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  ملخص الدراسة                  
  

واقع منظمات المجتمع المدني وإسھامھا في "تحدد موضوع الدراسة في    

دراسة میدانیة لمنظمات المجتمع المدني العاملة في " التنمیة السیاسیة للمجتمع

المجال التوعوي والتنموي والحقوقي في مدینة بنغازي، وتم اختیار الموضوع 

ً على المالحظة المباشرة لھ واإلطالع على بعض الدراسات السابقة التي  بناءا

ُعد أحدى وسائل النھوض  تناولتھ، حیث أن منظمات المجتمع المدني ت

  .بالمجتمع، وأبرز مظاھر الدیمقراطیة فیھ

وھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على واقع ھذه المنظمات وما تمتلكھ من    

 قدرات وما تعانیھ من مشكالت، وإبراز دورھا في تنمیة المجتمع وخصوصاً 

  .من الناحیة السیاسیة

وتم تعریف المصطلحات الخاصة بالدراسة المتمثلة في المنظمات،    

ً وقد تم  ً وإجرائیا والمجتمع المدني، والتنمیة السیاسیة، وقد عُرفت نظریا

  .توضیح وشرح كیفیة إخضاع ھذه المصطلحات والمفاھیم للقیاس

المنظمات األكثر ما : وانطلقت ھذه الدراسة من مجموعة تساؤالت ھي   

 ً من ) المنظمات الحقوقیة –منظمات التوعیة  –منظمات التنمیة (انتشارا

منظمات المجتمع المدني في مجتمع الدراسة، وھل تتأثر أعمال و مناشط 

منظمات المجتمع المدني بالمتغیرات واألحداث السیاسیة، وما مصادر تمویل 

جتمع الدراسة، و ما ھو مشروعات و مناشط منظمات المجتمع المدني في م

تقییم منظمات المجتمع المدني في مجتمع الدراسة للقوانین والتشریعات التي 

ً، وما أبرز المعوقات التي تعیق منظمات المجتمع المدني  تعمل في ظلھا حالیا

وتحد من فاعلیتھا في مجتمع الدراسة، وفي أي بعد من أبعاد التنمیة السیاسیة 

  .جتمع المدني في مجتمع الدراسةیبرز إسھام منظمات الم



منظمة، وتم حصرھا في المسح ) 135(حیث اشتمل مجتمع الدراسة على    

الشامل بناءً على نوع نشاطھا الممارس، فقد تم المسح الشامل على المنظمات 

ذات النشاط الحقوقي والتوعوي والتنموي، وقد تم استخدام استمارة المقابلة 

المقابالت مع أحد أعضاء المنظمات ممن یمثلون لجمع البیانات، و أجریت 

ً في مجلس إدارتھا  رأس الھرم الوظیفي بھا وھم أما رئیس المنظمة أو عضوا

أو مدیرھا التنفیذي، وذلك بھدف الحصول على البیانات الدقیقة عن المنظمة، 

وتم التأكد من صدق األداة عن طریق عرضھا على مجموعة من المحكمین 

والذي " كرومباخ ألفا"یاس فقد تم التأكد منھ باستخدام معامل أما ثبات المق

  ).0.94(كانت قیمتھ مناسبة للثقة في ثبات المقیاس حیث بلغت 

في إدخال البیانات وتحلیلھا  spssوتم االعتماد على برنامج التحلیل اإلحصائي    

ً في الجانب المؤسسي لھا ُعاني ضعفا ، من وتوصلت الدراسة إلى أن المنظمات ت

حیث افتقارھا للقدرات البشریة والمادیة والتكنولوجیة، وكذلك ضعف فاعلیتھا 

نتیجة تركز السلطة وعدم دورانھا بین كافة األعضاء بالمنظمة، وكذلك قصور 

أدائھا في الجانب السیاسي نتیجة ضعف الخبرة المھنیة مما جعلھا تكتفي 

داث السیاسیة دون توظیف ھذه بالمشاركة في أوقات الحماس الشعبي لمواكبة األح

  .المشاركة وتطویرھا في مجاالت أخرى

  

  

  

  

  

  

  

  



  : المقدمة

ً لدراسة العالقة بین المجتمع والدولة      ً رئیسا تشكل دراسة منظمات المجتمع المدني مدخال

وھي عالقة أساسیة ومھمة في دفع عملیة التحول الدیمقراطي، وإسباغ الدیمقراطیة كسمة 

ُعد  ً عن مستوى الدیمقراطیة وانفتاح المجتمع وتقدمھ، كما ت ممیزة لمؤسسات الدولة، وتعبیرا

جتمع المدني دعامة أساسیة في تطویر وتنمیة كافة قطاعات المجتمع، إذا ما تم منظمات الم

توظیفھا في خلق المشاركة المجتمعیة وإیجاد الشعور العام بمسؤولیة األفراد نحو مجتمعھم، 

ً لقیم التكافل االجتماعي، فعن طریق ھذه  حیث یعتبر العمل األھلي أو التطوعي امتدادا

ل الدول النامیة، والسیما في المنظمات یمكن أن تتح قق النھضة التنمویة التي تنشدھا جُ

تقلیص الھوة السیاسیة بینھا وبین شعوبھا، ذلك ألن منظمات المجتمع المدني تمثل قنوات 

  .  اتصال مباشرة بین عامة الشعب والسلطة السیاسیة الحاكمة في الدولة

ولكي تحقق منظمات المجتمع المدني األھداف المرجوة منھا البد لھا أن ترتكز على عدة    

قواعد و أسس علمیة تمكنھا من العمل بنشاط وحیویة وفاعلیة أكبر، ومن بین تلك القواعد 

البناء المؤسسي الداخلي للمنظمات وقدراتھا البشریة والمادیة، وكذلك تفاعالتھا مع محیطھا 

  .االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة، وغیرھاوبیئتھا 

واقع منظمات المجتمع المدني وإسھامھا في التنمیة (وسنتناول في ھذه الدراسة موضوع   

  :من خالل أربعة فصول كالتالي) السیاسیة للمجتمع

وقد تضمن موضوع  الدراسة واإلجراءات المنھجیة، ویشمل اإلطار : الفصل األول    

مشكلة الدراسة، ومبررات اختیار موضوع الدراسة، وأھمیة الدراسة، وأھداف تحدید (العام 

الدراسة، التعریف بالمفاھیم الواردة في الدراسة، والدراسات السابقة، والتعقیب على 

المنھج (، وتشمل اإلجراءات المنھجیة للدراسة )الدراسات السابقة، وتساؤالت الدراسة

مجاالت الدراسة، ووحدة التحلیل، وأداة جمع البیانات، ونوع الدراسة، ومجتمع الدراسة، و

  ).والمعالجة اإلحصائیة

بعنوان المنظمات والمجتمع المدني، حیث تضمن في سیاق  كان: أما الفصل الثاني   

مفھوم المنظمات، وسمات وخصائص المنظمات، والتكوین (الحدیث عن المنظمات ما یلي 

المنظمات، وأنواع المنظمات االجتماعیة، وأھداف  الداخلي للمنظمات، وأھم مبادئ نجاح

المنظمات االجتماعیة، ودراسة المنظمات االجتماعیة، وتنمیة وتطویر المنظمات 

التطور التاریخي (، وتضمن في سیاق الحدیث عن المجتمع المدني ما یلي )االجتماعیة



المدني، وبعض  لمفھوم المجتمع المدني، واالتجاھات الحدیثة لتعریف مفھوم المجتمع

المفاھیم المرتبطة بالمجتمع المدني، ومكونات المجتمع المدني، وخصائص المجتمع المدني 

مكونات المجتمع المدني، ومؤشرات قیاس فاعلیة منظمات المجتمع المدني، ومنظمات 

، وقوانین وتشریعات العمل األھلي )م2013 -1878(المجتمع المدني في لیبیا خالل الفترة 

یا، وإشكالیة العالقة بین المجتمع المدني والدولة، ودور منظمات المجتمع المدني في في لیب

  ).في مجاالت تنمویة متعددة - البشریة  –االقتصادیة –االجتماعیة  -التنمیة 

موضوع التنمیة السیاسیة، وقد تناول مفھوم التنمیة : الفصل الثالث في حین تضمن   

نظریة  - نظریة التحدیث -النظریة البنائیة الوظیفیة(اسیة السیاسیة ونظریات التنمیة السی

المشاركة  -الوعي السیاسي  -التنشئة السیاسیة (ومؤشرات التنمیة السیاسیة ) التبعیة

 -النخبة السیاسیة (، و دور بعض الشرائح االجتماعیة في التنمیة السیاسیة )السیاسیة

اآللیات القانونیة (التنمیة السیاسیة ، و آلیات مساھمة المجتمع المدني في )المثقفون

  ).اآللیات الثقافیة –اآللیات االقتصادیة واالجتماعیة  –والسیاسیة 

فقد خصص لتحلیل بیانات الدراسة ونتائجھا ویشمل تحلیل البیانات  :أما الفصل الرابع    

 المؤشرات المتعلقة(اس فاعلیة منظمات المجتمع المدني األولیة وتحلیل مؤشرات قی

، وتحلیل مقیاس )مؤشرات المخرجات –المؤشرات المتعلقة بالبیئة الوسیطة  -بالقدرات 

عرض التحلیل الوصفي  - عرض التحلیل الوصفي لكل فقرة في المقیاس(التنمیة السیاسیة 

والنتائج التي توصلت لھا الدراسة، و توصیات الدراسة، والصعوبات التي ) ألبعاد المقیاس

  .واجھت الدراسة

    ً إعداد قائمة بالمراجع المستخدمة في الدراسة، والمالحق التي اشتملت على تم وأخیرا
  .استمارة المقابلة وبعض النصوص القانونیة المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني في لیبیا

  

  

  

  

  

  



  

  
  
  
  

  ل األولــالفص             
  

  موضوع الدراسة واإلجراءات المنھجیة
  
  

  

  

  

  

  

  

  



  :تمھید
موضوع  الدراسة خصص ھذا الفصل الستعراض اإلطار العام للدراسة حیث اشتمل على     

تحدید مشكلة الدراسة، ومبررات اختیار ( موضوعھا، ویشمل لھا واإلجراءات المنھجیة

موضوع الدراسة، وأھمیة الدراسة، وأھداف الدراسة، التعریف بالمفاھیم الواردة في الدراسة، 

، وتشمل )والدراسات السابقة، والتعقیب على الدراسات السابقة، وتساؤالت الدراسة

دراسة، ومجاالت الدراسة، المنھج ونوع الدراسة، ومجتمع ال(اإلجراءات المنھجیة للدراسة 

، وسیتم عرضھا وفق الترتیب )ووحدة التحلیل، وأداة جمع البیانات، والمعالجة اإلحصائیة

  :المذكور أعاله كالتالي

  :لدراسةا موضوع: أوالً 
 :مشكلة الدراسة - 1

انطلقت منظمات المجتمع المدني نحو البناء والمشاركة في عملیة التحول الدیمقراطي في   

ً خالل فترة الحرب 2011فبرایر 17المجتمع اللیبي بعد ثورة  ً مھما م، فقد لعبت دورا

الثورة   أعقبتوالتحریر في مجال اإلغاثة والمساعدات اإلنسانیة، ثم في المرحلة االنتقالیة التي 

بدأت العمل على نشر الوعي والتثقیف في عدة مجاالت منھا الفكري والسیاسي واالجتماعي 

ً بعد االنتشار السریع للمنظمات والمؤسسات والجمعی ات األھلیة والدیني والصحي خصوصا

األمر الذي جعل الكثیر من الباحثین والمثقفین والنخب السیاسیة في  في كافة أرجاء البالد

تمع اللیبي یربطون ھذا االنتشار السریع لمفھوم المجتمع المدني وتزاید أعداد المنظمات المج

المدنیة بالحماس الثوري والمشاركة السیاسیة والتحدث عنھا كمؤشر یدل على وعي وثقافة 

المواطنین وإدراكھم لمجریات األحداث السیاسیة في مجتمعھم، وبالنظر لتاریخ منظمات 

ً بدرجة عالیة في المجال السیاسي على المجتمع المدني ف ي لیبیا نجد أن دورھا كان بارزا

في الفترة الزمنیة التي سبقت : الرغم من محدودیة انتشارھا وقلة أعدادھا، فعلى سبیل المثال

ً 1969انقالب عام  اللجنة الطرابلسیة عام " مصر"م، تأسست في بالد المھجر وتحدیدا

اطنین اللیبیین من مدینة طرابلس وضواحیھا وھم من م، على ید مجموعة من المو1924

ً في لیبیا عام  التجار والمثقفین بھدف المطالبة باستقالل البالد وقد تم اإلعالن عن قیامھا رسمیا

م واستمرت في نشاطھا السیاسي والتوعوي والتثقیفي حتى انتھت مھمتھا بتحقیق 1943

م، وكانت متعددة 1943سست في بنغازي عام االستقالل، وكذلك جمعیة عمر المختار التي تأ

لسان حال الجمعیة " الوطن"المناشط منھا السیاسیة والریاضیة والثقافیة، وتصدر عنھا جریدة 



وخیر شاھد على نشاطھا السیاسي الذي استمر في المطالبة باستقالل البالد حتى تحققت غایتھا 

  .م1951وتم حلھا بعد نیل البالد االستقالل عام

ال أن حركة المجتمع المدني والمنظمات األھلیة خضعت لھیمنة الدولة والسلطة السیاسیة إ   

م، مما جعلھا مغیبة إلى حد اإلقصاء 1969الحاكمة  في البالد عقب االنقالب العسكري عام

عن خطط وبرامج التنمیة والسیما السیاسیة منھا، كما أن غیاب االستعداد الفكري والمعنوي 

ن الفئات المجتمعیة لقبول الربط بین جدوى وفاعلیة تلك المنظمات ومنظومة لدى العدید م

الوصول إلیھ وما علیھ الواقع ساھم في توسیع الھوة بین ما تود الحقوق والحریات المدنیة 

التي تعتبر مقدسة لثقافة التقالید واألعراف والتعصب القبلي  كري للتركیبة االجتماعیة اللیبیةالف

ویة، وعلى الرغم من سرعة انتشار أعداد المنظمات وتزاید نمو حركة المجتمع والدولة األب

م، إال أنھا 2011فبرایر 17المدني ومواكبتھ للصراعات واألحداث السیاسیة فیما بعد ثورة 

بالرغم من ذلك مازالت تعاني من فقدانھا للجانب المؤسسي ولھذا ال یتوقع لھا النجاح بالشكل 

ضع وتنفیذ خطط وبرامج التنمیة والسیما السیاسیة منھا، وھذا ما جعل المطلوب كشریك في و

أھم أھداف ھذه الدراسة یتمثل في إبراز دور منظمات المجتمع المدني في عملیة التنمیة 

واقع منظمات المجتمع المدني وإسھامھا ( السیاسیة، وعلیھ تحددت مشكلة الدراسة في بحث 

  .من مجتمع الدراسةض)  في التنمیة السیاسیة للمجتمع

  :مبررات اختیار الدراسة - 2

ً في التعبئة وحشد الرأي العام نحو قضایا    -أ  أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورا

ً للدراسة  ً واسعا المجتمع االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والسیاسیة، لذا فھي مجاال

  . والبحث

لمجتمع المدني لم تباشر اختصاصاتھا أن الجھات التابعة للدولة ذات العالقة بمنظمات ا  -ب 

بشكل ملحوظ وعلى نطاق واسع في نشر وتوطین ثقافة المجتمع المدني في لیبیا 

، األمر الذي جعل ) كوزارة الثقافة ومنظمات المجتمع المدني و وزارة األعالم( ً مثال

نمیة وفي غالبیة أفراد المجتمع ال یدركون أھمیة المجتمع المدني ومتطلباتھ ودوره في الت

السیاسات العامة والقضایا الوطنیة، وھذا ما یدعوا إلى دراسة األسباب التي أدت إلى 

 .القصور في أداء تلك الجھات لعملھا



أعداد منظمات المجتمع المدني في لیبیا یعد من أبرز التغیرات االجتماعیة  ازدیادأن   -ج 

تواجد المؤسسات م، حیث یعتبر 2011فبرایر 17والسیاسیة التي حدثت بعد ثورة 

االتجاه  المدنیة متنوعة النشاط في واقع أي مجتمع من المؤشرات المھمة التي تدل على

 .التحول الدیموقراطي السلیم فیھ نحو

فبرایر منظمات  17منحت التغیرات السیاسیة التي حدثت في المجتمع اللیبي بعد ثورة   -د 

ً أعلى من الحریة السیاسیة والفك لى إقبال الناس على ریة مما أدى إالمجتمع المدني سقفا

األمر الذي أدى إلى تنمیة وعیھم وزیادة مشاركتھم السیاسیة، وكل ھذه  االنضمام لھا

 .التغیرات تشد انتباه الباحثین لدراسة ھذه الظاھرة والوقوف على أسبابھا ونتائجھا

القة قلة االھتمام العلمي واألكادیمي على الصعید المحلي، بالموضوعات ذات الع  - ه 

من أدوار مختلفة في تنمیة وتطویر المجتمعات،  ھبالمجتمع المدني وتنظیماتھ وما یؤدی

ً لالھتمام بدراسة ھذا الموضوع  . شكلت دافعا

  :أھمیة الدراسة - 3

تعتبر دراسة منظمات المجتمع المدني ذات أھمیة، فقد كان لھا دور بارز في المجاالت     

إضافة إلى دورھا الھام في المجال السیاسي، فقد ساھمت في االجتماعیة والفكریة والثقافیة 

توعیة المواطنین وحثھم على المشاركة السیاسیة، التي تعتبر إحدى الدعائم األساسیة للتنمیة 

السیاسیة وتشكل بالتالي میدان مھم من میادین الدراسة العلمیة، ویمكن بلورة ھذه األھمیة في 

  - :النقاط التالیة

الدراسة في محاولة عرض وتحلیل دور منظمات المجتمع المدني التي تتمثل أھمیة   -أ 

تعتبر حجر الزاویة في النضال الشعبي من أجل إقامة مجتمع أكثر مدنیة ودیمقراطیة 

ً وعدالً  ً ورفاھیة ورقیا   .وحریة وأكثر تقدما

ً في تشجیع المواطنین على العمل الجماعي والعمل   -ب  إن لمنظمات المجتمع المدني دورا

