الركابز األساسٌة فً الجانب التنظٌمً أو المإسسً لقٌام أي منظمة من 

. منظمات المجتمع المدنً فً أي دولة من الدول

 :قوانٌا وتشرٌ ات ال مل ااهلً فً لٌبٌا -9

لما ٌعكسه من ( تمع المدنًتشرٌعات المج)فً البداٌة البد من التعرٌؾ بمصطلح    

قواعد قانونٌة ربٌسٌة تحكم العبلقة بٌن منظمات المجتمع المدنً والدولة من جانب، 

والمجتمع المدنً والمجتمع ككل والرأي العام من جانب أخر، ذلك ألن هذه التشرٌعات 

تعكس مبادئ وقٌم تشكل فً مجموعها المٌثاق األخبلقً الذي تلتزم به كل تنظٌمات 

. جتمع المدنًالم

تعرٌؾ لتشرٌعات المجتمع المدنً بؤنها  (أمانً قندٌل)وفً هذا الصدد تذكر    

مجموعة من القواعد القانونٌة التً تحدد عبلقة منظمات المجتمع المدنً بمختلؾ "

المانحٌن، وتسعى إلى تجسٌد مبادئ وقٌم وأخبلقٌات تحتفظ  -المجتمع-الدولة: األطراؾ

ي من حٌث إنه إرادي، تطوعً، مستقل، ال ٌسعى للربح، ٌهدؾ بجوهر المجتمع المدن

            (1)."إلى النفع العام

التشرٌعات المنظمة لعمل المجتمع المدنً والضابطة لحركته قانونٌاًال، لها أهمٌة  إذاًال؛   

كبٌرة تتعلق بصٌاؼة الحقوق والواجبات بٌن عدة أطراؾ كالدولة والمنظمات المدنٌة 

وؼٌرها، لذلك فإن الوقوؾ على القواعد القانونٌة التً ..لقطاع الخاصوالمجتمع وا

تتضمنها هذه التشرٌعات وتطورها، ٌلقً الضوء على مدى الثقة القابمة بٌن الدولة 

والمجتمع المدنً وأٌضاًال دور التشرٌعات فً تهٌبة بٌبة عمل مبلبمة للمنظمات المدنٌة 

ٌُعد أحد محددات أو مإشرات  وعلى اعتبار أن رصد التشرٌعات، من عدمها وتطورها، 

قٌاس فاعلٌة منظمات المجتمع المدنً فإنه من الخطؤ علمٌاًال أن نقول بؤن التشرٌع المنظم 

لعمل منظمات المجتمع المدنً ٌنحصر فً التشرٌعات ذات العبلقة بالجمعٌات األهلٌة، 

لى الرؼم من أن أو فً التشرٌعات المنظمة لعمل النقابات والروابط المهنٌة فقط، ع

كبلهما ٌعد جزءاًال من مكونات المجتمع المدنً مستقبلًال ومنفصبلًال عن اآلخر بحسب 

األهداؾ وطبٌعة النشاط، إال أنه فً ظل محدودٌة هذه التشرٌعات فً لٌبٌا والتً تكاد 

تنحصر فً تشرٌعات الجمعٌات والنقابات، فإنه ٌمكن القول أن المجتمع المدنً فً لٌبٌا 

.   ل أساسً التشرٌعات ذات العبلقة بالجمعٌات األهلٌةتنظمه بشك
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( عمل الجمعٌات)لٌبٌا قد عرفت تشرٌعاًال ٌنظم  نجد أن تلك التشرٌعات فبالنظر لتارٌخ  

قانون )قبل أن تنال استقبللها، فقد صدر ضمن تشرٌعات والٌة برقة قانوناًال ٌسمى 

التجمع االختٌاري )ى أنها ، وعرؾ الجمعٌة عل(م1950لعام  3الجمعٌات األهلٌة رقم 

، وٌبطل (لعدد من الناس ألي ؼرض ؼٌر طلب الكسب، وتشمل النوادي على أنواعها

م، الخاص بممارسة 1923المرسوم الملكً اإلٌطالً الصادر فً عام ( 23) فً مادته

م، 1953كذلك صدر القانون المدنً لعام  ،(1)حق تؤسٌس الجمعٌات فً والٌة برقة

/ تحت باب األشخاص( 68-54)دة خاصة بالجمعٌات وهً الموادما 15الذي أفرد 

أي جماعة )الجمعٌات على أنها ( 54)الشخص االعتباري، والذي ٌعرؾ فً مادته 

ذات صفة دابمة مكونة من عدة أشخاص طبٌعٌة واعتبارٌة لؽرض ؼٌر الحصول على 

لعام ( 16)قم القانون ر -بمجلس قٌادة الثورة -، ثم صدر عن ما ُعرؾ (2)(ربح مادي

م، بشؤن بعض األحكام الخاصة بالجمعٌات، ثم فً نفس العام صدر القانون رقم 1970

وحتى ( 54)وكذلك ألؽً المواد من ( 16)بنفس الشؤن وقد ألؽً القانون رقم ( 111)

م، وأبقى على مادة واحدة منه فقط وهً المادة 1953من القانون المدنً لعام ( 68)

عٌات الخٌرٌة والتعاونٌة والمإسسات االجتماعٌة والنقابات، المعنونة بالجم *(80)

كل جماعة ذات تنظٌم مستمر لمدة معٌنة أو ؼٌر معٌنة )وعْرَؾ الجمعٌات على أنها 

، وفً (، لؽرض ؼٌر الحصول على ربح مادي(شخص 50)تتؤلؾ من عدة أشخاص

لٌة، وٌحتوي بشؤن إعادة تنظٌم الجمعٌات األه( 19)م، صدر القانون رقم 2001عام 

كل )وٌْعرؾ هذا القانون الجمعٌات على أنها  مادة، 51على ستة أبواب تحتوي على 

جماعة تسعى لتقدٌم خدمات اجتماعٌة أو ثقافٌة أو رٌاضٌة، أو خٌرٌة أو إنسانٌة على 

مستوى الشعبٌة ،أو على مستوى الجماهٌرٌة وذلك فً إطار القانون واآلداب والنظام 

 (3)(.إلى ربح مادي العام ، وال تسعى

بٌن تلك التشرٌعات بخصوص تعرٌؾ الجمعٌة األهلٌة، نبلحظ  وبمقارنة سرٌ ة   

مدى التضٌٌق الذي تعرض له المفهوم كمصطلح ناهٌك عن ممارساته الفعلٌة على 

م، فبعد أن كان تعرٌفاًال واسعاًال 2011م، وحتى ثورة 1969أرض الواقع منذ انقبلب 

... ، أو أي جماعة ذات صفة دابمة..ري لعدد من الناسٌتمثل فً التجمع االختٌا

، أو كل جماعة ذات تنظٌم (م1953النصوص الملؽاة من القانون المدنً )
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لعام  19، أصبح بموجب القانون رقم(م1970لعام  111قانون رقم...)مستمر

جماعة )م، تعرٌؾ ٌقوض من أهمٌة الجمعٌات ومكانتها وقلصها وحصرها فً 2001

(!. اتتقدٌم خدم

األمر الذي ٌتوجب ( إعادة تنظٌم الجمعٌات األهلٌة)كما أن هذا القانون حمل عنوان    

بناءاًال علٌه أن ٌكون أكثر مرونة من القانون الذي سبقه بؤكثر من ثبلثٌن عاماًال، وأن 

ٌكون متناسباًال ومتناؼماًال مع تؽٌرات وتطورات المجتمع، وأن ٌكون أكثر انفتاحاًال على 

مواكبة للمتؽٌرات السٌاسٌة واالقتصادٌة والمواثٌق واالتفاقٌات الدولٌة العالم وأكثر 

الحق )وخاصة ذات العبلقة بحقوق اإلنسان والتً انضمت لها لٌبٌا والتً ترسخ مفهوم 

 - بالنظر لفحواه وتشدده -، إال أنه ٌعنً (*فً التجمع والحق فً تكوٌن الجمعٌات

لمدنً والحد من انتشارها والسعً لعرقلة الرؼبة فً إٌقاؾ نمو منظمات المجتمع ا

 .مسٌرتها بكل السبل الممكنة

أن الهدؾ من منظمات المجتمع المدنً هو تؤطٌر العمل  وإذا ما أخذنا فً االعتبار   

ؼٌر الرسمً وجعله موازٌاًال للعمل الرسمً ومسانداًال له ومإثراًال فٌه أحٌاناًال، نجد أن 

الت العمل األهلً وحصرها فً خمسة مجاالت القانون سالؾ الذكر قد قوض أٌضاًال مجا

أو فً الحقٌقة أربعة مجاالت فبل ٌوجد فرق بٌن الخدمات الخٌرٌة واإلنسانٌة إذ أن 

الخٌرٌة تدخل ضمن  نطاق األعمال اإلنسانٌة، واستبعد مجاالت أخرى أكثر أهمٌة 

ن ٌختزل وؼٌره، فالعمل األهلً أكبر وأشمل من أ( مجال حقوق اإلنسان)وحٌوٌة مثل 

 .وتختزل معه الحٌاة العامة

( السلطة التنفٌذٌة)م، صدر عن المكتب التنفٌذي الذي ٌعد بمثابة 2011وفً عام     

 أثناء مرحلة الثورة،( السلطة التشرٌعٌة)الذي مثل  التابع للمجلس االنتقالً المإقت

والجهات بشؤن تحدٌد اختصاصات دابرة الثقافة والمجتمع المدنً ( 18)القرار رقم 

مواد شملت حقوق المنظمة وواجباتها ( 6)التابعة لها، وقد تضمنت البحة القرار

وشروط تسجٌلها وإشهارها وإدارتها وتكوٌن التحالفات وعدداًال من األحكام العامة التً 

تنظم عبلقة المنظمة بالسلطة كتعلٌق النشاط أو حل المنظمة فً حال مخالفتها لمواد هذا 

هً )هذا القرار جملة من التعرٌفات منها تعرٌؾ للمنظمة على أنها  القرار، وقد تضمن

، (جمعٌة أو مإسسة ؼٌر حكومٌة وؼٌر ربحٌة تم تؤسٌسها وإنشاء مقرها داخل لٌبٌا

هً فرع من جمعٌة أو مإسسة ؼٌر حكومٌة تم )وكذلك تعرٌؾ للمنظمة األجنبٌة 



رٌؾ للتحالؾ على أنه ، وأٌضا تع(إنشاإها خارج لٌبٌا بموجب قانون دولة أخرى

  (1)(.ابتبلؾ أو شبكة مكونة من مجموعة من منظمات المجتمع المدنً)

القدر الكبٌر من اإلٌجابٌة فً علو سقؾ الحرٌة الذي  وفً إطار هذا القرار نالحظ   

ُمنح لمنظمات المجتمع المدنً، حٌث ٌشترط فقط فً تعرٌؾ المنظمة أن ال تكون 

ادي وأن ٌكون تؤسٌسها داخل الدولة، وقد جاء فً القرار ساعٌة للربح أو الكسب الم

أٌضاًال منح االستقبللٌة التامة للمنظمة فً التؤسٌس ومزاولة النشاط والتموٌل وإقامة 

العبلقات التعاونٌة مع منظمات أخرى محلٌة أو خارجٌة وفتح فروع لها فً الخارج، 

إال أنه بعد مرور عدة ،خل الببلدكما ُسمح للمنظمات األجنبٌة بالعمل وفتح فروع لها دا

أعوام على الثورة، ال ٌزال هذا القرار فاقداًال للشرعٌة الرسمٌة، وقاببلًال للتعدٌل والتؽٌٌر 

والحذؾ والشطب لبعض مواده وبنوده بحسب التٌار السٌاسً الذي ٌتولً زمام أمور 

اسً وقانونً السلطة فً الدولة، وذلك نتٌجة لؽٌاب الدستور والذي هو أهم استحقاق سً

تسعى الببلد لتحقٌقه وتنتظر إصداره قرٌباًال، لذا فإن هذا القرار ٌعتبر مجرد البحة 

قانونٌة من ضمن اللوابح التً تسٌر بها وزارة الثقافة ومنظمات المجتمع المدنً 

أعمالها، وهذه البلبحة تنظم عمل المنظمات المدنٌة وتكفل لها حرٌة اإلنشاء والتكوٌن 

حقوق بموجب اإلعبلن الدستوري الصادر عن المجلس االنتقالً المإقت، وؼٌرها من ال

وفً الختام لكً تتمكن منظمات المجتمع المدنً من المساهمة الفعلٌة فً بناء مستقبل 

الببلد، البد من العمل على إصدار التشرٌعات والقوانٌن البلزمة لتفعٌل دورها بالشكل 

ٌاًال منظماًال على أسس علمٌة وقانونٌة صحٌحة حتى السلٌم الذي ٌجعل منها بناءاًال اجتماع

تتمكن من أداء وظٌفتها ودورها بإٌجابٌة وفاعلٌة وتصبح شرٌكاًال فً عملٌة التنمٌة 

.   الشاملة للمجتمع جنباًال إلى جنب مع الجهات الحكومٌة

  :إشكالٌة ال القة بٌا المجتمع المدنً والدولة -10 

ة فً القٌام بوظابفه األساسٌة االقتصادٌة ٌعتمد المجتمع المدنً على الدول    

واالجتماعٌة والتعلٌمٌة من خبلل ما تضعه من تنظٌمات، فالدولة والمجتمع المدنً 

. دون دولةمن دون مجتمع مدنً وال مجتمع مدنً من متبلزمان، ال دولة 
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طور ن المجتمع المدنً هو ولٌد قوة الدولة وٌعمل من أجل موازنة قوتها، فلم ٌتإبل     

المجتمع المدنً فً الؽرب لتقوٌض الدولة بل كان المجتمع المدنً والدولة القوٌة 

حصٌلة التطور المتوازي فً أداء األدوار لكبلهما، كما أن الدولة تستطٌع أن تسهم فً 

تقوٌة المجتمع المدنً، أو فً تطور مجتمع مدنً صحً من خبلل وضع قوانٌن 

تقدٌم حوافز له، وعلى الصعٌد المقابل  مجتمع، وأٌضاًال واضحة قابلة للتطبٌق لعمل هذا ال

 ،فإن منظمات المجتمع المدنً تصبح أكثر فعالٌة فً المشاركة فً عملٌة صنع السٌاسة

.إذا كانت الدولة تتمتع بسلطات متماسكة قادرة على وضع السٌاسات وتنفٌذها
(1) 

، (قوة وضعؾ)ة الدولة لذلك فإن منظمات المجتمع المدنً فً عبلقة جدلٌة مع أجهز   

فكلما قوٌت تلك المنظمات ضعفت قدرة الدولة على التعسؾ إزاء حقوق المواطنٌن 

وحرٌاتهم  وكلما ضعفت منظمات المجتمع المدنً وتراجعت فاعلٌتها وقل نشاطها، 

ازداد تعسؾ سلطة الدولة إزاء المواطنٌن، وفسح المجال أكثر لدور القوة فً العبلقة 

  (2).اب حقوق وحرٌات منظمات المجتمع المدنً بٌنهما على حس

أن التطور النوعً المنشود للمجتمع المدنً أسٌر جملة من  وما هنا ٌتضح   

التناقضات المتؤصلة والتً ال ٌسهل حلها فً الكثٌر من المجتمعات العربٌة التً عانت 

ا التطور من أنظمة الحكم االستبدادٌة وعلى رأسها المجتمع اللٌبً، وذلك ألن هذ

النوعً المرؼوب للمجتمع المدنً مرهوناًال بشكل ربٌسً بعملٌة تحول دٌمقراطً فعلٌة 

وملموسة فً كافة أجهزة الدولة ولكً ٌرتقً المجتمع المدنً البد من إرساء أسس دولة 

القانون والمإسسات، وإقرار وحماٌة الحرٌات المدنٌة وحقوق التعددٌة السٌاسٌة 

.  الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة للمواطنٌن وضمان الحد األدنى من

ففً المرحلة التً سبقت نشؤة أنظمة الحكم االستبدادٌة كانت كل تنظٌمات المجتمع     

المدنً تنهض بجهود ودعم الطبقة الوسطى من الشخصٌات العامة والمثقفة التً تحظى 

تبدة بكامل هٌاكلها وُبناها بمكانة اجتماعٌة مرموقة فً المجتمع، أما بعد نشؤة الدولة المس

، (المال-السٌاسة)التشرٌعٌة، فقد أصبح العمل المدنً ٌنهض على أحد العنصرٌن 

فالعناصر السٌاسٌة التً عملت عبر أجهزة الدولة، تتجه فً معظمها لتكوٌن جمعٌات 

أهلٌة أو منظمات ؼٌر حكومٌة، بهدؾ العودة إلى مٌدان السٌاسة أو االستمرار بمإازرة 

اقبة الحكومة وقٌاداتها العلٌا، والمنظمة ؼٌر الحكومٌة التً ٌقودها ساسة الصؾ ومر

                                                             

مركز دراسات الوحدة  :عربًالمجتمع المدنً ــ دراسة نقدٌة مع إشارة للمجتمع المدنً ال ،عزمً بشارة(1)
. 15-14ص ص ،1998 بٌروت، العربٌة
البحث  ،السلسلة السادسة ،رب العربً العاصعبد الجلٌل التمٌمً، المواطنة والدولة والمجتمع فً المؽر(2) 

منشورات مإسسة التمٌمً للبحث العلمً  ،13رقم  ،اانسانٌة فً البالد ال ربٌةال لمً فً ال لوم 
 .22، ص2007والمعلومات، المؽرب 



الثانً نمطاًال شابعاًال فً كثٌر من الدول العربٌة، وهً وأن كانت تقوم بؤدوار حقٌقٌة فً 

إال أن الهدؾ النهابً منها أن ال ٌؽٌب هإالء  الؽالب وخاصة فً الجانب االجتماعً 

وأن ٌظلوا قادرٌن على القفز إلى المناصب السٌاسٌة بحٌث الساسة عن الساحة كلٌاًال 

ولعل مإسسة ، تخدم المنظمات ؼٌر الحكومٌة هذا الهدؾ عبر تكوٌن قاعدة نفوذ شعبٌة

القذافً العالمٌة للجمعٌات الخٌرٌة والتنموٌة وجمعٌة واعتصموا لؤلعمال الخٌرٌة مثاالًال 

وفً الواقع ،  من المنظمات فً لٌبٌاواضحاًال من المجتمع اللٌبً على ذٌوع هذا النمط 

أن العبلقة بٌن المدنً والسٌاسً تمثل جوهر اإلشكالٌة التً تعٌشها المنظمات ؼٌر 

الحكومٌة أو منظمات المجتمع المدنً، فالسٌاسً هو مجال العبلقات الرأسٌة التً تظهر 

دخلها الناس وهم فٌها السلطة كبعد أساسً، أما المدنً فهو مجال العبلقات األفقٌة التً ي

فالعبلقات األفقٌة التً ٌوفرها المدنً ؼالباًال ما تدفع رجال  ،متساوون أمام القانون

األعمال نحو التوجه للعمل بالمنظمات ؼٌر الحكومٌة، سواءًال أولبك الذٌن لٌست لدٌهم 

مصالح سٌاسٌة وٌسعون فقط وراء اكتساب مكانة اجتماعٌة عالٌة، أو أولبك الذٌن لدٌهم 

ة سٌاسٌة وٌهدفون إلى استؽبلل المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً حشد وتعببة الجماهٌر أجند

وكسب أكبر عدد ممكن من المناصرٌن للفوز بانتخابات محلٌة أو قومٌة تصل بهم إلى 

  (1).مكانة سٌاسٌة مرموقة

 فإن األصل فً العبلقة بٌن الدولة والمجتمع المدنً عبلقة تكامل واعتماد متبادل لذا؛   

هو إال أحد  ولٌست عبلقة تناقض أو خصومة، فالمجتمع المدنً ما ،وتوزٌع لؤلدوار

تجلٌات الدولة الحدٌثة التً توفر شروط قٌامه عن طرٌق تقنٌن نظام للحقوق ٌنظم 

ممارسات األطراؾ والجماعات داخل المجتمع، ولكن فً ظل سوء استخدام المنظمات 

للوصول للسلطة، تظل جدلٌة العبلقة قابمة بٌن ؼٌر الحكومٌة من قبل الفبات الساعٌة 

المجتمع المدنً والدولة، فالطبٌعً هو أن ٌلتحم المدنً والسٌاسً دون أن ٌسعى 

أحدهما لٌستوعب اآلخر  وأن ٌعمبل بخطٌن متوازٌٌن بحٌث ٌكمل ُكبلًال منهما ما عجز 

وضمان نجاح عن فعله اآلخر، وٌساند ُكبلًال منهما اآلخر لتحقٌق الرفاه االجتماعً 

.   برامج التنمٌة المستدامة للمجتمع

 

 

                                                             

نبٌل عبدالفتاح، وآخرون، المنظمات األهلٌة العربٌة والمحكومٌة ـــ قضاٌا وإشكالٌات وحاالت، مركز (1) 
. 213-211،ص ص2004الدراسات السٌاسٌة واإلستراتٌجٌة، القاهرة،



: منظمات المجتمع المدنً والتنمٌة:  ال اًال 

ٌتنامى دور منظمات المجتمع المدنً مع ازدٌاد الحاجة إلى انخراط جهات إضافٌة    

فً مهام وبرامج التنمٌة، خاصة فً حالة قصور الدولة وأجهزتها ومواردها عن تلبٌة 

صادٌة واالجتماعٌة لمواطنٌها، وبما أن هذه االحتٌاجات حق من االحتٌاجات االقت

ٌُعد ضرورة ملحة لضمان األمن واالستقرار االجتماعً وهو أمراًال  حقوقهم  فإن تلبٌتها 

من األمور األساسٌة لتحقٌق متطلبات عملٌة التنمٌة، لذا فإنه البد من توسٌع المجال أمام 

فً عملٌة التنمٌة، كسن تشرٌعات وقوانٌن " شرٌكاًال "منظمات المجتمع المدنً لتصبح 

تضمن وجود المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً المجتمع وتمنحها قدراًال من المرونة 

واالستقبللٌة فً نشاطها األمر الذي من شؤنه أن ٌعزز دورها فً تحقٌق أهداؾ 

وؼاٌات العملٌة التنموٌة للمجتمع فً مختلؾ المجاالت، وفً هذا الصدد سٌتم تناول 

: من حٌث            ور منظمات المجتمع المدنً فً التنمٌة د

 : دور منظمات المجتمع المدنً فً التنمٌة االجتماعٌة -1

ٌمكن توضٌح الدور الذي تإدٌه منظمات المجتمع المدنً فً التنمٌة االجتماعٌة من    

: خبلل عدة نقاط أبرزها ماٌلً

منظمات المجتمع المدنً من قبل إن تقدٌم الدعم المالً والتبرعات المادٌة ل -أ 

األؼنٌاء ٌعنً زٌادة التواصل بٌن مختلؾ طبقات المجتمع وتفهماًال وإٌثاراًال 

من قبل األؼنٌاء الحتٌاجات الفقراء، وهذا بدوره ٌعمل على توحٌد صفوؾ 

 (1).المجتمع وٌنشر التبلحم والتآزر بٌن أفراده

ت ؼٌر حكومٌة عدٌدة االستقرار االجتماعً وسٌادة القانون، فوجود منظما -ب 

ٌُعّد من خصابص المجتمعات المستقرة التً ٌسود فٌها االحترام  ومتنوعة 

الراسخ لسٌادة القانون، فقٌام المإسسات الدٌنٌة مثبلًال بدورها من حٌث إعطاء 

الوعظ واإلرشاد للمواطنٌن، أمراًال ٌساعد فً تخفٌض معدالت الجرٌمة فً 

 . المجتمع

ٌنما ٌسمح بإنشاء المنظمات ٌحول حرٌة المجتمع حرٌة التجمع، فالقانون ح  -ج 

إلى واقع حقٌقً له معنى مما ٌتٌح حرٌة التعبٌر، وٌمكن من خبللها تحقٌق 

                                                             

مجلة جام ة دمشق لل لوم االقتصادٌة أحمد إبراهٌم مبلوي، أهمٌة منظمات المجتمع المدنً فً التنمٌة، (1) 
. 260ص ،2008، العدد الثانً، 24، المجلد والقانونٌة



المطالب الشعبٌة تحت ضؽط كبٌر وصوت مسموع، باعتبار منظمات 

   (1). المجتمع المدنً أداة من أدوات الشعب لمواجهة السلطة

الجماعات فً المجتمع اهتمامات مختلفة التعددٌة والتسامح، إن لؤلفراد و -د 

ومتنوعة ومتباٌنة رؼم الفوارق القابمة بٌنهم، سواء أكانت هذه الفوارق حسب 

الدٌن أو اللؽة أو العرق أو ؼٌرها، ولذلك فإن وجود منظمات المجتمع المدنً 

ٌسمح لهم بممارسة حقوقهم بطرٌقة قانونٌة ومشروعة وٌتٌح لهم التجمع وفقاًال 

 .تهم ومٌولهم بؽض النظر عن الفوارق القابمة بٌنهمالهتماما

تحقٌق التكافل االجتماعً من خبلل تنفٌذ برامج متعددة فً مجاالت اجتماعٌة  -ه 

مختلفة كمكافحة ظاهرة الفقر والرعاٌة االجتماعٌة وبرامج محو األمٌة 

والتعلٌم والتدرٌب والتؤهٌل، وبرامج مساعدة المرضى والمعوقٌن والمسنٌن 

ناء والمتقاعدٌن و رعاٌة األمومة والطفولة وؼٌرهم من الفبات والسج

االجتماعٌة التً تتكفل منظمات المجتمع المدنً بمساعدتها وتقدٌم الخدمات 

 (2) .لها

    :دور منظمات المجتمع المدنً فً التنمٌة االقتصادٌة -2

مع، وٌمكن لمنظمات المجتمع المدنً إسهامات مهمة فً التنمٌة االقتصادٌة للمجت  

:  توضٌح بعضاًال من تلك اإلسهامات من خبلل الوقوؾ على األبعاد التالٌة

إن منظمات المجتمع المدنً تستطٌع أن تقدم خدمات بمستوى جودة : الكفاءة -أ 

أعلى وبتكلفة أقل من الناحٌة االقتصادٌة مما لو قامت بها الحكومة، وخاصة 

من البٌروقراطٌة وارتفاع فً الدول النامٌة التً تعانً حكوماتها عادةًال 

التكالٌؾ فً تنفٌذ المشارٌع، إذ أن المنظمات ؼٌر الحكومٌة تسعى للتنافس 

للحصول على دعم وتموٌل، ومن ثم فإنها تحاول إثبات قدرتها على تقدٌم 

خدمة ممتازة بتكلفة أقل، فضبلًال عن ذلك فإن منظمات المجتمع المدنً تكون 

أي قرٌبة من الناس، وبالتالً فهً أكثر عادة موجودة فً المجتمع المحلً 

 (3).دراٌة باحتٌاجات المجتمع

                                                             

-12-2003،3فٌصل الصوفً، المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً الٌمن، المإتمر نت من  الٌمن إلى العالم،(1) 
2013(10:17pm)  www.almotamar.net/news/1817.htm  
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ٌسهم قطاع العمل المدنً فً زٌادة فرص العمل فً االقتصاد، حٌث تشٌر  -ب 

اإلحصابٌات إلى أن نسبة مساهمة القوى العاملة فً منظمات المجتمع المدنً 

( 36)توى على مس%( 4.4)إلى إجمالً السكان الفاعلٌن اقتصادٌاًال تشكل نحو

%( 1.6)مدفوعة األجر، و %( 2.7)دولة من مختلؾ دول العالم منها 

تطوعاًال، وترتفع هذه النسب فً الدول المتقدمة أكثر من الدول النامٌة 

فهً  –وهً الدول التً تقع بٌن الدول النامٌة والدول المتقدمة  –واالنتقالٌة 

أما فً الدول %( 2.7)و%( 4.7)و%( 7.4)فً الدول المتقدمة قد بلؽت 

حسب الترتٌب %(0.7)و%( 1.2)و%( 1.9)النامٌة واالنتقالٌة فقد بلؽت 

 (1).سابق الذكر للفبات

أن العمل التطوعً ٌعتبر استثمار لوقت الفراغ لجمٌع المتطوعٌن من جهة،  -ج 

وله فوابد اقتصادٌة كبٌرة من جهة أخرى، حٌث تإكد الدراسات على وجود 

وثٌقاًال بٌن حجم العمل التطوعً داخل اقتصاد  عبلقة طردٌة موجبة وارتباطاًال 

ما ومابٌن حجم الدخل القومً فً ذلك االقتصاد، فمعدل ساعات التطوع 

المبذول فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ٌوازي عمل تسعة مبلٌٌن موظؾ 

أثناء ساعات العمل الرسمٌة، وتقدر القٌمة المالٌة للوقت الذي ٌتم التطوع به 

  (2).ملٌار دوالر( 176)وات بما قٌمته فً أحدى السن

إن المصروفات السنوٌة لمنظمات المجتمع المدنً وخاصة المنظمات التً   -د 

تدعم المشروعات التنموٌة الصؽرى، لها أثر مباشر فً االقتصاد ٌنتج من 

خبلل زٌادة الطلب على السلع والخدمات التً تنتجها الورش والمصانع 

ؼٌر مباشر ٌنتج من خبلل زٌادة طلب هذه  الصؽٌرة التً تدعمها، وأثر

وهكذا، فٌزداد الطلب الكلً ...المصانع لسلع وخدمات تنتجها مصانع أخرى

مما ٌإدي إلى إنعاش االقتصاد وتزداد فرص العمل وتتحسن الظروؾ 

  (3).المعٌشٌة فً المجتمع وخاصة للفبات االجتماعٌة العاملة بتلك المشروعات

ث تعتبر الكثٌر من أعمال الخٌر كالزكاة والصدقات أعادة توزٌع الدخل، حً -ه 

والتبرعات والهبات التً تصل لمنظمات المجتمع المدنً بمنزلة عملٌة إلعادة 

توزٌع الثروة بٌن فبات المجتمع، وهذا بدوره ٌعمل على تضٌٌق الهوة بٌن 

                                                             

(1  )www.Saaid.net (2-3-2014/4:53pm) 
جرٌدة كل لاير ٌنفق فٌه عابد خمسة رٌاالت، ..هٌام المفلح، العمل التطوعً استثمار أمنً واقتصادي( 2)
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2013(4:12pm)  .
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الطبقات االجتماعٌة، من خبلل تحوٌل جزء من األموال من الفبات األكثر 

للفبات األكثر استهبلكاًال، وهذا بحد ذاته ٌدعم النمو االقتصادي من  ادخاراًال 

 (1).خبلل مضاعفة االستهبلك

: دور منظمات المجتمع المدنً فً التنمٌة البشرٌة -3

تنبع قوة اإلنسان الحقٌقٌة من الطاقات الكامنة فً العقل والموهبة واالبتكار، ذلك ألن   

ة فً التفكٌر تجعله قادراًال على صنع الخٌر والشر اإلنسان ٌتمتع بقابلٌات فذة ومرون

والدٌمقراطٌة والحرٌة وإقرار الحقوق العامة والنزاهة هً أساس كل خٌر وتنمٌة وهً 

. أرض خصبة الستثمار نتاج العقل والطاقات اإلنسانٌة

وفً هذا المجال ٌتجلى دور منظمات المجتمع المدنً فً استثمار طاقات اإلنسان    

المساهمة فً بناء مجتمع ٌقوم على القٌم األخبلقٌة العمٌقة، ذلك ألن منظمات الخبلقة و