تطوعي والخیري، لتحقیق المصالح الخاصة والعامة وإرساء ونشر وتعمیم ثقافة مدنیة ال

تدعم تحقیق الدیمقراطیة  والمساواة وتحفظ للمواطن حقوق المواطنة ویتعلم من خاللھا 

كیف یعبر عن رأیھ ویدافع عن مصالحھ وكیف یشارك بحریة في العملیات السیاسیة 

 .وتنمي وطنھ والتنمویة التي تؤثر على حیاتھ



في ظل المتغیرات السیاسیة الدولیة التي تنادي بحقوق اإلنسان والدیمقراطیة التي نتج    -ج 

عنھا قیام الثورات العربیة المعاصرة، والتي یعتبر الحراك السیاسي في لیبیا أحد أھم 

رة على فھم وترجمة نتائج ھذه المتغیرات، تطلب وجود منظمات ومؤسسات مدنیة  قاد

لذا تكمن أھمیة ھذه الدراسة في تقییم أثر تطبیق ھذه السیاسات على  المتغیراتھذه 

 . أرض الواقع

ة في مجال البحث العلمي، فھي تصنف ضمن الدراسات ساھمتعد ھذه الدراسة م  -د 

العلمیة في علم االجتماع السیاسي وعلم اجتماع التنمیة، وكذلك في المجال االجتماعي 

ً لحداثة وأ ھمیة موضوعھا على الرغم من قدم نشأة و وجود منظمات والسیاسي نظرا

، إضافة إلى )م1951(المجتمع المدني في لیبیا والذي سبق نیل الدولة لالستقالل عام 

 .ارتباطھ بغیره من المواضیع العلمیة المختلفة

  :أھداف الدراسة - 4

ھامھا في عملیة  تھدف ھذه الدراسة بشكل عام لمعرفة واقع منظمات المجتمع المدني وإس    
  :إضافة إلى مجموعة من األھداف الفرعیة وھي كالتالي التنمیة السیاسیة،

 .في لیبیا إبراز دور منظمات المجتمع المدني في عملیة التنمیة السیاسیة  -أ 

معرفة أمكانیة وقدرة منظمات المجتمع المدني في مجتمع الدراسة علي المساھمة   -ب 
 . في نشر التوعیة السیاسیة

الطرق والوسائل واألسالیب التي تستخدمھا منظمات المجتمع المدني لنشر معرفة   -ج 
 .التوعیة وزیادة المشاركة السیاسیة 

معرفة المعوقات والصعوبات التي تواجھ منظمات المجتمع المدني وتحد من    -د 
 .فاعلیتھا ونشاطھا في مجتمع الدراسة

مات المجتمع المدني بعض التوصیات التي قد تساھم في زیادة فاعلیة منظاقتراح   -ه 
 .في لیبیا بناءً على النتائج المتوقعة للدراسة

  

  

  

 



  :تعریف المفاھیم والمصطلحات الواردة في الدراسة - 5

التنمیة  -المجتمع المدني-المنظمات (تتمثل مفاھیم الدراسة في المصطلحات التالیة    
  )السیاسیة

 :المنظمات  -أ 

   :التعریفات النظریة - 1

وحدات اجتماعیة أو تجمعات إنسانیة مكونة لتحقیق أھداف إداریة "وتعرف على أنھا   
 "أفراد كثیرین بطریقة تسلسلیة انتظامیة  واتصالمعینة على نطاق واسع من خالل ترابط 

)1(.  

وحدات اجتماعیة وتجمعات إنسانیة تبنى ویعاد بناؤھا بقصد تحقیق "كما تعرف على أنھا      
  . )2( "أھداف معینة

ً على أنھا      تجمع بین األفراد حول ھدف معلن وفي ظل معیار رسمي "وتعرف أیضا
  .)3( یمثل الشرعیة الالزمة للمجتمع) قانون(

  :اإلجرائيالتعریف  - 2

تجمع عدد من  الوحدات االجتماعیة التي تنشأ نتیجة  ھذه الدراسةنقصد بالمنظمات في   

ً و األفراد یتفاعلون مع بعضھم البعض بطریقة منظمة لتحقیق أھداف مشتركة أ استجابة

ً من األنشطة أو  لتحقیق مطلب عام ضمن إطار قانوني محدد من خالل ممارسة عددا

 مة بما یكفل تقدیم الخدمات للمجتمعالعملیات التي تھدف إلى الحصول على الموارد الالز

  .في مدینة بنغازي

 : المجتمع المدني   -ب 

  :التعریفات النظریة  - 1

مجموعة التنظیمات والمؤسسات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة "ویقصد بھ     

 . )4("تعمل في میادینھا المختلفة باستقالل عن سلطة الدولة التي 

                                                             
،ص 1970محمد عاطف غیث، تطبیقات في علم االجتماع المعاصر، دار الكتب الجامعیة، اإلسكندریة، )1(

287.  

الجامعي المكتب  ت االجتماعیة،امحمد عبد الفتاح محمد، إدارة الجودة الشاملة وبناء قدرات المنظم )2(
  .20،ص2012الحدیث، اإلسكندریة،

  .3، ص1987، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة، اإلدارةعبد الھادي الجوھري، علم اجتماع  )3(
النشأة واآللیات وأدوات العمل وتحقیق (محمد الفاتح عبدالوھاب العتیبي،منظمات المجتمع المدني )4(

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



نسیج متشابك من العالقات التي تقوم بین " المجتمع المدني على أنھ وھناك من یعرف     

أفراده من جھة وبین الدولة من جھة أخرى، وتقوم على تبادل المصالح والمنافع والتعاقد 

والتفاھم واالختالف والحقوق والواجبات والمسؤولیات ومحاسبة الدولة لجمیع األوقات التي 

  . )1("یستدعي فیھا األمر محاسبتھا

مجموعة التنظیمات التطوعیة الحرة التي تمأل المجال " كما یعرف المجتمع المدني بأنھ     

العام بین األسرة والدولة ومؤسساتھا التي ال مجال لالختیار في عضویتھا وتنشأ لتحقیق 

مصالح أفرادھا أو لتقدیم خدمات للمواطنین أو للممارسة أنشطة إنسانیة متنوعة وتلتزم في 

ھا ونشاطھا بقیم ومعاییر االحترام والتراضي والتسامح والمشاركة واإلدارة السلیمة وجود

  . )2("للتنوع واالختالف

ً یشیر إلى      مجمل المؤسسات االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة التي "وھو أیضا

إلیھا والحداثة تتصف بكونھا غیر حكومیة وغیر أرثیھ وال تھدف إلى الربح وطوعیة االنتماء 

  .)3("في بنیتھا وتكوینھا

للمجتمع المدني نستنتج ضرورة توافر أربعة عناصر   ومن خالل التعریفات السابقة   

أو المشاركة الطوعیة التي ھي باألساس الفعل " الطوعیة"یمثل العنصر األول : أساسیة

ني عن بنى المجتمع المدأو الطوعي، وبھذه الطریقة تتمیز تكوینات و       اإلرادي الحر 

وھو بھذا یختلف " منظم"العنصر الثاني ھو أن المجتمع المدني   باقي التكوینات االجتماعیة

" المؤسسیة"عن المجتمع التقلیدي العام بمفھومھ الكالسیكي؛ حیث یشیر ھذا الركن إلى فكرة 

ً، والتي تشمل الحیاة ا لسیاسیة واالقتصادیة التي تطال مجمل نواحي  الحیاة الحضاریة تقریبا

الذي تقوم بھ ھذه " بالدور"و الرابع" بالغایة"واالجتماعیة و الثقافیة، والعنصر الثالث یتعلق 

التنظیمات، واألھمیة الكبرى الستقاللھا عن السلطة وھیمنة الدولة، من حیث ھي تنظیمات 

لصراع والتنافس اجتماعیة تعمل في سیاق وروابط تشیر إلى عالقات التضامن والتماسك أو ا

  .االجتماعي

  

                                                             
   (8:05pm-2013-2-20)على الشبوط، مؤسسات المجتمع المدني المھمات والرسالة، )1(
   www.Alsabaah.com  

  2013-2-(22   www.Arbtopics.com-(4:15pm،فرید باسیل، المجتمع المدني )2(
، 24أسامة بدیر و سامي محمود، منظمات المجتمع المدني وتنمیة الریف،سلسلة المجتمع المدني،العدد)3( 

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



  :اإلجرائي تعریفال - 2

كل المنظمات والھیئات والتجمعات التطوعیة غیر   نقصد بالمجتمع المدني في ھذه الدراسة 

، وھي متعددة المناشط في مدینة بنغازي الربحیة التي ینضم لھا األفراد بشكل تطوعي

أغراض نقابیة كالدفاع عن مصالح ومختلفة االھتمامات وتعمل لتحقیق أغراض متعددة، منھا 

أعضائھا، و أغراض ثقافیة كما في اتحادات الكتاب والمثقفین التي تھدف لنشر الوعي الثقافي 

ً ال ومنھا أغراض لإلسھام في العمل االجتماعي وتحقیق  تجاھات أعضاء كل جماعةوفقا

، ویمكن تقدیر التنمیة، وأغراض سیاسیة كالمشاركة في صنع القرار على المستوى الوطني

  ).المخرجات- البیئة الوسیطة–القدرات(فاعلیة ھذه المنظمات من خالل المؤشرات التالیة 

  التنظیمیة أو  - التكنولوجیة  - القدرات المادیة  -القدرات البشریة ( مؤشر القدرات ویتمثل في

  )اإلداریة

 من ً -البیئة السیاسیة ( مؤشر البیئة الوسیطة وتفاعالتھا داخل المنظمة وخارجھا مع كال

 )القیم الثقافیة -التشریعات والقوانین 

  االستجابة للمطالب المجتمعیة  -الوصول للفئات المستھدفة (مؤشر المخرجات ویتمثل في- 

 )متابعة النشاط وتقییمھ

وسوف یتم توضیح ھذه المؤشرات في الجانب المتعلق بأداة جمع البیانات للدراسة كما سیتم   

  .ت التي ستعكس ھذه المؤشرات فیھا الحقاً تحدید العبارا

 :التنمیة السیاسیة  -ج 

  :التعریفات النظریة - 1

        مجموعة التغییرات المخططة التي یتم تنفیذھا لألبنیة" تعرف التنمیة السیاسیة على أنھا     

أو العملیات المجتمعیة بغرض زیادة قدرات النظام السیاسي وزیادة استجابتھ للنظم 

المجتمعیة وزیادة أسھامھ في زیادة قدرات النظم المجتمعیة االقتصادیة واالجتماعیة 

  .)1("والثقافیة

 أن التنمیة " :وقد تم تعریفھا من جانب أحد الباحثین بمجموعة من التعریفات الرئیسة منھا  

وھي السیاسة كما تمتاز بھا المجتمعات  السیاسیة ھي المتطلب السیاسي للتنمیة االقتصادیة،

وھي أداء الدولة القومیة وھي التنمیة  وھي التحدیث السیاسي للتنمیة السیاسیة، الصناعیة،

                                                             
، 1998التخلف والتحدیث والتنمیة السیاسیة،منشورات جامعة قاریونس، بنغازي  نداء مطر صادق،  )1( 

  .103ص



اإلداریة والقانونیة والتنمیة السیاسیة ھي التعبئة والمشاركة الجماھیریة وھي بناء 

الدیمقراطیة وھي االستقرار والتغییر المنتظم والتنمیة السیاسیة ھي التعبئة والقوة وھي 

  .)1("جانب من جوانب عملیة التغییر االجتماعي المتعددة األبعاد

یتضح من خالل ذلك مسألة رئیسیة، وھي أن التنمیة السیاسیة مؤثرة ومتأثرة في كافة   

القومیة لمقدرات القوة ) التعبئة(نى المجتمع، محققة لعملیة الجوانب البنائیة للدولة ومع كافة ب

  .داخل الدولة

  :مدلوالت  ةویرى بعض الباحثین أن للتنمیة السیاسیة خمس  

        یھتم بالبناء الدستوري للدولة، بمعنى األسس الدیمقراطیة بكل أبعادھا: مدلول قانوني"   
مدلول و ،توافق وتطلعات الشعب االقتصادیةییعني تحقیق نمو اقتصادي  :ومدلول اقتصادي

ضرورة وجود إدارة ملتزمة باحترام مبادئ المشروعیة اإلداریة والقانونیة مع  :إداري

تحقیق االنصھار في منظومة :ومدلول سیاسي تحقیق شروط الفاعلیة والكفاءة والعقالنیة،

التنمیة بالتحدیث الناتج عن ارتباط :ومدلول ثقافي مجتمعیة والمشاركة في الحیاة السیاسیة،

، إن ھذه المدلوالت تفترض وجود عنصر التوافق بین الجماھیر "ثقافة سیاسیة معینة

والسلطة لتحقیق حالة انسجام وتكامل للحفاظ على استمراریة وبقاء التنمیة السیاسیة، وإن 

تحقق ھذا ذلك ھو جوھر قیام ھذه العملیة، حیث إن الحاجة لإلصالح والتنظیم الناتج عن 

االنسجام والتوافق ھي التي تدفع الدولة إلى تبني ھذا النمط من التنمیة والذي ینطلق من 

في سبیل بناء نموذج أو طراز للدولة یحقق  الضغوطات الوطنیة والمتطلبات الجماھیریة

الموارد التي تمتلكھا الدولة،  تطلعات وطموحات الجماھیر داخل المجتمع عن طریق استخدام

ً للتغییرات في البیئة المجتمعیة والدولیةال و ، تمثل التنمیة على أساس ذلك إال استجابة

   )2(.لتحدیات بناء الدولة وبناء األمة) المجسد للسلطة(وبالذات استجابة النظام السیاسي 

  :اإلجرائيتعریف ال - 2
العملیة التي تؤدي إلى أحداث تغیرات في البناء  نقصد بالتنمیة السیاسیة في ھذه الدراسة    

السیاسي تتضمن تعدد اآلراء، وتعدد األحزاب، واتساع المشاركة السیاسیة، وأساسھا تفاعل 

ً تأثیراألفراد مع مجریات األحداث السیاسیة، ودخولھم في أنشطة جماعیة بحیث یكون لھا  ا

                                                             
المغیربي، التنمیة السیاسیة والسیاسة المقارنة قراءات مختارة، منشورات جامعة قاریونس،  زاھيمحمد  )1( 

  .172، ص 1998بنغازي 

،ص ص 1990أسسھ وأبعاده،مطبعة دار الحكمة، بغداد، -السیاسيصادق األسود، علم االجتماع  )2( 
438-450.  



، مثل المشاركة في االنتخابات نغازيفي مدینة ب على سیر العملیة السیاسیة في المجتمع

والتظاھرات واالحتجاجات واالعتصامات السلمیة واالنضمام لألحزاب السیاسیة، والتي 

ً على درجة وعیھم السیاسي، وتعكس رؤیة واضحة عن التنشئة السیاسیة التي  تعطي مؤشرا

  .نشأوا علیھا، وما تشملھ من  قیم ومبادئ  فكریة سیاسیة

التنشئة السیاسیة، الوعي (دالل على ھذا المفھوم من خالل المؤشرات التالیة وسیتم االست   

  ). السیاسي، المشاركة السیاسیة

 كالمناھج (عملیة تلقین قیم واتجاھات المجتمع السیاسیة ألفراده  ونقصد بالتنشئة السیاسیة

رد طیلة حیاتھ، ، وھي عملیة مستمرة یتعرض لھا الف)التعلیمیة لمختلف المراحل العمریة مثالً 

 .وھي المسؤولة عن نقل الثقافة السیاسیة وتغییرھا وإعادة تكوینھا مرة أخرى

 عملیة اكتساب األفراد للمعارف والمھارات والخبرات والقدرات  ونقصد بالوعي السیاسي

وإدراكھم للدور المناط بھم والذي یجب علیھم القیام بھ لیتمكنوا من المشاركة في المجتمع 

 .كأعضاء فاعلین

 العملیة التي یمكن من خاللھا أن یقوم الفرد بدور في الحیاة  ونقصد بالمشاركة السیاسیة

یق أھداف التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة على أن تتاح الفرصة لكل السیاسیة بقصد تحق

مواطن بأن یساھم في وضع األھداف وصنع القرار والتعرف على أفضل الوسائل واألسالیب 

في تحقیقھا وعلى أن یكون اشتراك المواطن في تلك الجھود الدافع الذاتي والعمل التطوعي 

ماعیة تجاه مجتمعھ ، وأن یعتقد كل فرد أن لدیھ حریة الذي یترجم شعوره بالمسؤولیة االجت

  .المشاركة في القیم التي یقرھا المجتمع

وسوف یتم توضیح ھذه المؤشرات في أداة جمع البیانات للدراسة، كما سیتم تحدید العبارات 

 .التي ستعكس ھذه المؤشرات في االستمارة الحقاً 

  :الدراسات السابقة -6

الدراسات السابقة ذات العالقة المباشرة وغیر المباشرة بموضوع  بعضیتناول ھذا الجانب 

حیث تعتبر بعض الدراسات أن األحزاب السیاسیة منظمات مجتمع مدني ، الدراسة الحالیة

ومن ضمن مكوناتھ وذلك ألن األحزاب تدافع عن قضایا ومشكالت اجتماعیة عدیدة إلى 

ة وتحقیق مكاسب مادیة ومعنویة خاصة بھا جانب كونھا تنظیمات تسعى للوصول إلى السلط

وفق سیاقھا التاریخي  الدراسات السابقة والسیما على الصعید السیاسي، وسوف یتم عرض

  : على النحو اآلتي



المنظمات األھلیة العربیة على مشارف "، بعنوان وآخرون دراسة شھیدة الباز - 1
وقد ، )1(م1997عام "المستقبلالقرن الحادي والعشرین، محددات الواقع وآفاق 

ھدفت الدراسة إلى محاولة توفیر مؤشرات عامة لوضع المنظمات األھلیة في 

مالمح وآلیات البناء : الوطن العربي، من خالل التعرف على عدة أبعاد ھي

المؤسسي للمنظمات، والعالقات والتفاعالت بین المنظمات والجھات اإلداریة 

ومشكالت المنظمات واحتیاجاتھا وأبرز معوقات والحكومة، ومصادر التمویل، 

ولكل بُعد منھا عدة مؤشرات فرعیة، وقد طبقت الدراسة على عشرة دول  ،فاعلیتھا

مصر وتونس والمغرب والسودان ولبنان وفلسطین والبحرین (عربیة ھي 

واقتصرت على المنظمات الناشطة في مجال الرعایة ) واإلمارات والكویت وعمان

منظمة، ) 1565(قط، وقد بلغ حجم عینة الدراسة وھي عینة عمدیة والتنمیة ف

واعتمدت على المنھج الوصفي التحلیلي والمنھج المقارن والمنھج التاریخي، وقد 

استخدمت الدراسة المسح المكتبي والمقابالت المفتوحة واستمارة االستبیان كأدوات 

ارتفاع (ھا في البعد األول لجمع البیانات، وقد توصلت إلى جملة من النتائج أبرز

ضعف ونسبة نشاط المنظمات في مجال الرعایة االجتماعیة والمساعدات الخیریة، 

المشاركة النسائیة في المنظمات بشكل عام وعلى مستوى اتخاذ القرارات بشكل 

نع احتكار مجالس اإلدارات لصوخاص، وھیمنة الذكور على عضویة المنظمات، 

وأن السمة الغالبة على مبادرات التأسیس  "نظماتشخصنة الم"القرارات أو 

، وفي البعد الثاني ظھرت )للمنظمات ھي المبادرات الشخصیة أو الشعبیة األھلیة

إن الدولة في معظم دول الدراسة لھا الید العلیا في تحدید ھامش (النتائج كالتالي 

ً أن مطلب حركة المنظمات ودورھا، و ً أو جزئیا ً لغالبیة تغییر القانون كلیا ھو مطلبا

المنظمات المدروسة، وتركیز المنظمات األجنبیة على تمویل المشروعات 

ستثماریة وخاصة دعم المشروعات الصغرى یجعل موقف الحكومات من الا

المنظمات یتسم باالزدواجیة فمن جھة ترغب الحكومات في تنشیط القطاع األھلي 

، وفي البعد الثالث أكدت الدراسة )ومن جھة تصر على االستمرار في السیطرة علیھ

ً (على  ارتفاع معدالت المصادر الذاتیة للتمویل خاصة التبرعات والھبات وذلك تأثرا

انخفاض مساھمة القطاع الخاص ومساھمة الدولة في تمویل القطاع وبأسباب النشأة، 

ة حاج :، وفي البعد الرابع توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة)األھلي بشكل عام
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المنظمات إلى وجود جھة تقوم بالتنسیق بین المنظمات إلى جانب توفیر المساندة 

 ، ً حاجة المنظمات إلى المزید من ووالتوجیھ في أنشطتھا لكي تتنوع أدوارھا مستقبال

الخبرات والكفاءات والمھارات بین األعضاء والعاملین بھا لتحسین مستوى أداء 

طوعین بضعف ثقافة التطوع وصعوبة المنظمات، وارتباط مشكلة نقص المت

  .الظروف االقتصادیة وكثرة األعباء على المتطوعین في حیاتھم الیومیة، بشكل عام

دولة الرفاھیة وتنظیمات المجتمع  "د محمد عبد الغني محمد، بعنوان دراسة أحم  - 2
ویدور موضوع الدراسة حول تأثیر دولة الرفاھیة القائمة  ،)1(م2004عام  "المدني 

ه السیاسات على على دمج تنظیمات المجتمع المدني وبشكل خاص تأثیر ھذ

حیث إن األحزاب السیاسیة تعد بمثابة معمل الختبار السیاسات  األحزاب السیاسیة

الحزبیة والحكومیة، كما أنھا شرط أساسي إلشباع االستھالك الجمعي ال االستھالك 

عاجزین عن إشباع حاجاتھم من  اإللزامي من قبل الدولة، ألن األفراد مازالوا

ولذا تقدم ھذه التنظیمات لمواطنیھا براعة  سوق الخاصة أو حتى التأمین الخاصال

المشاركة العامة في كیفیة االستحواذ بكفاءة على الخدمات العامة لتواجھ حاجاتھا 

بعیدة عن االستھالك اإللزامي والخضوع والتوجھ اإلداري للدولة ولقد انطلقت 

   :من مجموعة من التساؤالت منھا الدراسة

ما الخصائص االجتماعیة والدیموجرافیة والخلفیة األیدیولوجیة للمرشحین،وھل   - أ

ساھمت في تكوین شبكة من العالقات االجتماعیة أعانتھا على إنتاج السلع المدنیة 

  المخولة بھا ؟
المتقلص خاصة على ما الجھود التي تبذلھا األحزاب في إعادة استئناف دور الرفاه   - ب

مستوى الدولة، وما ھي شروط ھذا اإلصالح للتحول من الدولة إلى المجتمع المدني 

 في ظل القوانین المنظمة للعمل السیاسي؟
وقد كانت ھذه الدراسة وصفیة واستخدمت منھج المسح االجتماعي بالعینة، واستمارة 

لنتائج أھمھا أن أفراد العینة المقابلة كأداة لجمع البیانات، وقد توصلت لمجموعة من ا

غالبیتھم من كبار السن كما أنھم من األصول الریفیة ویمثلون جمیع المستویات 

التعلیمیة كما أكدت النتائج أن األحزاب والدولة وجھان لعملة واحدة، ومع ذلك كشفت 

الدراسة عن حدود ضیقة تسمح بالبعد عن مؤسسة الدولة، كما دلت النتائج أن 

تتحدد بالقرب أو البعد عن السلطة االنضباطیة للدولة، لدرجة أن انصرفت الشرعیة 
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ً عن  أراء المرشحین إلى قضایا الشأن الخارجي عن اإللمام باألمور الداخلیة بعیدا

ً بما  ً وھبوطا االحتقان، فاالنخراط أصبح أمر ثانوي ال جوھري ألنھ مرھون صعودا

سة أن ھناك حالة من الضعف والعراقیل تقدمھ السلطة من معلومات، كما أكدت الدرا

تقف أمام تقدم مؤسسات المجتمع المدني في إنتاج الحد األدنى للرفاه لضعف قدرتھا 

الرقابیة والتمثیل الحر والنزیھ لھا، مما یطرح تساؤالت حول التھمیش والسلبیة 

ً بعد أن أصبحت وحدة من الوحدات االجتماعیة التي  لمراجعة دورھا خصوصا

  .علیھا الدولة ھیمنتھا بسبب تحولھا إلى حقول خطابیة رسمیةتفرض 
المنظمات غیر الحكومیة والتحول الدیمقراطي  "عنوان إیمان محمد حسن ب دراسة - 3

، دراسة  وصفیة حاولت تحلیل )1( م،2005عام " في التحلیل السیاسي المعاصر

وطبیعة  موقع المنظمات غیر الحكومیة  في التحلیل السیاسي المعاصر، وحجم

االھتمام العلمي بدراستھا في الوقت الراھن، كذلك استھدفت الدراسة تحلیل مفھوم 

تي المنظمات غیر الحكومیة ووظائفھا ومدى خصوصیتھا خاصة في إطار البلدان ال

باإلضافة إلى تحدید أھم المداخل النظریة التي یمكن  تمر بعملیة التحول الدیمقراطي

وتفسیر ھذه المنظمات وتحلیل الواقع االجتماعي الذي یؤثر االستفادة منھا في دراسة 

ویتأثر بھذه المنظمات في اإلطار السیاسي المعاصر وذلك من خالل استخدام المنھج 

الوصفي التحلیلي وخلصت الدراسة إلى أن التطور الذي شھده حقل علم السیاسة في 

ر مفاھیم ومداخل نظریة الستینیات والسبعینیات من القرن العشرین قد أدى إلى تطوی

جدیدة لفھم وتحلیل ھذه الظاھرة، حیث تبلورت مجموعة من المداخل التي ارتبطت 

وبناء القدرات  السیاسیة، وھي مدخل الحكم الرشیدبالتطورات والمستجدات 

والدیمقراطیة وأشارت الدراسة إلى ما یمكن أن تسھم بھ ھذه المداخل في تحلیل 

  .كومیة في الواقع السیاسي المعاصرودراسة المنظمات غیر الح

العالقة بین متطلبات بناء القدرات "دراسة أحمد صادق رشوان، بعنوان   - 4
 ،)2(م2007عام " المؤسسیة للجمعیات األھلیة وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة

وقد ھدفت الدراسة  لتحدید طبیعة العالقة بین متطلبات بناء القدرات المؤسسیة 

للجمعیات األھلیة وتحقیق أھداف التنمیة المستدامة وذلك من خالل التعرف على 
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المتطلبات التنسیقیة والقدرات التمویلیة، والقدرات المعلوماتیة والتدریب للجمعیات 

أما عن نوع الدراسة فھي  نمیة المستدامة،ومدى تأثیرھا على تحقیق أھداف الت

دراسة وصفیة اعتمدت على المسح االجتماعي بنوعیھ الشامل وبالعینة، حیث تم 

جمعیة أھلیة ممثلة للجمعیات األھلیة بمحافظة الغربیة، والمسح الشامل ) 28(اختیار 

عضو، واعتمدت ) 168(لجمیع أعضاء مجالس إدارات ھذه الجمعیات وبلغ عددھم 

لدراسة على استمارة االستبیان لجمع البیانات وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من ا

أن العدید من ھذه الجمعیات تحتاج إلى إعادة ھیكلتھا ووضع أطر : النتائج أھمھا

تنظیمیة تتیح لھا ممارسة العمل المؤسسي وفق قواعد ونظم ولوائح بما یمكنھا من 

میة المستدامة بصفة خاصة كما توصلت تحقیق أھدافھا بصفة عامة، وأھداف التن

ً إلى أن ھذه الجمعیات تواجھ العدید من المعوقات والصعوبات یأتي في مقدمتھا  أیضا

ضعف البناء المؤسسي وضعف الموارد واإلمكانات المالیة والفنیة وعدم القدرة على 

حدید األھداف تلبیة االحتیاجات المجتمعیة، واالفتقار إلى الكوادر الفنیة القادرة على ت

بضرورة العمل على تطویر  وأوصت الدراسة واتخاذ القرارات بأسلوب علمي،

الجمعیات من الداخل وزیادة كفاءتھا في تقدیم الخدمات المختلفة، ودراسة احتیاجات 

ومطالب العاملین بھا والعمل على مواجھتھا وإشباعھا وتدریب العاملین بالجمعیة 

مع المتغیرات المجتمعیة ووضع التدریب ضمن أولویات  لزیادة قدراتھم على التعامل

ھذه الجمعیات حیث تعتمد في تنفیذ برامجھا ومشروعاتھا على المتطوعین، ورفع 

درجة وعي متخذي القرارات بھذه الجمعیات بأھمیة التكامل بینھم وبین الجمعیات 

  .األھلیة األخرى

القة بین الدولة والمنظمات نمط الع" دراسة إیمان الشحات عبد التواب، بعنوان  - 5
دراسة وصفیة تحلیلیة ھدفت لرصد  ،)1(م2008عام  "األھلیة في عصر العولمة

طبیعة العالقة بین الدولة والمنظمات األھلیة في ظل العولمة وما شھدتھ من تغیرات 

ً منھما، والتعرف على المجاالت التي بدأت الدولة تنسحب  في الوظائف واألدوار لكال

مجاالت التي أثبتت المنظمات فاعلیة أكبر في إطارھا، والتعرف على منھا وال

مصادر التمویل والدعم المالي الذي تتلقاه المنظمات لتنفیذ مشروعاتھا وعالقتھا 

بالجھات الخارجیة، كما ھدفت لتقدیم تصور مستقبلي لطبیعة العالقة بین الدولة 

مسح االجتماعي بالعینة والمنھج والمنظمات األھلیة، وقد استخدمت الدراسة منھج ال
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التاریخي، كما استخدمت استمارة المقابلة لجمع البیانات والمقابالت المفتوحة، كما 

مفردة للعاملین في ) 100(مفردة موزعة على فئتین ) 300(بلغ حجم عینة الدراسة 

مفردة للعاملین بالمنظمات األھلیة، وقد ) 200(وزارة التضامن االجتماعي و

الدراسة لعدة نتائج منھا أن المنظمات األھلیة  شھدت في السنوات األخیرة توصلت 

إعادة تنشیط وتجدید عام سواء في أھدافھا و أدوارھا وحتى أشكال نشاطھا األمر 

الذي أدى إلى تغیر ملحوظ في شكل العالقة بین الدولة والمنظمات األھلیة كما أكدت 

ھلیة بالجھات الخارجیة، أن غالبیة المنظمات الدراسة فیما یتعلق بعالقة المنظمات األ

ذاتیة التمویل، و أن تمویل المشروعات من أھم أشكال التعاون بینھا وبین تلك 

  .الجھات وھو سبب التدخل فیھا

في جھود منظمات المجتمع المدني "بعنوان  صنع الجلیل محمد محمود، دراسة  - 6
دراسة وصفیة مطبقة على أمانة  ،)1(م2008عام  "تدعیم الحقوق السیاسیة للمرأة

المرأة بالحزب الوطني الدیمقراطي بمنطقة حلوان، وقد كان من أھداف الدراسة 

تدعیم جھود منظمات المجتمع المدني في تدعیم الحقوق السیاسیة للمرأة، وتحدید 

جھود منظمات المجتمع المدني في تدعیم حقوق المواطنة، وتحدید جھود منظمات 

ي في تدعیم الوعي والتثقیف السیاسي للمرأة، وقد استخدم منھج المسح المجتمع المدن

االجتماعي بالعینة  في ما یخص السیدات الالتي لھن عضویة بالحزب وقد بلعت 

ولین بأمانة المرأة ؤمفردة، كما بلغ المسح االجتماعي لجمیع المس) 593(العینة 

المالحظة كأداة لجمع البیانات، مفردة، وقد استخدم استمارة المقابلة و) 60(بالحزب 

وقد أكدت الدراسة أن منظمات المجتمع المدني تساھم في تدعیم الحقوق السیاسیة 

ً تیسیر استخراج بطاقات  للمرأة من خالل مجموعة من الوسائل واألسالیب منھا مثال

الرقم الوطني والبطاقات االنتخابیة للمرأة كما تستخدم أمانة المرأة بالحزب وسائل 

ً أن ألمانة  األعالم لنشر الوعي بالحقوق السیاسیة للمرأة كما أظھرت الدراسة أیضا

ً في تدعیم الوعي والتثقیف السیاسي،  ً مھما المرأة بالحزب الوطني الدیمقراطي دورا

ً بنشر الوعي  ً و اھتماما كما بینت أن من أكثر أنواع المنظمات األھلیة نشاطا

األحزاب ثم المنظمات الحقوقیة ثم الدفاعیة ثم  :بوالتثقیف السیاسي ھي على الترتی

  .الفكریة ثم اإلنمائیة
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اإلدارة الرشیدة في منظمات المجتمع المدني في "، بعنوان دراسة إیمان حسن  - 7
ھدفت الدراسة لرصد وتحلیل مالمح اإلدارة الرشیدة للحكم  ،)1( م2008عام  "مصر

في منظمات المجتمع المدني في إطار الواقع االجتماعي والسیاسي الذي تنشط فیھ، 

لى ممارسة وذلك من خالل دراسة الواقع الفعلي للحكم الرشید عن طریق التعرف ع

من المعلومات الخاصة والمحاسبیة، والشراكة، وذلك للتحقق  الدیمقراطیة والشفافیة

بالمعارف والمعتقدات واالتجاھات والسلوك الخاص بالمتغیرات السابق ذكرھا، 

كذلك الخروج بتصور لبرنامج تدریبي لسد الثغرات التي ستكشف عنھا نتائج 

وتعتبر ھذه الدراسة من الدراسات الوصفیة التحلیلیة، حیث تمثلت العینة  الدراسة،

وتضم جمعیات (نوعة من حیث حجمھا ومجاالت نشاطھا جمعیة أھلیة مت) 120(في 

كما تضم جمعیات من أقالیم جغرافیة مختلفة ) حقوقیة وتنمویة وخدمیة و رعائیة

واعتمدت الدراسة  محافظة) 11(لعدد ) القاھرة والوجھ البحري والقبلي(وتشمل 

ھي المقابلة لمناقشة  والثانیة، استمارة استبیان :األولى: على أداتین لجمع البیانات

المجموعات البؤریة التي تسمح للمشاركین بحریة النقد وإبداء الرأي بصراحة إزاء 

ً إلى  قضایا حساسة ال تعبر عنھا بنود االستمارة، وتم عقد حلقتین للمناقشات استنادا

ما توصل إلیھ االستبیان، وضمت المجموعة األولى أعضاء مجالس اإلدارات 

یذیین في القاھرة والجیزة والقلیوبیة والفیوم، والمجموعة الثانیة والمدیرین التنف

تضمنت األعضاء المنتسبین والمتطوعین لتلك المنظمات واستغرقت كل جلسة 

ً، وضمت كل جلسة ما بین   – 5نقاشیة حوالي ثالث ساعات ونصف الساعة تقریبا

  :وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أھمھا ،مشاركاً  18

ً من النساء في مراكز صنع القرار، وغلبة الذكور في أن ھن  -أ  اك عدد محدود جدا

مجلس اإلدارة ھو وحده المسؤول عن وضع الالئحة الداخلیة لعمل .عضویة المنظمات

 .المنظمة

ال یوجد تحدید زمني لشغل المواقع القیادیة سواء في الجمعیة العمومیة أو مجلس   -ب 

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

 .غلبة السمة الفردیة على العمل

ولین، وأعضاء مجالس ؤیساھم في تعمیق مفاھیم الحكم الرشید لدى المس *أن التشبیك  -ج 

 .اإلدارات بالجمعیات األھلیة
                                                             

أماني قندیل، علي لیلة اإلدارة الرشیدة في منظمات المجتمع المدني في مصر، في  إیمان حسن،)1( 
، الشبكة )الیمن –المغرب  –مصر (مقارنة اإلدارة الرشیدة في المنظمات األھلیة العربیة دراسة  )محرران(

  ).ملخص دراسة( ،2008العربیة للمنظمات األھلیة، القاھرة، 



ً من  -د  خالل الجھود الفردیة  في حالة وجود نزاعات داخل المنظمة یتم فضھا أوال

وفي حاالت قلیلة یجري التحكیم من خالل الجھة اإلداریة المعنیة  واالتصاالت

بالمنظمات نتیجة العالقة الجیدة، أو عن طریق التحكیم الذي یستند إلى الالئحة الداخلیة 

 .والقانون، أو من خالل الجمعیة العمومیة

فة والمعلومات إلى كثیر من منظمات بأنھ یجب إتاحة تدفق المعر وقد أوصت الدراسة

المجتمع المدني، وتنظیم ورش عمل تدریبیھ في إطار ما یعرف ببناء القدرات، ومن 

األفضل أن یكون ھناك عملیة تدخل منظمة ومخطط لھا من أجل النھوض بمستوى 

األداء وتوفیر الدعم إلجراء المزید من البحوث عن قطاع منظمات المجتمع المدني، 

فة إلى العمل على تعمیق قیم وآلیات اإلدارة الرشیدة للحكم في المنظمات باإلضا

األھلیة، بما تتضمنھ من خطط تدریبیة سواء لمجالس إدارة المنظمات األھلیة أو 

لموظفي الجھة اإلداریة التي تملك اإلشراف اإلداري والمالي على المنظمات األھلیة، 

ثقافة العمل العام وحول مبادئ وقیم اإلدارة أو بتقدیم الدعم الثقافي والمعرفي حول 

   .الرشیدة للحكم
األحزاب السیاسیة األردنیة ودورھا في " دراسة أحمد عقلھ الحسامي، بعنوان - 8