المجتمع المدنً تإمن ألي مجتمع ركابز قوٌة لبناء الدٌمقراطٌة وتحقٌق العدالة 

االجتماعٌة ومساعدة أبناء الشعب على تحقٌق أمانٌهم وتطلعاتهم المشروعة من خبلل 

مة فً المجاالت التربوٌة والصحٌة وحقوق اإلنسان التؤثٌر االٌجابً على السٌاسات العا

وؼٌرها من مجاالت الحٌاة االجتماعٌة الٌومٌة، وبما أن ..ودعم سٌاسة مكافحة الفساد 

منظمات المجتمع المدنً ولٌدة الفكر الدٌمقراطً ومجالها مفتوح لكافة أبناء الشعب 

وؼٌره، فإن دورها ذو ..بديبكافة طوابفهم وأعراقهم وانتمابهم الفكري والدٌنً والعقا

أهمٌة بالؽة فً بناء الشخصٌة وتوجٌه األفراد لما هو أبعد من مصالحهم الخاصة 

وتعزٌز الروح الوطنٌة فٌهم لتؽلٌب المصلحة العامة وجعل بناء المجتمع ؼاٌة سامٌة 

 (2).ٌلتؾ حولها المواطنون بكافة طوابفهم وثقافاتهم المتنوعة

مج التنموٌة كانت فً الدول األشد تنوعاًال واختبلفاًال فً تركٌبها أنجح البراوٌالحظ أا    

االجتماعً، وأن أحد أبرز أسباب نهضة تلك الشعوب هو مرونة المجال المتاح لعمل 

منظمات المجتمع المدنً، وكذلك بسبب ما أتاحته من تنظٌم قانونً ٌقوم على اإلرادة 

ة تقوم على سٌادة القانون واحترام الحرة للشعب وترسٌخ قٌم وأخبلقٌات وتقالٌد علمً

الحرٌات العامة والرأي اآلخر وإتاحة الفرصة لئلبداع الفكري لٌؤخذ دوره فً الحٌاة 

                                                             

، 13519، العدد (شؤوا اقتصادٌة)جرٌدة الرأي ااردنٌة خالد الوزنً، اقتصادٌات الزكاة والصدقة،  (1)
 www.alrai.com 7-12-2013(7:15pm)، 2007أكتوبر 7األحد 

ٌة االجتماعٌة، مطبعة زانا، منظمة هادٌكار ؼٌر الحكومٌة، دور منظمات المجتمع المدنً فً التنم (2)
  .40ص ،2007، دهوك
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العامة، وخلق نظم مإسساتٌة فعالة تدعم االبتكار وإنتاج المعرفة تتجسد ابتداءًال فً 

الروح  المإسسات التعلٌمٌة والبحثٌة التً تشجع على التفكٌر النقدي الحر وتنمً

وؼٌرها من المإسسات المجتمعٌة، .. االستقبللٌة وتدعم األنشطة اإلبداعٌة والخبلقة

وانتهاءًال بمنظمات المجتمع المدنً التً تتوسط العبلقة بٌن تلك المإسسات والسلطة فً 

المجتمع، لتقوم بؤدوار خبلقة متنوعة سواء كانت هذه األدوار قٌادٌة أو داعمة أو مقٌمة 

ٌرة بوسابلها السلمٌة، وتمارس كل تلك األدوار وفق تنظٌم قانونً ٌدعم ومصححة للمس

 (1).النظام العام فً المجتمع وٌحمٌه

وفً مثل هذه األجواء تنشط التنمٌة و االستثمار وروح الخلق واإلبداع، حٌث تنهض  

منظمات المجتمع المدنً بالقٌم اإلنسانٌة فً المجتمع وتقرر وترسخ كل ما هو إنسانً 

نبٌل ومشرؾ فً كل زمان ومكان وتقود مجتمعها نحو الكمال والتؤلق و الرفاه و

.  المنشود، وهذا هو بحق دور منظمات المجتمع المدنً المطلوب

: دور منظمات المجتمع المدنً فً مجاالت تنموٌة مت ددة -4 

: تتجلى مساهمة منظمات المجتمع المدنً فً عدة مجاالت تنموٌة مختلفة منها ماٌلً

ٌمثل العمل التطوعً فضاءاًال رحباًال لٌمارس أفراد المجتمع والبهم وانتمابهم  -أ 

لمجتمعهم  كما ٌمثل أٌضاًال مجاالًال مهماًال لكسب الخبرات وصقل المهارات، حٌث 

تسهم منظمات المجتمع المدنً فً تنمٌة قدرات الفرد وتثقٌفه من خبلل تنظٌم 

من المواضٌع المدنٌة وعقد المإتمرات وورش العمل والندوات فً العدٌد 

 (2).واالجتماعٌة والثقافٌة المتنوعة

تتبنى بعض منظمات المجتمع المدنً برامج محددة لئلسهام فً المحافظة على  -ب 

البٌبة وحماٌتها من التلوث وتوعٌة المواطنٌن بؤهمٌة البٌبة وكٌفٌة المحافظة 

ات وحماٌة علٌها وحماٌتها فضبلًال عن برامج النظافة والتشجٌر وتدوٌر المخلؾ

  (3).وؼٌرها...الحٌاة الطبٌعٌة والبرٌة

                                                             
، مجلة شؤوا عربٌةمحسن حضر، مستقبل العمل التطوعً فً المجتمع المدنً من منظور تنموي، ( (1

 (.ملخص دراسة)، 2004، أكتوبر117العدد
، ماله وما علٌه: هلً فً سورٌاجابر بكر، العمل األ (2) 
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ٌمكن استخدام العمل التطوعً لعبلج األفراد المصابٌن باالكتباب والضٌق  -ج 

النفسً والملل، ألن العمل التطوعً ٌولد لدٌهم الشعور بؤهمٌتهم وقدرتهم على 

 المساهمة فً مساعدة اآلخرٌن، مما ٌعزز الشعور بالفخر والثقة بالنفس وذلك

ٌقوي من رؼبتهم فً الحٌاة وٌمنحهم الثقة فً المستقبل، من خبلل مشاركتهم 

   (1).فً النشاطات التطوعٌة الهادفة لتقدم المجتمع ورقٌه وازدهاره

تسهم منظمات المجتمع المدنً فً تدعٌم الخدمات الصحٌة من خبلل العمل  -د 

ي مشارٌع بالبرامج الصحٌة الخٌرٌة وخاصة فً القرى واألرٌاؾ، كالعمل ؾ

الرعاٌة الصحٌة األولٌة والصحة اإلنجابٌة كتوعٌة أفراد المجتمع بؤهمٌة تنظٌم 

النسل وتقدٌم الوسابل لذلك بؤسعار رمزٌة أو بالمجان، وكالعمل على التوعٌة 

ضد األمراض السارٌة واألوببة كمرض السرطان ومرض السل ومرض شلل 

 .وؼٌرها...األطفال

دنً وخاصة العاملة فً مجال الدفاع عن الحقوق تسهم منظمات المجتمع الم  -ه 

والحرٌات فً متابعة العدٌد من القضاٌا وخاصة تلك التً تشكل بإر توتر بٌن 

الحكومات والشعوب،كقضاٌا المعتقلٌن السٌاسٌٌن وسجناء الرأي فً جل الدول 

النامٌة، وقضاٌا االعتقاالت واالحتجاز السرٌة التً تمارسها بعض الدول 

ة، حٌث تشكل منظمات المجتمع المدنً جماعات ضاؼطة على صانعً المتقدم

القرار وخاصة على الهٌبات التشرٌعٌة من خبلل ما تقوم به من حمبلت 

    (2).مناصرة وتؤٌٌد شعبٌة ألصحاب تلك القضاٌا

إال أنه باإلضافة للجوانب الربٌسٌة الثبلثة سابقة الذكر، والتً تعكس أهمٌة دور    

تمع المدنً فً دفع عجلة التنمٌة وتحقٌق النمو االقتصادي و الرفاه منظمات المج

االجتماعً فً المجتمع، نجد أن لمنظمات المجتمع المدنً دوراًال كبٌراًال فً تحقٌق 

الدٌمقراطٌة ونشر القٌم الفكرٌة الداعمة لها كالثقافة المدنٌة وثقافة الحوار وتقبل 

وؼٌرها، حٌث ....دٌنٌة أو سٌاسٌة أو عرقٌةاالختبلؾ والتعددٌة سواء أكانت فكرٌة أو 

تشكل منظمات المجتمع المدنً أحد أشكال رأس المال االجتماعً الذي ٌمكن من خبلله 

تخفٌؾ حدة المركزٌة وإساءة استعمال السلطة الحكومٌة، فوجود قطاع المجتمع المدنً 

. مجتمعهو أحد الشروط األساسٌة البلزمة لقٌام نظام سٌاسً دٌمقراطً فً أي 
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حٌث ٌمكن لمنظمات المجتمع المدنً أن تقدم بعض اآلراء واالقتراحات التً قد   

تساعد صانعً القرار فً القطاع الحكومً على إٌجاد حلول للقضاٌا واألمور المعقدة 

أو االستفادة من هذه المقترحات فً صٌاؼة بعض القوانٌن، وبهذا تصبح الممارسة 

المرونة، األمر الذي ٌحقق مبدأ المشاركة المجتمعٌة  السٌاسٌة متاحة بقدر كبٌر من

لفبات عرٌضة من المجتمع من جهة، وٌنعكس على عملٌة تحدٌث النظام السٌاسً 

. والتنمٌة السٌاسٌة من جهة أخرى

:  الصةـالخ

مفهومٌن  على توضٌحهذا الفصل  تركز االهتمام فً بداٌة عرض   

جتمع المدنً، وقد تبٌن أن كلمة أساسٌٌن فً الدراسة وهما المنظمات والم

منظمة تطلق على مجموعة من األفراد أثنٌن أو أكثر ٌعملون معاًال لتحقٌق 

هدؾ واحد، ومن سماتها وجود أهداؾ تسعى لتحقٌقها ووجود بناء وظٌفً 

محدد ومقصود وإمكانٌات مادٌة وطاقات تساعدها فً تحقٌق أهدافها، كما 

محددة المراحل واإلجراءات، وقد  أنها ٌجب أن ترسم أهدافها وفق خطة

أهداؾ اجتماعٌة، أهداؾ خاصة : عرفنا أن أهداؾ المنظمات تنقسم إلى

  .بالعمبلء، أهداؾ المشاركون بها وأهداؾ متعلقة بالنسق، أهداؾ إنتاجٌة

والمنظمات التً ُتعنى بها هذه الدراسة هً منظمات المجتمع المدنً،    

و تضامنً ٌهدؾ لضمان الحرٌة وٌعزز خلق شعور جماعً أبعنً تُ ي توال

عبارة عن تنظٌمات ٌتعهد فٌها الناس وٌتضامنوا لرعاٌة  يالمواطنة فه

المإسسات والعادات واألخبلق التً ٌقوم علٌها المجتمع وقد ارتبط بهذا 

الشفافٌة المدنٌة، المواطن والمواطنة "المصطلح مجموعة من المفاهٌم منها 

. ٌرهاوغ" التطوعوالبلمركزٌة، و

وٌتكون المجتمع المدنً من عدة مكونات منها النقابات المهنٌة والعمالٌة  

والحركات االجتماعٌة ومراكز الشباب، والجمعٌات التعاونٌة واألهلٌة 

وؼٌرها، ومن خصابص هذا المجتمع القدرة على التكٌؾ واالستقبلل 



فاعلٌة والتجانس والتعقد، وقد تعرفنا فً هذا الفصل على مإشرات قٌاس 

منظمات المجتمع المدنً والتً منها مشروع جامعة جونز هوبكنز ومقٌاس 

منظمة سٌفكس، باإلضافة إلى عدة إسهامات عربٌة منها مساهمة حسنٌن 

هذه الدراسة كمإشرات لقٌاس علٌها توفٌق وأمانً قندٌل والتً اعتمدت 

. فاعلٌة المنظمات

تمع المدنً فً لٌبٌا وتطورها إلى منظمات المج أٌضاًال  كما تطرق هذا الفصل  

التارٌخً والقوانٌن والتشرٌعات للعمل األهلً فٌها، وقد طرح هذا الفصل العبلقة 

بٌن المجتمع المدنً وعدة مصطلحات كالدولة والتنمٌة االجتماعٌة والتنمٌة 

االقتصادٌة والتنمٌة البشرٌة، هذا باإلضافة إلى طرح العدٌد من األدوار التً 

 .ات المجتمع المدنً للمجتمع كافةتقدمها منظم
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: دــتمهً

تعتبر التنمٌة السٌاسٌة من المفاهٌم العلمٌة الحدٌثة، وبعداًال أساسٌاًال من أبعاد التنمٌة     

نً بالدرجة األولى االهتمام بالعناصر الشاملة ألي مجتمع، ودراسة التنمٌة السٌاسٌة تع

المكونة للنظام السٌاسً والهٌبات العاملة فٌه، وٌرتبط ذلك بضرورة تطوٌر التكوٌن 

النظامً للبناء السٌاسً وإٌجاد نوع من المإسسات والعملٌات السٌاسٌة المتخصصة 

ح، وقدراتهم والمتماٌزة، ٌتم بواسطتها تنمٌة قدرات الجماهٌر على إدراك مشكبلتهم بوضو

على تعببة كل اإلمكانٌات المتاحة وتضافر الجهود لمواجهة هذه المشكبلت بشكل علمً 

وواقعً، وفً هذا الفصل من الدراسة سنعرض مفهوم التنمٌة السٌاسٌة ونظرٌاتها 

ومإشراتها، كما سنوضح دور بعض الشرابح االجتماعٌة فٌها، وآلٌات مساهمة المجتمع 

.  ٌةالمدنً فً هذه العمل

: مفهوم التنمٌة السٌاسٌة: أوالًال 

ُتعد التنمٌة السٌاسٌة عملٌة معقدة تتجاوز عملٌة التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة، وإن      

كانت ؼٌر منفصلة عنها، وهً تتضمن من خبلل بحثها فً مجموعة متعددة من عناصر 

ة التنمٌة الشاملة التً تسعى االنتقال إلى منظومة سٌاسٌة حدٌثة تإدي دوراًال إٌجابٌاًال فً عملً

. الدول النامٌة النجازها

مجموعة من المتؽٌرات "فمن أوابل التعرٌفات التً أطلقت على التنمٌة السٌاسٌة أنها    

قلٌدي أو ؼٌر حدٌث إلى تستهدؾ الثقافة والبنٌة السٌاسٌة مإدٌة إلى نقل المجتمع من نظام ت

اإلنسان السٌاسٌة على األخذ بزمام المبادرة من وإحداث تحول فً قدرة وقابلٌة  نظام حدٌث

أجل تؤسٌس بنى جدٌدة وتطوٌر قٌم عصرٌة قادرة على استٌعاب ما ٌعرض من مشكبلت 

والسعً لحلها، والتكٌؾ مع المطالب والتؽٌرات المستمرة والسعً أخٌراًال من أجل تحقٌق 

مفهوم التنمٌة السٌاسٌة ، وقد أطلق العلماء عدة تعرٌفات على (1)"أهداؾ اجتماعٌة جدٌدة

التماٌز والتخصص "الذي عرؾ التنمٌة السٌاسٌة على أنها  (جابرائٌل ألموند)منها تعرٌؾ 

المتزاٌد لؤلبنٌة السٌاسٌة، والعلمنة المتزاٌدة للثقافة السٌاسٌة وعملٌة التماٌز والتخصص 

فاعبلت داخل األنظمة هنا مرتبطة بالوظابؾ التً تقوم بها األبنٌة السٌاسٌة، والعملٌات والت

، إذ أن التماٌز والتخصص ٌعنً تنوع األدوار وإٌجاد أبنٌة "الفرعٌة للنظام السٌاسً
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بوظابؾ وأدوار محددة، والعلمانٌة تشٌر إلى الرشاد والواقعٌة فً السلوك، وطرح 

ٌٌز أن التم ألمونداألسالٌب التقلٌدٌة جانباًال مع إتباع األسس العلمٌة فً اتخاذ القرار وٌرى 

بٌن النظم التقلٌدٌة والحدٌثة ٌجري على أساس أسلوب أداء الوظابؾ السٌاسٌة المختلفة، إذ 

ٌتمٌز األسلوب الحدٌث بالتحدٌد والعمومٌة مقابل االنتشار والخصوصٌة للتقلٌدي، وهذه 

الخصابص هً التً تمٌز تطور األنظمة السٌاسٌة الؽربٌة، التً تعد نموذجاًال للتطور 

 (1).ٌة البلدان فً نظر الكثٌر من المهتمٌن بقضاٌا التنمٌة السٌاسٌةوالتنمٌة لبق

مقومات الحداثة السٌاسٌة وبالتالً التنمٌة "الذي ٌرى أن  (صموئٌل هنجٌستوا)وتعرٌؾ 

ترشٌد السلطة، أي ممارستها وتداولها ٌجري على أساس وجود : السٌاسٌة تتمثل فً

تماٌز السلطات والوظابؾ السٌاسٌة، أي الدستور وانسبلخ السلطة عن شخص الحاكم، و

مبدأ فصل السلطات وعدم جمع وظٌفتٌن فً ٌد هٌبة واحدة، والمشاركة السٌاسٌة من 

  (2)."المواطنٌن سواء أكان فً اختٌار الحكام أو فً التؤثٌر فً عملٌة صنع القرارات

خبلل آلٌاتها  العملٌة التً من"فإن التنمٌة السٌاسٌة هً  (روبرت باكنهام)وحسب تعرٌؾ 

 (3)."وقنواتها ترادؾ الدٌمقراطٌة والتحدٌث السٌاسً

جانب من عملٌة التؽٌٌر االجتماعً المتعددة  :أن التنمٌة السٌاسٌة (لوسٌاا باي)وٌرى  

:  الجوانب، وتقوم على ثبلثة مقومات ربٌسٌة هً

ود وتعنً المساواة أمام القانون وتوافر فرص المشاركة للجمٌع ووج: المساواة -أ 

 . اإلمكانٌات التً تسهم فً المشاركة من أجل صنع القرار

وتعنً قدرة النظام والُبنى السٌاسٌة على القٌام بمهام النشاط وحصول : القدرة -ب 

الفرد على تحوٌل المدخبلت إلى مخرجات حٌث تقوم بتلبٌة حاجات وطموحات 

 .المواطنٌن بالمجتمع

حددة، وله اختصاصات معٌنة وهو قٌام النظام بوظابؾ م: التمٌٌز والتخصص -ج 

  .مع تفاعلها وتعاونها مع بعضها البعض

تنمٌة أبنٌة سٌاسٌة عالٌة : على أنها (أٌزا ستودات)وتعرؾ التنمٌة السٌاسٌة عند    

التخصص والتنوع، مع التوسع المستمر فً أنشطة الحكومة المركزٌة، وإضعاؾ 

 :الصفوات التقلٌدٌة على مرحلتٌن
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تحدٌث المحدود وتصل فٌها الطبقات الوسطى إلى مراكز صنع مرحلة ال :ااولى

. القرار من خبلل المشاركة والضؽط

مرحلة التحدٌث الجماهٌري حٌث تنتقل بإرة التحول من الطبقة الوسطى إلى  :ال انٌة

 (1).المواطن العادي من خبلل المإسسات والتنظٌمات االجتماعٌة

إقامة األبنٌة التً تسمح بالمشاركة " على أنهاالتنمٌة السٌاسٌة  (علً غربً)وٌرى     

الشعبٌة فً العملٌة السٌاسٌة وخلق جهاز إداري قادر على تنفٌذ السٌاسات اإلنمابٌة بشكل 

فعال وتلبٌة حاجات ومطالب المواطنٌن، وبناء الدٌمقراطٌة وما ٌرافقها من إنشاء 

افة سٌاسٌة تعزز الوالء القومً المإسسات السٌاسٌة الدٌمقراطٌة وإرساء تقالٌدها، وخلق ثق

بدالًال من الوالءات المحلٌة وتشجع على المشاركة السٌاسٌة من خبلل منح مساحة مرنة 

 (2)"للتنظٌمات االجتماعٌة، فً الدول النامٌة

عملٌة معنٌة ببناء المإسسات "التنمٌة السٌاسٌة على أنها  (محمد محفوظ)وٌعرؾ     

جماهٌر على إدراك مشكبلتهم ة، إلى جانب تنمٌة قدرات الوتوسٌع قاعدة المشاركة السٌاسً

التحدٌات والمشكبلت  وتنمٌة قدراتهم على تعببة كل اإلمكانٌات المتوفرة لمواجهة بوضوح

ٌكمن فً ربط المواطن بالدولة من خبلل قنوات تواصل تلبً االحتٌاجات  بؤسلوب علمً

الذي ٌؤتً من خبلل بناء وتعزٌز مبدأ والمتطلبات السٌاسٌة واالقتصادٌة، وخلق االرتباط 

  (3)"المواطنة القانونً والمرتبط باالنتماء للدولة والوالء للنظام

تلك المرحلة التً تتوافق فٌها " التنمٌة السٌاسٌة على أنها  (عمر الفتحلً)وٌرى     

ع مجموعة من المتؽٌرات السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة  واإلدارٌة لتحول دون وقو

أٌة ثؽرات أو فجوات فً الهٌكل العام للتنظٌم السٌاسً أو المجتمع أو بٌن التنظٌم السٌاسً 

 (4)"والمجتمع

لنا أن مفهوم التنمٌة السٌاسٌة ٌعانً من عدم الوضوح  بٌنٌت ما خالل الت رٌفات السابقة   

الت والدقة، إذ ال ٌوجد اتفاق حول تعرٌؾ واحد واضح ودقٌق للمفهوم، فقد تضمن دال

                                                             

-70،ص ص 1981مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة،ة،انم، دراسة فً التنمٌة السٌاسًعبد المطلب غ( 1)
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 القاهرة، ولمة، دار الفجر للنشر والتوزٌع،علً ؼربً وآخرون، تنمٌة المجتمع من التحدٌث إلى الع (2)
. 31ص ،2003

. 66، ص2004محمد محفوظ، اإلصبلح السٌاسً والوحدة الوطنٌة، المركز الثقافً العربً، بٌروت، (3)
هٌم الفتحلً، اتجاهات التنمٌة السٌاسٌة فً لٌبٌا، المإسسة الدولٌة للنشر والمعلومات، عمر إبرا (4)

 .18،ص1984القاهرة،



ومعانً قٌمٌة وإٌدٌولوجٌة متعددة مما جعله مفهوماًال واسعاًال للؽاٌة وؼامضاًال فً ذات الوقت، 

البد أن ٌكون محدداًال ودقٌقاًال وضٌقاًال نسبٌاًال بحٌث ٌتم التعرؾ ألي مصطلح فالمفهوم العلمً 

علٌه بسهولة وٌمكن أن ٌكون قاببلًال للقٌاس من خبلل جملة من المإشرات التً تعكس 

وهذا األمر ؼاب تماماًال فً المحاوالت العلمٌة السابقة الذكر، فهذا الؽموض  مضمونه،

ٌُصعب عملٌة إخضاعه للقٌاس ومن ثم تحلٌله وتفسٌره كمصطلح  واالتساع فً المفهوم 

كما أنه من الخطؤ علمٌاًال أن ٌتم تعرٌؾ أي مفهوم من    مً بعٌداًال عن مدلوالته التطبٌقٌةعل

حات أخرى هً ذاتها تحتاج للتعرٌؾ والتوضٌح، فالمفهوم خبلل استخدام مفاهٌم ومصطل

! الذي ٌدل على كل شًء ال ٌدل داللة واضحة على أي شًء

، أن التنمٌة السٌاسٌة هً أساس تحقٌق إال أنه ٌمكننا أا نستنتج ما تلك الت رٌفات    

حقوقه التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة، ألن الهدؾ منها أن ٌعرؾ المواطن 

وواجباته الدستورٌة والقانونٌة، وأن ٌشارك مشاركة فعالة واٌجابٌة فً الحٌاة السٌاسٌة، 

وبذلك فإن التنمٌة السٌاسٌة ضرورة وطنٌة من أجل تحقٌق تقدم المجتمع ورقٌه، كذلك أن 

التنمٌة السٌاسٌة بوصفها آلٌة للتفاعل بٌن المشاركة السٌاسٌة والقرار السٌاسً، تإثر فً 

تلك المشاركة ومدى فاعلٌتها من جانب، وتتؤثر بها من جانب أخر، على اعتبار أن  حجم

حجم المشاركة السٌاسٌة أحد المإشرات التً ٌستدل بها على حدوث تنمٌة فعلٌة فً النظام 

السٌاسً ألي مجتمع، ونبلحظ أٌضاًال اشتمال التعرٌفات السابقة على أشارة ضمنٌة أحٌاناًال 

، على أهمٌة منظمات المجتمع المدنً، كؤحد التنظٌمات االجتماعٌة وصرٌحة أحٌاناًال أخرى

أو األبنٌة المإسساتٌة التً ٌتوجب على النظام السٌاسً بنابها أو إفساح المجال لها 

. للمشاركة فً تحقٌق عملٌة التنمٌة السٌاسٌة وتحدٌث النظام السٌاسً فً المجتمع

: نظرٌات التنمٌة السٌاسٌة:  انٌاًال 

الباحث فً التنمٌة السٌاسٌة كثٌراًال من الصعوبات المنهجٌة التً تحول دون اختٌار  ٌواجه   

المدخل المبلبم لدراسته، وترجع هذه الصعوبات فً الؽالب إلى أن موضوع التنمٌة 

السٌاسٌة ال ٌزال حدٌث نسبٌاًال فً مجال البحث العلمً، كما أنه ٌرتبط بمجاالت علمٌة 

الذي ٌتطلب من الباحث االعتماد على نظرٌات علمٌة مختلفة، متعددة وٌتداخل معها األمر 

وأن ٌتعامل مع قضاٌا وظواهر وعملٌات متنوعة ومتفاعلة فً آن واحد لدراسة التنمٌة 

السٌاسٌة، ونظراًال التساع موضوع التنمٌة السٌاسٌة وصعوبة اإللمام بؤطرافه، رأٌنا أن 

سٌة ناقشت وعالجت قضٌة التنمٌة نقتصر فً هذه الدراسة على عرض ثبلث نظرٌات ربً



السٌاسٌة فً محاولة لصٌاؼة تفسٌر منطقً لهذه اإلشكالٌة وكبعد نظري أساسً فً توجٌه 

:   الدراسة، وهً كالتالًهذه مسارات تحلٌل وتفسٌر نتابج 

 :النظرٌة البنائٌة الوظٌفٌة -1

جبرابٌل و دٌفٌد إستونو من أشهر منظري هذه النظرٌة تالكوت بارسونز   

وؼٌرهم ممن أضافوا الكثٌر على التحلٌبلت البنابٌة الوظٌفٌة من أبعاد ومفاهٌم ..ألموند

جدٌدة، حٌث وفرت إمكانٌات واسعة لدراسة النظام السٌاسً تتسم بالتجرٌد والواقعٌة، إذ 

أن : تنطلق تحلٌبلت البنابٌة الوظٌفٌة لقضٌة التنمٌة السٌاسٌة من افتراض أساسً مإداه

سً المتطور هو ذلك النظام الذي ٌتمتع بكافة الخصابص السٌاسٌة الممٌزة النظام السٌا

للمجتمع الصناعً الحدٌث، وتتمثل هذه الخصابص فً توافر المقومات البنابٌة والمتطلبات 

الوظٌفٌة التً تمكن النظام السٌاسً من التفاعل والتكٌؾ مع معطٌات وتحدٌات البٌبٌة 

ود أنماط معٌنة من العملٌات والمإسسات والقٌم األساسٌة المحلٌة والخارجٌة من ناحٌة وج

  (1).المتطورة، فضبلًال عن تنمٌة قدرة وكفاءة وفعالٌة األداء الوظٌفً للنظام السٌاسً نفسه

حٌث ٌرى البنابٌون الوظٌفٌون لدراسة التنمٌة السٌاسٌة  ٌجب التركٌز على ثبلثة نقاط    

 :ي وهً كالتالًالسٌاس-ربٌسٌة ٌإدٌها النظام البنابً

 :وتشمل كبلًال من: قدرات النظام السٌاسً  -أ 

وتشٌر إلى مدى كفاءة وقدرة النظام السٌاسً فً استخراج : القدرة اإلستخراجٌة -1

وتعببة وتحرٌك الموارد البشرٌة والمادٌة المحٌطة به والمتاحة له فً كبلًال من البٌبة 

 .المحلٌة والدولٌة

درة النظام السٌاسً على ضبط وتنظٌم سلوك وٌقصد بها مدى ق: القدرة التنظٌمٌة -2

األفراد والجماعات فً المجتمع، وكذلك مدى قدرته على التؽلؽل فً الدولة وفرض 

 .نفوذه فٌها

وتشٌر إلى مدى قدرة النظام السٌاسً فً توزٌع القٌم والموارد : القدرة التوزٌعٌة -3

 .وؼٌرها، بٌن األفراد والجماعات فً المجتمع..والمنافع

تتمثل هذه القدرة فٌما تبدٌه النخبة الحاكمة من تؤكٌد على القٌم : رة الرمزٌةالقد -4

 .االجتماعٌة لبث الحماس لدى الجماهٌر واستمرار والبها للنظام السٌاسً الحاكم

وٌقصد بها مدى قدرة النظام السٌاسً على الرد على الطلبات : القدرة االنتخابٌة -5

 .رجٌةالواردة من البٌبتٌن الداخلٌة والخا

                                                             

 ةاألبعاد المعرفٌة والمنهجٌة، الجزء األول، دار المعرؾ: السٌد عبد الحلٌم الزٌات، التنمٌة السٌاسٌة(1) 
.  202-200،ص ص1985الجامعٌة، اإلسكندرٌة،



للنظام السٌاسً على  -سابقة الذكر -وتتضمن كافة القدرات: القدرة الداخلٌة والدولٌة -6

  (1).المستوٌٌن الداخلً والدولً

من ستة عملٌات ربٌسٌة " ألموند و بول"تتكون هذه الوظابؾ كما ٌرى : وظائف التحوٌل -ب 

اعد والفصل فً التعبٌر عن المصالح وتجمٌع المصالح و وضع القواعد وتطبٌق القو: هً

النزاعات وفقاًال للقواعد ثم االتصال السٌاسً، وهذه الوظابؾ جمٌعاًال ترتبط بقدرات النظام 

 . وال تنفك عنها كما أن بعضها ٌرتبط بمدخبلت النظام والبعض اآلخر ٌرتبط بمخرجاته

لكً ٌحافظ النظام على بقابه واستمراره البد له من : وظائف التكٌف والحفاظ على النظام -ج 

التكٌؾ مع المتؽٌرات الواردة من بٌبته المحٌطة به، وهو بذلك ٌجب أن ٌتمتع بقدر كافً 

من المرونة شؤنه شؤن مختلؾ النظم االجتماعٌة األخرى، ومن  وسابله فً ذلك عملٌة 

 (2).التنشبة السٌاسٌة والتجنٌد السٌاسً

ٌتمثل فً قدرة النظام وعلٌه فإن جوهر التنمٌة السٌاسٌة فً التحلٌل البنابً الوظٌفً   

السٌاسً على االستجابة والتكٌؾ مع بٌبته الداخلٌة وعلى نحو أقل مع بٌبته الخارجٌة، 

كذلك باستعمال النظام لقدراته سواء اإلستراتٌجٌة أو التوزٌعٌة أو الرمزٌة أو التنظٌمٌة 

رى بشكل والتعامل مع المدخبلت التً تدخل إلٌه من طرؾ بقٌة األنساق االجتماعٌة األخ

 (3).متوازي ٌضمن تحقٌق المساواة والعدالة واتساع نطاق الدٌمقراطٌة فً المجتمع

من هذه النظرٌة أن النظام السٌاسً هو جزء من النظام االجتماعً ككل وأنه  نستخلص  

نسق له دور ونشاط و وظٌفة خاصة به، وبالتالً فهو ٌنقسم بدوره إلى أجزاء أو أنساق كل 

نظام من التفاعبلت تتجسد فً هٌبة وحدات بنابٌة تإدي كل منها أدوار وأنشطة معٌنة 

وهذه الوحدات ال توجد بمعزل عن بعضها وال تمارس أدوارها دون ارتباط أو تؤثٌر 

وحجم المشاركة  متبادل بٌنها، فظهور األحزاب و تطور وسابل االتصال الجماهٌري

السٌاسٌة أو اتساع قاعدة الدٌمقراطٌة مثبلًال سٌإدي فً الؽالب لتؽٌٌر أسلوب أداء كافة بنى 

. النظام السٌاسً وٌإثر فً قدرته على التعامل مع بٌبته الداخلٌة والخارجٌة

: نظرٌـة التحـدٌث -2

تقلٌدٌة الفكرة األساسٌة لهذه النظرٌة تقوم على تقسٌم المجتمعات إلى مجتمعات   

، واإلٌمان بتصور خطً مستقٌم (صناعٌة متطورة -متخلفة نامٌة)ومجتمعات حدٌثة 
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وحتمً للتطور التارٌخً ٌسٌر بالمجتمعات من التقلٌد إلى الحداثة، وإلى جانب هذا السٌاق 

العمومٌة والشمول، ألن التحدٌث مفهوم  :النظري العام تتمٌز هذه النظرٌة بسمتٌن هما

تنمٌة السٌاسٌة فً حركة واحدة شاملة للمجتمع ككل، والسمة الثانٌة أن شامل ٌتناول ال

نظرٌة التحدٌث تركز على العوامل الخارجٌة من حٌث أنها تقوم بدور كبٌر فً نقل 

وتحقق التنمٌة السٌاسٌة نتٌجة لذلك، وقد قدم  لمعنٌة من التقلٌدٌة إلى الحداثةالمجتمعات ا

نظرٌة، تحلٌبلًال حرص فٌه على التفرٌق بٌن التنمٌة أشهر منظري هذه ال (دافٌد أبتر)

والتحدٌث فالتنمٌة تستوجب أن ٌتبع عملٌة التصنٌع أو ٌنتج عنها تؽٌر فً عملٌة التدرج 

االجتماعً وفً توزٌع األدوار والمراكز االجتماعٌة، تختلؾ فٌما بٌنها من حٌث المبادئ 

تبلػ طور الحداثة المتمٌز بسمات والتفاعبلت واآللٌات السابدة فً كل منها، إلى أن 

المجتمع الؽربً الحدٌث، حٌث ٌكون فٌه وبفعل عوامل متعددة على رأسها الحراك 

االجتماعً انتماء األفراد ؼٌر معتمد على وسابل اإلنتاج فقط، بل ٌعتمد كذلك على اإلقامة 

صالح مرتبطة المادٌة والمعنوٌة والقٌم األخبلقٌة، وبصفة عامة ٌعتمد على سلسلة من الم

عندبذ ٌتجه  بالمراكز االجتماعٌة التً تإدي إلى تشكٌل مجموعات مصلحٌة متخصصة،

الوعً الطبقً نحو الزوال وٌسود نظام وظٌفً أو مهنً تكون فٌه النخب مجتمعة بمركز 

وظٌفً متخصص تحدده الكفاءات والتعلٌم والتربٌة ونوعٌة التكوٌن والقٌم المرتبطة بكل 

دوار المهنٌة نقل األ"من خصابص الحداثة، أما التحدٌث السٌاسً فهو  هذا، وهً كلها

ومقتضى التحدٌث فً هذه " والمإسسات إلى مجتمعات ؼٌر صناعٌة والتقنٌة واإلدارٌة

" تحت تؤثٌر مجتمع صناعً تظهر أدوار اجتماعٌة فً مجتمع ؼٌر صناعً"النظرٌة أنه 

تها المجتمعات السابرة فً طرٌق التحدٌث، هذه األدوار أنتجها المجتمع الصناعً واستورد

والتً تقوم فٌها األدوار والمإسسات المستوردة بدور تجدٌدي رٌادي استراتٌجً، وتكمن 

ألن المجتمع ( الدول الؽربٌة)أهمٌتها اإلستراتٌجٌة فً أنها آتٌة من عالم خارجً متطور

خبلل نشر أكبر قدر من  ؼٌر المتطور بحاجة إلٌها فً تحقٌق التنمٌة على أوسع نطاق من

 (1)وؼٌرها..تلك المإسسات كالمدارس والجامعات والمستشفٌات والشركات 

ففً عملٌة التنمٌة هناك انتقال تدرٌجً، وأدوار المجتمع الحدٌث ومإسساته تؤتً بعد   

سلسلة من األطوار أما فً عملٌة التحدٌث فهناك حرق للمراحل، حٌث تصبح هذه األدوار 

دمة على تطور قوى اإلنتاج وعلى التنمٌة المادٌة للمجتمع، ومع ذلك فهً مهٌمنة ومتق

بنظر القابلٌن بها مفٌدة وضرورٌة ألنها حاملة للتجدٌد واالنتقال إلى الحداثة، وقد تعرضت 

نظرٌة التحدٌث النتقادات عدٌدة خاصة فٌما ٌتعلق بتصورها الخطً لعملٌة التحدٌث 

لٌة، وتركزت االنتقادات فً الدور المحدود للقضاٌا التً وفهمها التقنً الضٌق لهذه العم

صاؼها الرواد األوابل خاصة إزاء االضطراب الذي ظهر خبلل عملٌة التحدٌث، وفً 

وعدم االلتفات إلى جوانب الصراع، كما ٌعاب  لفهم المعٌاري لبلستقرار السٌاسًمقابل ا

رٌخه، معتبرة أنه ٌشكل نموذجاًال علٌها أنها انطلقت فً تحلٌلها من المجتمع الؽربً وتا

مثالٌاًال، باستخدام مفاهٌم ومناهج الدراسة الؽربٌة التً ال تنطبق على واقع الدول النامٌة 

                                                             

التحوالت :ورقات عمل الملتقى الوطنًنظرة فً المفاهٌم والنظرٌات، :صالح  بالحاج،  التنمٌة السٌاسٌة(1) 
تقى العلمً بقسم العلوم السٌاسٌة، جامعة ، الملالسٌاسٌة وإشكالٌة التنمٌة فً الجزائر واقع وتحدٌات

. 6 -5،ص ص 2008الشلؾ،الجزابر،



وبٌبتها، وهذا ٌعبر عن تجاهل الخصوصٌة واختبلؾ ظروؾ وأوضاع هذه الدول عن 

 (1).لدولالدول الؽربٌة، كما ٌعبر عن تجاهل دور االستعمار فً إنتاج التخلؾ فً تلك ا

رؼم كل هذه االنتقادات إال أن نظرٌة التحدٌث وما نتج عنها من مقاربات للتنمٌة السٌاسٌة  

تتضمن بعداًال معرفٌاًال مهماًال، ٌمكن االستفادة منه واألخذ به بعٌداًال عن المقاصد األٌدٌولوجٌة إذ 

بنً على ن إقامة مإسسات دٌمقراطٌة، ونظام حكم دٌمقراطً ٌتمتع بالشرعٌة والقبول، ومأ

القانون والمساواة، وقادر على القٌام بعمله وتحقٌق أهداؾ المجتمع هً مسؤلة ال اختبلؾ 

علٌها بصورة عامة، لكن من المهم أن تكون صٌػ وأشكال النظم السٌاسٌة وطرق عملها، 

ومضمون وأشكال الحٌاة الدٌمقراطٌة، منبثقة من ظروؾ وخصابص وواقع كل مجتمع، إذ 

واحد مبلبم لكل المجتمعات، ٌؤخذ بالحسبان تباٌن تارٌخ تلك المجتمعات ال ٌوجد نموذج 

. وخصابصها

: نظرٌة التب ٌة -3

حاولت هذه المدرسة تفسٌر الواقع المتخلؾ الذي تعانً منه معظم بلدان العالم، وقد     

جاءت كرد على كل النظرٌات التً اهتمت بمسؤلة تخلؾ البلدان النامٌة، وزعمت بؤن سبب 

هذه البلدان ٌكمن فً داخلها وبالتالً فإن استبصال هذا السبب ٌفترض تطوٌر تخلؾ 

عبلقاتها الخارجٌة مع البلدان المتقدمة وطبعاًال بصورة العبلقة بٌن التابع والمتبوع،  وبالنتٌجة 

فقد ركزت هذه المدرسة على العامل الخارجً كعامل أساسً فً تخلؾ تلك البلدان، وأفادت 

قابمة بٌن هذه البلدان والبلدان المتقدمة هً فً الوقت نفسه سر تخلؾ البلدان بؤن العبلقات ال

 (2).النامٌة وتطور البلدان المتقدمة

) وهذه هً الفكرة األساسٌة لمدرسة التبعٌة التً ٌعبر عنها الكثٌر من المفكرٌن أمثال    

هً نفسها التً ولدت  العملٌة التارٌخٌة التً ولدت التخلؾ فً مكان ما :بقوله (آندري فرنك

التؤخر أو التخلؾ على أنه جزء ال : الذي ٌرى (أوسفالد زونكل)التطور فً مكان آخر، و

بتؤكٌده على أن  تارٌخ التطور  (سمٌر أمٌن)ٌتجزأ من الصٌرورة التارٌخٌة للبلدان، و 

 (3).ٌهالرأسمالً لٌس فقط التطور الذي أحدثه، وإنما هو كذلك التدمٌر الوحشً الذي بنى عل

                                                             

حمدي عبد الرحمن ومحمد عبد الحمٌد، المركز العلمً :رٌتشارد هٌجوت، نظرٌة التنمٌة السٌاسٌة، ترجمة(1)
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وقد عبر مفهوم التبعٌة عن سبب أو عامل ربٌسً من عوامل التخلؾ، كانت قد تجاهلته    

، األمر الذي أكسب نظرٌة التبعٌة رواجاًال كبٌراًال منذ (االستعمار)كلٌاًال النظرٌات السابقة هو 

نشوبها ومع تطور األحداث التارٌخٌة وتراكم  تجارب األمم والشعوب فً التنمٌة وتخطً 

لؾ تبٌن عجز المفهوم المختزل للتبعٌة عن تقدٌم تفسٌر علمً شامل ومتكامل لواقع التخ

التخلؾ القابم فً معظم بلدان العالم، ٌساعد على صٌاؼة مشروع تؽٌٌر تارٌخً نوعً ٌكفل 

 (1).تنمٌة هذه البلدان وتقدمها االقتصادي والسٌاسً والثقافً

ث رأى بعض النقاد أنها ذات نظرة أحادٌة وقد وجهت لنظرٌة التبعٌة انتقادات كثٌرة، حً

فً التركٌز على العوامل الخارجٌة للتخلؾ والمبالؽة فً دورها وإهمال العوامل الداخلٌة 

االجتماعٌة والثقافٌة، التً تساعد وتمكن العوامل الخارجٌة من االستمرار فً إعادة إنتاج 

تحقق إذا لم تجد سنداًال لها من التبعٌة والتخلؾ كما أن الهٌمنة الخارجٌة ال ٌمكن أن ت

األطراؾ المحلٌة التً تستفٌد من هذا الواقع، لذا فإن إنهاء حالة التبعٌة ٌستدعً تؽٌٌراًال فً 

األبنٌة االجتماعٌة الداخلٌة، مع االنتباه إلى أن ذلك سٌإدي إلى الدخول فً صراع بٌن 

تشكل فً مجموعها قوي األنظمة السٌاسٌة القابمة ومختلؾ التنظٌمات االجتماعٌة التً 

ضاؼطة، كما أن إنهاء حالة التخلؾ والتبعٌة تحتاج إلى عمل ثوري جذري ٌإدي إلى تؽٌٌر 

من خبلل إنهاء أنظمة الحكم  التنمٌة خارج إطار عبلقة التبعٌةبنٌوي شامل، لضمان نجاح 

عملً للتخلص االستبدادٌة فً الدول المتخلفة كما أن نظرٌة التبعٌة لم تنجح فً تقدٌم برنامج 

من حالة التبعٌة والتخلؾ، إضافة إلى أنها وقعت بنفس نواقص النظرٌات األخرى بتقدٌم 

تعمٌمات واسعة وقانون عام ترٌد تطبٌقه على كل المجتمعات فً الدول النامٌة، مع عدم 

مراعاة الفوارق بٌن هذه المجتمعات وخصوصٌاتها المتنوعة، كما ٌوجه لها انتقاد فً تركٌز 

ٌلها على الجوانب االقتصادٌة لعبلقات التبعٌة ومظاهر التخلؾ، وعدم إعطاء العوامل تحل

 (2).ؼٌر االقتصادٌة، كاالجتماعٌة والثقافٌة األهمٌة المطلوبة

لنظرٌات التنمٌة السٌاسٌة نرى أنه ال ٌوجد اهتمام بموضوع التنمٌة  ما خالل است راضنا  

ضح أن التركٌز منصباًال على التنمٌة السٌاسٌة كموضوع متخصص ومنفصل، حٌث ٌت

بمفهومها الشامل والواسع، مع التركٌز على الجانب االقتصادي فً الؽالب، وذلك العتبار 

أن سٌاسة السوق والخصخصة والتنافس وعدم تدخل الدولة فً النشاطات االقتصادٌة من 

بصورة ؼٌر مباشرة، أساسٌات التنمٌة أما قضاٌا ومواضٌع التنمٌة السٌاسٌة فقد تم تناولها 
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من خبلل مإشرات المشاركة، والدٌمقراطٌة، وفصل السلطات وتخصصها، كمتؽٌرات فً 

الحكم الصالح، الذي ٌعتبر ضروري لخلق بٌبة مبلبمة لعمل السوق، والنشاط االستثماري 

الخاص، وٌعتبر إخراج الدولة من النشاط التنموي، واقتصار دورها على الحماٌة والتنظٌم 

م، لتوفٌر الظروؾ المناسبة لعمل السوق من أساسٌات سٌاسات اإلصبلح، والتً والدع

أصبحت تتبناها العدٌد من األنظمة السٌاسٌة والمإسسات الدولٌة، التً ٌعتبر توجهها العام 

هو زٌادة دور مإسسات المجتمع المدنً والمجتمعات المحلٌة فً مشاركة الدولة فً توفٌر 

اعدات للمواطنٌن الذٌن لم تتح لهم الفرصة فً االستفادة من موارد الخدمات، أو تقدٌم المس

الدولة، إضافة إلى أن الدعوة إلى الدٌمقراطٌة والمشاركة السٌاسٌة تركز على آلٌة 

االنتخابات الدورٌة كحقوق فردٌة ولٌست كحقوق مواطنة وتتجه إلصبلح البنٌة السٌاسٌة 

أن تبنً قضاٌا الحكم الجٌد واإلصبلح  واالقتصادٌة القابمة بصورة تدرٌجٌة، كما

المإسساتً على صعٌد الدولة والنظام السٌاسً، تنطلق من مدى خدمتها لسٌاسات 

الخصخصة واالنفتاح واقتصاد السوق والتنافس ولٌس من باب االهتمام ببناء نظام سٌاسً 

ما أن الخٌارات فعال وكفإ ٌمتلك القدرة على تلبٌة المطالب المتنوعة والمتؽٌرة للمجتمع، ك

أمام البشر تصبح محدودة بل ومعدومة، إذا لم تتوفر وسابل وموارد تلبٌة الحاجات 

األساسٌة والضرورٌة للناس، وبالتالً ال ٌستطٌعون زٌادة قدرتهم وإمكانٌاتهم وفرصهم فً 

التمتع بمستوى معٌشٌة البق، وال بحٌاة صحٌة ومدٌدة، وال بمستوى معرفة وتعلٌم ٌمكنهم 

ٌد من فرص انخراطهم ومشاركتهم فً الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة، وٌز

والمبلحظ أن بعض نظرٌات التنمٌة السٌاسٌة لجؤت إلى التركٌز على االهتمام باستقرار 

النظام القابم، وتحسٌن وضع النخب الحاكمة، وإصبلح مإسسات النظام لتجنب احتماالت 

ا، ولتجنب نشوب الثورات على هذه األنظمة، كما أن كل السخط وعدم الرضا عن سٌاساته

المساعدات الؽربٌة المالٌة والتقنٌة، والتً تكون فً الؽالب مشروطة، لم تإدي إلى تنمٌة 

هذه البلدان، بل أدت إلى دعم مركز وقوة وتسلط النخب الحاكمة، والتً لم تستطع حل 

. نهاالمشاكل االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة لبلدا

:  مؤشرات التنمٌة السٌاسٌة:  ال اًال 

هناك العدٌد من اآللٌات والمتؽٌرات والمإشرات المتباٌنة منهجٌاًال، ٌمكن أن ٌستدل من     

خبللها على حدوث عملٌة تنمٌة فعلٌة فً األنظمة السٌاسٌة المختلفة والمتنوعة، وٌعود ذلك 

اهٌم ومجاالت علمٌة أخرى بعٌدة نوعاًال التعدد التساع مفهوم التنمٌة السٌاسٌة وارتباطه بمؾ

وعلٌه فقد رأٌت فً ، ما عن الحقل السٌاسً ولكنها فً الوقت ذاته متؤثرة به ومإثره فٌه



هذه الدراسة أن نعرض لثبلث مإشرات من المإشرات الهامة للتنمٌة السٌاسٌة، وفقاًال لما 

: ٌخدم األؼراض العلمٌة لها، وهً كالتالً

    :التنشئة السٌاسٌة -1

تلعب التنشبة السٌاسٌة دوراًال كبٌراًال فً الحٌاة السٌاسٌة فً المجتمع، وتإثر بشكل مباشر    

فً عملٌة التنمٌة السٌاسٌة فهً تعبر عن عملٌة تهٌبة وإعداد المواطن حتى ٌصبح مإهبلًال 

. للمشاركة فً الجانب السٌاسً من خبلل فهمه لحقوقه وواجباته السٌاسٌة

تلك العملٌة التً ٌكتسب : التنشبة السٌاسٌة على أنها (ابا خلدوا) ؾوفً هذا الصدد ٌعر  

الفرد من خبللها معلومات وقٌم ومعارؾ مناسبة عبر الزمن، وٌكون بواسطتها مواقفه 

واتجاهاته الفكرٌة التً تإثر فً سلوكه وممارساته الٌومٌة، وتحدد درجة نضجه وفاعلٌته 

 (1).السٌاسٌة فً المجتمع

اكتساب المواطن لبلتجاهات والقٌم السٌاسٌة التً ٌحملها معه : بؤنها (ألموند)وٌعرفها   

حٌنما ٌجند فً مختلؾ األدوار االجتماعٌة، أما أنصار النظرٌة البنابٌة الوظٌفٌة، فٌرون 

أنها العملٌة التً بمقتضاها ٌتعلم الفرد التصرؾ بطرٌقة مقبولة داخل المجتمع، وتشٌر 

فً إطارها تصبح قٌم ورموز المجتمع جزءا من تفكٌر ومشاعر  كذلك إلى الطرٌقة التً

ول ح" اتفاقاًال عاماًال "الفرد، ولكً ٌعمل المجتمع باستقرار وانتظام ٌنبؽً أن ٌكتسب األفراد 

وأن أّي خلل فً عملٌة التنشبة قد ٌقود إلى سلوك نافر وؼٌر  القٌم والرموز والسلوك السابد

  (2).مقبول

إلى أن ذات الفرد تتشكل كناتج أساسً من نتابج تنشبته  (مٌد جورج هربرت)وٌشٌر    

وبالتالً فإن التنشبة السٌاسٌة ُتعد جزءاًال من عملٌة التنشبة االجتماعٌة ككل، إال أنها توضح 

وتجسد إلى حد كبٌر مفردات ومقومات وقٌم التنشبة االجتماعٌة التً اكتسبها وٌكتسبها 

   (3).الفرد

، أن التنشبة السٌاسٌة تمثل أحد أهم مصادر اكتساب الفرد السابقة ٌتضح ما الت رٌفات   

للثقافة السٌاسٌة، سواء من خبلل األسرة أو المدرسة أو وسابل األعبلم أو التنظٌمات 

االجتماعٌة المختلفة، فهً عملٌة مستمرة وٌتعرض لها اإلنسان مدى الحٌاة، وتسهم بشكل 

. اسٌة فً المجتمعربٌسً فً تنمٌة وتطوٌر الممارسة السً
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 وظائف التنشئة السٌاسٌة : 

: تقوم التنشبة السٌاسٌة بثبلثة أدوار ربٌسٌة هً  

. نقل الثقافة السٌاسٌة من جٌل آلخر -أ 

. تكوٌن أو تشكٌل الثقافة السٌاسٌة -ب 

  (1) .تؽٌٌر الثقافة السٌاسٌة بما ٌتبلءم ودعم المحافظة على النسق السٌاسً -ج 

ة أهداؾ مهمة تتمثل فً تكوٌن الجماعات السٌاسٌة والعمل حٌث تحقق التنشبة السٌاسً   

بروح الجماعة والمشاركة السٌاسٌة اإلٌجابٌة التً تكون نابعة من نشر القٌم والمبادئ التً 

وتولً القٌادة  وتإدي لتكوٌن األجٌال القادرة على تحمل الصعاب، تدعم االنتماء والوحدة،

.  والمسإولٌة

 أنواع التنشئة السٌاسٌة                                                                      : 

: تنقسم عملٌة التنشبة السٌاسٌة إلى قسمٌن ربٌسٌٌن هما

وهً ؼٌر معلنه ووظٌفتها وظٌفة اجتماعٌة إال أنها : التنشبة السٌاسٌة ؼٌر المباشرة - أ

سسات تتمثل فً بطرق ؼٌر مباشرة تتحول لمإسسات وظابفها سٌاسٌة، هذه المإ

مإسسات المجتمع المدنً ومختلؾ التنظٌمات االجتماعٌة ذات التؤثٌر ؼٌر المباشر 

على ما ٌكتسبه الفرد من قٌم واتجاهات وأفكار،كالصحؾ والمنتدٌات والنوادي 

 .االجتماعٌة وؼٌرها

وتسمى قنوات مباشرة ألنها تساهم فً عملٌة التنشبة : التنشبة السٌاسٌة المباشرة - ب

اسٌة وهً هدفها األساسً، وتتمثل فً المإسسات ذات الوظٌفة السٌاسٌة السً

 (2).كاألحزاب السٌاسٌة والمإسسات اإلعبلمٌة الخاصة بها

وبهذا فإن التنشبة السٌاسٌة تمثل  التلقٌن الرسمً وؼٌر الرسمً،المخطط وؼٌر المخطط      

داللة السٌاسٌة، وذلك فً والقٌم والممارسات السٌاسٌة واكتساب خصابص الشخصٌة ذات ال

كل مرحلة من مراحل الحٌاة عن طرٌق المإسسات المختلفة، التً ٌكتسب من خبللها الفرد 

الخبرات والمهارات والتعلٌم والتلقٌن، بدءاًال من مرحلة الطفولة حٌث تشكل تؤثٌراًال عمٌقاًال 

لسٌاسٌة هً على السلوك واالتجاهات السٌاسٌة فٌما بعد، وهذا ما ٌجعل عملٌة التنشبة ا

جزء من عملٌة تنشبة أكبر وأشمل  تنصب أساساًال على الجانب السٌاسً للمجتمع،وتإدي 

. إلى اكتساب قدراًال من الثقافة السٌاسٌة ألفراده

                                                             

  .105،ص1999طارق عبدالوهاب، سٌكولوجٌا المشاركة السٌاسٌة، دار ؼرٌب، القاهرة،(1) 
، 2011، مكتبة ومطبعة دار المنارة، ؼزة،(النظرٌة والتطبٌق)تماع السٌاسًإبراهٌم أبراشً، علم االج(2)
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: الوعً السٌاسً -2  

ٌتجلى وعً الفرد فً صور متعددة تتباٌن بتباٌن المجاالت المدركة أو موضوع الوعً    

واعاًال وأشكاالًال متعددة من الوعً، كالوعً الدٌنً، والوعً فاإلنسان بطبٌعته ٌدرك أن

وؼٌرها، مما ٌإكد على أن الوعً حالة .. األخبلقً والوعً العلمً، والوعً السٌاسً

معرفة : وٌعرؾ الوعً السٌاسً على أنه. ذهنٌة تتمثل فً إدراك الفرد للعالم من حوله

من أحداث ووقابع، وكذلك قدرة المواطن لحقوقه وواجباته السٌاسٌة، وما ٌجري حوله 

المواطن على التصور الكلً للواقع المحٌط به، وقدرته على تجاوز خبرات الجماعة 

   (1).الصؽٌرة التً ٌنتمً إلٌها إلى مشاركة خبرات ومشاكل المجتمع السٌاسً ككل

ٌُعرؾ على أنه     لها حالة علمٌة تترجم عملٌاًال العملٌة التً اكتسب األفراد من خبل: كما 

المعارؾ والمهارات والخبرات والقدرات، وإدراك هإالء األفراد للدور المناط بهم والذي 

  (2).ٌجب علٌهم القٌام به لٌتمكنوا من المشاركة فً المجتمع كؤعضاء فاعلٌن

ٌُعرؾ أٌضاًال على أنه شعوراًال ٌعبر عن وجود الفرد وإدراكه لوضعه االجتماعً : كما 

 (3).الخاص

، أن الوعً السٌاسً ٌعكس مجموعة القٌم واالتجاهات الت رٌفات السابقةنستنتج ما     

والمبادئ السٌاسٌة التً ٌمتلكها الفرد وٌدرك من خبللها أوضاع مجتمعه ومشكبلته، 

وتمكنه من تحلٌل تلك المشكبلت والحكم علٌها وتحدٌد موقفه منها، وتساهم فً فهمه للبٌبة 

الوعً السٌاسً أبرز نتابج عملٌة التنشبة السٌاسٌة  السٌاسٌة المحٌطة به، ولهذا ٌعتبر

الجٌدة، وأحد العوامل الربٌسٌة فً تحقٌق المشاركة السٌاسٌة، ومإشراًال مهماًال من 

المإشرات التً ٌستدل من خبللها على حدوث عملٌة التنمٌة والتحدٌث فً األنظمة 

.  السٌاسٌة

 ًأهمٌة الوعً السٌاس : 

ع له دور وأهمٌة بالؽة فً تعرٌؾ المواطن بحقوقه و الوعً السٌاسً فً أي مجتم  

واجباته القانونٌة والمدنٌة فً المجتمع، وذلك ألنه ٌعزز نظرة الفرد ورإٌته للدٌمقراطٌة 

                                                             

، مجلة المستقبل ال ربًكمال المنوفً، الثقافة السٌاسٌة وأزمة الدٌمقراطٌة فً الوطن العربً،  (1) 
. 24،ص1980، مركز دراسات الوحدة العربٌة، بٌروت،167العدد

، دور وسابل األعبلم فً تكوٌن الوعً السٌاسً لدى الشباب الجامعً، رسالة عبد الحكٌم عبد هللا مكارم( (2
. 30، ص2003ماجستٌر ؼٌر منشورة، معهد البحوث والدراسات العربٌة، القاهرة، 

، 1985، دار المعارؾ، القاهرة، 4-محمد الجوهري، علم االجتماع وقضاٌا التنمٌة فً العالم الثالث، ط( (3
 .216ص



وللقضاٌا السٌاسٌة فً وطنه، ورإٌته للظروؾ التً تإثر فً المجتمع بصورة تحلٌلٌة 

ٌُعد الوعً السٌاسً بمثابة التطبٌق ال عملً للدٌمقراطٌة فً المجتمع، وأن أي واعٌة، لذلك 

 (1)انخفاض فً مستوى الوعً السٌاسً لدى المواطنٌن ٌهدد الدٌمقراطٌة كمفهوم وسلوك

وكذلك ٌساعد الوعً السٌاسً فً استقرار المجتمع، فعندما ٌكون هناك وعً سٌاسً فً   

لٌات الموطنة، بعض المجتمعات فإن أفرادها ٌتمٌزون بقوة الوالء للوطن والشعور بمسبو

حٌث ٌدفعهم للمشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة والعامة، وٌسهمون طواعٌة فً النهوض 

بمجتمعهم، وفً المقابل عندما ٌكون الوعً السٌاسً متدنً أو منخفض فً بعض 

المجتمعات فإن معظم األفراد فً تلك المجتمعات ٌتسمون بالبلمباالة وٌنتابهم الشعور 

  (2).ل وطنهمباالؼتراب السٌاسً داخ

وعلٌه فإن النظام السٌاسً ٌحتاج إلى وجود وعً سٌاسً ٌؽذٌه وٌحافظ علٌه، فإذا كان    

هناك حكم فردي تسلطً فإنه ٌوابمه وعً سٌاسً تتمحور عناصره فً الخوؾ من السلطة 

واإلذعان لها، وضعؾ المٌل للمشاركة، وعدم إتاحة الفرصة لظهور المعارضة له، أما 

الحكم دٌمقراطٌاًال فإنه ٌوابمه وعً سٌاسً ٌإمن بحرٌة وحقوق اإلنسان وٌقتنع عندما ٌكون 

بضرورة حماٌة تلك الحقوق والحرٌات فً مواجهة أي اعتداء حتى ولو كان من قبل 

             (3).السلطة نفسها

ٌُعد ركٌزة من الركابز األساسٌة التً تدعم  القول وبهذا ٌمكا     أن الوعً السٌاسً 

مة السٌاسٌة فً مختلؾ المجتمعات، فكلما كان هناك وعً سٌاسً عاٍل كان هناك األنظ

ثبات واستقرار ونهوض بالمجتمع، وكلما كان هناك ؼٌاب للوعً السٌاسً كلما كان هناك 

. اهتزاز وعدم اتزان داخل المجتمع

 ًتأ ٌر أدوات التنشئة السٌاسٌة فً الوعً السٌاس: 

دوات التنشبة السٌاسٌة تؤثٌراًال مباشراًال، فالتنشبة السٌاسٌة ُتعد ٌتؤثر الوعً السٌاسً بكل أ   

أهم العملٌات التً ٌكتسب الفرد من خبللها قٌم واتجاهات سٌاسٌة تنعكس فً سلوكه 

وطرٌقة تعامله مع مختلؾ قضاٌا الشؤن السٌاسً فً وطنه، ومن بٌن أهم أدوات التنشبة 

: اٌلًالسٌاسٌة تؤثٌراًال فً الوعً السٌاسً للفرد م
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فؽالباًال ما ٌكون اآلباء قدوة لؤلبناء فً سلوكهم السٌاسً، حٌث ٌتؤثر : األسرة -أ 

األبناء بهم وٌقلدونهم خصوصاًال إذا كانت األسرة مهتمة بالشؤن السٌاسً، وهذا 

ٌولد لدى الفرد وعٌاًال سٌاسٌاًال بما ٌدور فً محٌطه منذ الصؽر، وبهذا فإن لؤلسرة 

 .ي لدى أبنابهادور كبٌر فً بلورة الوعً السٌاس

ُتعد ( وؼٌرها..الجامعة -المدرسة)إن المإسسات التعلٌمٌة : المإسسات التعلٌمٌة  -ب 

من الوسابل األساسٌة للتنشبة السٌاسٌة التً ُتكون الوعً السٌاسً لدى أفراد 

المجتمع وذلك من خبلل المقررات الدراسٌة التً تإكد بصورة مباشرة على 

وتكسبه ثقافات رد تعزز الوالء واالنتماء للوطن تنمٌة قٌم واتجاهات معٌنة للؾ

 ..التربٌة اإلسبلمٌة -التارٌخ -التربٌة الوطنٌة)مثل مقررات  إٌجابٌة، وسلوكٌات

 (.وؼٌرها

إن مإسسات المجتمع المدنً بجمٌع أنواعها تقوم بدور مهم فً : مإسسات المجتمع المدنً -ج 