، ھدفت إلى الكشف عن دور األحزاب )1( م2010في عام  "عملیة التنمیة السیاسیة

الواقعة ما بین عامي السیاسیة األردنیة في عملیة التنمیة السیاسیة في الفترة 

والتي تسلط الضوء على أھم المعوقات التي تحد من دورھا ) م2008 - 1989(

وفاعلیتھا والبحث عن الوسائل التي تحد من ھذه المعوقات وقد انطلقت الدراسة من 

ً في التنمیة  ً ضعیفا فرض أساسي مؤداه أن األحزاب السیاسیة األردنیة تلعب دورا

مستوى مقدرتھا على تطویر التنمیة السیاسیة، كما حاولت  السیاسیة ال یرتقي إلى

الدراسة اإلجابة على عدة تساؤالت تمثلت في كیفیة تطور األحزاب السیاسیة وما 

ھي الجذور الفكریة لھا؟، وما الدور الذي تلعبھ تلك األحزاب السیاسیة األردنیة في 

د استخدمت المنھج الوصفي وق ،التنمیة السیاسیة؟، وما ھي المعوقات التي تواجھھا؟

والمنھج التاریخي ومنھج تحلیل المضمون للوثائق الرسمیة لنقل الوقائع واألحداث 

التاریخیة التي ساھمت في نشأة األحزاب السیاسیة، وأكدت الدراسة صحة فرضھا 

وتوصلت إلى أن ھناك العدید من المعوقات التي ساھمت في ھذا الضعف ومن أھمھا 
                                                             

، )م2008-1989( أحمد عقلھ الحسامي، األحزاب السیاسیة األردنیة ودورھا في عملیة التنمیة السیاسیة )1(
الشرق رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة اآلداب، جامعة 

  ).ملخص دراسة(،2010األوسط،األردن،

ھو أسلوب إلیجاد عالقات بین المنظمات المختلفة لتتشارك في المصادر وتتبادل المعلومات، : التشبیك *
  . وتعمل بشكل منظم من أجل إحداث تغییر مجتمعي



الذي عزز الخوف من األنخراط في مناشط األحزاب ) السلبي اإلرث الثقافي(

السیاسیة وتشویھ صورة األحزاب التي تعد من وسائل التنشئة السیاسیة، والقیود 

القانونیة المتمثلة في الصوت الواحد، كذلك ضعف الموارد المالیة لألحزاب مما 

ناك ضعف في بنیة جعلھا تتبع بشكل أو بأخر لھیمنة األثریاء والمتنفذین، وأن ھ

ً األحزاب الداخلیة وقلة الكفاءات والخبرات السیاسیة لمنتسبیھا جعلت دورھا م ھمشا

وقد أوصت الدراسة بإجراء إصالحات دستوریة وقانونیة  في عملیة التنمیة السیاسیة

تضمن عدم تغول السلطة التنفیذیة على األحزاب السیاسیة، وتعدیل بعض القوانین 

العامة، وإیجاد صیغة وطنیة تتیح لألحزاب السیاسیة فرصة التمویل  المقیدة للحریات

من میزانیة الدولة، وتقریر مناھج دراسیة عن الدیمقراطیة في كافة المراحل 

  .التعلیمیة في الدولة

دور المرأة المغاربیة في التنمیة السیاسیة المحلیة "  ، بعنواندراسة نعیمة سمینة  - 9
، )1( م2011عام  )المغرب -تونس - الجزائر: ماذجن( "وعالقتھا بأنظمة الحكم

ھدفت الدراسة لمعرفة  دور المرأة المغاربیة في التنمیة السیاسیة المحلیة وعالقتھا 

بأنظمة الحكم من خالل إبراز أھم الجھود الدولیة والعربیة الخاصة بالنھوض بالمرأة 

من اتفاقیات ومؤتمرات، كذلك توضیح أھم األطر القانونیة للمشاركة السیاسیة للمرأة 

لضوء على المشاركة السیاسیة للمرأة وإبراز أھم المشاكل المغاربیة وتسلیط  ا

والعقبات التي تعیق المشاركة السیاسیة للمرأة المغاربیة، وقد استخدمت مجموعة من 

المنھج الوصفي التحلیلي ومنھج المسح الشامل ومنھج تحلیل (المناھج وھي 

ً في ، وكان جمھور الدرا)المضمون والمنھج التاریخي والمنھج المقارن سة متمثال

جمعیات من كل دولة، وقد ) 8(جمعیة بواقع ) 24(الجمعیات النسویة التي بلغت 

، وقد )التوعویة - الحقوقیة(كانت تلك الجمعیات مقتصرة على نوعین من النشاط ھما 

استخدمت استمارة المقابلة لجمع البیانات والوثائق الرسمیة وقد توصلت الدراسة إلي 

یة تفوق التوعویة في االنتشار والنشاط، وأن ھناك ضعف في أن المنظمات الحقوق

دور المرأة المغاربیة في الحیاة السیاسیة ومازال دون المستوى المطلوب ومتأخر 

ً على مستوى الحكومات، وكذلك دورھن یتسم بالضعف في المجالس المحلیة  جدا

ً في حركة  المجتمع المدني، والبرلمانات للدول الثالثة، كما أن دورھن متواضع جدا

كما أن منظمات المجتمع المدني النسویة تعاني ضعف التمویل وقلة الكوادر النسویة 
                                                             

: نماذج(ظمة الحكم دور المرأة المغاربیة في التنمیة السیاسیة المحلیة وعالقتھا بأننعیمة سمینة،  )1( 
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم )المغرب -تونس - الجزائر

  ).ملخص دراسة(،2011السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر،



المؤھلة وقلة االستقاللیة، كما أظھرت الدراسة أن ھناك ضعف في األطر القانونیة 

التي تحكم المشاركة السیاسیة في ھذه الدول، كذلك ھناك تقاعس من معظم األحزاب 

بیة في دمج المرأة في صفوفھا، كما أن أغلب اآللیات القانونیة السیاسیة المغار

والمؤسساتیة والدستوریة التي تتبناھا أنظمة الحكم في ھذه الدول والتي من شأنھا أن 

  .ترفع من مستوى المشاركة السیاسیة للمرأة تتسم أغلبھا بالضعف وعدم الفاعلیة 

ات المجتمع المدني في عملیة دور مؤسس"، بعنوان دراسة عایدة مسلم النوایشة  -10
، ھدفت ھذه )1(م2011عام  )"م2009- 1989( األردن التحول الدیمقراطي في

الدراسة إلى بیان دور مؤسسات المجتمع المدني في عملیة التحول الدیمقراطي للفترة 

والتعرف على أھم المعوقات التي تحد من دورھا ) م2009-1989(الواقعة ما بین 

وفاعلیتھا ومعرفة الوسائل التي تحد من ھذه المعوقات، وقامت ھذه الدراسة على 

فرضیة أساسیة مؤداھا أن منظمات المجتمع المدني قد أخفقت في تأدیة رسالتھا 

یاسیة القائمة على دفع عملیة التحول الدیمقراطي في األردن، وأن المعوقات الس

والقانونیة والثقافیة السائدة في المجتمع األردني تشكل عائق في طریق التحول 

الدیمقراطي، وقد حاولت ھذه الدراسة اإلجابة على عدة تساؤالت تمثلت في تعریف 

ماھیة مؤسسات المجتمع المدني وعملیة التحول الدیمقراطي، وكیفیة تعامل مؤسسات 

یة والنقابات المھنیة مع عملیة التحول الدیمقراطي، المجتمع المدني واألحزاب السیاس

وقد استخدمت ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي مع االعتماد على المنھج 

التاریخي، وكأداة لجمع البیانات استخدمت الوثائق الرسمیة لنقل الوقائع واألحداث 

وقد أكدت  مؤسسات المجتمع المدني في األردنالتاریخیة التي ساھمت في نشأة 

الدراسة صحة فرضیتھا وتوصلت لعدة نتائج أھمھا أن أفاق التطور الدیمقراطي  

كانت مقیدة بكثیر من النصوص الدستوریة وأن ھناك ضعف في بنیة األحزاب 

السیاسیة والنقابات المھنیة مما أدى إلى تھمیش دورھا في عملیة التحول 

  . الدیمقراطي

الوعي والمشاركة السیاسیة لدى "بعنوان دراسة محمد عبد هللا الحورش،   -11
، تناولت )2( م2012عام ) دراسة حالة ألمانة العاصمة صنعاء"(المواطن الیمني

ً الختالف  الدراسة طبیعة الوعي والمشاركة السیاسیة لدى المواطن الیمني وذلك طبقا
                                                             

- 1989( األردنعایدة مسلم النوایشة، دور مؤسسات المجتمع المدني في عملیة التحول الدیمقراطي في )1( 
كلیة اآلداب، جامعة الشرق األوسط،  ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم العلوم السیاسیة،)م2009
  ).ملخص دراسة( ،2011األردن،

، رسالة ماجستیر غیر  محمد عبد هللا الحورش،الوعي والمشاركة السیاسیة لدى المواطن الیمني )2( 
  ).ملخص دراسة( ،2012منشورة، قسم العلوم السیاسیة ، كلیة اآلداب ، جامعة الشرق األوسط، األردن، 



ت النوع والعمر ومحل اإلقامة والمستوى التعلیمي، والتعرف على مصادر المعلوما

السیاسیة التي یتلقاھا المواطن الیمني، وھدفت لمعرفة العالقة بین الوعي والمشاركة 

السیاسیة لدى المواطن الیمني، واستخدمت المنھج الوصفي التحلیلي واستمارة 

مفردة من ) 1200(االستبیان كأداة لجمع البیانات، وقد بلغت عینة الدراسة 

في أمانة العاصمة صنعاء، وقد توصلت إلى سنة فما فوق ) 18(المواطنین البالغین 

أن ھناك عالقة طردیة بین مجال االتجاھات السیاسیة وثالث مجاالت من بعد 

وھناك ) االھتمام السیاسي -النشاط الحزبي - االنتخابات(المشاركة السیاسیة وھي 

عالقة طردیة بین مجال المعرفة السیاسیة في بعد الوعي ومجالین من بعد المشاركة 

، وھناك عالقة طردیة بین مجال إدراك الحقوق )االنتخابات- العضویة (ماھ

، وقد تبین أن درجة الوعي الوعي وبین جمیع مجاالت المشاركةوالواجبات في بعد 

تختلف باختالف النوع والعمر والمستوى التعلیمي ومحل اإلقامة وقد كانت الفروق 

كبر بالنسبة للعمر، وللمستویات لصالح الذكور بالنسبة للنوع وللفئة العمریة األ

العلمیة المتقدمة بالنسبة للمستوى العلمي  ولصالح أبناء الریف بالنسبة لمحل اإلقامة، 

ً إلى أن ھناك اختالف في درجة المشاركة السیاسیة لدى المواطن  وتوصلت أیضا

باختالف النوع والعمر والمستوى التعلیمي ومحل اإلقامة وقد كانت الفروق  في 

توسطات المشاركة السیاسیة لصالح الذكور بالنسبة للنوع، وللشباب ذوي األعمار م

سنة بالنسبة للعمر، وللمستویات العلمیة المتقدمة بالنسبة للمستوى العلمي، ) 30- 29(

ولصالح أبناء الریف بالنسبة لمحل اإلقامة، كما أثبتت الدراسة أن التلفزیون أھم 

نسبة للمواطن الیمني ثم الصحف ثم اإلنترنت ثم مصادر المعلومات السیاسیة بال

مجالس األصدقاء والمقاھي حسب األھمیة، وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء ھیئة 

أو منظمة عامة للتوعیة السیاسیة تتبع الحكومة الوطنیة، وقیام القنوات والمؤسسات 

ت وندوات التثقیفیة ووسائل األعالم واألحزاب ومنظمات المجتمع المدني بعقد دورا

وبرامج خاصة بالتوعیة السیاسیة للمواطنین وإدخال مواد تتعلق بالوعي والثقافة 

 .السیاسیة إلى جانب المناھج الدراسیة التي تدرس بالمدارس والجامعات الیمنیة

  

  

  

  



أثر اإلصالح السیاسي على عملیة " دراسة ھشام سلمان الخالیلة، بعنوان  -12
 م2012عام  )"م2012-1999(المشاركة السیاسیة في المملكة األردنیة الھاشمیة

 ، ھدفت الدراسة إلي التعرف على واقع عملیة اإلصالح السیاسي باألردن للفترة)1(

في إطاریھا النظري والعملي وتحلیل مفھوم المشاركة السیاسیة  ،)م2012- 1999(

وأھمیتھا في األردن، والتعرف على آلیات التفاعل بین عملیة المشاركة السیاسیة 

وات المشاركة والقرار السیاسي في األردن، مع إبراز أثر اإلصالح السیاسي على قن

الوصفي التحلیلي والتاریخي "واعتمدت الدراسة على المنھج  السیاسیة في األردن

وقد تم جمع البیانات والمعلومات عن عملیة اإلصالح السیاسي  ،"لمضمونوتحلیل ا

في األردن من خالل الوثائق الرسمیة واألدبیات المنشورة لما تمثلھ من حقائق عن 

الواقع السیاسي في األردن وتمكنت الدراسة من أثبات صحة فرضیتھا القائلة بوجود 

مشاركة السیاسیة في األردن، عالقة طردیة بین اإلصالح السیاسي وعملیة ال

ً  :وتوصلت الدراسة لعدة نتائج منھا أن واقع اإلصالح السیاسي في األردن كان حافال

باإلنجازات التي تكللت بتشریع عدد من القوانین التي تخص الحیاة السیاسیة في 

د البالد،وأن للمشاركة السیاسیة أھمیة كبیرة كونھا العملیة التي یؤدي من خاللھا الفر

دوره في الحیاة السیاسیة في مجتمعھ وتحقق للدولة وحدة وطنیة، إن لإلصالح 

السیاسي أثر كبیر على قنوات المشاركة السیاسیة من خالل زیادة مستوى المشاركة 

الشعبیة في االنتخابات واالھتمام بمؤسسات المجتمع المدني التي لھا دور مھم في 

ً عن العمل على  ،جتماعیة المنتسبة لھاالحیاة السیاسیة من خالل الشرائح اال وفضال

تحسین دور المرأة في المشاركة السیاسیة باعتبارھا ركن مھم في المجتمع األردني، 

وقد كان من توصیات ھذه الدراسة ضرورة الحفاظ على مبدأ الشفافیة عند المباشرة 

التي تتخذھا بالفعالیات الحكومیة فیما یتعلق بأھداف السیاسات العامة والقرارات 

الدولة واالھتمام بقنوات االتصال بین األفراد العادیین و أجھزة السلطة من خالل 

توسیع وتوطید العالقة بین الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بما یضمن 

استقاللیتھا عن الدولة، ونشر الوعي بالحقوق المدنیة والسیاسیة وصیانتھا والعمل 

ادة القانون وتكافؤ الفرص، وتعزیز النزاھة ومكافحة على إقامة دولة المواطنة وسی

  .الفساد وحمایة المال العام

                                                             
أثر اإلصالح السیاسي على عملیة المشاركة السیاسیة في المملكة األردنیة  ھشام سلمان الخالیلة،)1( 

جامعة الشرق  م العلوم السیاسیة،كلیة اآلداب،قس ، رسالة ماجستیر غیر منشورة،)2012- 1999( الھاشمیة
  ).ملخص دراسة( ،2012األردن، األوسط



  :التعقیب على الدراسات السابقة 

راض بعض من الدراسات السابقة ذات العالقة المباشرة وغیر المباشرة عستمن خالل ا

  :معطیات اآلتیةعلى ال بالدراسة الحالیة، تم الوقوف

  من  حیث االھتمام بدراسة منظمات المجتمع المدني مع دراسة كالً تتفق الدراسة الحالیة من

شھیدة الباز وأحمد محمد عبدالغني وإیمان الشحات وصنع الجلیل محمد وأحمد صادق رشوان 

  .وإیمان محمد حسن و عایدة النوایشة وإیمان حسن

  من نعیمة  االھتمامكما تتفق من حیث ً سمینة ومحمد بدراسة التنمیة السیاسیة مع دراسة كال

 .الحورش وأحمد الحسامي وھشام الخالیلة

 المسح االجتماعي-كما تتفق من حیث المنھج المستخدم في الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي- 

 .المنھج التاریخي مع المناھج العلمیة المستخدمة في كافة الدراسات السابقة المذكورة

  من )استمارة المقابلة(ومن حیث أداة جمع البیانات ً شھیدة الباز وأحمد  تتفق مع دراسة كال

 .محمد عبدالغني و إیمان الشحات وصنع الجلیل محمد وإیمان حسن ونعیمة سمینة

  واألدبیات التي تناولت مفاھیمھا األساسیة  عن الدراسات السابقة اختلفتكما أن ھذه الدراسة

بالدراسة والبحث، ذلك ألنھا ) االتنمیة السیاسیة أو أحد مؤشراتھ -المجتمع المدني -المنظمات(

من حیث اھتمامھا بدراسة واقع ) حسب اطالع الباحثة(في لیبیا  مبكرةمن الدراسات ال

 .منظمات المجتمع المدني وإسھامھا في التنمیة السیاسیة للمجتمع

  ،كما أنھا ستوفر إطار نظري یمكن من خاللھ الوقوف على اھتمامات المجتمع بھذا الجانب

الناحیة األكادیمیة والعلمیة ستثري المكتبة العلمیة، وستفتح آفاق جدیدة لدراسات الحقة ومن 

 .والبحث في مجاالت مختلفة من محور اھتمامھا من خالل ما ستتوصل لھ من نتائج

  كما أنھا ستحاول منح كل الجھات ذات العالقة بموضوعھا، معلومات تساعدھا على العمل

في تنمیة  إسھامھامعوقات أو صعوبات قد تواجھھا وتحد من لتطویر أدائھا وتجنب أي 

   .وتطویر المجتمع

  النظریة البنائیة الوظیفیةكما تنطلق ھذه الدراسة من واقع مسلمات:  

حیث یعتبر موضوع الدراسة من الموضوعات التي تنبثق عن النظریة البنائیة الوظیفیة        

وذلك ألنھا ركزت على موضوع التنشئة االجتماعیة من ناحیة، والتي من بین جوانبھا جانب 

التنشئة السیاسیة، حیث ترى أن التنشئة ترتبط  بعملیة التعلم، أي تعلم الفرد أنماط سلوكیة وقیم 

وأفكار ثقافیة، فمن ضمن عملیات التنشئة التي تمارسھا  األجیال الراشدة  لألجیال وعادات 



التي لم ترشد بعد المساھمة في نقل المعارف والعادات والتقالید والقیم التي تساھم في تشكیل 

ثقافتھم وتؤثر في تكوین شخصیاتھم وبالتالي ینعكس ذلك على اتجاھاتھم وآرائھم في 

حیة أخرى، فإن بعض علماء ھذه النظریة اھتموا بتوظیفھا في دراسة المستقبل، ومن نا

بارسونز "المنظمات االجتماعیة على اعتبار أنھا بناء لھ وظیفة وعملیات تفاعلیة، ومنھم 

أن البناء أو النسق وحدة كلیة تتكون من مجموعة أجزاء  یرى الذي "بوكلي"و  ،)1("وسروكین

  : قي األنساق األخرى، وتتمثل ھذه األنساق فيمتفاعلة مع بعضھا البعض، ومع با

  حیث ال یوجد أي تبادل أو تفاعل بینھ وبین األنساق األخرى خارج حدوده،  :النسق المغلق

  .فالنسق المغلق یستقبل مدخالتھ من داخلھ فقط

  والذي یؤكد على تبادل الطاقة خارج حدوده مع األنساق األخرى، فھو  :النسق المفتوح

وفق احتیاجاتھ وحدوده ) الموارد -  الطاقة(مدخالت ) البیئة الخارجیة(یستقبل من خارجھ 

نسق فرعي مفتوح وأن ) منظمة اجتماعیة(وعلى ھذا یمكن اعتبار المجتمع نسق أكبر، وأي 

 .أن یؤثر في اآلخرأي تغیر یحدث في ھذه األنساق البد 

  :خصائص النسق في مجموعة من العملیات التالیة) كاتز وكان(وقد حدد 

  والتي تعني استیراد النسق للطاقة التي یحتاجھا من البیئة المحیطة بھ، وھي قد  :المدخالت

تتمثل بالنسبة للمنظمات في الموارد المادیة والبشریة من المجتمع المحیط بھا، أي أن ھناك 

  .د متبادل وتفاعل مستمر بین المنظمات كأنساق مفتوحة والبیئة المحیطة بھااعتما

  ویقصد بھا تحویل األنساق المفتوحة للطاقة المستوردة من البیئة : العملیات التحویلیة

المحیطة بھا إلى منتج أو إلى مخرجات تفید المجتمع سواء كانت ھذه المخرجات مادیة أو 

 .معنویة

  تصدیر األنساق المفتوحة مخرجاتھا للبیئة المحیطة، حیث یأخذ النشاط وتعني : المخرجات

شكل دورة كاملة تغذي نفسھا أو تتكامل فیھا البدایات و النھایات فالموارد تتحول إلى 

مخرجات یكون لھا تأثیرھا مرة أخرى في نوعیة ومقدار الموارد الجدیدة التي یستطیع النسق 

  )2(.ورة  النشاطالحصول علیھا وبالتالي تستمر د
  
  

  
  

  

                                                             
جتماعیة، المكتب الجامعي محمد عبدالفتاح محمد، إدارة الجودة الشاملة وبناء قدرات المنظمات اال )1( 

  .33ص ،2012اإلسكندریة، الحدیث

المجتمعیة،المكتب الجامعي محمد عبدالفتاح محمد،االتجاھات النظریة الحدیثة في دراسة المنظمات  )2( 
  .21-18،ص ص2007اإلسكندریة، الحدیث



  :تساؤالت الدراسة -7

  :تنطلق ھذه الدراسة من مجموعة من التساؤالت والتي یمكن طرحھا على النحو التالي

ً   -أ  من ) المنظمات الحقوقیة -منظمات التوعیة - منظمات التنمیة (ما المنظمات األكثر انتشارا

 منظمات المجتمع المدني في مجتمع الدراسة؟

 و مناشط منظمات المجتمع المدني بالمتغیرات واألحداث السیاسیة؟ ھل تتأثر أعمال  -ب 

 ما مصادر تمویل مشروعات و مناشط منظمات المجتمع المدني في مجتمع الدراسة؟  -ج 

قیم منظمات المجتمع المدني في مجتمع الدراسة القوانین والتشریعات التي تعمل في   -د  ُ كیف ت

ً؟  ظلھا حالیا

ظمات المجتمع المدني وتحد من فاعلیتھا في مجتمع ما أبرز المعوقات التي تعیق من  - ه 

 الدراسة؟

في أي بعد من أبعاد التنمیة السیاسیة یبرز إسھام منظمات المجتمع المدني في مجتمع    - و 

 الدراسة؟

  :اإلجراءات المنھجیة للدراسة: ثانیاً 

  : المنھج العلمي المستخدم ونوع الدراسة - 1

عن طریقھا الوصول إلى الحقیقة أو مجموعة الحقائق المنھج العلمي ھو الوسیلة التي یمكن    

 في أي موقف من المواقف ومحاولة اختبارھا للتأكد من صالحیتھا في مواقف أخرى وتعمیمھا

ً لحداثة الدراسة وأھمیة موضوعھا وخاصة في الجانب السیاسي من واقع الحیاة في  )1( ونظرا

: یعرف بأنھالذي  سح االجتماعي الشاملمنھج المالمجتمع اللیبي فإنھ توجب أن تسیر وفق 

المحاولة المنظمة التي تھدف إلى الحصول على معلومات من جمھور معین أو عینھ منھ، 

الذي تمت االستعانة بھ  المنھج التاریخي، و)2( وذلك عن طریق استمارة بحث أو مقابلة

قتصادیة لتوضیح موضوع الدراسة ضمن إطار تفاعالتھ مع الظروف االجتماعیة واال

والسیاسیة والثقافیة التي مر بھا المجتمع اللیبي عبر مراحلھ التاریخیة المتباینة،  وكذلك تم 

 المنھج الوصفي التحلیليالمنھج الذي یتوافق مع مشكلتھا وأھدافھا، وھو على االعتماد 

                                                             
الفاتح عمر التومي الشیباني،مناھج البحث االجتماعي،منشورات مجمع )(1

  .52ص،1989،طرابلس،3للجامعات،ط

، 3طھ،منشورات جامعة قاریونس،االجتماعي وتقنیاتأسلوب البحث عبد هللا عامر الھمالي، )2(
  .200ص ،2003بنغازي،



محاولة الوصول إلى المعرفة الدقیقة والتفصیلیة لعناصر مشكلة أو ظاھرة : ویعرف بأنھ

 قائمة، للوصول إلى فھم أفضل وأدق، أو وضع السیاسات واإلجراءات المستقبلیة الخاصة بھا

ومن خاللھ یحصل الباحث على نتائج تخدم الظاھرة أو المشكلة أو الموقف الذي جرى خاللھ 

، وھي األسالیب الرئیسیة التي اعتمدت في ھذه الدراسة بھدف رصد أبعاد المشكلة )1(البحث

أو الموضوع المدروس في محاولة لفھمھا وتقدیم صورة توضیحیة عبر وصف دقیق لھا في 

صورة  نوعیة وكمیة، ومن ممیزاتھا  أنھا تمد الباحث بقدر جید من المعلومات والبیانات 

ومن حیث نوع الدراسة فھي دراسة میدانیة تسعى امة للمشكلة، األساسیة التي ترسم صورة ع

م وصف تحلیلي للمتغیرات أو المؤثرات التي تالمس المشكلة المدروسة بھدف تغطیة یتقدإلى 

   .مستقبالً  جوانب النقص وتقدیم إیضاحات حولھا مما یساعد في محاولة وضع حلول لھا

  :مجتمع الدراسة - 2

 –التوعوي (عاملة في المجال الالمجتمع المدني یتمثل مجتمع الدراسة في منظمات     

الواقعة بمدینة بنغازي والتي تحصلت على الموافقة الرسمیة من قبل ) الحقوقي -التنموي 

وقد بلغ أجمالي عدد منظمات المجتمع المدني  ،وزارة الثقافة والمجتمع المدني لمزاولة نشاطھا

، م2013- 12- 31 منظمة حتى تاریخ) 704( دون تحدید نوع نشاطھا في مدینة بنغازي

، )جمعیة -منتدى - رابطة - اتحاد -مركز - مؤسسة - منظمة(ة من حیث النشاط والتسمیة مختلف

بما  في ھذه الدراسة) يالحقوق - التنموي - التوعوي(لمنظمات ذات النشاط تم استھداف اوقد 

ً علیھ فإن مجتمع الدراسة قد انحصر في  یخدم مصلحة الدراسة وأھدافھا العلمیة، وبناءا

) 232( سابقة الذكر والتي بلغ عددھا الثالثة منظمات المجتمع المدني العاملة في المجاالت

) لة جمع البیاناتمرح(، وعند البدء في مرحلة الدراسة الحقلیة )2(حتى التاریخ المذكور منظمة

قد واجھت الباحثة وفریق جمع البیانات المساعد لھا صعوبة في الوصول للمنظمات المعنیة 

بالبحث والدراسة، مما أضطرھا لمراجعة مقر وزارة الثقافة والمجتمع المدني في مدینة 

ة بنغازي، بھدف التحقق من صحة اإلحصائیات المتعلقة بأسماء وعناوین المنظمات المستھدف

التي سبق الحصول علیھا من الوزارة حسب التاریخ المذكور أعاله وقد تم الحصول على 

، تبین من خالل مقارنتھا باإلحصائیات السابقة أن )م2017-2-22(إحصائیات جدیدة بتاریخ 

منظمة، حیث قامت الوزارة بإلغاء ) 135(أجمالي المنظمات المستھدفة من الدراسة قد بلغ 

عدم تسدید االشتراكات السنویة المطلوبة من (وذلك لعدة أسباب أبرزھا منظمة ) 97(قید 
                                                             

  .122، ص2009 األردن، ،6ط دار وائل للنشر والتوزیع، مناھج البحث العلمي، أحمد حسین الرفاعي، )(1

 - إحصائیات التسجیل واإلشھار ومزاولة النشاط، وزارة الثقافة ومنظمات المجتمع المدني، بنغازي )2(   
  .2013،لیبیا



الوزارة، انتماء بعض المنظمات للجماعات المتطرفة، مساھمة بعض المنظمات في زعزعة 

ً علیھ فقد تم االعتماد على اإلحصائیات ) األمن واالستقرار في أوقات الحراك الشعبي وبناءا

والتي تبین من خاللھا أن عدد المنظمات المستھدف ) م2017- 2-22(المتحصل علیھا بتاریخ 

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

  :مجاالت الدراسة - 3
ویتمثل في منظمات المجتمع المدني الواقعة ضمن نطاق الحدود الجغرافیة  :المجال المكاني   -أ 

 .لمدینة بنغازي

مدراء المنظمات، أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة، (في جمیع األفراد  ویتمثل :المجال البشري  -ب 

 .بمنظمات المجتمع المدني المدروسة) أو المدراء التنفیذیین

-1- 18(الفترة الممتدة من ) مرحلة جمع البیانات(استغرقت الدراسة المیدانیة  :المجال الزمني  -ج 

ً للظروف األمنیة)م2017-3- 20(إلى ) م2017 التي تمر بھا مدینة بنغازي والتي  ، ونظرا

ً أمام تواجد الباحثة بشكل یومي في المدینة، فقد تمت االستعانة بفریق مكون من  شكلت عائقا

أربع أشخاص للمساعدة في جمع البیانات وھم من العاملین في منظمات المجتمع المدني 

تم االجتماع بھم یوم ، حیث )الماجستیر(درجة التخصص العالي  حملة ھمبمدینة بنغازي ومن

، بھدف تعریفھم على موضوع الدراسة والھدف منھا وتذكیرھم بالخطوات )م2017- 1- 17(

إعالمھ بأنھ غیر : واألسس العلمیة التي یجب أتباعھا عند إجراء المقابلة مع المبحوث مثل

ریة ملزم على ذكر اسمھ أو أسم المنظمة التي یعمل بھا، وكذلك أعطائھ الوقت الكافي والح

 .وغیرھا.. أسئلة االستمارة دون شرط أو قید نالتامة لإلجابة ع

  : وحدة التحلیل - 4

ً كان أو أنثى(في الفرد تمثلت وحدة التحلیل        الذي یشغل وظیفة المدیر العام ) ذكرا

  .للمنظمة أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو المدیر التنفیذي لھا

  :أداة جمع البیانات - 5

ً ألن مجتمع الدراسة قد تم االعتماد      على استمارة المقابلة المقننة كأداة لجمع البیانات نظرا

یحتوي على بعض األفراد ذوي المستوى التعلیمي المنخفض، وكذلك لشرح بعض األسئلة 

التي قد تبدو غیر واضحة بالنسبة للمبحوث وذلك للحصول على بیانات أكثر دقة، وقد تم بناء 

  :ستعانة ببعض المقاییس كالتالياالستمارة من خالل اال

                                                             
 - إحصائیات التسجیل واإلشھار ومزاولة النشاط، وزارة الثقافة ومنظمات المجتمع المدني، بنغازي )(1

  .2017،لیبیا



ویحتوي على ثالثة مؤشرات رئیسیة  :مقیاس مؤشرات فاعلیة منظمات المجتمع المدني - 1

 :كالتالي

وتنعكس في مجموعة من األبعاد التي تضمنتھا أسئلة االستمارة : مؤشرات القدرات  - أ

  :وھي كما یلي

 9( السؤال رقمإلى ) 5(وتشمل األسئلة من السؤال رقم : القدرات البشریة.( 

 في أسئلة االستمارة) 10( وعبر عنھا السؤال رقم: القدرات المادیة. 

 12-11(وتتمثل في السؤالین رقم : قدرات تكنولوجیة.( 

 17( إلى السؤال رقم) 13( وتشمل األسئلة من السؤال رقم: قدرات التحكم والتنظیم.( 

  :التالیةتنعكس في مجموعة األبعاد : مؤشرات البیئة الوسیطة  - ب

 21(إلى السؤال ) 18(وتشمل األسئلة من السؤال : البیئة السیاسیة.( 

 23- 22(وتتمثل في السؤالین رقم : القوانین والتشریعات.( 

 26(إلى السؤال رقم ) 24(وتشمل األسئلة من السؤال رقم : القیم الثقافیة.( 

  :وتنعكس في مجموعة األبعاد التالیة: مؤشرات المخرجات  - ج

 إلى السؤال رقم ) 27(تتمثل في األسئلة من السؤال رقم : لفئات المستھدفةالوصول ل

)30.( 

 إلى السؤال رقم ) 31(تشمل األسئلة من السؤال رقم : االستجابة للمطالب المجتمعیة

)33.( 

 إلى السؤال رقم ) 34(تمثلت في األسئلة من السؤال رقم : متابعة النشاط وتقییمھ

)37.( 

، وقد قامت الباحثة بتعدیلھ )1(ذا المقیاس من قبل الدكتورة أماني قندیلوقد تم أعداد ھ      

ما یخدم أھداف الدراسة، حیث تنوعت األسئلة المطروحة بین المغلق بواإلضافة علیھ 

  .والمفتوح

  :ویحتوي على ثالثة مؤشرات رئیسیة وھي كالتالي: مقیاس مؤشرات التنمیة السیاسیة - 2

من ) 10(إلى الفقرة رقم ) 1(تضمن الفقرات من الفقرة رقم : بُعد التنشئة السیاسیة  -أ 

 . فقرات المقیاس

من ) 20(إلى الفقرة رقم ) 11(وتضمن الفقرات من الفقرة رقم : بُعد الوعي السیاسي  -ب 

 .فقرات المقیاس

                                                             
أماني قندیل، مؤشرات فاعلیة منظمات المجتمع المدني العربي، الشبكة العربیة للمنظمات األھلیة،  (1)

  .239-228، ص ص 2010القاھرة، 



) 30(إلى الفقرة رقم ) 21(تضمن الفقرات من الفقرة رقم : بُعد المشاركة السیاسیة  -ج 

  .من فقرات المقیاس

وقد تم أعداد ھذا المقیاس من قبل الباحثة بعد اإلطالع على األدبیات والدراسات السابقة،     

أوافق لحد  -أوافق ( الثالثي حیث تتدرج اإلجابات إلى ) لیكارت(و تم االعتماد على مقیاس 

  :، وقد تم ترمیز ھذه الفقرات كالتالي)ال أوافق -ما 

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

، )10- 7- 5- 2-1(الفقرات اإلیجابیة في بعد التنشئة السیاسیة ھي و ،درجة واحدة

، وفي بعد المشاركة السیاسیة )19-18 - 16- 13-11(وفي بعد الوعي السیاسي ھي 

 ).30-29-28- 26-25(ھي 

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

، وفي بعد )9- 8- 6- 4-3(ة في بعد التنشئة السیاسیة ھي لسلبیالفقرات او ،درجات

-21(، وفي بعد المشاركة السیاسیة ھي )20-17- 15- 14-12(الوعي السیاسي ھي 

22-23 -24 -27.( 

ة المقابلة  حیث عرضت في تم التأكد من الصدق الظاھري الستمار: صدق وثبات األداة -
على مجموعة من المحكمین من  - سؤال 58التي اشتملت على  - صیاغتھا المبدئیة 

أعضاء ھیئة التدریس المتخصصین في مجالي علم االجتماع والعلوم السیاسیة، وقد تم 
أنظر .سؤال 38تعدیلھا في ضوء مالحظاتھم ، وقد اشتملت في صیاغتھا األخیرة على 

 ). 1(الملحق رقم 

لمعرفة درجة ثبات مقیاس أبعاد التنمیة  "كرومباخ ألفا"وقد تم حساب معامل  -
ویعد معدل قوي للثقة، وتم حساب ) 0.89(السیاسیة، وقد بلغ معدل االتساق الداخلي 

ویعد معدل قوي للثقة ) 0.94(وقد بلغ " كرومباخ ألفا"معامل االتساق الداخلي لمعامل 
 .في ثبات المقیاس المستخدم

  : المعالجة اإلحصائیة - 6

تم تحلیل بیانات الدراسة باستخدام اإلحصاءات الوصفیة لتحلیل البیانات األولیة ومقیاس 