صة إذا كانت كوادرها مثقفة وواعٌة عملٌة تكوٌن الوعً السٌاسً لدى أفراد المجتمع، خا

فكرٌاًال، إذ تقوم هذه المإسسات بعمل ندوات ومحاضرات ومإتمرات تسعى من خبللها 

لنشر الثقافة وزٌادة الوعً وخاصة السٌاسً وبلورته لدى المواطنٌن وتؤهٌلهم بحٌث 

 (1).ٌصبحوا قادرٌن على فهم األحداث ومعرفة الواقع الذي ٌعٌشون فٌه

أن عملٌة الوعً السٌاسً مسإولٌة تقع على عاتق كافة التنظٌمات مما تقدم نستخلص    

االجتماعٌة، وخاصة مإسسات المجتمع المدنً، فعن طرٌقها ٌتكون لدى الفرد خلفٌات 

وخبرات سٌاسٌة وفكرٌة تساهم فً زٌادة وعٌه السٌاسً، وتقوٌم رإٌته وأفكاره السٌاسٌة، 

.  نعكس تؤثٌره على عملٌة التنمٌةوبالتالً خلق مناخ سٌاسً إٌجابً ي

:  المشاركة السٌاسٌة -3

تعتبر المشاركة السٌاسٌة محصلة نهابٌة لجملة من العوامل الثقافٌة واألخبلقٌة     

واالجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة، وتعتبر مإشراًال من مجموعة مإشرات تتضافر فً 

من أهم المبادئ التً تقوم علٌها الدولة  تحدٌد بنٌة النظام السٌاسً فً أي مجتمع، فهً مبدأ

. الدٌمقراطٌة الحدٌثة
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تلبٌة المطالب فً النظام السٌاسً من قِبل شرابح : وُتعرؾ المشاركة السٌاسٌة على أنها  

اجتماعٌة مختلفة، تعمل على وضع األطر المناسبة لتؤهٌل النظام السٌاسً لبلستجابة 

قنوات مناسبة لمشاركة المواطنٌن والتعبٌر عن لتطلعات مواطنٌه، وذلك من خبلل إٌجاد 

 (1).مطالبهم

مساهمة الشعب أفراداًال وجماعات ضمن نظام دٌمقراطً، فً : كما تم تعرٌفها على أنها  

الحٌاة السٌاسٌة، فهم كؤفراد ٌمكنهم أن ٌساهموا كناخبٌن أو كعناصر نشطة سٌاسٌاًال  

ظمات مجتمعٌة أو أحزاب سٌاسٌة وكمجموعات من خبلل العمل الجماعً، كؤعضاء فً من

 (2).لتنظٌم مشاركة فعالة فً الحٌاة السٌاسٌة

مشاركة أعداد ؼفٌرة من المواطنٌن فً الحٌاة السٌاسٌة، سواء  :وكذلك ُتعرؾ على أنها  

  (3).على مستوى رسم السٌاسة العامة، أو على مستوى صنع القرار واتخاذه وتنفٌذه

، أن المشاركة السٌاسٌة تشٌر إلى األنشطة اإلرادٌة سابقةنالحظ ما خالل الت رٌفات ال  

التً ٌقوم بها المواطنون بهدؾ اختٌار حكامهم والمساهمة فً صنع السٌاسة العامة بشكل 

مباشر أو ؼٌر مباشر، وهً كعملٌة تفاعلٌة تكون أكثر حٌوٌة  كلما كان النظام السٌاسً 

ُتعد أفضل وسٌلة لتدعٌم الدٌمقراطٌة وتعزٌز  هادفاًال إلى تؤسٌس حٌاة دٌمقراطٌة داخله، فهً

مضمونها لدى الفرد والجماعة، فالمشاركة السٌاسٌة مبدأ أساسً من المبادئ التً ٌشترط 

.  توفرها للنهوض بالمجتمع وتنمٌته سٌاسٌاًال 

 مستوٌات المشاركة السٌاسٌة: 

تى داخل تختلؾ مستوٌات المشاركة السٌاسٌة بصورة عامة ما بٌن المجتمعات وح   

المجتمع الواحد من زمن ألخر ومن نظام حكم إلى آخر، وفً هذا الصدد نشٌر إلى ثبلث 

: مستوٌات من مستوٌات المشاركة السٌاسٌة، على النحو التالً

وهو المستوى األعلى وٌشمل النشطاء فً العمل السٌاسً، والبد : المستوى األول -أ 

تقدٌم الدعم -منظمة سٌاسٌةعضوٌة )أن تتوفر فٌهم مجموعة من الخصابص مثل 

 -حضور اجتماعات سٌاسٌة بشكل دوري -لمنظمة سٌاسٌة أو مرشح لبلنتخابات
                                                             

، مجلة دفاتر السٌاسة والقانواجمال منصر، دور األحزاب فً التنمٌة السٌاسٌة فً العالم الثالث، ( (1
. 431،ص2011-الجزابر، أبرٌل-عنابة-، جامعة باجً مختار12العدد

، 92، العددمجلة السٌاسة الدولٌةالمنعم المشاط، العسكرٌون والتنمٌة السٌاسٌة فً العالم الثالث، عبد ( (2
. 85، ص1988-أبرٌل

مجلة  رعد عبودي بطرس، أزمة المشاركة السٌاسٌة وقضٌة حقوق اإلنسان فً الوطن العربً،(  1)
 .24،ص1996-، أبرٌل26، العددالمستقبل ال ربً



توجٌه رسابل بشؤن قضاٌا سٌاسٌة للسلطة  -مساهمة فً الحمبلت االنتخابٌة

 (.وؼٌرها...اإلطبلع والمتابعة لؤلحداث السٌاسٌة-التنفٌذٌة أو النٌابٌة أو للصحافة

شمل المهتمٌن بالنشاط السٌاسً، وأهمهم الذٌن ٌدلون وي: المستوى الثانً  -ب 

بؤصواتهم فً االنتخابات وٌتابعون ما ٌحدث فً الساحة السٌاسٌة بشكل عام مثل 

 (.وؼٌرهم..المثقفون والكتاب والمفكرون والصحافٌون واإلعبلمٌون)

العمل السٌاسً مثل وٌشمل الذٌن ٌشاركون بشكل موسمً فً : المستوى الثالث  -ج 

والذٌن ٌشاركون اضطرارٌاًال فً أوقات األزمات عندما تكون ،(الشعب عامة)

جماعة المناصرة وجماعة المصلحة كالنقابات والروابط )مصالحهم مهددة مثل 

 (1)(وؼٌرها...المهنٌة

 

مشاركة سٌاسٌة، فلكً ٌكون العمل  ال ٌعد ؼالباًال  ، أن كل عمل سٌاسًنستنتج مما سبق  

إدٌاًال إلٌها، ٌجب أن ٌإثر ذلك العمل على السٌاسة العامة فً السٌاسً مشاركة سٌاسٌة أو م

المجتمع وعلى عملٌة صنع القرار السٌاسً فٌه، فالمشاركة السٌاسٌة إذاًال لٌست تصرفاًال 

فردٌاًال عفوٌاًال، بل عبلقة ثنابٌة تفاعلٌة ومقصودة تشمل المواطن والنسق السٌاسً، وؼٌاب 

. ٌاب المشاركة السٌاسٌة أو انعدامها فً المجتمعهذه العبلقة بٌنهما ٌإدي بالضرورة إلى غ

  آلٌات تف ٌل المشاركة السٌاسٌة: 

تعددت آلٌات تفعٌل المشاركة السٌاسٌة فً المجتمع ما بٌن تقلٌدٌة وحدٌثة، لجذب 

المواطنٌن وخاصة فبة الشباب القادرة على النهوض بالمجتمع ودفع عجلة التنمٌة ومن تلك 

: ل المشاركة السٌاسٌة بشكل إٌجابً، ما ٌلًاآللٌات الهامة فً تفعً

فهً التً ٌتقدم من خبللها المرشحٌن المإهلٌن لتولً : األحزاب السٌاسٌة -أ 

الوظابؾ السٌاسٌة واإلدارٌة العامة، وهً التً تقدم البرامج السٌاسٌة والطرق 

البلزمة لتنفٌذها والوسابل الفعالة لنقد أعمال الحكومة، وإذا كان الشعب فً 

له ٌستطٌع الحكم على صبلحٌة السٌاسة الحكومٌة أو عدم صبلحٌتها، فإنه مجم

ال ٌستطٌع أن ٌقدم سٌاسة بدٌلة عنها، إال فً ظل وجود تنظٌمات سٌاسٌة 

 (2).متخصصة كاألحزاب

لوسابل األعبلم قدرة كبٌرة فً تشكٌل المدركات : وسابل األعبلم المختلفة -ب 

ودهم به من معلومات عن الشإون السٌاسٌة لؤلفراد، وذلك من خبلل ما تز

والقضاٌا السٌاسٌة وفقاًال لما تقدمه من مضامٌن فً تفسٌر وتحلٌل األحداث 

                                                             

، ص 1998مدخل فً علم االجتماع السٌاسً، دار الشروق لنشر والتوزٌع، رام هللا، إبراهٌم أبراشً، ( 1)
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وترتٌب أولوٌاتها وهً بذلك تساهم بشكل كبٌر فً نشر الوعً الذي ٌعتبر 

 (1)مطلباًال من متطلبات المشاركة السٌاسٌة

لٌات المشاركة وٌؤتً دورها من خبلل التوعٌة بعم: مإسسات المجتمع المدنً -ج 

والطرق الواجب إتباعها إلٌصال أفكار ومطالب األفراد والتعرٌؾ بااللتزامات 

والواجبات والحقوق التً تفرضها وتنتجها عملٌة المشاركة السٌاسٌة، حٌث 

تمنح مإسسات المجتمع المدنً لؤلفراد شعوراًال بؤن لدٌهم قنوات مفتوحة على 

نظرهم بحرٌة حتى ولو كانت السلطة تمكنهم من عرض آرابهم ووجهات 

 (2).مخالفة ومعارضة للسٌاسات الحكومٌة

 

: دور ب ض الشرائح االجتماعٌة فً التنمٌة السٌاسٌة: راب اًال 

تمثل الشرابح االجتماعٌة أي جماعات بشرٌة تعٌش فً إطار النظام السٌاسً و    

هذه الشرابح وٌإدي ذلك إلى أن تشارك ، تمارس نمطاًال معٌناًال من أنماط العبلقة معه

بفاعلٌة أكثر فً رسم الحراك السٌاسً داخل الدولة و مجتمعها السٌاسً بمختلؾ 

االتجاهات سلباًال أو إٌجاباًال انطبلقا مما تمتلكه من ممٌزات مقارنة بؽٌرها من الشرابح فً 

المجتمع ومن جملة هذا الحراك عملٌة التنمٌة السٌاسٌة، التً تسعى لها بعض المجتمعات 

فً أنظمتها السٌاسٌة، وسنعرض فٌما ٌلً لدور بعض الشرابح االجتماعٌة فً النامٌة 

: عملٌة التنمٌة السٌاسٌة  كما ٌلً

:  النخبة السٌاسٌة و دورها فً التنمٌة السٌاسٌة -1 

المجموعة الحاكمة التً تتمتع بإمكانٌات فكرٌة : تعرؾ النخبة السٌاسٌة على أنها   

لسٌاسٌة أكثر من ؼٌرها من أفراد المجتمع وتـؤخذ أشكاالًال وإبداعٌة على تسٌٌر الشإون ا

متعددة حسب التفسٌرات التً قامت على أساسها انطبلقا من الحالة االقتصادٌة أو 

وتخضع هذه النخبة لقانون التؽٌٌر ، االجتماعٌة أو التنظٌمٌة أو التمثٌلٌة لهذه المجموعة

معاتها على أساس دورة انتقالٌة ٌتم من والتبدل وفقا لمقتضٌات التطور الذي تمر به مجت

خبللها استبدال نخب وإحبلل نخب جدٌدة محلها  وفقا آللٌة ٌكون الهدؾ منها تحقٌق 

، االجتماعً، االقتصادي، التوازن االجتماعً بمفهومه الشامل و المحتوي للواقع السٌاسً

  (3)وؼٌرها للمجتمع، التنظٌمً
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واقؾ وتصرفات منتظرة من فرد بسبب وضعه أو ترابط م" وٌعرؾ الدور على أنه     

وٌجسد الدور بشكٍل عام ما ٌمكن إن ٌإدٌه الفرد أو ، (1)"موقعه فً المٌدان االجتماعً

أو الدولة فً إطار النشاطات المختلفة ومنها السٌاسٌة التً تتم من خبللها تؤدٌة  الجماعة

الدور والوظٌفة بالشكل الذي  الوظٌفة داخل المجتمع والنظام السٌاسً، إذ ٌرتبط مفهوم

ٌجعل كل منهما معبراًال عن اآلخر بصورة تجعل الوظٌفة االجتماعٌة أو السٌاسٌة ما هً إال 

     (2)نتاج للدور الذي ٌإدٌه الفرد أو الجماعة أو المإسسة داخل المجتمع

ؾ وٌنطبق الدور على مفهوم االندماج فً هٌبة اجتماعٌة تعٌن له النشاطات والوظائ   

التً ٌنبؽً أدابها، وٌتحدد دور النخبة من خبلل درجة اندماجها فً المجتمع الذي تـكـون 

فٌه، وٌمثل االندماج والتكامل المجتمعً الجزء األكبر من الدور التنموي للنخبة بشكل عام 

، إذ تقوم النخبة السٌاسٌة بؤداء وظٌفة تحقٌق التكامل (3)والسٌاسٌة منها بشكل خاص

بٌن اآلراء السٌاسٌة واالتجاهات لمعظم القوى داخل المجتمع، بمختلؾ أنماطها واالندماج 

وتؤثٌراتـــها، بهدؾ تحقٌق استقرار المجتمع وثبات استمرارٌة أنماط العبلقات البنٌوٌة بٌن 

مإسساته المختلفة، وٌتوقؾ مستوى نجاح النخبة السٌاسٌة فً أداء هذا الجزء من الدور 

 (4)بذاتها مع مإسسات وبنى المجتمع األخرىعلى مستوى اندماجها 

إن قٌام النخبة بؤداء دور االندماج المجتمعً ٌهٌا السبٌل لها ألداء دور التعببة    

االجتماعٌة التً تمثل قاعدة انطبلق أي فعل تنموي، إذ ال تتوحد موارد الدولة باتجاه 

ع النخب بؤدابها فً ظل وجود تحقٌق األهداؾ العامة إال بوجود التعببة الشاملة التً تضطل

نخبة حاكمة، هً النخبة السٌاسٌة المركزٌة التً تدور النخب األخرى فً فلكها بشكل أو 

بؤخر، وتحقق هذه النخبة المركزٌة حالة اإلجماع الذي تلتزم به باقً النخب طوعاًال أو 

عببة القومٌة وهذا ما ٌكفل تحقٌق الوحدة واالنسجام والتكامل بما ٌسهل عملٌة الت، كرهاًال 

لموارد الدولة باتجاه تحقٌق األهداؾ التنموٌة لها، وٌتجسد كذلك الدور التنموي للنخبة من 

باعتبارها المإسسة األكثر دراٌةًال  فً التخطٌط ورسم األهداؾ العامة خبلل مساهمتها

وخبرةًال فً أدارة شإون المجتمع، بما تمتلكه من إمكانات ذاتٌة ال تتوفر فً ؼٌرها من 

قات المجتمع األخرى، إذ تحوي النخب أكفؤ الطاقات البشرٌة المإثرة فً مجال عملها طب

والتنموٌة  ة فً رسم األهداؾ العامة للمجتمعالحرفً، وهو ما ٌجعلها معنٌة بصورة ربٌس
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وهو ما  ملٌة تنفٌذ هذه األهداؾ وتقٌٌمهامنها على وجه الخصوص، باإلضافة إلى إدارة ع

    (1).حل الكبرى لعملٌة التنمٌة الشاملة للدولةٌتضح جلٌاًال فً المرا

وبذلك ٌكون دور النخبة فً التنمٌة السٌاسٌة ممثبلًال بؤدابها لوظابؾ التعببة والتخطٌط    

والتنفٌذ والرقابة، و تذلٌل العقبات والمشكبلت التً قد تقؾ فً طرٌقها، وذلك ٌعكس تدخل 

اًال بارزاًال لها فً هذه العملٌة، الذي ٌكون النخبة فً جمٌع مراحل التنمٌة، مما ٌظهر دور

بمجموعة من العوامل التً تتحكم بزٌادة فاعلٌته أو ضعفها، ( أي الدور)محكوماًال 

.  وسنعرض فٌما ٌلً أهم تلك العوامل

 ال وامل المؤ رة فً الدور التنموي للنخبة السٌاسٌة :

الذاتٌة المتعلقة بالنخبة السٌاسٌة ٌتؤثر الدور التنموي للنخبة السٌاسٌة بالعدٌد من العوامل    

: وطبٌعتها التكوٌنٌة وعوامل البٌبة الخارجٌة لها، ومنها ماٌلً

العامل المتعلق بدرجة النضوج السٌاسً لهذه النخبة باعتبارها نخبة ممسكة بزمام  -أ 

النظام )فعل التؽٌٌر السٌاسً داخل النظام المسإول عن أي عملٌة تنموٌة 

ورها هنا بدرجة تماسك هذه النخبة أوالًال، ووجود العناصر ، إذ ٌتؤثر د(السٌاسً

الكفوءة فٌها ممن ٌمتلك مإهبلت القٌادة والتعببة والتؽٌٌر وحٌازة إرادة التنمٌة، 

إضافةًال إلى إمكانٌة توحٌد الرإى داخل مكونات هذه النخبة باتجاه صٌاؼة موقؾ 

 (2)موحد للنشاط التنموي

ذاتها وقدرتها على توفٌر مسـتلزمات التـــنمٌة  العامل المتعلق بإمكانات الدولة -ب 

السٌاسٌة وأهمها مسؤلة الوحدة الوطنٌة والتبلحم االجتماعً الذي ٌعد شرطاًال أساسٌاًال 

 (3)لنجاح أي دور تنموي وٌضمنه دور النخبة السٌاسٌة

العامل المتعلق بالمرونة التً تبدٌها النخبة السٌاسٌة فً التعامل مع أنماط النخب  -ج 

رى الموجودة داخل المجتمع كالنخب الثقافٌة واالقتصادٌة والدٌنٌة والعسكرٌة األخ

وؼٌرها من جهه، وقابلٌتها على مد جسور التواصل لتوحٌد الفعل المشترك باتجاه 

 .إحداث أي تؽٌٌر على مستوى المجتمع والدولة من جهٍة أخرى 

عها لتؤثٌرات عوامل أخرى تتعلق باالستقبللٌة السٌاسٌة للدولة ودرجة خضو -د 

خارجٌة قد تزٌد أو تعٌق أو توَجه الدور التنموي للنخبة السٌاسٌة، وتإثر عوامل 
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االستقرار االقتصادي واالجتماعً واألمنً فً هذا الدور الذي تقوم به النخبة 

السٌاسٌة وسعٌها لتحقٌق التنمٌة فً بعدها السٌاسً، إضافةًال إلى البٌبة الدولٌة للنظام 

ات العبلقات الدولٌة التً قد تإثر فً مجمل الواقع العام للدولة و السٌاسً و تطور

 (1)نظامها السٌاسً و تمارس ضؽوط ال ٌمكن الخروج عن تؤثٌرها

إن الدور التنموي للنخبة السٌاسٌة، وفقاًال لذلك، ٌتحدد بناءًال على األوضاع السابدة فً      

صوصٌات المجتمع، ومن ثم التقالٌد المجتمع الذي توجد فٌه هذه النخبة، وٌكون محكوماًال بخ

السٌاسٌة السابدة فٌه، التً إما أن تفٌعل هذا الدور فً دعم عملٌة التنمٌة السٌاسٌة، أو 

تحٌجمه فً إطار محدود، وهذا ٌتوقؾ على مدى النضج السٌاسً للنخبة ذاتها و من ثم 

عملٌة التنمٌة السٌاسٌة أو تعرقل هذا الدور، وإدراكها لما تواجهه     جماهٌرها، التً تدعم 

من تحدٌات وأزمات قد تعرقل مسٌرتها أو تصٌبها بالشلل، وٌكمن دور النخبة هنا فً 

تهٌبة األحوال العامة للدولة من مختلؾ النواحً و بناء البٌبة الصحٌة للتنمٌة السٌاسٌة، 

 .قهاوتهٌبة األرضٌة المناسبة للشروع فً هذه العملٌة، وتجاوز أٌة أزمات تعترض طري

:  الم قفوا و دورهم فً التنمٌة السٌاسٌة -2

ٌواجه تعرٌؾ المثقؾ دوماًال صعوبات جمة ولم ٌكن من السهل وضع قابمة من    

هذا )أو اإلنجازات تمكن حاملها من االتصاؾ بصفة مثقؾ أو حرمانه منها     المإهبلت 

على رؼم تلك  ، لكن(فضبلًال عن صعوبة اإلجابة على سإال من ٌمنح صفة المثقؾ لمن؟

الصعوبات كان ثمة افتراض أو اتفاق ضمنً على اشتراط قدرة معرفٌة متمٌزة، لٌس 

بالضرورة خارقة أو إبداعٌة لكنها تإهل صاحبها أو صاحبتها للخوض فً الشإون العامة 

وتشخٌصها والتجرإ على اقتراح أفكار لمواجهة المآزق التً ٌمر بها المجتمع سواء 

تستعمل كثٌراًال فً الحٌاة ( الثقافة)ة أم اجتماعٌة أم ؼٌرها   فكلمة سٌاسٌة أم اقتصادي

، وٌقصد بالثقـافة ؼالباًال فً ..هذا شخص مثقّؾ، وهذه ثقافة إسبلمٌة: الٌومٌة، فنقول مثبلًال 

ُجل محاوالت التعرٌؾ للمصطلح، تلك المجمـوعة من المعارؾ اإلنسانٌة التً ٌكتسـبها 

ي فهمه لؤلشٌاء، وفً سلوكه وأخبلقه، وعبلقته باهلل اإلنسان وتإثِّر فً تفكٌره وؾ

الق واآلداب وبالمجتمع والحٌاة بشكل عام، مثل معارؾ العقٌدة والتارٌخ والفقه واألخ

: االقتصاد واالجتماع وؼٌرها، وهناك عدة تعرٌفات للمثقؾ منهاوالقانون والسٌاسة و

قؾ هو الذي ٌعمل لصالح المثقؾ هو الذي ٌضع نظرة شاملة لتؽٌٌر المجتمع، المث)

درة على النقد االجتماعً القطاعات العرٌضة فً المجتمع، المثقؾ ٌتمٌز بان لدٌه الق

هو المفكر المتمٌز والمسلح بالبصٌرة، وعند "ماكس فٌبر"و المثقؾ فً مفهوم     والعلمً

لحٌاة هو المفكر المتخصص فً أمور الثقافة والفكر المجدد البعٌد عن أمور  ا" بارسونز"
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إن المثقؾ إنسان " جان بول سارتر"الثقافة والفكر المثقؾ، وٌرى  و ٌقرن تعرٌفه بإنتاج

   (1)(.ٌتدخل فٌما ال ٌعنٌه

المثقؾ العضوي والمثقؾ :فهو ٌمٌز بٌن نوعٌن من المثقفٌن وهما" ؼرامشً"أما      

روع السٌاسً هو المثقؾ الذي ٌعمل على إنجاح المش: "التقلٌدي وٌعنً بالمثقؾ العضوي

، وعنً بالمثقؾ (2)والمجتمعً الخاص بالكتلة التارٌخٌة المشكلة من الفبلحٌن والعمال

هو المثقؾ الذي ٌوظؾ أدواته الثقافٌة للعمل على استمرار هٌمنة الكتلة التارٌخٌة " التقلٌدي

السٌاسٌة، السابدة المشكلة من اإلقطاع والبرجوازٌة والفبة العلٌا التً ؼالباًال تشؽل المناصب 

إن المثقؾ ال ٌشكل انعكاسا للطبقة االجتماعٌة وإنما هو ٌإدي وظٌفة "وٌضٌؾ ؼرامشً 

إٌجابٌة فً تحقٌق رإٌتها وتصورها للعالم بشكل متجانس فً ضوء ذلك ٌحدد ؼرامشً 

دور المثقؾ ومسبولٌته تجاه الطبقة االجتماعٌة التً ٌنتمً لها، وتصور هذا الدور على انه 

ذه الطبقة والناطق باسمها وصداها اإلعبلمً الداعً ألفكارها والناشر لسان حال ه

  (3).لمبادبها،إي انه منتمى لطبقة اجتماعٌة محددة

والمثقّؾ هو إنسان حضاري  ٌعرؾ معنى اإلنسانٌة وٌحترمها وهو إنسان متواِزن  

ٌّة و تإثِّر المعرفة والثقاؾ ة فً سلوكه الشخصٌة ٌتعامل مع األشٌاء بعقل علمً وموضوع

ٌّته فتظهر ثقافته فً كبلمه وحدٌثه عندما ٌتحّدث مع  اآلخرٌن، وفً ألفاظه ولباسه وشخص

و سلوكه عندما ٌتعامل معهم، أو ٌعٌش فً وسطهم وفً مظهره ونظام حٌاته بشكل عام، 

كما أن اإلنسان المثقّؾ هو اإلنسان المستقٌم السلوك، الّذي ٌختار أفعاله وسلوكه وعباراته 

  (4).تً ٌنطق بها على أساس الفهم والوعً الّسلٌمال

عن مفهوم المثقؾ، ٌتضح إن المثقؾ هو إنسان امتاز عن  ما جملة الت رٌفات السابقة 

بقٌة أبناء مجتمعه بقدرة على التفكٌر وإدراك التحدٌات التً تواجه محٌطه االجتماعً 

ضاٌا حساسة وحاسمة، وبمخزون معرفً متماٌز أٌضا، وباتخاذه لمواقؾ محددة فً ق

ولٌس شرطاًال أن ٌكون قد حاز على درجة رفٌعة من التعلٌم، أي لٌس شرطاًال إن ٌكون 

. التعلٌم هو مصدر أو مشروعٌة المثقؾ
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األولى هً الوعً االجتماعً الكلً " وٌرى هشام شرابً إن للمثقؾ صفتٌن ربٌسٌتٌن   -

هً الدور االجتماعً الذي ٌلعبه بقضاٌا المجتمع، من منطلق بناء فكري محكم، والثانٌة 

  (1)".بوعٌه ونظرته

أن هاتٌن الصفتٌن هما مإشران هامان وداالن على المثقؾ، وهما متبلزمان إلى  ونرى    

درجة كبٌرة، حٌث إن الوعً االجتماعً ٌقود إلى القٌام بدور اجتماعً، أو إن ال دور 

مشً أو أي دور، بل دور اجتماعً بدون وعً اجتماعً ونحن نقصد هنا لٌس دور ها

إٌجابً وفعال ومإثر بالقدر المستطاع، فاإلنسان المثقّؾ هو اإلنسان الّذي ٌكتسب نصٌباًال 

من هذه العلوم والمعارؾ وؼٌرها من المعارؾ اإلنسانٌة، وتإثِّر فً سلوكه تؤثٌراًال إٌجابٌاًال 

حكام العقٌدة والشرٌعة ذلك ألنه بحاجة لفهم الحٌاة االجتماعٌة والسٌاسٌة ومعرفة التارٌخ وأ

والقانون واألعراؾ وؼٌرها، لكً ٌستطٌع أن ٌتعامل مع المجتمع تعامبلًال سلٌماًال، وٌرسم 

خّطة حٌاته ومواقفه من األمور والحوادث والناس اآلخرٌن بوضوح ونجاح، إذاًال فإن الثقافة 

ب السلوك اإلنسانً، والجاهل بالمع  عن معرفة وسلوكعبارة  ارؾ أو هً معرفة تهذِّ

: والعلوم ال ٌستطٌع أن ٌفهم المواقؾ والوقابع واألحداث المجتمعٌة  فهماًال صحٌحاًال فمثبلًال 

د مواقفنا من الوضع السٌاسً القابم فً ببلدنا، أو النظام  نحُن بحاجة إلى المعرفة لكً نحدِّ

اسً االقتصادي الّذي تسٌر علٌه الدولة، أو المنهاج السٌاسً الّذي ٌتبّناه حزب أو زعٌم سً

مرّشح ما لوظٌفة سٌاسٌة معٌنة، إن فهم هذه المسابل وأمثالها، وتحدٌد موقفنا منها أو 

ٌحتاج منا إلى وعً ومعرفة وثقافة عامة تشمل كل مجاالت الحٌاة االجتماعٌة وكل ما 

اًال  ٌّ ٌتعلق بمجتمعنا من أمور، وبهذا فإن المثقّؾ هو اإلنسان الّذي ٌملك تحصٌبلًال علم

نه من فهم األشٌاء وإدراكها، وتحدٌد الموقؾ الّسلٌم منها مباشرة، أو عن ومعرفٌاًال ٌمكِّ 

طرٌق ُمتابعة هذا الموضوع أو ذاك، ودراسته وفهمه إذا واجهه أو تعرضت له بٌبته 

د موقفاًال سلٌماًال  ٌُحدِّ االجتماعٌة  وحٌنما ٌكون اإلنسان قلٌل أو محدود الثقافة، فبل ٌستطٌع أن 

ٌّة أو تلك نساناًال مقلداًال أو تابعاًال اعتماداًال على فهمه ووعٌه فقط، بل سٌكون إ من هذه القض

وبهذا الموقؾ ٌكون هذا اإلنسان إمعة ال ٌدرك ما ٌفعل وتابعاًال من ؼٌر وعً،  لآلخرٌن

ثّم ٌندم بعد  ٌكتفً بتنفٌذ ما ٌطلب منه ممن ٌراهم أشخاصاًال مثقفون فً محٌطه االجتماعً،

ٌّته ومواقفه، وكثٌراًال ما ٌندفع الناس وفً ذلك خطر  أن ٌكشؾ له الموقؾ كبٌر على شخص

 .الّذٌن ال ٌملكون وعٌاًال وال ثقافة كافٌة لتؤٌٌد مواقؾ وقضاٌا خاطبة
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أن المثقّؾ هو من ٌحدد موقفه السٌاسً نتٌجة لمعرفته بالقضاٌا  نستخلص مما سبق  

عن اإلساءة وسوء السٌاسٌة وٌحدد عبلقته بالناس اآلخرٌن بطرٌقة اجتماعٌة مهذبة بعٌدة 

ٌّة  ن له الثقافة شخص التعامل وٌحترم آراء اآلخرٌن وٌكسب احترامهم، وهو الذي تكوِّ

، وتّتسم وتؤثٌر فكري على محٌطه االجتماعًمحترمة ومتواِزنة تجعله ذو شؤن مرموق 

بُحسن الُخلق واألدب الّرفٌع، وهو اإلنسان الّذي تعلّم أُصول التعامل االجتماعً الناجحة 

. ع أسرته وبٌبته االجتماعٌة بشكل عامم

 تصنٌفات الم قفوا: 