مؤشرات فاعلیة منظمات المجتمع المدني باستخدام الجداول التكراریة البسیطة والنسب 

توسط كل تم استخراج مفالمئویة ، أما فیما یتعلق بتحلیل مقیاس مؤشرات التنمیة السیاسیة 

فقرة والنسبة المئویة لھا ثم ترتیبھا حسب أعلى متوسط، وتم تحلیل كافة بیانات الدراسة من 

برنامج التحلیل اإلحصائي للبیانات (خالل استخدام المنظومة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

spss-.(  



  : الخالصة

الدراسة، ففیھ حددت إشكالیة یعتبر ھذا الفصل القاعدة األساسیة التي ترتكز علیھا      

، اللیبي الدراسة وھي واقع منظمات المجتمع المدني وإسھامھا في التنمیة السیاسیة للمجتمع

ً إلى تحقیقھا وھي إبراز دور منظمات  وقد تم تحدید أھم األھداف التي تسعى الدراسة قدما

منظمات المجتمع المدني المجتمع المدني في عملیة التنمیة السیاسیة، ومعرفة أمكانیة وقدرة 

في مجتمع الدراسة علي المساھمة في نشر التوعیة السیاسیة، ومحاولة التعرف على  الطرق 

والوسائل واألسالیب التي تستخدمھا منظمات المجتمع المدني لنشر التوعیة وزیادة المشاركة 

ع المدني وتحد السیاسیة، إضافة إلى معرفة المعوقات والصعوبات التي تواجھ منظمات المجتم

  .من فاعلیتھا ونشاطھا في مجتمع الدراسة

كما تم تحدید أھم المفاھیم األساسیة التي تستخدمھا الدراسة لتحقیق أھدافھا ومحاولة    

ً وأھم مفاھیمھا ھي  التنمیة  - المجتمع المدني-المنظمات (تجریدھا من خالل تعریفھا إجرائیا

مجموعة من التساؤالت سعت الدراسة لإلجابة علیھا  وقد تم ترجمة كل ما سبق إلى) السیاسیة

قدمت  ونظریات مختلفة من خالل استخدام المنھج العلمي واالستناد على دراسات علمیة سابقة

في مجال العلوم االجتماعیة، وبكل ھذه الخطوات نكون قد وضعنا حجر األساس لھذه 

  .الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  
  

  ثــانيل الــالفص

  

  نيدالم معتلمجوا نظماتمال
  
  

  

  

  

  

  

  

  



  :دـتمھی

عاش اإلنسان منذ الخلیقة مع آخرین ومن ھنا بدأت بذور العالقات االجتماعیة التي تفاعلت  

ً وأدت إلى ظھور نظم وروابط وھذه النظم بدورھا تطلبت بالضرورة وجود  تدریجیا

منظمات تحمي ھذه النظم حیث یقوم الناس بإتباعھا وعلى ذلك فإن المنظمات االجتماعیة 

ً عن كونھا عملیة ضروریة وھي ظاھرة اجتم اعیة لھا كیان وأساس من التطور فضال

اجتماعیة، وترجع أھمیة دراسة المنظمات االجتماعیة إلى أن ھذه المنظمات حقیقة واقعیة 

ذات تأثیر كبیر على اإلنسان ولذا فإن دراستھا تساعد على فھم بنیتھا حتى یمكننا بالتالي 

اإلنسانیة بصورة صحیحة والعمل على زیادة  توجیھھا الوجھة السلیمة إلشباع االحتیاجات

فعالیتھا وأدائھا لرسالتھا، وفي ھذا الجزء من الدراسة  نھتم بدراسة المنظمات االجتماعیة 

ومفھومھا وسماتھا وخصائصھا والتعرض بالمناقشة ألھم نظریاتھا وأھدافھا وسبل تنمیتھا 

  .   وتطویرھا

  :المنظـمـات: أوالً 

 :مفھوم المنظمات - 1

ً لتحقیق ھدف إن كلمة منظمة تطلق على مجموعة من األفراد اثنین أو أ      كثر یعملون معا

والواقع أن كل ما ینطوي علیھ المجتمع من منظمات أو نظم وأنساق ھي أنماط مختلفة  واحد

   )1(.من تنظیمات اجتماعیة

ولكن ھناك من یخلط بین المنظمة والتنظیم، فھناك فرق فكلمة تنظیم تطلق على أسلوب      

   )2(.العمل أو التنظیم نفسھ، وكال من المنظمة والتنظیم یكمالن بعضھما البعض

وحدات اجتماعیة أو تجمعات إنسانیة تبنى ویعاد : بأنھا )تالكوت بارسونز(ویعرفھا      

رابطة تضم مجموعة من : بأنھا )ھربرت لكس(ویعرفھا ،داف معینةبناؤھا بقصد تحقیق أھ

األشخاص یتفاعلون مع بعضھم البعض وعادة ما تكون تفاعالتھم منظمة لھا وظیفة من 

خالل بناء محدد،كما تساعد تلك التفاعالت في تحقیق أھداف شخصیة وأھداف مشتركة 

                                                             
 ،1970 تطبیقات في علم االجتماع المعاصر، دار الكتب الجامعیة، اإلسكندریة،حمد عاطف غیث، م) 1(

  .287ص
  .105ص ،1982عادل حسن، اإلدارة والمدیر، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة،  (2)



یمثل الشرعیة الالزمة ) انونق(تجمع بین األفراد حول ھدف معلن وفي ظل معیار رسمي 

        )1(.للمجتمع

عبارة عن وحدات اجتماعیة مكونة لتحقیق أھداف إداریة : بأنھا )نبیل جامع(ویعرفھا    

  )2(.معینة على نطاق واسع من خالل ترابط واتصال أفراد كثرین بطریقة تسلسلیة انتظامیة

ً من لكس وجامع فاألول رأى أنھا تحقق أھداف    وھنا نالحظ االختالف بین نظرة كال

شخصیة واجتماعیة أما الثاني فقد رأى أن أھداف المنظمة إداریة، وقد أكد لكس على أن 

تكون تلك المنظمة قانونیة شرعیة، بینما ركز جامع على انتظامھا وتسلسلھا فقط، ویعرفھا 

ناءات اجتماعیة جوھرھا التفاعل االجتماعي وھي مقصودة ب: بأنھا )فوزي بشرى(

ومخططة ھادفة لتحقیق أھداف محددة ویشترط لوجودھا مجموعة من األفراد وھي ترتبط 

  )3(بالعملیة الكلیة للنظم االجتماعیة
  

یشتمل على ) المنظمات االجتماعیة(نالحظ أن مفھوم ومن خالل التعریفات السابقة  

  :والخصائص التالیةمجموعة من العناصر 

ً وھو ) أنساق فرعیة(المنظمة بناء اجتماعي أي وحدات اجتماعیة   -أ  ً ووظیفیا ترتبط بنائیا

اإلطار الذي ینظم األنشطة والعملیات التي تؤدیھا المنظمة من أجل تحقیق أھدافھا من خالل 

 .االرتباط والتفاعل بین تلك الوحدات

أجل تحقیقھا، فأي منظمة تقوم من أجل تقدیم للمنظمة وظیفة أو مھام وأھداف تنشأ من    -ب 

 .خدمة لتحقیق أھداف معینة، ولذا تكون أي منظمة ذات مھام یناط بھا إنجازھا

ً من المتغیرات المحددة للسلوك    -ج  تتكون المنظمة من مجموعة من األفراد یمثلون متغیرا

إلى قدراتھم وھم التنظیمي للمنظمة بما یتمتعون بھ من دوافع واتجاھات ومیول باإلضافة 

ً لتحقیق ھدف مشترك على أساس مجموعة من القواعد   .یعملون معا

توفیر اإلمكانیات و المواد والموارد التي تحتاجھا المنظمة في عملیاتھا الحالیة أو التي یمكن   -د 

أن تخطط لھا في المستقبل، وذلك ألن المنظمة تمارس عدد من العملیات أو األنشطة التي  

 . صول على المواد الالزمة وتحویلھا إلى خدمات للموطنین بما یحقق أھدافھاتھدف إلى الح

لتحقیق  ،وبین البیئة المحیطة بھا كنسق أكبر ،كنسق فرعيوجود اعتماد متبادل بین المنظمة   -ه 

ً من المنظمة والبیئة ُال   .أھداف ك
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  .21-20ص ص  ،2011اإلسكندریة،الحدیث، 
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  :سمات وخصائص المنظمات - 2

یق أھداف محددة وھي ذات بناء وظیفي تعتبر المنظمات كیان اجتماعي یسعى إلى تحق   

واضح ومقصود، ومحددات واضحة وھي بالتالي تمتاز بمجموعة من السمات والخصائص 

  :تحدیدھا كالتالي    یكون

 :الھدف  -أ 

یتعلق وجود المنظمة بمدى سعیھا نحو تحقیق أھداف محددة، فالمنظمات االجتماعیة    

قد أنشئت من أجل تقدیم خدمات وموارد لمساعدة األفراد على إشباع احتیاجاتھم 

ومواجھة ظروفھم، ولذا فمن الضروري أن تحدد المنظمة أھدافھا بدقة وأن تتعرف 

ذه األھداف مضمنة بخدمة العمالء وأن تعمل علیھا، ولكن الشيء األساسي أن تكون ھ

  )1(على تحقیق ھذه األھداف

 :بناء وظیفي محدد ومقصود  -ب 
تقوم المنظمة لتنظیم أعمالھا وتوزیع اختصاصاتھا من خالل مجموعة إدارات    

وأقسام منفصلة، ویحدد مھام كل منھا، حیث إنھا تستخدم المعارف والتقنیات في تحقیق 

ء الھیكلي للمنظمة إلى تحقیق الفاعلیة في أداء المھام واألنشطة، أما مھامھا ویھدف البنا

التفاعل بین ھذه اإلدارات واألقسام فیحقق نوع من التنسیق في تحقیق األھداف، ویسعى 

تقدمھا كل وحدة من بطریقة مقصودة ومتعمدة إلى الربط  بین المھام والفعالیات التي 

  :كلي للمنظمة اآلتيویتضمن البناء الھی ،وحدات المنظمة

منظمة، وقدرتھا على تنظیم السیاسات واللوائح والقوانین التي تنظم عمل ال  - 1
ً في أداء المھام المھام ً وقھرا  .وھي تلك التي یسترشد بھا األفراد طوعا

الذي یوجھ بدوره الكیفیة التي یتم  :تدرج السلطة أو التسلسل الھرمي للوظائف - 2
تصال بین لى ما یقومون بھ وخطوط وأسالیب االبھا األشراف على العاملین وع

 .المستویات المختلفة
الذي یعنى بإیجاد نوع الترابط والتنسیق بین اإلدارات واألقسام والمھام : الترابط  - 3

 .المختلفة لھا بما یحقق النتائج النھائیة
تقسیم العمل ومن خاللھ تتحدد المھام المختلفة لألقسام واألفراد وبالتالي األدوار  - 4

 )2(االختصاصات لتحقیق أھداف المنظمةو
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 :اإلمكانیات  -ج 
المعلومات والمعارف التي یستند إلیھا وتعني الموارد والطاقات واألموال المتاحة،    

  .العمل التنظیمي للمنظمة

 :النظم واإلجراءات  -د 
ً  ھي    عملیة تحدید الطرق والخطوات والمراحل المخططة ألسالیب أداء األعمال وفقا

  )1(لطریقة تنفیذ المشروعات المحددة

أنھ ال یمكن أن نطلق على المنظمة ھذا االسم إال إذا توفر لدیھا  من ھنا یمكن القول   

فھي اللبنة األولى التي تتأسس علیھا أي ) تكنولوجیة –مادیة  -بشریة( إمكانات سواء كانت 

منظمة، كما یجب أن تحدد أھداف معینة تسعى لتحقیقھا، ویجب أن توزع الطاقة البشریة 

  .بإعداد الخطط لتحقیق  تلك األھدافعلى عدة أقسام إداریة، بحیث تقوم 

  :التكوین الداخلي للمنظمة - 3
  

وھو التنظیم الذي تقرره اإلدارة العلیا یتمثل في قانون اإلدارة  :التنظیم الرسمي  -أ 

  .ولوائحھا وقواعدھا وتعلیماتھا

یشمل جماعات العمل وجود ھذه الجماعات في التنظیم  :التنظیم غیر الرسمي   -ب 

وعالقات غیر رسمیة أي غیر منصوص علیھا في التنظیم  وما لھا من انطباعات

  .الرسمي للمنظمة

یقصد بھا طرق العمل الفنیة كاألدوات أو اآلالت  :األدوات والتكنولوجیا  -ج 

 . المستخدمة ألداء العمل حسب مجال تخصص المنظمة

تعتبر العقل الذي یسیر النظام ویصدر القرارات ویرسم الخطط ویحكم  :اإلدارة  -د 

عالقات األفراد ویوجھ الطاقات والقدرات لبلوغ األھداف المحددة ومراقبة  سیر 

  )2(.العمل وتقییم النتائج

   :نجاح المنظمات عناصرأھم  - 4

أن عدم الرضا عن األحوال الموجودة في المجتمع یدعم نمو المنظمة، كما یجب   -أ 

یركز عدم الرضا ویوجھ من خالل التنظیم والتخطیط والعمل فیما یتعلق بمشاكل 

 .مجتمعیة محددة

                                                             
  .161، ص1975على السلمي ، تطور الفكر التنظیمي، وكالة المطبوعات، الكویت،) 1(

  .25محمد عبدالفتاح محمد، مرجع سابق ذكره، ص(2) 



یجب أن یشارك المجتمع بشكل كبیر في المنظمة التي تمھد أو تساند لعالج مشكلة   -ب 

 .ما من مشاكل المجتمع

القادة الرسمیین وغیر الرسمیین الممثلین للجماعات (یجب أن تشارك المنظمة   -ج 

، كذلك البد أن تكون المنظمة )الفرعیة الرئیسیة في المجتمع والمقبولین من جانبھا

مرنة في إجراءاتھا التنظیمیة دون أن تتوقع الفوضى في روتینھا المُنظم لصنع 

 .القرار

یجب أن  یكون لدى المنظمة أھداف وطرق ممیزة لإلجراءات تتمتع بدرجة عالیة   -د 

منظمة خطوط اتصال نشطة ومؤثرة خالل من القبول، كما یجب أن تنمى ال

 .المنظمة وبین المنظمة والمجتمع

یجب أن یتضمن برنامج المنظمة بعض األنشطة ذات الطابع العاطفي، كذلك یجب   - ه 

أن تسعى المنظمة إلى االستفادة من النوایا الطیبة الظاھرة والكامنة والتي تكون 

 .موجودة بالمجتمع

تقویة الجماعات التي تجمعھم مع بعضھم البعض یجب أن تسعى المنظمة لمساندة و  - و 

 )1(.في عمل تعاوني

 

  :أنواع المنظمات االجتماعیة - 5

ً ما یلي         :ھناك عدة تصنیفات ألنواع المنظمات االجتماعیة، ومن أھم التصنیفات شیوعا

  .المنظمات األھلیة والحكومیة  -أ 

 .المنظمات الكبیرة والمعقدة والصغیرة والبسیطة   -ب 

 .الرسمیة وغیر الرسمیة المنظمات   -ج 

 )2(المنظمات اإلنتاجیة والخدمیة   -د 

     

  :الذي یرى )بالو( وھناك تصنیف آخر یتسم بالبساطة والعمق في نفس الوقت وھو تصنیف 
 :منظمات روابط الفائدة أو المصلحة المتبادلة  -أ 

وھي تشمل كل الروابط والجمعیات التي یكون ھدفھا السائد ھو استفادة مصلحة      

  . أعضائھا بطریقة ما، مثل النقابات والروابط المھنیة واتحادات العمال
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 :منظمات األعمال التجاریة والصناعیة  -ب 
وتشمل جمیع الھیئات التي یكون ھدفھا مصلحة مالكیھا من خالل جمع المال مثل  

  .مصانع وغیرھاالشركات وال

 :منظمات الخدمات  - ج
وتندرج تحت ھذه الفئة كل المنظمات التي یكون ھدفھا تقدیم خدمات من نوع ما  

  .لعمالئھا

 :منظمات الصالح العام  - د

ً ما، مثل المنظمات والھیئات        ویدخل في إطارھا كل المنظمات التي تخدم مجتمعا

  )1(الحكومیة بكل أنواعھا والوحدات التابعة لھا

                                                                    :أھداف المنظمات االجتماعیة - 6

وجود أھداف خاصة من أھم السمات التي تمیز أي منظمة عن غیرھا من المنظمات   

ھا، ویمكن اعتبار ھذه األھداف بمثابة المتغیر المستقل الذي یؤثر بھا تسعى لتحقیق

  )2( یر التابع وھو البناء الداخلي للمنظمة وعالقاتھا الخارجیةبدوره في المتغ

أھداف المنظمة بمثابة حجر الزاویة التي یقوم علیھا بناء المنظمة  )بارسونز(ویعتبر   

في مواجھة المنظمات األخرى، وھناك أربعة أبعاد رئیسیة البد وأن یقف علیھا المنظم 

  :بدایة العمل من خاللھا وھياالجتماعي بالنسبة ألھداف المنظمة قبل 

 .مضمون األھداف الخاصة بالمنظمة   -أ 

 .األھداف الخاصة في مقابل األھداف العامة لتنظیم المجتمع  -ب 

 .العوامل التي أدت بالمنظمة إلى تحدید أھدافھا  -ج 

 )3(عوامل التغیر التي قد تطرأ على أھداف المنظمة   -د 

  :على النحو التالي" بیرو"ویمكن تقسیم أھداف المنظمة في ضوء التقسیم الذي أورده    

تتعلق بالجھود التنظیمیة التي تتصف بالشرعیة في المجتمع  :األھداف االجتماعیة  -أ 
  .وھي التي تضمن الدعم المادي واألدبي للمنظمة من البیئة المحیطة

بعمالء المنظمة أو المواطنین الذین یتلقون وھي ترتبط  :األھداف الخاصة بالعمالء  -ب 

  .خدماتھا، والبد أن تكون ھذه األھداف متفقة مع حاجات الموطنین وأھدافھم
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وتتعلق بمن یشارك في استمرار المنظمة في المجتمع وخاصة :أھداف المشاركون  -ج 

  . في مجال التمویل

توازنھا  ھي األھداف التي تضمن للمنظمة تحقیق :األھداف المتعلقة بالنسق  - د 

واستقرارھا وھذه األھداف تتضمن الموارد البشریة والمالیة، أو التكامل بین 

 .الوحدات البنائیة للمنظمة

 )1(ھي نوعیة الخدمات التي توفرھا المنظمة للعمالء :األھداف اإلنتاجیة  -ه 
 

 :دراسة المنظمات االجتماعیةأسس  - 7
 

  :مجموعة من المتغیرات من أھمھاتتطلب دراسة المنظمات االجتماعیة التركیز على      

  

وھي ترتبط بتحدید من الذي یملك حق إصدار  :إدارة المنظمة وتوزیع السلطة  -أ 

القرار في المنظمة ألن ھؤالء الذین یتدخلون في أداء العمل  وتطویر المنظمة ھم 

 .الذین یضعون فلسفة المنظمة التي تحقق األھداف

سة المنظمة دلیل عام ومرشد في أداء حیث تعتبر سیا :السیاسة العامة للمنظمة  -ب 

األعمال التي تقوم بھا ھذه المنظمة مثل ترتیب وتوزیع السلطة الرسمیة والتي 

 .تحدد من الذي لھ الحق والسلطة في عمل ما

األجور، والمكافآت ونظم والتي تتحدد في ضوئھا  :النظم المالیة واإلداریة  -ج 

  .والمیزانیة والتسجیل وغیرھا الجزاءات

حیث یجب معرفة أنھ كلما كبر حجم المنظمة كلما كانت السیاسة  :المنظمة حجم  -د 

 )2(.والعالقات غیر شخصیة وزاد الطابع الرسمي

فمن خالل مالحظة العاملین أثناء  :نوع العمل وطریقة ممارستھ داخل المنظمة  -ه 

 .العمل بالمنظمة یمكن التعرف على سلوكھم وكیف یؤدون العمل

یعیش فیھ العاملون بالمنظمة وخاصة دراسة مستواھم  الذي :اإلطار الثقافي  - و 

ً في وظیفة  االقتصادي وحالتھم االجتماعیة وكذلك دراسة القیم حیث إنھ لھا تأثیرا

   )3(المنظمة وعالقاتھا بالبیئة الخارجیة
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  :تنمیة وتطویر المنظمات االجتماعیة - 8

المشكالت التي تعاني العملیات التي تستھدف حل " عرفت تنمیة المنظمات على أنھا   

سیادة روح ، وإدارة مؤثرة وفعالة ومتعاونة: وھذا الحل یكون من خالل ،"منھا المنظمة

وجود عامل التحفیز واالبتكار ، ومصلحة العامة على المصالح الخاصةالفریق وتغلیب ال

" مفھوم تنمیة المنظمة بأنھ  )شیرز(وقد حدد ، ورفع الروح المعنویة بین األعضاء

ن الفاعلیة والحركة، ولن یتحقق ذلك إال من خالل االھتمام بالموارد البشریة تحسی

 )لیبیت وجوردین(ویعرفھا كل من  ،"فنیة التي تساعد على أداء العملوتنمیة األسالیب ال

عملیة إنشاء وإحداث التغیرات المرغوبة والتي تجعل المنظمة قادرة على حل "على أنھا 

العملیات التي تبذل من أجل "بأنھا  )جاردنز( ، ویعرفھا"المشكالت وتنمیة الخبرات

تحقیق المنظمة ألھدافھا ومواجھة المشكالت التي تعترض تحقیق األھداف باإلضافة إلى 

وفي أطار ما تقدم  ،"االھتمام باألفكار الجدیدة والجوانب المتصلة باإلبداع واالبتكار

  :یمكن تحدید عملیة تنمیة المنظمات في ما یلي

  

 .نھا عملیة مستمرة تستھدف االرتقاء بالمنظمةأ  -أ 

 .أنھا تركز على العمل الجماعي كأساس لتحقیق األھداف  -ب 

ً من الجانب الرسمي وغیر الرسمي للمنظمة  -ج  ُال  .تتعامل مع ك

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

ضمان أساسي للجھود  ال تھمل العالقات اإلنسانیة واالجتماعیة بل ترى أنھا  - ه 

 )1( .المبذولة لتنمیة المنظمة

 ً       :المجتمع المدني: ثانیا

تطرح مسألة تعدد تعریفات المجتمع المدني واالختالف حول مفھومھ باعتباره     
 ً ً واسعا ً ینبغي الوقوف على خصائصھ وشروط اإلقرار بوجوده جدال ً اجتماعیا مصطلحا
في األوساط العلمیة، فالمالحظ أن المفھوم في تطوره قد مر بعدة مراحل عبر الزمن في 

ً من المعاني والدالالت الجدیدة في كل مرحلة، المجتمعات المختلفة، بشكل أفر ز معھ عددا
خاصة أن مفھوم المجتمع المدني قد استحوذ على حیز كبیر من األدبیات الخاصة بالفكر 
السیاسي وجدلیة الدولة والمجتمع التاریخیة، لذلك من الضروري الوقوف على التطور 

یة ونشأتھ ومكوناتھ وتطور أدواره التاریخي لمفھوم المجتمع المدني في الفلسفة السیاس
  .ومنظماتھ
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  :التطور التاریخي لمفھوم المجتمع المدني - 1

ینطلق مفھوم المجتمع المدني من المجاالت الفكریة المختلفة السیاسیة واالجتماعیة،    
للتأكید على التمییز بین الدولة والمجتمع، وترتكز الفكرة الرئیسیة  للمفھوم على مبدأ 

ً لعقد إقرار الح قوق المدنیة لألفراد أو المواطنین، واعتبار قیام السلطة السیاسیة، نتاجا
ً بین السلطة والفرد والخروج من حالة النشأة الطبیعیة إلى نشأة  ً متبادال اجتماعي وتنازال

  .المجتمع المنظم

لذلك یعتبر العدید من الباحثین أن البحث عن جذور مفھوم المجتمع المدني یبدأ من    
فكرة العقد االجتماعي التي یقبل الجمیع فیھا القواعد المنظمة لتلك العالقة العقدیة حیث 
یتنازل بموجبھا الفرد عن حریتھ المطلقة مقابل قدر من األمن واالستقرار والنظام، وھو 

اإلرادة الحرة إلى اإلرادة العامة، من ھنا تبدو أھمیة الوقوف على  ما یعني خضوع
مفھوم العقد االجتماعي كمدخل لفھم تطور فكرة المجتمع المدني، حیث یعبر عن اتفاق 
ً عن بعض الحریات الشخصیة مقابل منفعة  بین أفراد وقوة حاكمة یتم فیھ التنازل إرادیا

جان (إال أن العقد االجتماعي عند ،م أو حكمھ رشیدعامة تتمثل في قیام مجتمع جید التنظی
یحمل العدید من المتناقضات، فاإلنسان یتخلى عن جزء من حریتھ مقابل  )جاك روسو

ً من  تنظیم یضمن لھ ما تبقى من الحریة أو من أجل الصالح العام، ویظل الفرد جزءا
وع الشعب، وبما أن الكیان االجتماعي أو السلطة التي تحدد اإلرادة العامة وھي مجم

السلطة موزعة على الجمیع ولیست مركزة في ید فئة أو طبقة معینة، فإن اإلرادة تكون 
اإلرادة (موحدة حیث الجمیع قد شارك بطریقة أو بأخرى في تحدید الصالح العام أو 

وفي ھذه الحالة یكون لكل فرد مصلحة جماعیة باإلضافة لمصلحتھ الشخصیة، ) العامة
نتفي التناقض بین المصالح والحاجات الشخصیة وبین القوانین والقرارات وبالتالي ی

     )1(.السیاسیة المفروضة على األفراد من سلطة المجتمع

ً للوقوف على البع    د التاریخي لفكرة المجتمع المدنيلكن ذلك المدخل ربما ال یعد كافیا

ھو ذلك الوسیط بین الدولة والعائلة بكل ما یتضمنھ من  )ھیجل(فالمجتمع المدني عند 

مصالح متباینة ومتنافسة، كما أنھ سابق عن الدولة التي یعرفھا على أنھا كیان مستقل عن 

القوى والفئات االجتماعیة واالقتصادیة المتنازعة، ویتكون المجتمع المدني عند ھیجل 

ً لكون دور المجتمع المدني   )الروابط-الطبقات-العائالت(من ثالث عناصر ھي  ونظرا

ھو إشباع حاجات األفراد، فإنھ ال یقتصر على تلك الروابط الخاصة  بین المواطنین، 

ولكنھ یشمل كذلك بعض مؤسسات الدولة سواء تلك التي تساھم في تحقیق الرفاھیة 

برز أ )جون لوك(، أما عند  االجتماعیة لھم، أو تلك التي تقوم بمھام القضاء والضبط

ً خارج المقابلة بین المواطن والدولة  مفكري المدرسة اللیبرالیة  فإنھ لم یترك حیزا

والسوق، حیث سعى للتفرقة بینھا بوضع القطاع الخاص في المسافة الفارقة بین الدولة 
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والمجتمع لیبدو المجتمع المدني في ھذه المرحلة كمجتمع خارج الدولة قائم على اقتصاد 

وفي غیاب التمایز بین  وسیع حقوق المواطنة والدیمقراطیةیرتبط بتالسوق، ثم أصبح 

تعبیري المجتمع السیاسي والمجتمع المدني  لوكالمجتمع المدني والدولة استخدم 

إلى المجتمع المدني  )جیفرسونو آدم سمیث(باعتبارھما مترادفین، في حین أشار 

ً بنمو التخصص وتقسیم العمل في إطار  ً فیما یتعلق باعتباره مرتبطا المجتمع وخصوصا

ً أوسع بإضفاء األبعاد األخالقیة، حیث  بأنشطتھ االقتصادیة، وقد أتخذ المفھوم شكال

أضاف مفكرو اللیبرالیة إلى المفھوم الحقوق األساسیة لإلنسان وحمایة األقلیات وحمایة 

یره من الحریات وقبول االختالف باعتبارھا محددات ترفع مكانة المجتمع المدني عن غ

    )1(.التنظیمات االجتماعیة

فقد أكد على أمكانیة اعتبار المجتمع المدني إحدى اآللیات التي  )ماركس(أما عن    

یمكن من خاللھا تقویة دور الدولة حیث تعتمد تلك اآللیات على مجموعة من المرتكزات 

ً للدولة عن المجتمع، وأن للدولة أداة وقیادة للطبقة  ً نسبیا أبرزھا أن ھناك استقالال

ً في المجتمع باعتبا ً من قوتھا من المسیطرة اقتصادیا ً كبیرا ر أن الدولة تستمد قدرا

المجتمع ذاتھ، فالمجتمع المدني عند ماركس أوسع من الدولة ولھ امتدادات خارجھا، كما 

   )2(.أنھ المسؤول عن إقامة الدولة في مرحلة معینة من تطور القوى اإلنتاجیة

لمدني وظیفة جدیدة في المجتمع ا )غرامشي(وفي قراءتھ النقدیة للفكر الماركسي وجد   

وھو یرى أن المجتمع المدني تركیب " المثقفین"ویتم القیام بھا بواسطة " الھیمنة"ھي 

ً من التنظیمات األیدیولوجیة ضمن  متشابك ومعقد ومتسع یلتقي فیھ نسیج وخلیط كبیر جدا

ً عن المجتمع السیاسي وإنما ھو في  المؤسسات االجتماعیة، وھو بمؤسساتھ لیس منفصال

ً مختلفة حسب طبیعة الصراع وحسب طبیعة السلطة في عال قة جدلیة معھ تتخذ أشكاال

  )3(.كل مجتمع من المجتمعات

أن ھذا التطور لمفھوم المجتمع المدني یؤكد على عمقھ التاریخي في الفلسفة السیاسیة     

والفالسفة تبرز لنا سیاقات  ومن خالل استعراض أراء المفكرینوالفكر االجتماعي، 

مختلفة واحتیاجات متجددة وعناصر متعددة تجعل من عملیة التعریف الدقیق لمفھوم 

المجتمع المدني صعبة وغیر متفق علیھا، وتكمن تلك الصعوبة في الخلط بینھ وبین 
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ً ما یستخدم المفھوم كردیف لسلطة الدولة،  الدولة كسلطة حاكمة في المجتمع، فغالبا

ً كداعم ومساند لھا   .وأحیانا

  :االتجاھات الحدیثة لتعریف مفھوم المجتمع المدني - 2

ً مع    بدأت العدید من الكتابات في القرن الماضي بتناول مفھوم المجتمع المدني تزامنا

موجة الدیمقراطیة التي ارتكزت على تراجع دور الدولة  في العدید من األنشطة 

ادة صیاغة ي وإعالمجتمعیة حیث ركزت تلك الكتابات على فكرة الشعور االجتماع

وعالقة المجتمع بالدولة وسد الفجوة بین الحكومات واألفراد، كما  وإنتاج المصلحة العامة

ربطت بین الدیمقراطیة واإلدارة السلیمة ونجاح عملیة التنمیة وتحقیقھا ألھدافھا وذلك 

من خالل زیادة المشاركة الشعبیة في صنع القرار عن طریق تعظیم دور العمل 

الذي ھو أساس وجود مجتمع مدني قوي قادر على إدارة أي صراعات بین التطوعي 

بعنوان  )دیفید غرین(المجتمع والحكومة بصورة سلمیة، ومن أبرز تلك الكتابات مؤلف 

الذي یرى فیھ أن أبرز سمات المجتمع المدني خلق " إعادة اكتشاف المجتمع المدني"

زز المواطنة، فھو تنظیمات یتعھد شعور جماعي أو تضامني یھدف لضمان الحریة ویع

فیھا الناس ویتضامنوا لرعایة المؤسسات والعادات واألخالق التي یقوم علیھا المجتمع، 

وتتضمن األخالقیات المدنیة تلبیة حاجات الناس بشكل مباشر وطوعي، وتحویل أعمال 

الخیر إلى فرص لمعاملة الناس جمیعھم عن طریق تعزیز وتحسین الذات وتطویر 

المجتمع المدني والتحول "بعنوان  )جوردون ویت(لصفات الشخصیة، ومؤلف ا

والذي یعرف فیھ المجتمع المدني على أنھ عالم وسیط للترابط یقع " الدیمقراطي والتنمیة

بین الدولة واألسرة، یزخر بمنظمات منفصلة عن الدولة وتتمتع باستقالل ذاتي في 

المجتمع بھدف الدفاع عن مصالحھم أو تعزیز  عالقتھا بالدولة ویشكلھا طواعیة أعضاء

  . قیمھم

في تعریفھ على كیفیة تكوین   غریناالختالف بین التعریفین حیث ركز  وھنا نالحظ     

یركز على أن یكون المجتمع المدني  ویتوعمل مؤسسات المجتمع المدني ، بینما 

  .الوسیط بین المواطن والدولة

لیستر (لدور والعالقة بین المجتمع المدني والدولة ركز وفي نفس السیاق المرتبط با    
على دور منظمات المجتمع المدني في صنع السیاسات الداخلیة والخارجیة في  )سالمون

ً یحتل مكانة وسیطة  ً ثالثا المجتمعات المتقدمة والنامیة على حد سواء، باعتبارھا قطاعا

تعریف  )باراتاب میتا(صدد، اعتمد بین مؤسسات الدولة والقاعدة الشعبیة، وفي ھذا ال



المجتمع المدني بأنھ المؤسسات غیر الحكومیة التي تعمل في مجال التحول الدیمقراطي 

في كافة المجاالت، وھو اتجاه یتوافق مع طبیعة التحول واالتجاه العام في النظام الدولي، 

قراطیة وخاصة على دور المجتمع المدني في دعم تحركات ما بعد الدیم میتاوقد ركز 

المشروعات التنمویة حیث یرى أن المجتمع المدني لدیھ القدرة على تكوین قوة دفع ھائلة 

لنمو وتطور الدیمقراطیة وتحقیق النجاح للمشروعات التنمویة في العالم النامي والمتقدم 

  )1( .على حد السواء

ً من  ونالحظ ھنا   حول القوة التي تمتلكھا منظمات المجتمع في میتا و  سالموناتفاق كال

  . تشكیل مالمح الدولة السیاسیة والتنمویة سواء كانت داخلیة أو خارجیة

تعریف آخر للمجتمع المدني  باعتباره مجال مدني حیوي  )دون اى ایبرلي(ویطرح     

معیات یتفاعل فیھ األفراد والمنظمات، فھو یتكون من مجال شبكات العمل التطوعي والج

غیر الرسمیة التي یدیر فیھا األفراد الكثیر من شؤون حیاتھم، ویجب أن یمتلك كل نظام 

ً من االستقالل ً كبیرا ً ، قدرا وفي المقابل، برز توجھ آخر لتعریف المجتمع المدني أخذ بعدا

أكبر من مجرد التركیز على األطر المؤسسیة والھیكلیة إلى التركیز على منظومة القیم 

الوكالة الكندیة (ة المحددة والمشكلة لھذه المؤسسات، ومن تلك التوجھات تعریف المدنی
للمفھوم حیث تشیر إلیھ باعتباره یتكون من المنظمات الخاصة وغیر الھادفة  )للتنمیة

للربح، بما فیھا الروابط الرسمیة والجماعات والحركات غیر الرسمیة والشبكات 

ا ھذه الجماعات والمؤسسات والروابط الملتزمة والتحالفات والمنتدیات التي تكونھ

وذلك عن طریق نشر وتشجیع القیم  عي والثقافي والسیاسي واالقتصاديبالتغییر االجتما

والدعوة من أجل حمایة الصالح  ان والمسؤولیة المدنیة والمواطنةالمدنیة وحقوق اإلنس

  )2(. العام، والمشاركة النشطة لكل المواطنین في الحكم الصالح

ذات التوجھ في تعریف المجتمع المدني حیث أشار إلى أنھ  )البنك الدولي(وقد اعتمد    

مجموعة كبیرة من المنظمات غیر الحكومیة والمنظمات التي ال تھدف إلى الربح، وھي 

موجودة في الحیاة العامة وتنھض بعبء التعبیر عن اھتمامات وقیم أعضائھا أو اآلخرین 

ً إلى اعتبا           )3(.رات أخالقیة أو ثقافیة أو سیاسیة أو علمیة أو دینیة أو خیریةاستنادا

                                                             
 -27عبد الوھاب، المجتمع المدني وعملیة التحول الدیمقراطي، مرجع سبق ذكره،  ص ص  أیمن السید )  (1
28.  
ص ، عمان، األھلیة للنشر والتوزیع ،ھشام عبد هللا: ترجمة، بناء مجتمع المواطنین، دون اى ایبرلي  (2)
34.  