وهو المثقؾ الذي تسخره السلطة طابعاًال أو : المثقؾ بالسلطة أو المثقؾ المسٌطر -أ 

اجات راضخاًال، حٌث ٌعمل على تسوٌق برامجها والتً تكون عادة مجانبة لح

ؼٌر نها نظراإهم حٌث ٌحظى مثل هإالء المثقفون بامتٌازات ٌحرم م المجتمع

.  وٌكون طابع هذه السلطة دٌكتاتورٌاًال بالتؤكٌد الموالٌن للسلطة

وهو المثقؾ الذي ٌلتزم الصؾ الوطنً وٌتبنى قضاٌا مجتمعه، : المثقؾ الوطنً -ب 

.  وٌحظى بتقدٌر األوساط الشعبٌة أكثر منها فً األوساط الحكومٌة

فرد، مع وهو صاحب تحصٌل عالً، أكادٌمً عادة، وبإبداع مت: العالم المثقؾ -ج 

.  نزوع إلى االهتمام بقضاٌا العلم والتخصص أكثر من ؼٌرها

وهو نوع من المثقفٌن الذٌن ٌمتلكون تراكماًال معرفٌاًال ورصٌداًال : المثقؾ بالخبرة -د 

 .كبٌراًال من الخبرة سواء فً التخصص أو فً الحٌاة الثقافٌة واالجتماعٌة

خبر خباٌاه وهو صاحب تخصص ما، خبره و: المثقؾ المهنً أو المحترؾ - -ه 

فؤصبح حاذقا به، ؼٌر بخٌل بتعلٌمه، مع األخذ بمحددات مفهوم المثقؾ األخرى، 

.  مثل مقدار من التعلٌم واطبلع فً أمور حٌاتٌة ومعرفٌة ولو بدرجات متفاوتة

وهو المثقؾ الذي ٌكرس دوره النتماء معٌن بالدرجة األساس، : المثقؾ المنتمً -و 

(1).طبقً أو سٌاسً أو أي انتماء مجتمعً آخرفقد ٌكون هذا االنتماء مهنً أو 
 

وٌمٌز البعض بٌن مثقؾ ساكن ومثقؾ متحرك، األول ال دور له فً مجتمعه والثانً      

ٌنهض بدوره فً المجتمع، وبٌن مثقؾ منؽلق ٌنتج ثقافة الجمود ومثقؾ منفتح ٌنتج ثقافة 

زمن وٌعٌش فٌه ي ٌواكب الالتجدٌد، األول ٌعٌش خارج الزمن فمسٌرته إلى التوقؾ والثان

وٌمٌز بٌن مثقؾ النخبة الذي ٌعٌش بعٌداًال عن الناس وٌتحدث بخطاب  فمسٌرته إلى النمو
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القلة أو النخبة فقط ومثقؾ الجمهور الذي ٌعاٌش الناس وٌتحدث بخطابهم خطاب الجمهور 

 والكثرة، وٌمٌز بٌن مثقؾ مستبد ٌتحول قلمه إلى رفض اآلخر، وال ٌتحدث إال بلؽة

الرفض والنفً واإلقصاء وٌمارس القمع واإلرهاب، ومثقؾ دٌمقراطً ٌتحدث قلمه بلؽة 

التعددٌة والتعاٌش والتسامح وٌمارس الحرٌة والعدالة، وٌمٌز بٌن مثقؾ السلطة الذي 

ٌكرس االستبداد وٌمارس الظلم وٌعشق المال ومثقؾ األمة الذي ٌعشق العلم وٌنشر العدل 

 (1).وٌزرع الحرٌة

الحركات الشبابٌة : د قدمت الثورات العربٌة نوعٌن آخرٌن من الفاعلٌن فً المجتمعوق  

ضمن منظمات المجتمع المدنً واإلعبلم ووسابل االتصال االجتماعً، فلم ٌعد المثقؾ 

المصدر األساسً للمعرفة أو المعلومة أو منطلق التحرٌض والتعببة وحشد الرأي العام 

ٌُراد له أن ٌظل وهإالء ال (2)والتؤثٌر فٌه، فاعلٌن مندفعٌن للتؽٌٌر وفضح الفساد وكشؾ ما 

بعٌداًال عن عٌون الناس، لكن فً الوقت ذاته ؼٌر منخرطٌن فً مشروع أٌدٌولوجً محدد 

القسمات واضح المعالم، ومع انتشار منظمات المجتمع المدنً والحراك الشبابً واإلعبلم 

لم نعد أمام الصورة !( ي تحدث فٌه الثورةبحسب البلد المعنً الذ)االجتماعً والفضابً 

الكبلسٌكٌة للمثقؾ الذي ٌظنه الناس ممتلكاًال الحقٌقة ، فالشرابح الشبابٌة والمنظمات المدنٌة 

واإلعبلم االجتماعً احتلت كل هذه المكونات ساحة الحراك السٌاسً والمجتمعً و 

تالً فإن كل ما ٌتمناه المثقؾ باقتدار وكفاءة عالٌة، وبال( التؽٌٌر الثوري فً بعض الدول)

الٌوم أن تتاح له دقابق عدة على شاشات هذه الفضابٌة أو تلك كً ٌخاطب  *الؽرامشً

 (3)بشكل أو بؤخر  "الجماهٌر"

( أو المثقؾ المهرج)كما أنتج لنا اإلعبلم الفضابً على وجه التحدٌد المثقؾ الشعبوي     

ل أساسً، فشروط المثقؾ الشعبوي لٌست سهلة الذي ٌستند على رافعة اإلعبلم المتلفز بشك

أٌضاًال لكنها ال تتضمن عمق المعرفة والثقافة الرصٌنة، ما تتطلبه هو درجات قصوى من 

اإلثارة، فً المظهر العام، فً نبرة الصوت، فً السبك اللؽوي، فً تكنٌكات السجال 

فً التنبه للمزاج واإلفحام، فً النزول إلى الحضٌض إن لزم األمر فً حلبة النقاشات، 

الشعبوي السابد وركوبه وعدم تحدٌه، فً توظٌؾ مفاهٌم المإامرة، والضحٌة، واالستعمار 

" عضوٌته"وهكذا، وٌعتبر هذا المثقؾ عضوي هو اآلخر وال ٌستطٌع أحد أن ٌنزع عنه 
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فهو مدافع صلب عن الحراك الشعبً السٌاسً وعن طموحات التؽٌٌر وحتى عن الثورة 

ٌرها أحٌاناًال، لكنه أٌضاًال مثقؾ ٌؽزو حٌث تؽزو القبٌلة، وٌروح معها حٌث وحماسة جماه

 (1).تروح، ال ٌنتقدها وال ٌرى فٌها عٌباًال وتظل والباته تحمل النعرة التعصبٌة فً الؽالب

 السٌاسٌة والسلطة الم قفوا :

نه ٌنظر إلى المثقؾ بكونه الطلٌعً حامل الشعلة التً تكشؾ المسار لـلجماهٌر، وبكو   

األعمق ثقافة ودراٌة بالمؤالت الكبرى للمجتمعات والمصالح األنانٌة لنخبها الحاكمة، حٌث 

ٌعد المثقؾ قلب العملٌة التنوٌرٌة والتعرٌفٌة باالختبلالت البنٌوٌة التً تحتاج إلى معرفته 

 (2) العمٌقة وذكابه ثم شجاعته لكشفها وفضحها وحشد الجماهٌر ضدها وضد المنتفعٌن بها

بٌد أن المثقؾ العضوي بتنوٌعاته، الجادة أو الشعبوٌة، المدافع عن قضاٌا الشعب، لٌس    

هو المثقؾ الوحٌد الموجود فً ساحة الحراك أو التؽٌٌر أو الثورة، فهناك قابمة طوٌلة 

ألنواع أخرى من المثقفٌن ومنهم مثقفو السلطة مثبلًال، هإالء ٌحتاجون أٌضاًال إلى إعادة نظر 

 (3).وتنظٌراتهم فً ضوء كافة المستجدات الحدٌثة فً مجتمعاتهمفً مواقعهم 

ٌجدوا ( وهم ؼٌر األبواق اإلعبلمٌة والصحافٌة الهّشة الثقافة والعمق)فمثقفو السلطة    

أنفسهم فً مواقع صعبة ؼالباًال أمام ما ٌتوقعه المحٌط االجتماعً منهم من جهة وما تفرضه 

، فهم بحكم ثقافتهم ودراٌتهم التارٌخٌة والعمٌقة  علٌهم القبضة الحكومٌة من جهة أخرى

ٌدركون حتمٌة التؽٌرات البلزمة لمواكبة العصر، وٌدركون الفرق الجوهري بٌن العبلج 

 (4).الحقٌقً والحلول المإقتة

 

ومن جهة األنظمة التً انهارت أمام الثورات فً بعض الدول العربٌة مثبلًال أو تلك التً    

فإن ثمة جوانب ؼٌر عادٌة تمٌز رد فعلها مقابل تلك الخاصة بتبدل على قٌد االنهٌار، 

جوانب من تعرٌؾ المثقؾ وأدواره، فهذه األنظمة حاربت المثقؾ التقلٌدي العضوي 

وقمعته وسجنته وطاردته وفً ظنها انه هو قابد الحراك والتؽٌٌر وأحٌاناًال الثورة، وألن هذه 

لماضً فإنها تخوض معارك الثورات ضدها بذهنٌة األنظمة وعقلٌاتها ما زالت تنتمً إلى ا
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قدٌمة، لذلك لٌس من الؽرٌب أن ٌكون المثقفون والصحافٌون ومن هم على شاكلتهم أول 

  (1).المستهدفٌن من قبل أجهزة القمع الحكومٌة

 أهمٌة دور الم قفوا : 

بد من بعد أن وضحنا مفهوم الثقافة والمثقؾ بما ال ٌدع أي مجال للبس والؽموض، ال  

ٌُعد هو مظهر الثقافة والمعبر عنها وحاملها وموصلها  توضٌح أهمٌة دور المثقؾ الذي 

لسواه، صحٌح أن المثقؾ لٌس هو الذي ٌوجد الثقافة فهً موجودة بدونه، لكن المثقؾ هو 

 الذي ٌنقلها من السكون إلى الحركة، ومن الخمول إلى النشاط، ولكن لٌس هو الموجد لها،

المفاهٌم والعقابد والمعلومات والفلسفات واألخبلق وكل مكونات الثقافة فإن القٌم و

ومقوماتها تبقى صوراًال تجرٌدٌة ذهنٌة  ما لم تظهر على أرض الواقع وتتجسد فً محسوس 

مادي عملً، ومن هنا ٌبرز دور المثقؾ المتمثل فً العمل الجاد لنشر ثقافته، أن ٌمثل 

، أن ٌدفع عن ثقافته عوامل االنهزام الداخلً والؽزو وٌبرز ثقافته جٌداًال فكراًال وسلوكاًال 

الخارجً، ولكً ٌدفع المثقؾ عن ثقافته عوامل االنهزام الداخلً ٌتوجب علٌه التفاعل 

الحر مع الثقافات األخرى، وعدم االنؽبلق على محٌطه وبٌبته، وعدم الخلط بٌن الثابت من 

والتمٌٌز الواضح بٌن ما هو من هٌكل  الحقابق والمتؽٌر من التراث والعادات والتقالٌد،

البناء وما هو من اإلضافات والشكلٌات، والحرص على عدم تخلؾ الثقافة عن العصر 

وعن الفعل فٌه فعبلًال إٌجابٌاًال، والتحرك داخل العصر وعٌنه على المستقبل اآلتً بما ٌحمل 

 (2)اهٌتهمن آمال وتطلعات وبما ٌحقق من أؼراض وأهداؾ تنمٌة مجتمعه وتحقٌق رؾ

لم ٌعد باإلمكان أن )فٌقول " ؼرامشً"وعن أهمٌة دور المثقؾ ٌتحدث الفٌلسوؾ    

ٌتمحور نسق حٌاة المثقؾ الجدٌد حول الفصاحة واإلثارة السطحٌة واآلنٌة للمشاعر 

بل صار لزاماًال علٌه أن ٌشارك مباشرة فً الحٌاة العملٌة كباٍن ومنظم مقنع . واألهواء

بات لزاماًال علٌه أن ٌتؽلب على التفكٌر الحسابً . جرد فارس منابردابماًال، ألنه لٌس م

، وأال ٌبقى اختصاصٌاًال دون أن (العلم –التقنٌة )إلى ( العمل –التقنٌة (المجرد، فٌنتقل من 

، وبالتؤكٌد لن ٌكون جٌش (أي رجل سٌاسة باإلضافة إلى كونه اختصاصٌاًال  -قابداًال  –ٌصبح 

، لكن بالضرورة أن ٌعً المثقؾ دوره فً مسٌرة المجتمع، المثقفٌن كلهم قادة أو سٌاسٌون

وأن ٌثقؾ أبناء المجتمع فً معظم أمور حٌاتهم، فالمثقؾ إذن هو منتج لئلبداع وذو موقؾ 

 (3).ورإٌة ٌستطٌع أن ٌإثر بها على اآلخرٌن
 

ها أن أهمٌة المثقؾ تنبثق من أهمٌة الثقافة نفسها وحاجة المجتمع إلً نستنتج مما سبق    

فللمثقؾ دور هام وخطٌر فً الوقت ذاته، وهذا الدور ٌعتمد على نوع الثقافة التً ٌحملها 
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وٌتعامل بها وٌحاول إٌصالها للمجتمع، وذلك ألن المثقؾ هو المؽٌر وجهاز الحراك 

االجتماعً وٌمكنه أن ٌبنً كما ٌمكنه أن ٌهدم، وباستطاعة المثقؾ أن ٌهٌا أجواء سلٌمة 

ن له أن ٌخلق النزاعات واألمراض االجتماعٌة، فكل ذلك ٌعتمد على وسلمٌة، كما ٌمك

التراكمات الثقافٌة وؼاٌاته، وكذلك ٌعتمد على نوعٌة المجتمع والبٌبة الخصبة لزرع 

  .األفكار، أو المجتمع الجامد والرافض للمتؽٌرات

 :  آلٌات مساهمة المجتمع المدنً فً التنمٌة السٌاسٌة: خامساًال 

داء المجتمع المدنً ودفعه للقٌام بوظابفه بفعالٌة ونجاح ٌنبؽً تضافر مجموعة لتدعٌم أ   

 :من الوسابل لتحقٌق ذلك، و التً ٌمكن حصرها فً ثبلث آلٌات ربٌسٌة كالتالً

     :   اآللٌات القانونٌة والسٌاسٌة -1

أن ٌوجد وٌقصد بها مجموعة المبادئ والقواعد القانونٌة والسٌاسٌة التً بدونها ال ٌمكن   

المجتمع المدنً، والتً تسمح بتفعٌل المجتمع المدنً فهً الضمانة البلزمة لحركته 

: التالًفً ونشاطه والتً ٌمكن تلخٌصها 

وجود دستور مستفتى علٌه شعبٌاًال، ٌقر التعددٌة الحزبٌة، وحرٌة تكوٌن الهٌبات  -أ 

والمنظمات السٌاسٌة، والنقابٌة واألهلٌة والمدنٌة واالجتماعٌة 

 .وؼٌرها، وٌحمً الدٌمقراطٌة والحرٌات وحقوق اإلنسان...لثقافٌةوا

 .أن ٌضمن نظام الحكم الدستوري الفصل بٌن السلطات -ب 

ضرورة وجود واحترام القواعد القانونٌة والتً تنظم وتحكم تكوٌن مإسسات  -ج 

 (.طبقاًال للقواعد الدستورٌة)المجتمع المدنً 

اطٌة وهذا من خبلل احترام النظام حماٌة الشرعٌة الدستورٌة والحرٌات الدٌمقر -د 

 .القضابً واستقبلله

دون انتهاك الحرٌات أو حل السلطة التشرٌعٌة،  -القانون-أن ٌحول الدستور -ه 

 .وتحرٌم تجمٌد الدستور أو إعبلنات الطوارئ والقوانٌن االستثنابٌة أو التهدٌد بها

صالحها توافر صٌؽة سٌاسٌة توفر لمختلؾ قوى المجتمع حرٌة التعبٌر عن م -و 

وأرابها بطرٌقة سلمٌة ومنظمة، وفً هذا اإلطار تعتبر الدٌمقراطٌة كؤنسب 

  (1).صٌؽة سٌاسٌة لتطور المجتمع المدنً

 :اآللٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة  -2

وٌقصد بها توافر درجة معقولة من التطور االقتصادي واالجتماعً كؤساس البد منه    

رتكز النظام االقتصادي على أعطاء دور أكبر للقطاع لتولٌد المجتمع المدنً، شرٌطة أن ي

الخاص والمبادرات التً ٌقوم بها المواطنون فرادى أو فً ظل جمعٌات أو منظمات أهلٌة 
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أو مدنٌة مستقلة عن الدولة، وفً هذه الحالة ٌقتصر دور الدولة فً المجال االقتصادي 

بعض المشروعات التً ٌعجز على صٌاؼة القواعد التً تنظم النشاط الخاص والقٌام ب

، وتتوقؾ هذه العملٌات على عمق التؽٌرات التً تحدث فً (1)القطاع الخاص عن القٌام بها

أسالٌب التنظٌم والتسٌٌر خصوصا فً هٌاكل اإلدارة والمإسسات المالٌة فً أجهزة الدولة 

تحدد مكانة التً لها صلة بعملٌة النمو االقتصادي وتستند إلى قواعد ضبط واضحة ودقٌقة 

الدولة والمإسسات االقتصادٌة سواء الحكومٌة أو الخاصة : كل جهة ودورها مثل

ومنظمات المجتمع المدنً بشكل عام، وذلك الن التنمٌة االقتصادٌة تتٌح فرصاًال كبٌرة لقٌام 

العدٌد من مإسسات المجتمع المدنً والتً ال تكتفً فً بعض األحٌان بممارسة دور 

مٌة على أداء الحكومة فقط، بل تشجع على القٌام بمشاركة سٌاسٌة وتعمل الرقابة ؼٌر الرس

جاهدة على إٌجاد رأي عام ٌتمتع بدرجة مناسبة من الوعً والمهارات السٌاسٌة البلزمة 

  (2).لقٌام نظام حكم دٌمقراطً

 : اآللٌات ال قافٌة  -3

اكل تنظٌمٌة تستقل إن نشاط وفعالٌة دور المجتمع المدنً ال ٌتوقؾ على مجرد وجود هً  

رسمٌاًال عن السلطات العامة فقط، وإنما البد من تدعٌمها كثقافة تسود فً المجتمع، وتشدد 

على ضرورة تقٌٌد السلطات العامة بحدود معٌنة أثناء تعاملها مع المواطنون فرادى كانوا 

 أم جماعات، واحترام حق هإالء المواطنون فً التنظٌم واالجتماع والتعبٌر، وأن ال

ٌقتصر األمر على مجرد المعرفة بمثل هذه الحقوق وإنما تقترن المعرفة بالتمسك بقٌم 

أخبلقٌة وبؤنماط من السلوك المتسق معها، وذلك ألن الثقافة تكتسب أهمٌة بالؽة بالنسبة 

للمجتمع المدنً باعتبارها الركٌزة األساسٌة لتطور ونمو المجتمع المدنً، فكلما كانت 

ٌة محدودة، كلما كان ذلك عابقاًال أمام تطور المجتمع المدنً، وكلما كانت الثقافة السٌاس

  (3).الثقافة السٌاسٌة عالٌة كلما كان ذلك محفزاًال أمام تطور المجتمع المدنً

أن هناك ثبلثة أنواع من الثقافات السٌاسٌة  (ألموند و فٌربا)ٌرى  ي أطار هذا السٌاقؾو   

ٌد عبلقة النظام السٌاسً بمختلؾ القوى االجتماعٌة فً المجتمع ٌمكن على أساسها تحد

، (ثقافة سٌاسٌة ضٌقة وتابعة ومشاركة) وعلى رأسها منظمات المجتمع المدنً، وهً 

فاألولى تسود فً المجتمع الذي ال ٌمتلك أفراده أدنى حد من المعرفة أو القدرة أو الرؼبة 

ام السٌاسً بصفة عامة، فً النظ: فً إصدار أحكام تجاه أربعة موضوعات ربٌسٌة

تقدٌم )، والنشاط الحكومً مثل (الترشح واالنتخاب)والنشاط السٌاسً للمواطنٌن مثل
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، وأخٌراًال تصور (المساعدات االقتصادٌة وتنظٌم شإون األفراد ورعاٌة مصالحهم وؼٌرها

ك األفراد عن ذواتهم كمشاركٌن فً العملٌة السٌاسٌة، وبالتالً ٌقتصر دور األفراد فً تل

المجتمعات على تلقً مخرجات النظام السٌاسً واالمتثال لها فقط، وعلى هذا تكون النخبة 

السٌاسٌة الحاكمة هً التً تضع المبادرات وتنفرد بإتخاد القرارات، بٌنما تسود الثقافة 

أفرادها عملٌات النظام السٌاسً وقواعده  دركالسٌاسٌة التابعة فً المجتمعات التً ي

وهذا نابع من إدراكهم   السٌاسٌة متواضعالحٌاة جاته، ؼٌر أن إسهامهم فً وقوانٌنه ومخر

بعدم جدواها سلفاًال، وبالنسبة للثقافة السٌاسٌة المشاركة فهً ترتبط بمعرفة الجماهٌر 

وبؤفرادها  ومدخبلته ومخرجاته عده ومإسساتهووعٌهم بالنظام السٌاسً فً حركته وقوا

ثقافة فً المجتمعات الدٌمقراطٌة التً ٌكون فٌها للرأي كمشاركٌن وٌسود هذا النوع من ال

العام دور مإثر من خبلل نشاط وفعالٌة مإسسات المجتمع المدنً كؤبرز وأهم قوة من 

 (1).القوى االجتماعٌة فً المجتمع

: الخالصة

اهتم هذا الفصل بعرض تفاصٌل تتعلق بمفهوم التنمٌة السٌاسٌة والتً تعنً مجموعة من  

ت تستهدؾ الثقافة والبنٌة السٌاسٌة مإدٌة إلى نقل المجتمع من نظام تقلٌدي أو ؼٌر المتؽٌرا

حدٌث إلى نظام حدٌث، وقد شؽل هذا الموضوع أذهان الكثٌر من الباحثٌن والمنظرٌن فً 

علم االجتماع وعلم السٌاسة، كالنظرٌة البنابٌة الوظٌفٌة والتً ترى أن النظام السٌاسً هو 

الجتماعً ككل وأنه ٌنقسم بدوره إلى أجزاء أو أنساق كل نسق له دور جزء من النظام ا

ونشاط ووظٌفة خاصة به، كما أن ظهور األحزاب و تطور وسابل االتصال الجماهٌري 

وحجم المشاركة السٌاسٌة أو اتساع قاعدة الدٌمقراطٌة مثبلًال سٌإدي فً الؽالب لتؽٌٌر 

فً قدرته على التعامل مع بٌبته الداخلٌة  أسلوب أداء كافة ُبنى النظام السٌاسً وٌإثر

وكنظرٌة التحدٌث التً تقوم فكرتها األساسٌة على تقسٌم المجتمعات إلى  ،والخارجٌة

، وفً عملٌة التنمٌة (صناعٌة متطورة -متخلفة نامٌة)مجتمعات تقلٌدٌة ومجتمعات حدٌثة 

أما  ،سلسلة من األطوار هناك انتقال تدرٌجً، وأدوار المجتمع الحدٌث ومإسساته تؤتً بعد

فً عملٌة التحدٌث فهناك حرق للمراحل، حٌث تصبح هذه األدوار مهٌمنة ومتقدمة على 

تطور قوى اإلنتاج وعلى التنمٌة المادٌة للمجتمع، وكذلك نظرٌة التبعٌة ركزت على 
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العامل الخارجً كعامل أساسً فً تخلؾ بلدان العالم الثالث، وأن العبلقة بٌن الدول 

. تقدمة والمتخلفة هً السبب وراء تخلؾ الدول النامٌةالم

لحكم على اٌمكن من خبللها مإشرات التنمٌة السٌاسٌة التً أٌضاًال هذا الفصل  تناولكما    

تنمٌة سٌاسٌة أو ال، وأهم هذه المإشرات ال قد ساهم فً برامج هذا المجتمع أو ذاك بؤنه 

بة وإعداد المواطن حتى ٌصبح مإهبلًال هً التنشبة السٌاسٌة فهً تعبر عن عملٌة تهً

للمشاركة فً الجانب السٌاسً من خبلل فهمه لحقوقه وواجباته السٌاسٌة، والمإشر الثانً 

للتنمٌة السٌاسٌة هو الوعً السٌاسً فهو ٌعكس مجموعة القٌم واالتجاهات والمبادئ 

، وتمكنه من السٌاسٌة التً ٌمتلكها الفرد وٌدرك من خبللها أوضاع مجتمعه ومشكبلته

تحلٌل تلك المشكبلت والحكم علٌها وتحدٌد موقفه منها، وتساهم فً فهمه للبٌبة السٌاسٌة 

مساهمة الشعب أفراداًال  تعبر عن المحٌطة به، والمإشر الثالث هو المشاركة السٌاسٌة التً 

. وجماعات ضمن نظام دٌمقراطً، فً الحٌاة السٌاسٌة

رابح االجتماعٌة فً التنمٌة السٌاسٌة مثل عرض هذا الفصل دور بعض الشكما    

الشخصٌات السٌاسٌة والمثقفون فً المجتمع، كما عرض هذا الفصل اآللٌة التً تعمل بها 

منظمات المجتمع المدنً فً التنمٌة السٌاسٌة من الناحٌة القانونٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة 

 .واالجتماعٌة والثقافٌة
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 حلٌل بٌانات الدراسة و نتائجهات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: دـتمهً

سنعرض فً هذا الفصل من الدراسة، تحلٌل البٌانات التً تم الحصول علٌها من خبلل   

الخاصة بالدراسة، والتً قُسمت فٌها البٌانات ( استمارة المقابلة)استخدام أداة جمع البٌانات 

: إلى ثبلثة أقسام كالتالً

ولٌة، مإشرات قٌاس فاعلٌة منظمات المجتمع المدنً، ومقٌاس إسهام المنظمات البٌانات األ

  .فً التنمٌة السٌاسٌة

: تحلٌل البٌانات ااولٌة: أوال

نوع  –المستوى التعلٌمً  –العمر  –النوع )وتشمل البٌانات األولٌة المتؽٌرات التالٌة  

:  وسنعرض تحلٌل هذه المتؽٌرات كالتالً( نشاط المنظمة

 :ٌوضح توزٌع المبحوثٌن حسب النوع( 2)جدول رقم     

النسبة المئوٌة التكرار النوع 

 56.3 76ذكر 

 43.7 59أنثى 

 100 135المجموع 

 

ٌُعد كبٌراًال    نسبة اإلناث ونسبة الذكور  الفرق بٌن أن( 2)ٌتضح من خبلل الجدول رقم    ال 

، من %43.7لؽت نسبة اإلناث ، بٌنما ب% 56.3 تهمالذكور حٌث بلؽت نسبرؼم تفوق 

. المبحوثٌن فً مجتمع الدراسة

 

 

 



 :ٌوضح توزٌع المبحوثٌن حسب العمر( 3)جدول رقم 

النسبة المئوٌة التكرار الفئة ال مرٌة 

 47.4 64 سنة( 32-22) صؽار السن  

 34.8 47 سنة( 42-33) متوسطو السن

 17.8 24 سنة ( 60-43) كبار السن    

 100 135المجموع 

أن أعلى فبة عمرٌة من المبحوثٌن هً فبة صؽار ( 3)ٌتضح من خبلل الجدول رقم      

، ٌلٌها فبة %47.4بلؽت نسبتهم  سنة وقد( 32-22)تتراوح أعمارهم من  السن حٌث

، %34.8حٌث بلؽت نسبتهم سنة ( 42-33)الذٌن تتراوح أعمارهم ما بٌن متوسطو السن 

( 60-43)وتتراوح أعمارهم ما بٌن  %17.8المبحوثٌن فً حٌن بلؽت نسبة كبار السن من 

(. 10.04)، واالنحراؾ المعٌاري (35.21)، وٌبلػ المتوسط الحسابً للمتؽٌرسنة

 :ٌوضح توزٌع المبحوثٌن حسب المستوى التعلٌمً( 4)جدول رقم 

النسبة المئوٌة التكرار المستوى الت لٌمً 

 10.4 14أعدادي فؤقل 

 24.4 33ثانوي 

 65.2 88فما فوق  جامعً

 100 135المجموع 

أن أؼلب المبحوثٌن من ذوي المستوى التعلٌمً ( 4)ٌتضح من خبلل الجدول رقم      

، ٌلٌها ذوي من المجموع الكلً للمبحوثٌن %65.2الجامعً فما فوق حٌث بلؽت نسبتهم 

عدادي فؤقل ، أما المستوى التعلٌمً أ%24.4المستوى التعلٌمً الثانوي حٌث بلؽت نسبتهم 

وتضم هذه الفبة كبلًال من اإلعدادي واالبتدابً واألمً معاًال، ولعل % 10.4فقد بلؽت نسبتهم 

وبالتالً هم الفبة األكثر " صؽار السن"ذلك ٌعود إلى أن ؼالبٌة المبحوثٌن من الفبة العمرٌة 

. اهتماماًال وحرصاًال بالتعلم ومواصلة التعلٌم

 

 



 

  :المنظمات نوع نشاطحسب المنظمات ٌع توزٌوضح ( 5)جدول رقم           

النسبة المئوٌة التكرار نوع النشاط 

 40.7 55أنشطة حقوقٌة 

 33.3 45أنشطة تنموٌة 

 26 35أنشطة للتوعٌة 

 100 135المجموع 

 

أن األنشطة الحقوقٌة تشكل أعلى نسبة حٌث بلؽت ( 5)ٌتضح من خبلل الجدول رقم   

، وقد بلؽت نسبة أنشطة %33.3حٌث بلؽت نسبتها  ٌلٌها األنشطة التنموٌة% 40.7

%. 26التوعٌة 

دور المرأة المؽاربٌة فً التنمٌة  "تتفق هذه النتٌجة مع دراسة نعٌمة سمٌنة بعنوان     

حٌث أكدت " المؽرب -تونس -الجزابر: نماذج")السٌاسٌة المحلٌة وعبلقتها بؤنظمة الحكم

انتشاراًال من ؼٌرها فً المجتمعات التً طبقت  دراستها على أن المنظمات الحقوقٌة أكثر

. علٌها الدراسة

: تحلٌل مؤشرات قٌاس فاعلٌة منظمات المجتمع المدنً:  انٌاًال 

: المؤشرات المت لقة بالقدرات -1

: القدرات البشرٌة - أ

 :ٌوضح توزٌع المبحوثٌن حسب الصفة التً ٌمثلونها فً المنظمات( 6)جدول رقم      

لمئوٌة النسبة االتكرار الصفة 

 25.9 35ربٌس مجلس اإلدارة 

 36.3 49عضو مجلس اإلدارة 

 37.8 51المدٌر التنفٌذي 

 100 135المجموع 
   

أن أؼلب المبحوثٌن كانوا من المدراء التنفٌذٌٌن حٌث بلؽت ( 6)من الجدول رقم  بٌنٌت     

روإساء  ، ٌلٌها%36.3، ثم أعضاء مجالس اإلدارات وقد بلؽت نسبتهم %37.8نسبتهم 

، ولعل ذلك ٌعود إلى أن المدراء التنفٌذٌٌن هم %25.9مجالس اإلدارات ونسبتهم 

فً المنظمات مما جعل الوصول إلٌهم أكثر ٌسراًال وسهولة وتواجداًال األعضاء األكثر نشاطاًال 



من الوصول إلى روإساء مجالس اإلدارات وأعضاء مجالس اإلدارات فً منظمات مجتمع 

.   الدراسة

 :التً بادرت بتؤسٌس المنظمات اتٌوضح الجه( 7)رقم  جدول    

النسبة المئوٌة التكرار مبادرة التأسٌس 

 5.9 8مبادرة من الدولة 

 77.8 105مبادرة شخصٌة 

 16.3 22مبادرة من منظمة دولٌة 

 100 135المجموع 

من من المنظمات تم تؤسٌسها % 77.8 ما نسبته أن( 7)من خبلل الجدول رقم  بٌنٌت   

من المنظمات تؤسست عن طرٌق % 16.3خبلل مبادرات شخصٌة من األعضاء، و

 الدولة بموجب قرار من ٌستؤسفً حٌن لم تتجاوز مبادرات المبادرات من منظمات دولٌة، 

المنظمات "تتفق هذه النتٌجة مع دراسة شهٌدة الباز بعنوان  جموع الكلً،من الم% 5.9

" الحادي والعشرٌن، محددات الواقع وآفاق المستقبلاألهلٌة العربٌة على مشارؾ القرن 

والتً توصلت فً نتابجها إلى أن السمة الؽالبة على مبادرات التؤسٌس للمنظمات األهلٌة فً 

 . مجتمع دراستها هً المبادرات الشخصٌة أو الشعبٌة

 لنوعل وفقاًال المنظمات  فً مجالس إدارة عضاءاأل مساهمة نسبة ٌوضح( 1-8)جدول رقم  

 :والحجم

 

 حجم مجلس اادارة

إناث ذكور 

النسبة التكرار النسبة التكرار 

 61.1 83 78.5 106 (3 -1)صغٌر 

 38.5 52 21.5 29 (6 – 4)كبٌر 

 %100 135 %100 135 المجموع

   
أن نسبة الذكور أعضاء مجالس اإلدارات ذات الحجم ( 1-8)الجدول  تبرز معطٌات     

، فً مقابل نسبة اإلناث عضوات مجالس اإلدارات ذات الحجم %78.5 قد بلؽت    الصؽٌر

، أما نسبة الذكور أعضاء مجالس اإلدارات ذات الحجم الكبٌر %61.1 التً بلؽت الصؽٌر

ات الحجم الكبٌر فً مقابل نسبة اإلناث عضوات مجالس اإلدارات ذ% 38.5فقد بلؽت 

شهٌدة الباز ودراسة إٌمان حسن ن كبلًال متتفق هذه النتٌجة مع دراسة  ،%21.5حٌث بلؽت 

البلتً توصلن إلى أن هناك " اإلدارة الرشٌدة فً منظمات المجتمع المدنً فً مصر"بعنوان 



هٌمنة من الذكور على العضوٌة فً المنظمات مقابل الضعؾ فً المشاركة النسوٌة وخاصة 

. فً مراكز صنع القرار بالمنظمات التً طبقت علٌها الدراستٌن

 وفقاًال لمنظمات فً الجمعٌات العمومٌة ل عضاءاأل نسبة مساهمةٌوضح ( 2-8) جدول رقم

 :والحجم لنوعل

حجم الجم ٌة 

 ال مومٌة

إناث ذكور 

النسبة التكرار النسبة التكرار 

 57.0 77 83.0 112 (3 -1)صغٌر 

 43.0 58 17.0 23 (6 – 4)كبٌر 

 %100 135 %100 135 المجموع

    
أن نسبة الذكور أعضاء الجمعٌات العمومٌة ذات الحجم ( 2-8)ول من الجد ٌبلحظ      

، فً مقابل نسبة اإلناث عضوات الجمعٌات العمومٌة ذات الحجم %83.0الصؽٌر قد بلؽت 

،أما نسبة الذكور أعضاء الجمعٌات العمومٌة ذات الحجم %57.0الصؽٌر والتً قد بلؽت 

وات الجمعٌات العمومٌة التً بلؽت فً مقابل نسبة اإلناث عض %17.0الكبٌر قد بلؽت 

، ولعل هذه النتٌجة تعزز نتٌجة الجدول السابق التً بٌنت أن هناك هٌمنة من 43.0%

 . الذكور على مراكز صنع القرار بالمنظمات بالرؼم من مساهمة اإلناث بشكل كبٌر

 

 وعلنل وفقاًال المنظمات  المتطوعٌن فً عضاءاأل نسبة مساهمةٌوضح ( 3-8)جدول رقم   

 والحجم

 

 حجم التطوع

إناث ذكور 

النسبة التكرار النسبة التكرار 

 68.9 93 77.8 105 ( 25 -5) صغٌر 

 31.1 42 22.2 30 ( 50 – 26) كبٌر 

 %100 135 %100 135 المجموع

بلؽت  قدأن نسبة الذكور كمتطوعٌن بؤعداد قلٌلة لدى المنظمات ( 3-8)الجدول  برزي   

بة اإلناث كمتطوعات بؤعداد قلٌلة لدى المنظمات حٌث بلؽت ، فً مقابل نس77.8%

، فً مقابل نسبة %22.2بلؽت  فقدأما نسبة الذكور كمتطوعٌن بؤعداد كبٌرة   68.9%

، وقد ٌعود ذلك إلى عدة أسباب %31.1اإلناث كمتطوعات بؤعداد كبٌرة حٌث بلؽت 

د بتحمل مسإولٌات العمل بشكل أبرزها أن طبٌعة التطوع للعمل مع منظمة ما ال ٌلزم األفرا

مباشر، و ألن التطوع عمل مإقت ال ٌتطلب منهم االلتزام المستمر بتؤدٌته كالعمل الوظٌفً 

الرسمً وال ٌتطلب مإهبلت علمٌة أو خبرات، و كذلك ألن اإلناث من الناحٌة النفسٌة أكثر 



مشروعات المنظمات تعاطفاًال واهتماماًال بمساعدة اآلخرٌن لذا ٌسهل على القابمٌن بتنفٌذ 

 . جذبهن للتطوع

 :حسب النوع األفراد األكثر تطوعاًال لدى المنظماتتوزٌع ٌوضح ( 9)جدول رقم  

النسبة المئوٌة التكرار ااك ر تطوعاًال 

 67.4 91ذكور 

 32.6 44إناث 

 100 135المجموع 

من الذكور  هم اتأن األفراد األكثر تطوعاًال لدى المنظم( 9)ٌتضح من خبلل الجدول رقم   

، بٌنما اإلناث أقل تطوعاًال وقد بلؽت نسبتهن من المجموع الكلً %67.4حٌث بلؽت نسبتهم 

االجتماعٌة بظروؾ المرأة  بعضها تعلقي، ولعل ذلك ٌعود إلى عوامل عدٌدة 32.6%

. فً المجتمع والنظرة التقلٌدٌة لهاوالصحٌة 

مات ٌوضح طبٌعة تعاون المتطوعٌن مع المنظ( 10)جدول رقم  

النسبة المئوٌة التكرار طبٌ ة الت اوا 

 22.2 30بشكل دابم فً كل المشروعات 

 51.9 70على حسب القضاٌا التً ٌهتمون بها 

 25.9 35لفترة محدودة من الوقت 

 100 135المجموع 

أن أؼلب المتطوعٌن الذٌن ٌعملون مع المنظمات  ( 10)الجدول رقم  بٌن من معطٌاتٌت   

 من المجموع الكلً، %51.9نسبتهم  بها حٌث بلؽت القضاٌا التً ٌهتمون ٌتطوعون حسب

من المتطوعٌن الذٌن ٌعملون مع المنظمات لفترة محدودة،، ٌلٌها نسبة % 25.9ثم 

المتطوعٌن الذٌن ٌعملون مع المنظمات بشكل دابم فً كل المشروعات وقد بلؽت نسبتهم 

 . بكثرة أعباء الحٌاة الٌومٌة وضؽوطاتها ، ولعل ذلك ٌعود إلى انشؽال المواطنٌن22.2%



: القدرات المادٌة - ب

ٌوضح كٌفٌة تموٌل مشروعات المنظمات ( 11)جدول رقم 

النسبة المئوٌة التكرار كٌفٌة التموٌل 

 23.0 31تموٌل ذاتً 

 41.5 56تبرعات وهبات من المجتمع 

 13.3 18تموٌل من القطاع الخاص 

 5.9 8تموٌل من الحكومة 

 9.6 13من منظمات عربٌة  تموٌل

 6.7 9تموٌل من منظمات أجنبٌة 

 100 135المجموع 

تعتمد فً  المشمولة بالدراسة أن أؼلب المنظمات( 11)ٌتضح من خبلل الجدول رقم   

، ٌلٌها %41.5تموٌل مشروعاتها على تبرعات وهبات من المجتمع حٌث بلؽت نسبتها 

تً من خبلل اشتراكات األعضاء أو عوابد بعض المنظمات التً تعتمد على التموٌل الذا

، ثم المنظمات التً تعتمد على القطاع الخاص %23.0الخدمات والتً بلؽت نسبتها 

، ٌلٌها المنظمات التً ٌتم تموٌل %13.3كالشركات فً تموٌل مشروعاتها وقد بلؽت نسبتها 

وٌل مشروعاتها من ، والمنظمات التً ٌتم تم%9.6مشروعاتها من منظمات عربٌة ونسبتها 

، أما المنظمات التً ٌتم تموٌلها من الحكومة فقد بلؽت %6.7منظمات أجنبٌة ونسبتها 

%. 5.9نسبتها 

تتفق هذه النتٌجة مع دراسة شهٌدة الباز ودراسة إٌمان الشحات عبد التواب بعنوان      

صلن إلى أن ؼالبٌة البلتً تو" نمط العبلقة بٌن الدولة والمنظمات األهلٌة فً عصر العولمة"

المنظمات مصادر تموٌلها ذاتٌة وتعتمد على التبرعات والهبات من المجتمع، وأن إسهام 

 .فً تموٌل المنظمات محدود جداًال  -كالشركات  – القطاع الخاص

  :القدرات التكنولوجٌة -ج 



ٌوضح نوع قواعد البٌانات المتوفر لدى المنظمات ( 12)جدول رقم      

    

المجتمع المدنً المشمولة منظمات أؼلب اهتمام ( 12)ول رقم الجد أوضحت معطٌات     

فً ،من المجموع الكلً %45.9 ة بلؽتبنسب قاعدة بٌانات عن أعضابها بالدراسة بإرساء 

% 28.2ما نسبته لدٌها قاعدة بٌانات عن المشروعات التً نفذتها سابقاًال  حٌن شكلت التً 

لدٌها قاعدة بٌانات عن المتطوعٌن الذٌن  المنظمات التًٌلٌها نسبة ، جموع الكلًمن الم

المنظمات تمتلك قاعدة كما شكلت  من المجموع الكلً، %11.1 حٌث بلؽت ٌعملون معها

المنظمات فً حٌن لم تتجاوز نسبة ، %8.9 نسبة بلؽت بٌانات عن المستفٌدٌن من نشاطاتها

أن أحد  مرجع ذلك، ولعل المجموع الكلًمن % 5.9ال تمتلك أي نوع من قواعد البٌانات 

شروط وزارة الثقافة ومنظمات المجتمع المدنً لمنح ترخٌص مزاولة النشاط هو توفٌر 

. معلومات عن األعضاء المنتسبٌن ألي منظمة جدٌدة قبل إشهارها

 

 

 

 

النسبة المئوٌة التكرار ت قواعد البٌانا

 5.9 8ال ٌوجد قواعد بٌانات بالمنظمة 

 45.9 62قاعدة بٌانات عن أعضاء المنظمة 

 28.2 38 قاعدة بٌانات عن مشروعات المنظمة

 8.9 12 قاعدة بٌانات عن المستفٌدٌن

 11.1 15 قاعدة بٌانات عن المتطوعٌن

 100 135المجموع 



 ٌوضح وسابل األعبلم واالتصال التً تستخدمها المنظمات( 13)جدول رقم  

ة المئوٌة النسبالتكرار وسائل ااعالم واالتصال 

 17.0 23موقع إلكترونً خاص بالمنظمة 

 37.0 50صفحات على شبكات التواصل االجتماعً 

 3.7 5رادٌو محلً  -برامج إذاعٌة

 8.9 12صحؾ ومجبلت محلٌة 

 28.2 38مطوٌات ومنشورات وملصقات 

 5.2 7كل ما تم ذكره 

 100 135المجموع 

 

وسابل األعبلم واالتصال م ب المنظمات تستخدأؼل أن( 13)ٌتضح من خبلل الجدول رقم   

للتعرٌؾ بها وبمناشطها وبرامجها من خبلل صفحات على شبكات التواصل االجتماعً 

، ثم %28.2 ، ثم المطوٌات والمنشورات والملصقات حٌث بلؽت نسبتها%37.0ونسبتها 

، وقد %8.9، ٌلٌها الصحؾ والمجبلت المحلٌة بنسبة %17.0المواقع اإللكترونٌة بنسبة 

من % 3.7، بٌنما %5.2بلؽت نسبة المنظمات التً تستخدم كل الوسابل المذكورة 

المنظمات تستخدم البرامج اإلذاعٌة فً محطات الرادٌو المحلٌة، ولعل هذه النتٌجة تعود إلى 

ذوي المستوى التعلٌمً الجامعً فما ( الشباب)أن ؼالبٌة أعضاء المنظمات من صؽار السن 

ة الحال ؼالبٌتهم من مستخدمً وسابل اإلعبلم واالتصال الحدٌثة وخصوصاًال فوق وبطبٌع

.  شبكات التواصل االجتماعً

 

 

 



: قدرات التحكم والتنظٌم -د    

 ٌوضح كٌفٌة اختٌار أعضاء مجالس اإلدارات بالمنظمات( 14)رقم  جدول     

النسبة المئوٌة التكرار كٌفٌة االختٌار 

 74.1 100باالنتخاب 

 25.9 35تعٌٌن بال

 100 135المجموع 

أن أؼلب المنظمات تختار أعضاء مجالس إدارتها عن ( 14)ٌتضح من الجدول رقم   

من المنظمات تختار أعضاء % 25.9، بٌنما %74.1طرٌق االنتخاب حٌث بلؽت نسبتها 

مجالس إدارتها عن طرٌق التعٌٌن، ولعل هذه النتٌجة تعود إلى حرص المنظمات على رفع 

.   ستوى فاعلٌتها ونشاطها من خبلل التجدٌد و تعزٌز التنافس بٌن أعضابهام

 ٌوضح وجود أعضاء بالمنظمات معٌنون من الحكومة من عدمه( 15)جدول رقم     

النسبة المئوٌة التكرار أعضاء م ٌنوا ما الحكومة 

 5.9 8نعم 

 94.1 127ال 

 100 135المجموع 

أن أؼلب المنظمات ال ٌوجد بها أعضاء معٌنون من ( 15)من الجدول رقم  بٌنٌت   

من المنظمات ٌوجد بها أعضاء معٌنون % 5.9، بٌنما %94.1الحكومة حٌث بلؽت نسبتها 

من الحكومة، ولعل هذه النتٌجة تعزز نتٌجة السإال السابع والذي أظهر فً نتابجه أن 

ن األعضاء من قبل مبادرات تؤسٌس المنظمات هً مبادرات شخصٌة وبالتالً فإن تعًٌ

منظمات وهً التً كانت مبادرة تؤسٌسها من الحكومة ( 8)الحكومة مقتصر فقط على 

. أٌضاًال 

 



 :اتٌوضح وجود لجان مختلفة إلدارة النشاط بالمنظم( 16)جدول رقم      

النسبة المئوٌة التكرار وجود لجاا ادارة النشاط 

 75.6 102نعم 

 24.4 33ال 

 100 135المجموع 

أن أؼلب المنظمات ٌوجد بها لجان مختلفة إلدارة ( 16)ٌتضح من خبلل الجدول رقم   

من المنظمات ال ٌوجد بها لجان مختلفة % 24.4، بٌنما %75.6النشاط حٌث بلؽت نسبتها 

إلدارة النشاط، ولعل هذه النتٌجة تدل على وجود وعً عام لدى أعضاء ؼالبٌة المنظمات 

المبحوثٌن على معظم وقد انحصرت إجابات  ،ع المهام فٌما بٌنهمبؤهمٌة تقسٌم العمل وتوزي

إدارة النشاط حسب أهمٌتها فً استمارة المقابلة عن ترتٌب لجان ( 16)السإال المفتوح رقم 

:  التالًعلى النحو لدٌهم 

 :ٌوضح لجان إدارة النشاط لدى المنظمات حسب أهمٌتها لدى المنظمات( 17)جدول رقم 

النسبة المئوٌة التكرار همٌة حسب ااشاط لجاا إدارة الا

 22.5 23لجنة إدارة 

 20.6 21لجنة تخطٌط وتنفٌذ 

 19.6 20لجنة تموٌل 

 15.7 16لجنة أعبلم وعبلقات عامة 

 15.7 16لجنة التدرٌب والتطوٌر 

 5.9 6لجنة إؼاثة ومساعدات 

 100 102المجموع 
     

 حٌث أتضح ،(16)رقم  حوثٌن عن السإال المفتوحإجابات المب( 17)الجدول رقم  ٌوضح    

أن أؼلب المنظمات ترى أن لجنة اإلدارة هً أكثر اللجان أهمٌة لدٌها وقد بلؽت نسبتها 

، %19.6، ٌلٌها لجنة التموٌل بنسبة %20.6، ثم لجنة التخطٌط والتنفٌذ بنسبة 22.5%

لكبلًال منهما، ثم لجنة % 15.7ولجنتا األعبلم والعبلقات العامة والتدرٌب والتطوٌر بنسبة 

، لعل هذه النتٌجة توضح أن هناك نوعٌن %5.9اإلؼاثة والمساعدات اإلنسانٌة بنسبة 

أساسٌٌن من اللجان المتوفرة لدى المنظمات فً مجتمع الدراسة، وهما اللجان التً تتصؾ 

واللجان التً بالعمومٌة كلجنة اإلدارة ولجنة التخطٌط والتنفٌذ ولجنة التموٌل أو المالٌة، 

تتصؾ بالخصوصٌة تبعاًال لنوع نشاط المنظمة واهتمامها كلجنة التدرٌب والتطوٌر ولجنة 

.  اإلؼاثة والمساعدات اإلنسانٌة



ٌوضح عدد مرات اجتماع أعضاء المنظمات بؤعضاء مجالس اإلدارات ( 18)جدول رقم   

 :فٌها

النسبة المئوٌة التكرار عدد مرات االجتماع 

 15.6 21ي اجتماع أسبوع

 61.5 83اجتماع شهري 

 12.6 17اجتماع نصؾ سنوي 

 10.4 14مرة واحدة فً العام 

 100 135المجموع 
  

المشمولة بالدراسة تهتم أن أؼلب المنظمات تبٌن ( 18)الجدول رقم  باستعراض معطٌات    

كلً من المجموع ال %61.5عضابها حٌث بلؽت نسبتها بعقد اجتماعات دورٌة كل شهر أل

فً حٌن شكلت  ،من المنظمات ٌجتمع أعضابها أسبوعٌاًال % 15.6 ما نسبته ، ٌلٌهاللمنظمات

 ما نسبته واحداًال فً العام اجتماعاًال و ٌجتمع أعضابها اجتماعاًال نصؾ سنويالتً المنظمات 

المعطٌات التً أفصحت عنها أبرز نتابج هذا ، لعل على التوالً% 10.4 و% 12.6

ألؼلب المنظمات المشمولة  الفترات الفاصلة بٌن اجتماع وآخرارب الجدول المتمثلة فً تق

ساهم فً حل المنظمات فً أداء العمل ويتلك  ةنشطفاعلٌة أمن  دون شك ٌزٌد بالدراسة،

. من المشكبلت التً قد تواجهها، نتٌجة المتابعة المستمرة لسٌر العمل العدٌد

: تحلٌل مؤشرات البٌئة الوسٌطة:  ال اًال 

 :سٌاسٌةالبٌئة ال - أ

 :ٌوضح تؤثر نشاط المنظمات بالمتؽٌرات واألحداث السٌاسٌة من عدمه( 19)جدول رقم   

النسبة المئوٌة التكرار تأ ر النشاط 

 65.9 89نعم 

 34.1 46ال 

 100 135المجموع 

أن أؼلب المنظمات ٌتؤثر نشاطها بالمتؽٌرات ( 19)ٌتضح من خبلل الجدول رقم    

، وقد بلؽت نسبة المنظمات التً لم ٌتؤثر %65.9ٌث بلؽت نسبتها واألحداث السٌاسٌة ح

، لعل هذه النتٌجة توضح أن المنظمات فً %34.1نشاطها بالمتؽٌرات واألحداث السٌاسٌة 

مجتمع الدراسة ترصد الصراعات والتجاذبات السٌاسٌة وتتابع مخرجاتها من جهة، وتعطً 

. ل المدنً من جهة أخرىمإشراًال على تدخبلت الجانب السٌاسً فً العم

 



 :ٌوضح قٌام المنظمة بمناشط لنشر التوعٌة السٌاسٌة من عدمها( 20)جدول رقم  

النسبة المئوٌة التكرار القٌام بمناشط للتوعٌة السٌاسٌة 

 63.0 85نعم 

 37.0 50ال 

 100 135المجموع 

دؾ لنشر أن أؼلب المنظمات قامت بمناشط ته( 20)ٌتضح من خبلل الجدول رقم     

، فً حٌن بلؽت نسبة المنظمات التً لم تقم %63.0التوعٌة السٌاسٌة حٌث بلؽت نسبتها 

، لعل هذه النتٌجة تدعم نتٌجة السإال السابق %37.0بمناشط تهدؾ لنشر التوعٌة السٌاسٌة 

وفً السإال  ،وتعكس بوضوح تؤثر المنظمات فً مجتمع الدراسة بالمناخ السٌاسً المتوتر

فً استمارة المقابلة، عن أسباب عدم اهتمام المنظمة بالقٌام بمناشط  ( 20)قم المفتوح ر

فً الذٌن أجابوا على هذه الفقرة تهدؾ لنشر التوعٌة السٌاسٌة، تم حصر إجابات المبحوثٌن 

: األسباب التالٌة

ٌوضح أسباب عدم اهتمام المنظمة بالقٌام بمناشط  تهدؾ لنشر التوعٌة ( 21)جدول رقم 
 :سٌةالسٌا

النسبة المئوٌة التكرار أسباب عدم االهتمام 

 22.0 11لٌس من األهداؾ التؤسٌسٌة للمنظمة 

 14.0 7تفضٌل البعد عن موضوعات السٌاسة 

 10.0 5العمل على الموضوعات السٌاسٌة عمل معقد 

 36.0 18الخوؾ من تدخل الحكومة فً عمل المنظمة 

الخوؾ من عدم تقبل الفبة المستهدفة 
لموضوعات السٌاسٌة ل

9 18.0 

 100 50المجموع 
   

المشمولة  من المنظمات% 36.0 ما نسبته أن( 21)ٌتضح من خبلل الجدول رقم       

ال تهتم بالقٌام بمناشط لنشر التوعٌة السٌاسٌة ألنها تخاؾ من تدخل الحكومة فً  بالدراسة

شر التوعٌة السٌاسٌة ألن من المنظمات ال تهتم بالقٌام بمناشط لن% 22.0عملها، ثم 

الموضوع لٌس من أهدافها التؤسٌسٌة، وقد بلؽت نسبة المنظمات التً تخشى عدم تقبل الفبة 

من المنظمات تفضل البعد عن % 14.0، ٌلٌها %18.0المستهدفة للموضوعات السٌاسٌة 

موضوعات السٌاسة، أما نسبة المنظمات التً ترى أن العمل على الموضوعات السٌاسٌة 

، ولعل هذه النتٌجة تعزز نتٌجة السإالٌن السابقٌن من جهة،  %10.0عمبلًال معقداًال فقد بلؽت 

وتعطً مإشراًال على الطبٌعة التسلطٌة لدور الحكومة فً متابعة نشاط المنظمات والرقابة 

. على عملها من جهة أخرى



 :ٌوضح طبٌعة العبلقة بٌن المنظمة والحكومة( 22)جدول رقم      

النسبة المئوٌة التكرار القة طبٌ ة الع

 62.2 84ال توجد عبلقة نهابٌاًال 

 5.9 8تموٌل بعض المشروعات 

 14.9 20شراكة فً تنفٌذ مشروعات محددة 

 17.0 23إشراؾ ورقابة من جانب الحكومة 

 100 135المجموع 

        

ا أي من المنظمات ال تربطه% 62.2أن نسبة ( 22)ٌتضح من خبلل الجدول رقم      

عبلقة بالحكومة نهابٌاًال، بٌنما بلؽت نسبة المنظمات التً تشرؾ الحكومة على مشروعاتها 

، وقد بلؽت نسبة المنظمات التً تشترك معها الحكومة فً تنفٌذ %17.0وتراقبها 

، فً حٌن بلؽت نسبة المنظمات التً تمول الحكومة مشروعاتها %14.9مشروعات محددة 

مإشراًال على انعدام الثقة من جانب المنظمات فً عبلقتها  ، وتعطً هذه النتٌجة5.9%

بالحكومة، واكتفاء الحكومة بالدور اإلشرافً والرقابً السلطوي فً عبلقتها بالمنظمات من 

جهة، باإلضافة إلً ؼٌاب الوعً لدى الطرفٌن بؤهمٌة التعاون والمشاركة فٌما بٌنهما لتحقٌق 

 .التنمٌة الشاملة للمجتمع من جهة أخرى

 

 

 

 

 



: التشرٌ ات والقوانٌا-ب

ٌوضح مدى حاجة القانون الحالً المنظم لعمل منظمات المجتمع المدنً ( 23)جدول رقم  

 :للتؽٌٌر حسب رإٌة المنظمات

النسبة المئوٌة التكرار أسباب حاجة القانوا للتغٌٌر 

 22.2 30ؼٌر مناسب لؤلوضاع والظروؾ الحالٌة 

حكومة ٌعطً صبلحٌات كبٌرة لتدخل ال

فً شإون المنظمة  

40 29.6 

 21.5 29ٌربك العمل بالمنظمة وٌجعله معقداًال 

 19.3 26ٌمس استقبللٌة المنظمة 

 3.7 5ال ٌحتاج إلى تؽٌٌر 

 3.7 5أسباب أخرى تذكر 

 100 135المجموع 

 

أن أؼلب المنظمات ترى أن القانون الحالً الُمنظم ( 23)ٌتضح من خبلل الجدول رقم      

مل منظمات المجتمع المدنً ٌحتاج للتؽٌٌر ألنه ٌعطً صبلحٌات كبٌرة لتدخل الحكومة فً لع

من المنظمات ترى أن القانون % 22.2، ٌلٌها %29.6شإون المنظمة حٌث بلؽت نسبتها 

بحاجة للتؽٌر ألنه ؼٌر مناسب لؤلوضاع والظروؾ االجتماعٌة واالقتصادٌة الحالٌة، وقد 

تً ترى أن القانون الحالً ٌحتاج للتؽٌٌر ألنه ٌربك العمل بالمنظمة بلؽت نسبة المنظمات ال

، أما المنظمات التً ترى أنه ٌمس استقبللٌة المنظمة فقد بلؽت نسبتها %21.5وٌجعله معقداًال 

ٌر فقد بلؽت نسبتها ي، أما المنظمات التً ترى بؤن القانون الحالً ال ٌحتاج للتػ19.3%

أسباب )ثٌن نفس النسبة على الفقرة المفتوحة من السإال وقد بلؽت إجابات المبحو% 3.7

وكان من المطالب فً هذه الفقرة أن تخفؾ قٌمة االشتراكات السنوٌة أو ُتلؽى، ( أخرى تذكر

كذلك المطالبة بؤن ٌكون حق الحل للمنظمة وإلؽاء نشاطها بموجب حكم قضابً ولٌس بقرار 

العاملٌن بالمنظمات من أعضاء سواء من  إداري من الوزارة، التعدٌل بما ٌتضمن حماٌة

المنتسبٌن أو المتطوعٌن وٌحفظ حقوقهم وحرٌاتهم، تبٌن هذه النتٌجة مدى تسلط الحكومة 

وتعسفها فً القٌام بدورها الرقابً على المنظمات فً مجتمع الدراسة، مما ٌعطً مإشراًال على 

. عمق الهوة بٌنها وبٌن المنظمات فً مجتمع الدراسة



ٌوضح طبٌعة العبلقة بٌن المنظمة والجهة اإلدارٌة الحكومٌة المعنٌة ( 24)م جدول رق

 :بشإون المنظمات

النسبة المئوٌة التكرار طبٌ ة ال القة 

 43.7 59جٌدة 

 25.2 34متوترة أحٌاناًال 

 31.1 42ال توجد عبلقة 
 100 135المجموع 

   

منظمات بالجهة اإلدارٌة الحكومٌة أن عبلقة أؼلب ال( 24)ٌتضح من خبلل الجدول رقم      

، أما المنظمات التً ال %43.7المعنٌة بشإون المنظمات عبلقة جٌدة حٌث بلؽت نسبتها 

من % 25.2ٌلٌها % 31.1تربطها أي عبلقة بالجهة اإلدارٌة الحكومٌة فقد بلؽت نسبتها 

لنتٌجة مع نتٌجة تتفق هذه ا ،إلدارٌة الحكومٌة متوترة أحٌاناًال المنظمات عبلقتها بالجهة ا

إلى أن العبلقة الجٌدة بٌن المنظمات والجهة اإلدارٌة  فٌها دراسة إٌمان حسن التً توصلت

المعنٌة بشإون المنظمات ساعدت فً حاالت قلٌلة فً فض النزاعات بٌن أعضاء المنظمات 

 .فً مجتمع دراستها
 

: القٌم ال قافٌة -ج

فة والقٌم السابدة بالمجتمع على العمل ٌوضح أسباب عدم تشجٌع الثقا( 25)جدول رقم  

 :التطوعً بمنظمات المجتمع المدنً

النسبة المئوٌة التكرار أسباب عدم التشجٌع 

 34.8 47معرفة محدودة بدور المنظمات 

 43.0 58ضعؾ ثقافة التطوع 

 22.2 30نقص االهتمام اإلعبلمً ومحدودٌته 

 100 135المجموع 

ترى أن ضعؾ المشمولة بالدراسة المنظمات  أكثر من ثلثأن ( 25)من الجدول رقم  بٌنٌت   

ثقافة التطوع أبرز أسباب عدم تشجٌع الثقافة والقٌم السابدة بالمجتمع على العمل التطوعً 

 كما شكلت، من المجموع الكلً %43.0بمنظمات المجتمع المدنً حٌث بلؽت نسبتها 

نب المجتمع بدور المنظمات أحد أسباب عدم ترى بؤن المعرفة المحدودة من جاالتً المنظمات 

من % 34.8 ما نسبته تشجٌع الثقافة والقٌم السابدة بالمجتمع على العمل التطوعً بالمنظمات

ترى أن نقص االهتمام اإلعبلمً  التً المنظماتفً حٌن لم تتجاوز نسبة ، المجموع الكلً

والقٌم السابدة بالمجتمع على  بمناشط المنظمات ومحدودٌته أحد أسباب عدم تشجٌع الثقافة

تتفق هذه النتٌجة   المجموع الكلً،من %  22.2العمل التطوعً بمنظمات المجتمع المدنً 

إلى أن أبرز أسباب مشكلة نقص المتطوعٌن  فٌها مع نتٌجة دراسة شهٌدة الباز التً توصلت

. لٌها الدراسةلدى المنظمات هً ضعؾ ثقافة التطوع بشكل عام فً المجتمعات التً طبقت ع

 



 

ٌوضح أسباب مشكلة نقص المتطوعٌن لدى المنظمات ( 26)جدول رقم       

النسبة المئوٌة التكرار أسبـــاب المشكلـــة 

 31.9 43عدم توفر الوقت الكافً لدى المتطوع 

 42.2 57الظروؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة للمتطوع 

 25.9 35الثقافة السابدة فً المجتمع 

 100 135ع المجمو

 

أن أؼلب المنظمات ترى أن أبرز أسباب مشكلة ( 26)ٌتضح من خبلل الجدول رقم    

نقص المتطوعٌن هو الظروؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة للمتطوع حٌث بلؽت 

من المنظمات ترى أن سبب مشكلة نقص المتطوعٌن لدٌها % 31.9، ٌلٌها %42.2نسبتها

من المنظمات فترى أن سبب % 25.9طوع، أما هو عدم توفر الوقت الكافً لدى المت

. مشكلة نقص المتطوعٌن لدٌها هو الثقافة السابدة فً المجتمع

تتفق هذه النتٌجة مع نتٌجة دراسة شهٌدة الباز التً توصلت إلى أن أبرز أسباب مشكلة    

ة نقص المتطوعٌن لدى المنظمات هو الظروؾ االقتصادٌة وكثرة األعباء فً الحٌاة الٌومً

. للمتطوع فً المجتمعات التً طبقت علٌها الدراسة

 

 

 

 

 



 :ٌوضح أهم المعوقات التً تحد من فاعلٌة المنظمات( 27)جدول رقم  

النسبة المئوٌة التكرار الم ـــــــــــــــــــــوقات 

 16.3 22مشكلة التموٌل 

 8.9 12المقر ؼٌر المبلبم 

 17.0 23طوعً اللوابح والقوانٌن ؼٌر مبلبمة للعمل الت

 20.7 28عدم توفر الخبرات الكافٌة للتخطٌط والتنفٌذ 

 14.8 20قلة الوعً االجتماعً بؤهمٌة العمل التطوعً 

 11.9 16عدم توفر عمل جماعً بروح الفرٌق الواحد 

 10.4 14العادات والتقالٌد االجتماعٌة تإثر على األعضاء 

 100 135المجموع 

أن عدم توفر الخبرات الكافٌة للتخطٌط تبٌن ( 27)الجدول رقم  بالوقوؾ على معطٌات    

رز أب من نالمجتمع المدنً بمجتمع الدراسة كالمنظمات  ء المنتسبٌنعضااألوالتنفٌذ بٌن 

بلؽت  بنسبة فاعلٌة تلك المنظمات فً مزاولة أنشطتها المختلفةالمعوقات التً تحد من 

المنظمات ترى أن اللوابح والقوانٌن ؼٌر  من% 17.0، ٌلٌها من المجموع الكلً 20.7%

من المنظمات % 16.3المبلبمة للعمل التطوعً أحد المعوقات التً تحد من فاعلٌتها، بٌنما 

ترى أن مشكلة التموٌل أحد المعوقات التً تحد من فاعلٌتها، وقد بلؽت نسبة المنظمات التً 

المعوقات التً تحد من فاعلٌتها  ترى أن قلة الوعً االجتماعً بؤهمٌة العمل التطوعً أحد

من المنظمات ترى أن عدم توفر عمل جماعً بروح الفرٌق الواحد % 11.9، ٌلٌها 14.8%

من المنظمات ترى أن % 10.4بٌن أعضابها أحد المعوقات التً تحد من فاعلٌتها، ٌلٌها 

من فاعلٌتها،  العادات والتقالٌد االجتماعٌة تإثر على األعضاء وهً أحد المعوقات التً تحد

وقد بلؽت نسبة المنظمات التً ترى أن المقر ؼٌر المبلبم أحد المعوقات التً تحد من فاعلٌتها 

8.9  .%

العبلقة بٌن متطلبات "تتفق هذه النتٌجة مع نتابج فً دراسة أحمد صادق رشوان بعنوان       

توصلت إلى أن " ستدامةبناء القدرات المإسسٌة للجمعٌات األهلٌة وتحقٌق أهداؾ التنمٌة الم

ضعؾ البناء المإسسً وضعؾ الموارد واإلمكانٌات المالٌة واالفتقار إلى الكوادر  الفنٌة 

القادرة على تحدٌد األهداؾ واتخاذ القرارات بؤسلوب علمً، هً أبرز المعوقات التً تعانً 

. منها المنظمات والجمعٌات األهلٌة فً المجتمع الذي طبقت علٌه الدراسة

 

 



: تحلٌل مؤشرات المخرجات: اب اًال ر

: الوصول للفئات المستهدفة -أ

 :ٌوضح توزٌع الفبات المستهدفة من أنشطة المنظمات( 28)جدول رقم        

النسبة المئوٌة التكرار الفئات المستهدفة 

 19.3 26الشباب والطبلب 

 15.6 21النساء واألطفال 

 7.4 10المسنٌن والمعوقٌن 

 5.9 8العامة  جماعات المنفعة

 51.9 70المجتمع المحلً ككل 

 100 135المجموع 

       

أن أؼلب المنظمات تستهدؾ بنشاطها المجتمع ( 28)ٌتضح من خبلل الجدول رقم     

من المنظمات تستهدؾ بنشاطها % 19.3، ٌلٌها %51.9المحلً ككل حٌث بلؽت نسبتها 

ستهدؾ بنشاطها فبة النساء واألطفال، من المنظمات ت% 15.6فبة الشباب والطبلب، أما 

من % 5.9من المنظمات تستهدؾ بنشاطها فبة المسنٌن والمعوقٌن، أما % 7.4ٌلٌها 

المنظمات تستهدؾ بنشاطها جماعات المنفعة العامة كالروابط والنقابات المهنٌة وجماعات 

بٌة المنظمات الدفاع والمناصرة، تعطً هذه النتٌجة مإشراًال مهماًال فمن جهة توضح أن ؼال

متعددة األؼراض وُتولً جل نشاطها إلى تنمٌة المجتمع المحلً وال تتجه لفبة معٌنة، ومن 

جهة أخرى توضح ضرورة العمل على تنسٌق وتحدٌد االختصاصات بٌن المنظمات حتى ال 

 . تنصب كافة الجهود فً مجال واحد لكً ال تنعكس سلباًال على عملٌة التنمٌة

 

 



 :ٌوضح كٌفٌة اختٌار القضاٌا والموضوعات التً تهتم بها المنظمات (29)جدول رقم    

النسبة المئوٌة التكرار كٌفٌة اختٌار القضاٌا والموضوعات 

 28.9 39بقرار من مجلس إدارة المنظمة 

 8.9 12بقرار من الجمعٌة العمومٌة 

 16.3 22عن طرٌق المبلحظة من المجتمع المحلً 

 7.4 10تاحة والمتوفرة من البٌانات الرسمٌة الم

 7.4 10من وسابل األعبلم المختلفة 

 9.6 13من استطبلع رأي الفبات المستهدفة من النشاط 

 21.5 29من نتابج نقاش وحوار بٌن كل أعضاء المنظمة 

 100 135المجموع 

 

من المنظمات تختار القضاٌا % 28.9 ما نسبته أن( 29)ٌتضح من الجدول رقم       

من % 21.5عات التً تهتم بها عن طرٌق قرار من مجلس إدارتها، ٌلٌها والموضو

المنظمات تختار القضاٌا والموضوعات التً تهتم بها عن طرٌق نتابج نقاشات وحوارات بٌن 

كل أعضاء المنظمة، وقد بلؽت نسبة المنظمات التً تختار القضاٌا والموضوعات التً تهتم 

من المنظمات تختار % 9.6، أما %16.3المحلً  بها عن طرٌق المبلحظة من المجتمع

القضاٌا والموضوعات التً تهتم بها عن طرٌق استطبلع رأي الفبات المستهدفة من النشاط، 

من المنظمات تختار القضاٌا والموضوعات التً تهتم بها عن طرٌق قرار من % 8.9ٌلٌها 

ضاٌا والموضوعات التً تهتم بها الجمعٌة العمومٌة، وقد بلؽت نسبة المنظمات التً تختار الق

. لكبلًال منها% 7.4عن طرٌق البٌانات الرسمٌة و وسابل األعبلم المختلفة 

فً دراسة إٌمان حسن والتً توصلت إلى أن مجلس اإلدارة  ما جاءتتفق هذه النتٌجة مع       

الذي ٌحتكر اتخاذ القرارات، بمعنى ؼلبة السمة الفردٌة على العمل فً منظمات المجتمع 

.   طبقت علٌه دراستها

 

 



 :ٌوضح الزٌادة فً أعداد الفبات المستفٌدة من نشاط المنظمات من عدمها( 30)جدول رقم 

النسبة المئوٌة التكرار تزاٌد أعداد المستفٌدٌا 

 31.9 43نعم 

 68.1 92ال 

 100 135المجموع 
   

المنظمات ال ترى تزاٌداًال فً من % 68.1ما نسبته أن ( 30)ٌتضح من خبلل الجدول رقم       

من المنظمات ترى بؤن هناك زٌادة فً أعداد % 31.9أعداد المستفٌدٌن من نشاطها، مقابل 

والتً توضح عدم اهتمام ( 28)المستفٌدٌن من نشاطها، تدعم هذه النتٌجة نتٌجة السإال 

ع المحلً ككل، المنظمات بالتنسٌق فٌما بٌنها حٌث تتوجه بنشاطها فً الؽالب لتنمٌة المجتم

مما أدى إلى عدم تزاٌد أعداد المستفٌدٌن من المناشط من جهة، ومن جهة أخرى تعطً هذه 

النتٌجة مإشراًال على طبٌعة المشروعات و المناشط نفسها وحاجة الفبات المستهدفة لها كذلك 

. حجم التموٌل والمدة الزمنٌة التً تستؽرقها

ت لمعرفة مدى رضا الفبات المستهدفة من ٌوضح أدوات المنظما( 31)جدول رقم      
 :النشاطات التً تقوم بها

النسبة  المئوٌة التكرار اادوات المستخدمة 

 48.9 66مقاببلت فردٌة أو جماعٌة 

 35.6 48استمارات استطبلع رأي 

 15.6 21تخصٌص صندوق للشكاوى 

 100 135المجموع 
    

المقاببلت الفردٌة أو  لب المنظمات تستخدمأن أغ( 31)ٌتضح من خبلل الجدول رقم      

، ٌلٌها %48.9الجماعٌة لمعرفة مدى رضا الفبات المستهدفة من النشاط حٌث بلؽت نسبتها 

من المنظمات تستخدم استطبلعات الرأي لمعرفة مدى رضا الفبات المستهدفة من % 35.6

الفبات  من المنظمات تخصص صندوق الستقبال الشكاوى من% 15.6النشاط، أما 

والتً توضح أن مصادر التموٌل لؽالبٌة ( 11)المستهدفة، تدعم هذه النتٌجة نتٌجة السإال 

المنظمات ذاتٌة وبالتالً تستخدم المقاببلت الفردٌة أو الجماعٌة وذلك ألنها أٌسر األدوات 

  .وأسهلها وال تحتاج إلى تكالٌؾ مادٌة

 

  



: االستجابة للمطالب المجتم ٌة-ب

ٌوضح قدرة المنظمة على االستجابة للمطالب المجتمعٌة المتؽٌرة من ( 32)رقم جدول      
عدمها 

النسبة المئوٌة التكرار القدرة على االستجابة 

 35.6 48نعم 

 64.4 87ال 

 100 135المجموع 
 

أن أؼلب المنظمات ترى أنها لم تتمكن من االستجابة ( 32)ٌتضح من خبلل الجدول رقم  

من المنظمات ترى % 35.6، مقابل %64.4معٌة المتؽٌرة حٌث بلؽت نسبتها للمطالب المجت

تتفق هذه النتٌجة مع نتٌجة فً دراسة أحمد  ،بؤنها تمكنت من االستجابة للمطالب المجتمعٌة

صادق رشوان توصلت إلى أن ؼالبٌة المنظمات ال تمتلك القدرة على االستجابة للمطالب 

.  المجتمعٌة المتؽٌرة

ٌوضح مجال انعكاس نشاط المنظمة على تنمٌة المجتمع ( 33) جدول رقم

النسبة المئوٌة التكرار المجال التنموي 

 27.4 37تنمٌة بشرٌة 

 29.6 40تنمٌة اجتماعٌة 

 28.2 38تنمٌة سٌاسٌة 

 14.8 20تنمٌة اقتصادٌة 

 100 135المجموع 

     

ن المنظمات ٌنعكس نشاطها م% 29.6 ما نسبته أن( 33)ٌتضح من خبلل الجدول رقم   

من المنظمات ٌنعكس نشاطها % 28.2على تنمٌة المجتمع فً مجال التنمٌة االجتماعٌة، ٌلٌها 

من المنظمات ٌنعكس نشاطها فً مجال التنمٌة % 27.4فً مجال التنمٌة السٌاسٌة، أما 

، توضح من المنظمات ٌنعكس نشاطها فً مجال التنمٌة االقتصادٌة% 14.8البشرٌة، ٌلٌها 

هذه النتٌجة ؼلبة السمة الخٌرٌة واإلنسانٌة على توجه المنظمات فً اهتمامها بتنمٌة المجتمع، 

باإلضافة إلى أنها تعطً مإشراًال على ضعؾ إسهامها فً المجبلت التنموٌة المختلفة األمر 

ل الذي قد ٌعود لؽٌاب الوعً بؤهمٌة دورها فً هذه المجاالت من قبل العاملٌن بها ومن قب

.    المواطنٌن والقطاع الحكومً على حد السواء



فً استمارة المقابلة، عن أهم القضاٌا التً ٌجب التوجه ( 33)وفً السإال المفتوح رقم 

:       نحوها مستقببلًال، تم حصر إجابات المبحوثٌن لتمثل القضاٌا التالٌة

 :ٌوضح أهم القضاٌا التً ٌجب التوجه نحوها مستقببلًال ( 34)جدول رقم 

النسبة المئوٌة التكرار القضاٌا المستقبلٌة 

 20.0 27( ضد المرأة -المدرسً -األسري)العنؾ 

 15.6 21الحفاظ على الموارد البٌبٌة وترشٌد االستهبلك 

 13.3 18توعٌة المجتمع بؤهمٌة منظمات المجتمع المدنً 

 13.3 18التسرب الدراسً للطبلب الذكور 

 11.1 15لؽبلء حماٌة المستهلك ومواجهة ا

 9.6 13مناهضة زواج القاصرات 

 9.6 13رفع كفاءة قطاع التعلٌم 

 7.4 10دعم قطاع الصحة 

 100 135المجموع 
        

من المنظمات ترى أن قضٌة العنؾ % 20.0أن ( 34)ٌتضح من خبلل الجدول رقم        

لتوجه نحوها مستقببلًال، من أهم القضاٌا التً ٌنبؽً ا( ضد المرأة –المدرسً  –األسري )

من المنظمات ترى أن قضٌة الحفاظ على الموارد البٌبٌة وترشٌد االستهبلك % 15.6ٌلٌها 

من المنظمات ترى أن % 13.3من أهم القضاٌا التً ٌنبؽً التوجه نحوها مستقببلًال، مقابل 

ب قضٌة توعٌة المجتمع بؤهمٌة منظمات المجتمع المدنً وقضٌة التسرب الدراسً للطبل

من المنظمات % 11.1الذكور من أهم القضاٌا التً ٌنبؽً التوجه نحوها مستقببلًال، بٌنما 

ترى أن قضٌة حماٌة المستهلك ومواجهة الؽبلء من أهم القضاٌا التً ٌنبؽً التوجه نحوها 

من المنظمات ترى أن قضٌة مناهضة زواج القاصرات وقضٌة رفع % 9.6مستقببلًال، ٌلٌها 

م من أهم القضاٌا التً ٌنبؽً التوجه نحوها مستقببلًال، وقد بلؽت نسبة كفاءة قطاع التعلً

المنظمات التً ترى قضٌة دعم قطاع الصحة كؤهم القضاٌا التً ٌنبؽً التوجه نحوها 

، توضح هذه النتٌجة وعً العاملٌن بالمنظمات وإدراكهم لخطورة قضٌة %7.4مستقببلًال 

وما قد ٌترتب ( أو المدرسً أو ضد المرأةالعنؾ األسري )العنؾ بمختلؾ جوانبها سواء 

علٌها من مشكبلت اجتماعٌة، وتعطً مإشراًال على الرؼبة الصادقة من جانب المنظمات 

فً المساهمة لحل هذه المشكبلت التً ُتعد عابق أمام ( رؼم قلة مواردها وضعؾ إمكانٌاتها)

 .تنمٌة المجتمع

 

 



 :متاب ة النشاط وتقٌٌمه -ج
 

 :ٌوضح الجهة المسإولة عن عملٌة تقٌٌم المناشط السابقة للمنظمات( 35)جدول رقم     

النسبة المئوٌة التكرار الجهة المسؤولة 

 40.7 55أعضاء مجلس اإلدارة 

 8.9 12أعضاء الجمعٌة العمومٌة 

 34.8 47كل أعضاء المنظمة 

 15.6 21جهات خارجٌة مستقلة عن المنظمة 

 100 135المجموع 
    

من المنظمات ٌقوم أعضاء مجالس % 40.7 ما نسبته أن( 35)من الجدول رقم ن بًٌت     

من المنظمات تتم عملٌة تقٌٌم % 34.8اإلدارات فٌها بعملٌة تقٌٌم المناشط السابقة، ٌلٌها 

من المنظمات فإن عملٌة % 15.6المناشط السابقة فٌها عن طرٌق كل أعضاء المنظمة، أما 

جهات خارجٌة مستقلة عن المنظمات، وقد بلؽت نسبة المنظمات التقٌٌم فٌها تتم عن طرٌق 

تتفق هذه النتٌجة  ،%8.9التً تتم عملٌة التقٌٌم فٌها عن طرٌق أعضاء الجمعٌات العمومٌة 

إلى احتكار مجلس اإلدارة التخاذ فٌها توصلت التً دراسة إٌمان حسن ب ما جاءمع 

على العمل فً المنظمات التً  (فة المركزٌةأو الص) القرارات وبالتالً ؼلبة السمة الفردٌة

 .طبقت علٌها دراستها
    

 :بعملٌة التقٌٌم لنشاطاتها السابقة اتٌوضح كٌفٌة قٌام المنظم( 36)جدول رقم     

النسبة المئوٌة التكرار كٌفٌة التقٌٌم 

 39.3 53من خبلل نتابج نقاش أعضاء مجلس اإلدارة 

 28.1 38منظمة تقارٌر خاصة من أحدى اللجان بال

 17.0 23من خبلل استبٌان للفبات المستفٌدة 

 15.6 21من تقارٌر منظمة أخرى متخصصة 

 100 135المجموع 

   

أن أؼلب المنظمات تتم عملٌة التقٌٌم فٌها من خبلل ( 36)ٌتضح من خبلل الجدول رقم      

من % 28.1، ٌلٌها %39.3نتابج نقاشات أعضاء مجالس اإلدارات فٌها حٌث بلؽت نسبتها 

أحدى اللجان بالمنظمة،  نالمنظمات التً تتم عملٌة التقٌٌم فٌها من خبلل تقارٌر خاصة م

من المنظمات التً تتم عمٌلة التقٌٌم فٌها من خبلل استبٌان الفبات المستفٌدة % 17.0مقابل 

قارٌر منظمة من المنظمات التً تتم عملٌة التقٌٌم فٌها من خبلل ت% 15.6من النشاط، ٌلٌها 

و تتفق مع  ،السابق مع ما جاء فً أحدى نتابج الجدولهذه النتٌجة  تتفق ،أخرى متخصصة

إلى احتكار مجلس اإلدارة التخاذ القرارات فٌها توصلت  التً دراسة إٌمان حسنبنتٌجة 

.    وبالتالً ؼلبة السمة الفردٌة على العمل فً المنظمات التً طبقت علٌها دراستها



فً استمارة المقابلة، ( 37-36)م حصر إجابات المبحوثٌن عن األسبلة المفتوحة رقم توقد    

حول أهم المشروعات الناجحة التً قامت بها المنظمات سابقاًال، والفبات المستهدفة من تلك 

: المشروعات فً التصنٌؾ التالً

 :ٌوضح أهم المشروعات الناجحة التً قامت بها المنظمات سابقاًال ( 37)جدول رقم 

النسبة المئوٌة التكرار المشروعات الناجحة 

 20.7 28حمبلت خٌرٌة 

 29.6 40حمبلت توعٌة 

 28.2 38دورات تدرٌبٌة 

 21.5 29دعم مشروعات صؽرى 

 100 135المجموع 

 

 المشمولة بالدراسة من المنظمات% 29.6ما نسبته أن ( 37)من الجدول رقم  بٌنٌت      

، ٌلٌها التً قامت بتنفٌذها المدة كؤهم المشروعات الناجحة قامت بحمبلت توعٌة قصٌرة

، وقد التً قامت بها من المنظمات قامت بدورات تدرٌبٌة كؤهم المشروعات الناجحة% 28.2

بلؽت نسبة المنظمات التً قامت بدعم المشروعات الصؽٌرة كؤهم المشروعات الناجحة 

ت خٌرٌة قصٌرة المدة كؤهم من المنظمات التً قامت بحمبل% 20.7، ٌلٌها 21.5%

المشروعات الناجحة، وتبٌن هذه النتٌجة حرص المنظمات على توعٌة الفبات االجتماعٌة 

المختلفة بمشكبلت وقضاٌا المجتمع المتعددة، وذلك من خبلل عقد الدورات التدرٌبٌة 

تعزٌز والمحاضرات الفكرٌة و ورش العمل التً تهدؾ إلى رفع مستواهم المعرفً والثقافً و

 .روح المبادرة والمشاركة لدٌهم

 

 

 



 :ٌوضح الفبات المستهدفة من المشروعات الناجحة للمنظمات سابقاًال ( 38)جدول رقم   

النسبة المئوٌة التكرار الفئات المستهدفة 

 19.3 26الشباب 

 15.6 21الطبلب 

 14.8 20الموظفٌن 

 8.1 11النساء 

 8.9 12األطفال 

 11.1 15األسر النازحة 

 8.1 11المرضى 

 14.1 19المجتمع المحلً 

 100 135المجموع 

 

الفبات المستهدفة من المشروعات الناجحة  كثرأن أ( 38)ٌتضح من خبلل الجدول رقم        

، ٌلٌها فبة الطبلب حٌث بلؽت %19.3للمنظمات سابقاًال كانت فبة الشباب حٌث بلؽت نسبتها 

 ت، أما المنظمات التً استهدؾ%14.8د بلؽت نسبتها ، ثم فبة الموظفٌن وق%15.6نسبتها 

، ٌلٌها فبة %14.1المجتمع المحلً ككل من مشروعاتها الناجحة سابقاًال فقد بلؽت نسبتها 

، وقد %8.9، ثم فبة األطفال وقد بلؽت نسبتها %11.1األسر النازحة حٌث بلؽت نسبتها 

م هذه النتٌجة نتٌجة السإال السابق لكبلًال منهما، تدع% 8.1بلؽت نسبة فبتً النساء والمرضى 

حٌث ٌظهر فً نتٌجته أن ؼالبٌة المنظمات قامت بحمبلت توعٌة كؤهم المشروعات ( 37)

أن ؼالبٌة المنظمات ركزت على أن قضٌة ( 34)الناجحة سابقاًال، وٌظهر فً نتٌجة السإال 

حوها مستقببلًال، من أهم القضاٌا التً ٌجب التوجه ن( ضد المرأة -المدرسً -األسري)العنؾ 

وبالتالً ٌظهر فً هذه النتٌجة أن الشباب والطبلب  أكثر الفبات االجتماعٌة استهدافاًال من 

المشروعات الناجحة سابقاًال للمنظمات، مما ٌعطً مإشراًال على وعً المنظمات بخطورة هذه 

الدور  الفبة العمرٌة فً حالة ؼٌاب االحتواء والرعاٌة والتوجٌه وتهذٌب السلوك العام، وهو

 .المنوط بالمإسسات والمنظمات االجتماعٌة بطبٌعة الحال

 

 

 



: تحلٌل مقٌاس إسهام المنظمات فً التنمٌة السٌاسٌة: خامساًال 

 :عرض التحلٌل لكل فقرة ما فقرات المقٌاس -1
  

 :ٌوضح تحلٌل فقرات مقٌاس إسهام المنظمات فً التنمٌة السٌاسٌة( 39)جدول رقم   

 

 

م 

 

الفقرات 

 

أوافق 

 

وافق لحد ما أ

 

ال أوافق 

 

المتوسط 

 

الرتبة 

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

ت مل المنظمة على ت زٌز قٌم الوالء  1

واالنتماء والوطنٌة لمختلف الشرائح 

 االجتماعٌة

74 54.8 17 12.6 44 32.6 2.22 11 

تستخدم المنظمة وسائل ااعالم المختلفة  2

طوٌات والملصقات، لتوضٌح بما فٌها الم

م نى ب ض المفاهٌم السٌاسٌة كمفهوم 

 ال زل السٌاسً وغٌره

63 46.7 26 19.3 46 34.0 2.13 15 

ال تهتم المنظمة بحضور ندوات ومحاضرات  3

حول القضاٌا السٌاسٌة و المشاركة فً 

البرامج ااعالمٌة التً تناقش القضاٌا 

 والموضوعات السٌاسٌة

49 36.3 20 14.8 66 48.9 2.13 15 

مكرر 

أا مسؤولٌة نقل التارٌخ السٌاسً والقٌم  4

السٌاسٌة وت لٌمها لألجٌال مسؤولٌة تخص 

 المؤسسات الت لٌمٌة وحدها

49 36.3 22 16.3 64 47.4 2.11 17 

أا التنشئة السٌاسٌة تُممكا المواطنٌا ما  5
حل الك ٌر ما الصراعات السٌاسٌة 

 حد السواءوالمشكالت المجتم ٌة على 

70 51.9 25 18.5 40 29.6 2.22 11 

مكرر 

6 
قراءة الكتب ب ال ٌهتموا المنظمة ءأعضا

والجرائد السٌاسٌة ومتاب ة النشرات 
 السٌاسٌةوالقضاٌا ااخبارٌة 

41 30.4 28 20.7 66 48.9 2.19 13 

تؤكد المنظمة على أا التنشئة السٌاسٌة  7

الجٌدة تج ل المواطا ٌتقبل اآلراء 

 سٌاسٌة المخالفة لرأٌه وتوجهاتهال

74 54.8 25 18.5 36 26.7 2.28 9 

تس ى المنظمة للتأ ٌر فً الرأي ال ام بتبنً  8

 أفكار حزب سٌاسً م ٌا

34 25.2 22 16.3 79 58.5 2.33 6 

المؤسسات و تكممنظم بٌا الت اوا 9

الت لٌمٌة المختلفة فً إقامة االحتفاالت 

ضٌٌع للوقت بالمناسبات الوطنٌة مجرد ت

 ال ٌجدي نف اًال 

44 32.6 27 20.0 64 47.4 2.15 14 



الشباب الم قف سٌاسٌاًال له دور ف ال فً  10

الحراك الش بً نحو القضاٌا السٌاسٌة أك ر 

 ما غٌره

65 48.1 21 15.6 49 36.3 2.12 16 

تس ى المنظمة لترسٌخ ونشر مفهوم دولة  11

المؤسسات وقٌم الدٌمقراطٌة والحرٌات 

 دنٌة لدى المواطنٌا الم

72 53.3 17 12.6 46 34.1 2.19 13 

مكرر 

أا االنتخابات هً الوسٌلة اافضل للتداول  12

 لسلطةى العالسلمً 

60 44.5 30 22.2 45 33.3 1.89 24 

اازمة السٌاسٌة التً ت ٌشها البالد حالٌاًال  13

 ت ود أسبابها فً ااصل للصراعات القبلٌة 

59 43.7 28 20.7 48 35.6 2.08 18 

المجالس المحلٌة نجحت فً تحقٌق ااهداف  14

 منهاوخاصة السٌاسً  منها المرجوة

57 42.2 30 22.2 48 35.6 1.93 22 

لٌص د  م ٌاحزب سٌاسً  تكممنظمتدعم  15

 للسلطة

39 28.9 28 20.7 68 50.4 2.21 12 

أا كافة الجهات السٌاسٌة قد ترى منظمتكم  16

هامها التشرٌ ٌة فشلت فً القٌام بم

 والتنفٌذٌة

54 40.0 23 17.0 58 43.0 1.97 21 

نفوذ القبٌلة فً الوقت أا  تكمال ترى منظم  17

 الحالً أقوى ما نفوذ الدولة

60 44.4 29 21.5 46 34.1 1.90 23 

إقامة ااحزاب السٌاسٌة قبل إقامة دستور   18

للبالد بم ابة جرٌمة سٌاسٌة أو قفز على 

 السلطة

75 55.6 19 14.0 41 30.4 2.25 10 

ت مل المنظمة على أا ٌكفل الدستور حقوق  19

وحرٌات المواطنٌا بشكل متساوي لكافة 

 االجتماعٌة الشرائح

57 42.2 29 21.5 49 36.3 2.00 20 

20 
أا الدٌمقراطٌة ال تتفق مع ال ادات والتقالٌد 

 حالٌاًال  السائدة فً مجتم نا
54 40.0 20 14.8 61 45.2 2.05 19 

21 
نشاط منظمات المجتمع المدنً ال ٌؤ ر وال 

 ٌجدي نف اًال على الص ٌد السٌاسً
40 29.6 21 15.6 74 54.8 2.25 10 

مكرر 

عا المشاركة فً  تكمتبت د منظم 22

االحتجاجات واالعتصامات خوفاًال ما تأزم 

 الوضع السٌاسً

39 28.9 16 11.9 80 59.3 2.30 8 



ندوات وجلسات ب قد  تكممنظمال تهتم  23

حوارٌة بٌا أعضائها لمناقشة ااحداث 

 والتطورات السٌاسٌة 

45 33.3 16 11.9 74 54.8 2.21 12 

مكرر 

القٌم ال قافٌة واالجتماعٌة السائدة بالمجتمع  24

ال تؤ ر فً عملٌة المشاركة السٌاسٌة 

 للمواطنٌا

43 31.9 23 17.0 69 51.1 2.19 13 

مكرر 

ٌح أهمٌة المشاركة لتوض تكمتس ى منظم 25

بل للقضاء  السٌاسٌة للمواطنٌا، كأهم السُم

 على الفساد السٌاسً

87 64.4 22 16.3 26 19.3 2.45 3 

ٌُمشكل التنافس بٌا منظم 26 ات المجتمع المدنً 

 لالهتمام بالقضاٌا السٌاسٌة تكملمنظمحافزاًال 

79 58.5 19 14.1 37 27.4 2.31 7 

27 
ٌُمشكل التع هوي عائقاًال صب القبلً والجال 

فً س ٌها للقٌام بمناشط  تكممنظمأمام 

 لنشر  قافة المشاركة والتوعٌة السٌاسٌة

24 17.8 9 6.7 102 75.6 2.58 1 

ما أسباب اازمة السٌاسٌة الراهنة ض ف   28

 المشاركة السٌاسٌة ما قبل عامة الش ب

83 61.5 20 14.8 32 23.7 2.38 5 

29 
مشاركة تهتم المنظمة بالتشجٌع على ال

 تجنب الصراعاتلالسٌاسٌة للمواطنٌا 

86 63.7 18 13.3 31 23.0 2.41 4 

جتماعٌة والواجب الوطنً المسؤولٌة اال 30

للمشاركة فً الحراك  تكممنظمٌدف اا 

 الش بً المناهض لب ض القرارات السٌاسٌة

95 70.4 14 10.4 26 19.3 2.51 2 

 

من المنظمات ترى أن التعصب % 75.6 تهما نسب أن( 39)ٌتضح من خبلل الجدول رقم  

ٌُشكل عابقاًال أمام سعٌها للقٌام بمناشط لنشر ثقافة المشاركة والتوعٌة  القبلً والجهوي 

األحزاب  "فً دراسة أحمد عقله الحسامً بعنوان ما جاءالسٌاسٌة، وتتفق هذه النتٌجة مع 

إلى أن اإلرث  فٌها وصلتي تال"  السٌاسٌة األردنٌة ودورها فً عملٌة التنمٌة السٌاسٌة

.  الثقافً السلبً قد عزز الخوؾ من األنخراط فً مناشط األحزاب السٌاسٌة

كانت  المسإولٌة االجتماعٌة والواجب الوطنًأن من المنظمات % 70.4 كما أكدت   

فً الحراك الشعبً المناهض لبعض القرارات السٌاسٌة، مما  تهالمشارك الدافع األساسً

المنظمات على مناصرة المطالب الشعبٌة وتوصٌلها للجهات المعنٌة بصنع ٌشٌر إلى حرص 

.  القرار



من المنظمات تسعى لتوضٌح أهمٌة المشاركة السٌاسٌة للمواطنٌن، % 64.4 تهنسبما و  

تهتم بالتشجٌع  من المنظمات التً% 63.7كؤهم الُسبل للقضاء على الفساد السٌاسً، ٌلٌها 

لمواطنٌن لضمان التداول السلمً على السلطة وتجنب الصراعات، على المشاركة السٌاسٌة ل

من المنظمات تعتقد أن من أسباب األزمة السٌاسٌة الراهنة ضعؾ % 61.5ونسبة 

المشاركة السٌاسٌة من قبل عامة الشعب، مما ٌوضح أن المنظمات تحاول بذل جهودها 

لمشاركة فً كل ما ٌتعلق بالحٌاة لتؽٌٌر النمط السلبً فً ثقافة المجتمع ودفع عامة الشعب ل

السٌاسٌة من مناشط وأحداث، من خبلل توضٌح األضرار التً قد ٌتعرضون لها فً حال 

االبتعاد عن المشاركة والرضوخ لما ٌنتج عن هٌبات صنع القرار من قرارات تمس حٌاتهم 

.  الٌومٌة بشكل أو بؤخر

لمشاركة فً االحتجاجات فً حٌن بلؽت نسبة المنظمات التً ال تبتعد عن ا    

، تعطً هذه النتٌجة داللة على %59.3واالعتصامات خوفاًال من تؤزم الوضع السٌاسً 

حٌوٌة ونشاط المنظمات من جهة، وحرصها على الدفاع عن حقوق ومصالح عامة الشعب 

.   من جهة أخرى

ر حزب من المنظمات التً ال تسعى للتؤثٌر فً الرأي العام بتبنً أفكا% 58.5ٌلٌها   

سٌاسً معٌن، مما ٌعطً مإشر واضح على وعً المنظمات بطبٌعة أهدافها كتنظٌمات 

مدنٌة ال تسعى للسلطة وال للكسب، ووعٌها بدورها الفعلً وهو تقدٌم الخدمات بمختلؾ 

. أنواعها لكافة شرابح المجتمع، وسعٌها لتنمٌة وتطوٌر القطاعات التً تستهدفها

لتً ٌشكل التنافس بٌن منظمات المجتمع المدنً حافزاًال لها وقد بلؽت نسبة المنظمات ا  

وتوضح ( 20-19)، تدعم هذه النتٌجة نتٌجة السإالٌن %58.5لبلهتمام بالقضاٌا السٌاسٌة 

أن ؼالبٌة المنظمات فً مجتمع الدراسة تولً اهتمامها بقضاٌا السٌاسة ومشكبلت المجتمع 

.  هاالسٌاسٌة مما ٌشكل مجاالًال للتنافس فٌما بٌن

من المنظمات التً ترى أن إقامة األحزاب السٌاسٌة قبل إقامة دستور للببلد % 55.6 ٌلٌها  

بمثابة جرٌمة سٌاسٌة أو قفز على السلطة، ٌظهر من خبلل هذه النتٌجة أن منظمات المجتمع 

.  تحرص على حماٌة مصالح األفراد وحقوقهم السٌاسٌة والمدنٌة بمجتمع الدراسة المدنً

من المنظمات التً تإكد على أن التنشبة السٌاسٌة الجٌدة تجعل المواطن % 54.8ا ٌلٌه  

من المنظمات التً تعمل % 54.8ٌتقبل اآلراء السٌاسٌة المخالفة لرأٌه وتوجهاته، ونسبة 

على تعزٌز قٌم الوالء واالنتماء والوطنٌة لمختلؾ الشرابح االجتماعٌة، مما ٌوضح أن 



مع الدراسة تدرك أن التنشبة السٌاسٌة السلٌمة للمواطنٌن تساهم فً ؼالبٌة المنظمات فً مجت

تؽٌٌر النمط الثقافً السلبً تجاه الحٌاة السٌاسٌة وتعزز االستقرار السٌاسً للمجتمع، وفً 

الوقت ذاته هً مسإولٌة مجتمعٌة ٌنبؽً على منظمات المجتمع التكفل بها من ضمن 

. مسإولٌاتها

ت التً تهتم بعقد ندوات وجلسات حوارٌة بٌن أعضابها لمناقشة وقد بلؽت نسبة المنظما  

من المنظمات التً تشجع أعضابها % 48.6، ٌلٌها %54.8األحداث والتطورات السٌاسٌة 

وهذا ما  ،على قراءة الكتب والجرابد السٌاسٌة ومتابعة النشرات اإلخبارٌة والقضاٌا السٌاسٌة

مجتمع الدراسة تضم أعضاء وكوادر عمل لدٌهم ٌدل على أن منظمات المجتمع المدنً فً 

.   درجة عالٌة من الثقافة والوعً السٌاسً

المنظمات التً ترى أن الشباب المثقؾ سٌاسٌاًال له دور فعال فً الحراك من % 48.1ٌلٌها   

 من المنظمات التً ال ترى %47.4مقابل ، الشعبً نحو القضاٌا السٌاسٌة أكثر من ؼٌره

لمإسسات التعلٌمٌة المختلفة إلقامة االحتفاالت بالمناسبات الوطنٌة مجرد التعاون مع ا فً

مدى حرص المنظمات فً مجتمع الدراسة على ، لعل هذه النتٌجة تعكس تضٌٌع للوقت

التثقٌفً لمختلؾ الشرابح االجتماعٌة وخاصة الشباب، باعتبارها -ممارسة دورها التربوي

.  وتطوٌر المجتمع تنظٌمات اجتماعٌة مستقلة تهدؾ لتنمٌة

أن االنتخابات هً الوسٌلة األفضل للتداول السلمً وقد بلؽت نسبة المنظمات التً ترى  

تعتقد أن األزمة السٌاسٌة التً تعٌشها من المنظمات % 43.7 ، مقابل%44.5على السلطة 

لتً من المنظمات ا% 40.0، ٌلٌها الببلد حالٌاًال تعود أسبابها فً األصل للصراعات القبلٌة

حالٌاًال، مما ٌوضح مدى  ترى أن الدٌمقراطٌة ال تتفق مع العادات والتقالٌد السابدة فً مجتمعنا

إدراك منظمات المجتمع المدنً فً مجتمع الدراسة وفهمها لطبٌعة التركٌبة االجتماعٌة 

.          واألنماط الثقافٌة السابدة بالمجتمع

هات السٌاسٌة المعنٌة بصنع القرار لم تفشل المنظمات التً ترى أن الجمن % 43.0ٌلٌها  

ترى  أن المجالس ، وقد بلؽت نسبة المنظمات التً فً القٌام بمهامها التشرٌعٌة والتنفٌذٌة

، %42.2المحلٌة نجحت فً تحقٌق األهداؾ المرجوة منها وخاصة على المستوى السٌاسً 

الدراسة من الواقع   تعكس هذه النتٌجة مدى قرب منظمات المجتمع المدنً فً مجتمع

. ورصدها ومتابعتها لكل المتؽٌرات واألحداث السٌاسٌة التً تجري فً المجتمع

تعمل على أن ٌكفل الدستور حقوق وحرٌات المواطنٌن من المنظمات التً % 42.2ٌلٌها  

تعطً هذه النتٌجة مإشراًال على أن منظمات المجتمع المدنً  ،بشكل متساوي لكافة الشرابح

على قدر من المرونة فً عبلقتها بجهات صنع القرار تمثل فً السماح لها  قد تحصلت

بالمشاركة فً العمل على صٌاؼة الدستور الذي ٌعتبر األداة التً تنعدم فً ظلها المظالم 

 .والفساد وخاصة فً الجانب السٌاسً ألي مجتمع من المجتمعات



 :اسٌةعرض التحلٌل الوصفً البسٌط اب اد مقٌاس التنمٌة السً -2

 :ٌوضح مدى إسهام منظمات المجتمع المدنً فً التنمٌة السٌاسٌة( 40)جدول رقم 

ااسهام             

ااب ــــاد 

 ااك ر ااقل 

المجموع  النسبة التكرار النسبة التكرار 

 

التنشبة السٌاسٌة 

 

56 

 

41.5 

 

79 

 

58.5 

135 

100% 

 

الوعً السٌاسً 

 

 

45 

 

33.3 

 

90 

 

66.7 

135 

100% 

 

المشاركة السٌاسٌة 

 

 

38 

 

28.1 

 

97 

 

71.9 

135 

100% 

أن منظمات المجتمع المدنً األكثر إسهام فً ُبعد ( 40)الجدول رقم  تبٌن معطٌات   

، مقابل نسبة المنظمات األقل إسهاماًال فً نفس %71.9المشاركة السٌاسٌة قد بلؽت نسبتها 

مات األكثر إسهاماًال فً ُبعد الوعً السٌاسً ، وقد بلؽت نسبة المنظ%28.1الُبعد والتً بلؽت 

، فً حٌن بلؽت نسبة المنظمات %33.3، مقابل نسبة المنظمات األقل إسهاماًال 66.7%

، مقابل نسبة المنظمات األقل إسهاماًال فً الُبعد %58.5األكثر إسهاماًال فً ُبعد التنشبة السٌاسٌة 

أما ( 21.87)التنشبة السٌاسٌة  ، وقد بلػ المتوسط الحسابً لُبعد%41.5نفسه حٌث بلؽت 

( 20.48)، وقد بلػ المتوسط الحسابً لُبعد الوعً السٌاسً (5.90)االنحراؾ المعٌاري 

أما ( 23.60)، وبلػ المتوسط الحسابً لُبعد المشاركة السٌاسٌة (4.60)واالنحراؾ المعٌاري 

(. 5.18)االنحراؾ المعٌاري 

مجتمع المدنً فً مجتمع الدراسة باإلسهام فً توضح هذه النتٌجة أن اهتمام منظمات ال  

التنمٌة السٌاسٌة تركز على ُبعد المشاركة السٌاسٌة، فمن جهة تدل هذه النتٌجة على حرص 

المنظمات على تحفٌز المواطنٌن وحثهم على المشاركة فً كل ما ٌتعلق باألمور السٌاسٌة 

رضة لقرارات الجهات الحكومٌة، وممارسة حقهم فً التعبٌر عن آرابهم سواءًال مإٌدة أو معا

ٌُنمً الشعور بالثقة لدٌهم بؤنهم قادرٌن على التؤثٌر فً نظام  دون اللجوء إلى العنؾ، مما 

الحكم السٌاسً، ولدٌهم القدرة على المساهمة فً صنع القرار أٌضاًال، ومن جهة أخرى، تعطً 

ولٌد الظروؾ المرحلٌة وما  هذه النتٌجة مإشراًال على أن اهتمام المنظمات بالمشاركة السٌاسٌة

ٌمر به المجتمع حالٌاًال من مشاكل وأزمات سٌاسٌة نتٌجة الصراع على السلطة بٌن التٌارات 

. والتنظٌمات السٌاسٌة المختلفة



: النتائج: سادساًال 

 :نتائج البٌانات ااولٌة -1

تبٌن من خبلل بٌانات الدراسة أن ؼالبٌة المبحوثٌن من الذكور، ومن صؽار السن حٌث 

سنة، ومن ذوي المستوى التعلٌمً الجامعً فما فوق، كما  32-22تتراوح أعمارهم من 

 .أظهرت النتابج أن مجال النشاط األكثر انتشاراًال بٌن المنظمات هو المجال الحقوقً

 : نتائج مؤشرات القدرات -2

أن توضح النتابج أن أؼلب المبحوثٌن من المدراء التنفٌذٌٌن للمنظمات، و :القدرات البشرٌة -أ 

تؤسٌس أؼلب المنظمات جاء من المبادرات الشخصٌة لؤلعضاء، وأن أؼلب أعضاء المنظمات 

كان من الذكور، وهم الفبة األكثر ( على مستوى اإلدارة والجمعٌة العمومٌة والمتطوعٌن)

 .تطوعاًال لتنفٌذ مشروعات المنظمات، وذلك على حسب القضاٌا التً ٌهتمون بها

لنتابج أن أؼلب المنظمات ذاتٌة التموٌل وتمثل التبرعات والهبات أظهرت ا :القدرات المادٌة -ب 

من المجتمع المصدر الربٌسً لتموٌل مشروعاتها إلى جانب عوابد بعض الخدمات ورسوم 

 .اشتراكات األعضاء

أظهرت النتابج أن أؼلب المنظمات لدٌها قواعد بٌانات عن أعضابها  :القدرات التكنولوجٌة -ج 

نفذتها سابقاًال، وأن أؼلب المنظمات تستخدم وسابل اإلعبلم واالتصال وعن المشروعات التً 

كصفحات التواصل االجتماعً، و كالمطوٌات  ،ةميقدحٌث تنوعت ما بٌن الحدٌثة وال

 . والمنشورات والملصقات

تبٌن أن اختٌار أعضاء مجلس اإلدارة ألؼلب المنظمات ٌتم عن   :قدرات التحكم والتنظٌم -د 

 ٌوجد أعضاء معٌنون من الحكومة بتلك اإلدارات، وأن أؼلب المنظمات طرٌق االنتخاب، وال

لجنة  -لجنة التخطٌط والتنفٌذ -لجنة اإلدارة)لدٌها لجان إلدارة النشاط ترتبت حسب األهمٌة 

، وأن االجتماع الدوري بٌن أعضاء مجلس اإلدارة وكافة أعضاء المنظمة ٌعقد (التموٌل

 .شهرٌاًال 

 : الوسٌطةنتائج مؤشرات البٌئة  -3

أظهرت النتابج أن أؼلب المنظمات ٌتؤثر نشاطها باألحداث والمتؽٌرات : البٌئة السٌاسٌة -أ 

، وأن أؼلبها قد قامت بؤعمال و مناشط تهدؾ لنشر التثقٌؾ والتوعٌة الجارٌة حالٌاًال  السٌاسٌة

 .السٌاسٌة، و أن أؼلب المنظمات ال تربطها أي عبلقة بالحكومة نهابٌاًال 

تبٌن أن أؼلب المنظمات تطالب بتؽٌٌر القانون الذي تعمل فً ظله ألنه  :قوانٌاالتشرٌ ات وال -ب 

ٌعطً صبلحٌات كبٌرة لتدخل الحكومة فً شإون المنظمات وعملها، وألنه ؼٌر مناسب 



لؤلوضاع والظروؾ االجتماعٌة واالقتصادٌة التً تمر بها الببلد حالٌاًال، وأن أؼلب المنظمات 

 .رٌة المعنٌة بشإون المنظمات بالجٌدةتصؾ عبلقتها بالجهة اإلدا

 والثقافٌة أظهرت النتابج أن أؼلب المنظمات تإكد على أن القٌم االجتماعٌة: القٌم ال قافٌة -ج 

السابدة بالمجتمع ال تشجع على العمل التطوعً نتٌجة ضعؾ ثقافة التطوع وبسبب هذه الثقافة 

المتطوعٌن، وأن أؼلب المنظمات السابدة بالمجتمع تعانً أؼلب المنظمات من مشكلة نقص 

 .أبرز معوقاتها المعمول بها حالٌاًال من تإكد على أن اللوابح والقوانٌن

 :نتائج مؤشرات المخرجات -4

تبٌن أن أؼلب المنظمات تستهدؾ المجتمع المحلً ككل بؤعمالها : الوصول للفئات المستهدفة -أ 

ٌتم عن طرٌق قرار من مجلس و مناشطها، وأن اختٌار القضاٌا والموضوعات التً تهتم بها 

اإلدارة، وأن أؼلب المنظمات تبلحظ زٌادة فً أعداد المستفٌدٌن من نشاطاتها، وأن أؼلب 

المنظمات تستخدم المقاببلت الفردٌة والجماعٌة لمعرفة رضا الفبات المستهدفة من 

 .المشروعات المنفذة سابقاًال 

ت لم تتمكن من االستجابة للمطالب أتضح أن أؼلب المنظما: االستجابة للمطالب المجتم ٌة -ب 

المجتمعٌة المتؽٌرة، و أن أؼلب المنظمات ٌنعكس نشاطها فً مجال التنمٌة االجتماعٌة، وأن 

ضد المرأة  والموجه المدرسً و أؼلب المنظمات تدعو لبلهتمام بقضٌة العنؾ األسري

 .مستقببلًال 

ولٌن عن تقٌٌم األعمال التً إمسن أن أعضاء مجلس اإلدارة هم التبً: متاب ة النشاط وتقٌٌمه -ج 

ُنفذت سابقاًال فً أؼلب المنظمات، وذلك من خبلل مناقشات مجلس اإلدارة، وأن أكثر 

المشروعات نجاحاًال ألؼلب المنظمات هً حمبلت التوعٌة قصٌرة المدة والتً تستؽرق من 

تلك الحمبلت ٌوم فً تنفٌذها والدورات التدرٌبٌة، وكانت الفبات المستهدفة من  14أسبوع إلى 

 .الشباب والطبلب والموظفٌن

 :نتائج أب اد مقٌاس التنمٌة السٌاسٌة -5

للتؤثٌر فً الرأي العام   أظهرت النتابج أن أؼلب المنظمات ال تسعى :ب د التنشئة السٌاسٌة -أ 

نها تعمل على تعزٌز قٌم الوالء واالنتماء والوطنٌة لكبتبنً أفكار حزب سٌاسً معٌن، و

جتماعٌة و تإكد على أن التنشبة السٌاسٌة الجٌدة تجعل المواطن ٌتقبل لمختلؾ الشرابح اال

اآلراء السٌاسٌة المخالفة لرأٌه وتوجهاته، وترى أنها عملٌة تساعد المواطنٌن وُتمكنهم من حل 

 .الكثٌر من الصراعات السٌاسٌة والمشكبلت المجتمعٌة على حد سواء



المنظمات ترى أن إقامة األحزاب السٌاسٌة أظهرت النتابج أن أؼلب  :ب د الوعً السٌاسً -ب 

تسعى لترسٌخ  قبل إقامة دستور للببلد بمثابة جرٌمة سٌاسٌة أو قفز على السلطة، وأن أؼلبها

 .المواطنٌنكافة ونشر مفهوم دولة المإسسات وقٌم الدٌمقراطٌة والحرٌات المدنٌة لدى 

ٌُشكل التعصب القبلً  أظهرت النتابج أن أؼلب المنظمات: ب د المشاركة السٌاسٌة -ج  ال 

والجهوي عابقاًال أمام سعٌها للقٌام بمناشط لنشر ثقافة المشاركة والتوعٌة السٌاسٌة، وأن أؼلب 

المنظمات تدفعها المسإولٌة االجتماعٌة والواجب الوطنً للمشاركة فً الحراك الشعبً 

ركة السٌاسٌة المناهض لبعض القرارات السٌاسٌة، كما تسعى أؼلبها لتوضٌح أهمٌة المشا

 .للمواطنٌن، كؤهم الُسبل للقضاء على الفساد السٌاسً

أن الدراسة قد أجابت على تساإالتها وحققت أهدافها، حٌث توصلت إلى أن  أتضح ما النتائج -د 

المنظمات ذات النشاط الحقوقً هً أكثر أنواع المنظمات انتشاراًال فً مجتمع الدراسة، وأن 

مع الدراسة تتؤثر بالمتؽٌرات واألحداث السٌاسٌة، وأن أعمال و مناشط المنظمات فً مجت

مصادر تموٌل المنظمات تعتمد بشكل ربٌسً على التبرعات والهبات المجتمعٌة، وأن القوانٌن 

عمل المنظمات تحتاج للتؽٌٌر والتعدٌل وفقاًال لرإٌة المنظمات وتقٌٌمها ل منظمهوالتشرٌعات ال

نقص الخبرات  :تتمثل فًي تحد من فاعلٌة المنظمات لتلك القوانٌن، وأن أبرز المعوقات الت

وأن اهتمام منظمات المجتمع  ،التموٌلو اللوابح والقوانٌن المنظمة لعملهاوبٌن أعضابها 

المدنً باإلسهام فً التنمٌة السٌاسٌة فً مجتمع الدراسة قد تركز على ُبعد المشاركة السٌاسٌة 

ٌعود لؤلزمة السٌاسٌة  تحلٌل ذلك ربماة السٌاسٌة، وثم ُبعد التنشا وٌلٌه ُبعد الوعً السٌاسً

والظروؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة التً ٌمر بها المجتمع حالٌاًال، والتً فرضت علٌها متابعة 

ومواكبة مجرٌات األحداث السٌاسٌة بشكل مستمر، وجعلت اهتمامها ٌنصب بشكل مكثؾ 

كاالعتصامات )مظاهرها  وقوي على تعزٌز المشاركة السٌاسٌة للمواطنٌن بمختلؾ

، إلى جانب االهتمام بشكل أقل زخماًال (والمظاهرات واإلدالء باألصوات االنتخابٌة وؼٌرها

بنشر التوعٌة والثقافة السٌاسٌة من خبلل استخدام طرق ووسابل مختلفة لتعرٌؾ ( نوعاًال ما)

إلى حد كبٌر من المواطنٌن بمفاهٌم ومصطلحات سٌاسٌة متعددة، بٌنما كان االهتمام منخفضاًال 

قبل المنظمات لئلسهام فً ُبعد التنشبة السٌاسٌة على الرؼم من أهمٌته فً ؼرس قٌم التسامح 

من الوعً والثقافة وٌمتلك القدرة على المشاركة  واالنتماء وخلق جٌل على قدر عالِ والوالء 

 .السٌاسٌة بشكل إٌجابً ٌضمن الحفاظ على المجتمع واستقراره

 

 



   : ٌاتالتوص: ساب اًال 

من خبلل ما تقدم من نتابج توصلت لها الدراسة، قد تم صٌاؼة مجموعة من      

: التوصٌات على النحو التالً

ٌجب أن تتمتع وزارة الثقافة والمجتمع المدنً بقدر من المرونة فً تعاملها مع المنظمات،  -1

اًال إلى حد ما بحٌث ال تكتفً بدور الرقابة واإلشراؾ فقط، وإنما تتعدى ذلك لتصبح شرٌك

فً وضع خطط وبرامج العمل لمعالجة القضاٌا المجتمعٌة التً تهتم بها المنظمات وتعمل 

 . على حلها

ضرورة تنسٌق العمل فٌما بٌن المنظمات حتى ال تنصب جهودها فً اتجاه واحد، وذلك  -2

 .لضمان تحقٌق التنمٌة الشاملة للمجتمع

كالتجدٌد فً عضوٌة الفرٌق   -ة للمنظماتضرورة التؽٌٌر والتجدٌد فً البنٌة التؤسٌسً -3

تركز السلطة فً ٌد مجلس ال تد األفكار وحتى تتجد -الذي ٌتولى مهام اإلدارة بالمنظمة 

ضمان االبتعاد عن النمط خلق روح اإلبداع والنشاط بٌن األعضاء ولوكذلك اإلدارة وحده، 

 . الروتٌنً فً أداء العمل

ة البشرٌة منها، من خبلل عقد الدورات التدرٌبٌة ضرورة تنمٌة قدرات المنظمات وخاص -4

لرفع كفاءة العاملٌن بها وخاصة المتطوعٌن وذلك لتعرٌفهم بفلسفة منظمات المجتمع 

 .المدنً وأهدافها وما ٌمكن أن تقوم به من أعمال تنموٌة فً مجاالت متعددة

، وتسمح ضرورة العمل على إٌجاد صٌػ قانونٌة وتشرٌعٌة تتمتع بقدر من المرونة -5

نمً المنظمات ما فٌما ٌخص جانب التموٌل، حتى تُ للمنظمات بالعمل بحرٌة أكبر والسً

 .قدراتها وتتوسع فً مجال عملها على أوسع نطاق ممكن

العمل على إٌجاد قنوات اتصال تكنولوجٌة بٌن المنظمات المتخصصة فً مجاالت نشاط  -6

تتوفر للمنظمات بٌانات  محددة  والجهات الحكومٌة المختصة بذات النشاط حتى

وإحصابٌات رسمٌة حول موضوع االهتمام، وتتاح لها الفرصة فً المشاركة لمعالجة 

 .المشاكل المجتمعٌة جنباًال إلى جنب مع القطاع الحكومً

المعنوي الحكومً للمنظمات حتى تتمكن من والمادي وضرورة توفٌر الدعم الفنً  -7

 .تحقٌق التنمٌةالمساهمة بشكل أكثر فاعلٌة وإٌجابٌة فً 

 التعاون مع وزارة األوقاؾ بتخصٌص جزء من أموال الزكاة لدعم المنظمات،ضرورة  -8

وذلك ألن المنظمات ؼالباًال ما تكون هً األقرب للفبات االجتماعٌة التً تحتاج للرعاٌة 

  .والدعم



التعاون مع وزارة األعبلم بتسلٌط الضوء على مناشط وبرامج المنظمات لما لذلك ضرورة  -9

  .من أهمٌة فً نشر ثقافة التطوع بٌن المواطنٌن

التعاون مع المإسسات التعلٌمٌة للعمل على نشر الوعً وثقافة المشاركة من خبلل أقامة   -10

ندوات ومإتمرات ومحاضرات وذلك لؽرس وتعزٌز قٌم الوالء والوطنٌة لدى مختلؾ 

 .الفبات العمرٌة بالمراحل التعلٌمٌة

 الص وبات : امناًال 

: لباحثة العدٌد من الصعوبات أثناء القٌام بهذه الدراسة منهاواجهت ا

صعوبات على المستوى النظري والمنهجً، نظراًال التساع المفاهٌم الواردة فً الدراسة  -

وشمولٌتها مما جعلها بالؽة الصعوبة فً اإلخضاع للقٌاس، كمفهوم التنمٌة السٌاسٌة الذي تم 

ُبعد )عن طرٌق األبعاد الثبلثة التً تمثلت فً  قٌاس إسهام منظمات المجتمع المدنً فٌه

ٌُعد  كل مفهوم منها ( ُبعد المشاركة السٌاسٌة –ُبعد الوعً السٌاسً  –التنشبة السٌاسٌة  حٌث 

 . مفهوماًال مستقبلًال بذاته وٌحتاج لعدة مفاهٌم أخرى لتوضٌح معناه وإخضاعه للقٌاس

قة المتعلقة بموضوع الدراسة بشقٌه عدم توفر المراجع والكتب العلمٌة والدراسات الساب -

على الصعٌد المحلً شكل صعوبة بالؽة أمام الباحثة و ( المجتمع المدنً والتنمٌة السٌاسٌة)

 .أضطرها  للسفر خارج الببلد أكثر من مرة وتحمل أعباء وتكالٌؾ مادٌة أضافٌة

: وكذلك واجهت الباحثة صعوبات فً أجراء الدراسة المٌدانٌة منها

مع الدراسة والتؤكد من دقة وصحة البٌانات واإلحصابٌات المتحصل علٌها حصر مجت -

-الحقوقً  –التوعوي )بخصوص العدد اإلجمالً للمنظمات العاملة فً مجاالت النشاط 

من وزارة الثقافة والمجتمع المدنً والتً اختلفت وتباٌنت محتوٌاتها باختبلؾ ( التنموي

لقوانٌن والتشرٌعات الصادرة بشؤن منح أذن اإلشهار توارٌخ الحصول علٌها نتٌجة اختبلؾ ا

.    والمزاولة للنشاط  بشكل رسمً من الحكومة

، وكذلك عدم صعوبة الوصول للمنظمات المستهدفة بسبب عدم امتبلك مقر ثابت ألؼلبها -

 . تواجد األعضاء بالمقرات فً أؼلب األوقات وعدم التزامهم بمواعٌد إجراء المقابلة معهم

لظروؾ األمنٌة وحالة الحرب التً تعانً منها أؼلب األحٌاء السكنٌة فً مجتمع شكلت ا -

الدراسة صعوبة أمام الباحثة فً الوصول للمنظمات المستهدفة، مما دعا لبلستعانة بفرٌق 

 . لجمع البٌانات من سكان المدٌنة ومن العاملٌن بمنظمات المجتمع المدنً فً الوقت ذاته
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Abstract 

The subject of study was limited to : " The realities of civil Societies orgnisations 

and their contribution in the political development of the Society " , a field study of 

the civil society organisations working in the developmental , awareness and legal 

field in the city of Benghazi . 

The subject was chosen based on both the direct observation and the review of 

previous studies ; since civil societies are considered to be one of the instruments 

of advancing societies and the most prominent aspects of democracy in them . 

This study aimed at identifying the reality of these organisations , what they 

possess of capabilities and what obstacles they face . Also pointing out their role in 

the development of Society ; especially in the political aspect . 

The special terms used in the study were explained ; those related to organisations 

, civil Society and political development . They were explained theoretically and 

practically . It was also explained how these terms and measurement Concepts 

were adapted . 

The study was initiated by various queries which were :- 

Which organisations were spread most . ( Development ; awareness . or legal 

organisations ) , of the civil society in the study population ; Are the work and 

activities of civil Societies affected by the variables and political events ; what are 

the financing sources of the projects and activities of the civil society organisations 

in the population study . Also , how do these organisations , of population study , 

evaluate the laws and legislations under which operate . 

What are the main obstacles facing civil societies that limit their effectiveness . In 

which aspect , of political development , the contribution of  these organisations is 

apparent . 

The study population included ( 135 ) organisations and were classified according 

to their practiced activity . 

The comprehensive survey included these in the legal , awareness and 

developmental fields . An interview form for collecting data was used . The 

interviews were carried out either with the chairman of  each organization , a 

board member or  the executive manager , in order to obtain accurate information 

about the organization . The validity of the tool used was confirmed by presenting 



it to a group of  judges . As for the standardization of the measure , it was 

confirmed by using " Krumback alfa " factor where its value was (0.94) giving 

confidence in the measure . 

The programme of statistical analysis , SPSS , was used in entering data and 

analyzing them . The study concluded that the organisations suffer institutional 

weakness as they lack human , financial and technological capabilities . Also their 

effectiveness are reduced due to centralization of authority as opposed to 

decentralization . Their performance in the political side is also lacking due to the 

weakness of professional experience . All these factors made them limit their 

participations to the periods of popular enthusiasm to keep up with the political 

events without developing and employing this participation in other areas . 
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