  .29السید عبد الوھاب، مرجع سابق ذكره، صأیمن ) (3



أنھا في مجملھا كانت محاوالت لوضع تعریفات  یتضح من التعریفات السابقة    

ً عن الجدل الفكري حول العالقة بینھ وبین الدولة،  إجرائیة لمفھوم المجتمع المدني بعیدا

ئیسیة للمفھوم وبعض القیم التي یعكسھا من خالل حیث اتفقت جمیعھا على السمات الر

تفاعالت وأنشطة وممارسات منظماتھ داخل المجتمع والتي تھدف بشكل عام لتغییر 

الحیاة االجتماعیة ودفع عجلة التنمیة وتحقیق الرفاھیة والدیمقراطیة رغم تعدد المسمیات 

 -منظمات غیر الحكومیةال- القطاع الثالث –القطاع المستقل  -القطاع الخیري(لھ مثل 

ً، وھو ما نسمیھ بالمجتمع ) وغیرھا..المنظمات التطوعیة ً واحدا إال أنھا تصف شیئا

  .المدني

  :بعض المفاھیم المرتبطة بالمجتمع المدني - 3

 :الثقافة المدنیة  -أ 

ً من أھم مقومات المجتمع المدني، فالمجتمع المدني ال ینشط      تمثل الثقافة المدنیة واحدا

فقط  لوجود ھیاكل تنظیمیة تستقل عن الدولة، فال قیمة لھذه الھیاكل في حد ذاتھا ما لم 

تسبقھا وتعززھا ثقافة مدنیة مواكبة تشدد على ضرورة تقید السلطات العامة بحدود معینة 

مع المواطنین واحترامھا حق ھؤالء المواطنین في التنظیم واالجتماع  في تعاملھا

والتفكیر والتعبیر، وأن تقترن ھذه المحددات بالتمسك بقیم أخالقیة وبأنماط من السلوك 

تتسق معھا وال یستقیم لمؤسسات المجتمع المدني أن تكون فاعلة من دون وجود ھذا 

یم الممارسة الدیمقراطیة ومبادئھا، فمفھوم اإلطار الثقافي الذي یساعد على ترسیخ ق

یشیر إلى حیاة المدن، حیث مظاھر التقدم المادي في أسالیب الحیاة،  الثقافة المدنیة

واستخدام المنجزات المادیة ویقصد بھا مظاھر العمران والتقدم المادي والعلمي، وھي 

وتھتم أدبیات المجتمع ، ياألشكال المادیة التي تنتج عن تقدم الحضارات أو التطور العلم

المدني بمفھوم الثقافة المدنیة الرتباطھ بتفعیل منظمات المجتمع المدني وقدراتھا على 

إحداث التغییر في المجتمع، وذلك الرتباطھ الوثیق والمباشر بالتوجھات الجدیدة 

لإلصالح السیاسي وخاصة في الدول النامیة، وما ارتبط بھا من انتشار لقیم ومفاھیم 

الدیمقراطیة والمواطنة وحقوق اإلنسان، فاألسس والمعاییر التي یستند علیھا المجتمع 

المدني ھي نفس األسس والمعاییر التي تستند علیھا الدیمقراطیة  فكالھما یستند إلى أسس 

ومبادئ التسامح السیاسي والفكري والقبول بالتعدد واالختالف وااللتزام باألسالیب 



ً عن أسس ومبادئ المواطنة وسیادة القانون السلمیة في حل النز اعات والخالفات، فضال

  )1( .ودولة المؤسسات والرفاھیة االجتماعیة

من أبرز الدراسات التي لفتت  )م1963 سیدني فیربا – جابرائیل ألموند(وتعد أبحاث    

مقارنة  االنتباه ألھمیة ھذا المفھوم وعالقتھ بمفھوم الثقافة السیاسیة، حیث قاما بدراسة

ً للمشاركة  للثقافات السیاسیة ولقیم المواطنین وتصرفاتھم في خمسة دول، ویقترح نموذجا

حیث یكون كل أفراد المجتمع على قدر كبیر من المعرفة والمتابعة لمجریات األمور 

داخل دولھم، خاصة فیما یتعلق بالعملیة السیاسیة، وأن ھذا في حد ذاتھ لن یتوفر إال 

یمقراطیة متزنة وذات ثبات على أرض الواقع، وقد خلصت الدراسة إلى بوجود حكومة د

أن الدیمقراطیة الفعالة تعتمد على وجود منظمات مجتمع مدني قویة وفاعلة، وعلى فعالیة 

المشاركة الشعبیة والثقة االجتماعیة والتعاون والتفاعل على أوسع نطاق على المستوى 

   )2(.المدني

  

  :والمواطنةمفھوم المواطن   -ب 

) تنظیمات –جمعیات  –أحزاب (استدعى مفھوم المواطن بناء مؤسسات المواطنة     

لیتشكل فیھا، ویتدرب في إطارھا، ویعبر من خاللھا عن مشاغلھ، فتأسست بالتالي 

عالقات المواطنة التي كسرت حیز عالقات القربى الھرمیة، لتعبر عن المساواة بین 

ل المواطن بالتالي حیز المجال العام المدني، فھو النقطة الناس أمام القانون، ویمث

الذي بحبھ لذاتھ یحب اآلخرین " القیمة"وھو الفرد  محوریة ألي تبادل نوعي بین البشرال

وببحثھ عن منافعھ الخاصة یحقق المنافع العامة، وھو یتصف باإلرادة، وتتصف حقوقھ 

بطابع اإلطالق والقداسة، ) وغیرھا...حریة التعبیر –حرمة الجسد  –حق الحیاة (الدنیا

ً للمشاركة الشعبیة بما تحملھ من مضمون یرقى  ً ضروریا وتعتبر المواطنة مدخال

باإلنسان من الذات السالبة إلى الموجبة، فالدولة الدیمقراطیة ھي التي تحترم اإلنسان 

اواة، كمواطن لھ حقوق وعلیھ واجبات، من منطلق مبدأین أساسیین ھما الحریة والمس

ُكرس بالتالي مبدأ السیادة الشعبیة حیث یتحول مجموع األفراد من الحیز الخاص  وت

   )3( .الضیق إلى العام الشامل فتتوسع بالتالي قاعدة المشاركة الشعبیة
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وھذا یعني أن المواطن عضو فاعل في المجتمع، كما یرتبط دوره فیھ بمدى مشاركتھ    

في إدارة الشأن العام وفي مواقع اتخاذ القرار الرسمیة وغیر الرسمیة، وذلك ألن وصولھ 

لتلك المواقع یُمكنھ من ممارسة التأثیر على االختیارات والتوجھات االجتماعیة والسیاسیة 

یرتبط مفھوم المشاركة الشعبیة بمجموعة من القیم االجتماعیة منھا واالقتصادیة، كما 

قیمة التضامن و اإلرادة الحرة والتطوع بصفتھ المحرك األساسي ألیة مشاركة في 

  . فعالیات منظمات المجتمع المدني، وغیرھا من القیم االجتماعیة

 :مفھوم الالمركزیة  -ج 

ھتمام بإعادة النظر في دور الدولة، وعالقة اكتسب المفھوم  أھمیة متزایدة مع تزاید اال   

درجة عدم "ذلك بقضایا التنمیة وتعزیز دور األفراد فیھا، ویمكن تعریف المفھوم بأنھ 

تركیز السلطة، أي تنویع السلطة وتوزیعھا بین األشخاص و المستویات اإلداریة المختلفة 

ملیة نقل السلطة  من ، كما أنھا توصف بأنھا ع"في المنظمة أو على مستوى الدولة

  )1(.المستویات الحكومیة العامة إلى المستویات الدنیا كالتنظیمات االجتماعیة

وقد فرضت عملیة تطور مفھوم الالمركزیة نفسھا على مفھوم المجتمع المدني بحیث    

ً إلى جنب مع  أصبح المفھوم یستخدم للتعبیر عن طبیعة الدولة ونظام الحكم فیھا جنبا

ن توازنات القوى المجتمعیة والسیاق االجتماعي وعالقاتھا بھیاكل القوة داخل التعبیر ع

الدولة، وبالتالي فإن ارتباط المفھوم بغیره من المفاھیم واالقترابات السیاسیة  التي یمكن 

أن تتقاطع معھ، من األمور التي أسھمت عن بلورة حالة من التداخل بینھ وبین مفاھیم 

  )2(.قوة المشاركة، المساءلة، وتوسیع شراكة المجتمع المدنيال: ومضامین أخرى مثل

اتسع مفھوم الالمركزیة لیشمل العدید من األطر والمؤسسات وما بھا  وبھذا المعنى    

من أفراد واالستناد على آلیات واضحة لتعمیق مناھجھا كآلیة للحكم وتطبیق السیاسات 

واالرتقاء بقدرات األفراد ومستویات مشاركتھم، ومن ھنا تتضح الرؤیة بأن ھناك عالقة 

ً منھما یقوي اآلخر ویؤثر تأثیر وتأثر بین الالمركزیة ومنظمات ا لمجتمع المدني وكال

علیھ، حیث تدعم الالمركزیة المشاركة الشعبیة وتشجع على المبادرات التطوعیة في 

إطار تطویر دور وأداء منظمات المجتمع المدني على مستوى المحلیات الذي یكسر قوة 

  .لمستویات المحلیةتركز السلطة المركزیة ویوفر وسائل المساءلة ومحاربة الفساد على ا
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 : التطوع  -د 
یعتبر التطوع أحد أبرز المفاھیم المرتبطة بالمجتمع المدني والمكونة لھ ، فالتطوع أو     

المبادرة اإلرادیة الحرة لفعل شيء ما في إطار مجموعة من البشر أو المنظمات، یعبر 

ط  ما یقوم بھ عنھا بالقطاع التطوعي، باعتبار أن ما یمیزھا ھو التطوع الذي یعني نشا

اإلنسان دون مقابل ودون إلزام أو فرض علیھ،  وتشیر لجنة خبراء األمم المتحدة 

تخصیص بعض الجھد والوقت، دون "للتطوع إلى توافق حول مفھوم التطوع باعتباره

ً غیر منتظمة تحقق مصالح الجماعة ككل،  توقع عائد مادي، نحو أنشطة منتظمة وأحیانا

  )1(".كین المھمشین في المجتمعأو تسھم في رعایة وتم

وقد أدى تطور مفھوم التطوع إلى أتساع كبیر یتجاوز التطوع للعمل الخیري أو    

التطوع لإلغاثة، لیمتد إلى مجاالت التنمیة والبیئة والدفاع عن الحقوق، فقد اتجھت جھود 

لتطوع خبراء األمم المتحدة للتطوع ونشطاء المجتمع المدني نحو االھتمام بمفھوم ا

ً من مؤشرات التنمیة البشریة، فقد كشفت جھود المشروع الدولي المقارن  باعتباره مؤشرا

عن أن البالد التي تحتل المقدمة في تقاریر التنمیة البشریة ھي  جونز ھوبكنزلجامعة 

ذاتھا التي یتحقق فیھا أعلى معدالت للتطوع والعمل التطوعي، كما أن ھناك عالقة بین 

مواطنة من جانب، والتطوع من جانب أخر، فاألول یقود الثاني والتطوع االنتماء وال

یدعم بدوره االنتماء والمواطنة، كما أن ھناك عالقة بین الدیمقراطیة المتاحة لمشاركة 

  )2(.المواطنین وبین العمل التطوعي، وعالقة بین التنشئة السیاسیة والتطوع

عیة وسیاسیة واقتصادیة تحقق مبادئ االلتزام لذلك فإن التطوع یعد ظاھرة ثقافیة واجتما  

أحد الركائز األساسیة لقیام منظمات المجتمع المدني وأدائھا لعملھا  وبقضایا المجتمع، وھ

    .وتنفیذ خططھا وبرامجھا ومشروعاتھا

:مكونات المجتمع المدني - 4  

ً للتعریفات السابقة أي     كیان مجتمعي یدخل في دائرة منظمات المجتمع المدني طبقا

ً للغرض العام أو المھنة أو العمل التطوعي، وال  منظم یقوم على العضویة المنتظمة تبعا

تستند فیھ العضویة على عوامل الوراثة وروابط الدم و الوالءات األولیة مثل األسرة 

:والعشیرة والطائفة والقبیلة، وبالتالي فإن أھم مكونات المجتمع المدني ھي  
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.النقابات المھنیة والنقابات العمالیة -أ               

 .الحركات االجتماعیة، ومراكز الشباب واالتحادات الطالبیة -ب

 .الجمعیات التعاونیة والجمعیات األھلیة -ج

 .نوادي ھیئات التدریس بالجامعات والنوادي الریاضیة واالجتماعیة -د

 .الغرف التجاریة والصناعیة وجماعات رجال األعمال  - ه

 .الصحافة الحرة وأجھزة اإلعالم والنشر - و

 .مراكز البحوث والدراسات والجمعیات الثقافیة -ز

المنظمات غیر الحكومیة الدفاعیة والتنمویة كمراكز حقوق اإلنسان والمرأة  -ح

  .والتنمیة والبیئة وغیره

كانت وھناك من یضیف إلى ھذه المنظمات ھیئات تقلیدیة كالطرق الصوفیة واألوقاف التي    

بمثابة أساس المجتمع المدني في المجتمعات العربیة منذ مئات السنین قبل ظھور المنظمات 

   )1(.الحدیثة

  :المجتمع المدني ومعاییر خصائص - 9

ھنالك أربعة معاییر یمكن من خاللھا تحدید مدى التطور الذي بلغتھ مؤسسة أو منظمة ما  
   :وھي

ّف  -أ    :القدرة على التكی

المؤسسة على التكیّف مع التطورات في البیئة التي تعمل من یقصد بذلك قدرة 

            :خاللھا،وھناك ثالثة أنواع من التكیّف

فھناك عالقة ارتباطیھ بین طول الفترة الزمنیة للمنظمة : التكیّف الزمني - 1
 . ودرجة مؤسسیتھا

وھو یرتبط بتعاقب األجیال وقدرة المؤسسة على تجاوز : التكیّف الجیلي - 2
ة تداول السلطة الداخلیة واستمرارھا مع تعاقب األجیال، إذ یعكس مشكل

ذلك درجة المؤسسیة والمرونة التي تتمتع بھا المنظمة في مواجھة 
 .متطلبات التطور االجتماعي واالقتصادي

والذي یعكس درجة الوظیفیة التي تتمتع بھا المنظمة : التكیّف الوظیفي - 3
  .تھا باستمراروقدرتھا على إجراء تعدیالت في أنشط

                                                                                         :االستقالل  -ب 
أو  المؤسسات أو الجماعات أو األفرادبمعنى أال تكون المؤسسة خاضعة لغیرھا من 

سلطة الدولة أو تابعة لھا بحیث یسھل السیطرة علیھا، وتوجھ نشاطھا الوجھة التي 
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تتفق مع رؤیة السیطرة، حتى ال یصبح حافز األنخراط في العمل ضمن إطار 
المنظمات األھلیة ھو استخدامھا كوسیلة للنفاذ إلى السلطة و الصعود إلى المناصب 

 .السیاسیة
 

                                                                                                                :التعدد  -ج 
یقصد بذلك تعدد المستویات الرأسیة واألفقیة داخل المؤسسة، بمعنى تعدد ھیئاتھا 

ات تراتبیة داخلھا وانتشارھا الجغرافي على أوسع التنظیمیة من ناحیة، ووجود مستوی
نطاق ممكن داخل المجتمع الذي تمارس نشاطھا من خاللھ من الناحیة األخرى، 
ویالحظ على كثیر من المؤسسات بساطة بنیتھا التنظیمیة من ناحیة وانعدام انتشارھا 

المناطق القومي بل القطري وتركزھا في العواصم والمدن الكبرى دون األقالیم و
 .الریفیة

 

  :التجانس  -د 
بمعنى عدم وجود صراعات داخل المؤسسة تؤثر في ممارستھا لنشاطھا، فتجانس 
المؤسسة ال یعني تحولھا إلى تشكیل جامد ال یوجد بھ تباینات، فللتناقضات والتعددیة 
أھمیة كدافع لحركة المجتمع المدني وقدرتھ على اإلبداع والتغییر في المجتمعات، 

ً على فكلما  زادت أنماط العالقات القائمة على أسس التعاون والتنافس، اعتبر ذلك دلیال
   )1( .حیویة المجتمع المدني وإیجابیتھ

     :وظائف المجتمع المدني - 6

قد یكون مفھوم المجتمع المدني مسمى لظاھرة محددة تتبلور في شروط معینة،   

دى فاعلیتھ ونجاحھ في مجتمع ولكن بالوقوف على وظائفھ بنظرة أعمق یتضح لنا م

ما أو تراجع تأثیره ومحدودیة نشاطھ في مجتمع أخر، وفي النقاط التالیة نناقش 

  :     مجموعة من تلك الوظائف التي یؤدیھا المجتمع المدني

  : تحقیق النظام واالنضباط والدیمقراطیة في المجتمع  - أ 

الفردیة المعبرة عن اإلرادة تعد منظمات وجمعیات المجتمع المدني أداة للمبادرة    

الحرة والمشاركة اإلیجابیة النابعة من التطوع، ولیس التعبئة اإلجباریة التي تفرضھا 

الدولة، كما تعد أداة لفرض الرقابة على سلطة الحكومة وضبط سلوك األفراد 

   .والجماعات تجاه بعضھم البعض

   :التنشئة االجتماعیة والسیاسیة  -ب 

وھذه الوظیفة تعكس قدرة المجتمع المدني على اإلسھام في عملیة بناء المجتمع أو    

إعادة بنائھ من جدید من خالل غرسھ لمجموعة من القیم والمبادئ في نفوس األفراد 
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من أعضاء جمعیاتھ ومنظماتھ، ذلك ألن مشاركة الفرد داخل المنظمة في ممارسة 

مع األعضاء اآلخرین والتنافس على القیادة  كالدخول في حوار لدیمقراطیةحقوقھ ا

بالترشیح والتصویت في االنتخابات التي تجري فیھا، تصبح بمثابة مدرسة یتعلم فیھا 

الفرد أصول ھذا السلوك الدیموقراطي على مستوى الجماعة الصغیرة، بعد ذلك على 

  )1(مستوى المجتمع ككل

أن الفرد من خالل منظمتھ یمكن أن یشارك في أوجھ النشاط  وعلیھ یمكن القول   

العام ویعتاد على االستماع إلى آراء اآلخرین وقبول نتائج الحوار التي تتفق علیھا 

األغلبیة مع التعبیر عن معارضتھ بشكل سلمي، وھذه العملیة التعلیمیة والتدریبیة 

ً حتى تتمكن من غرس ثقافة دیمقر ً طویال اطیة تقوم على مبادئ التسامح تستغرق وقتا

والتعایش السلمي بین المختلفین و الوعي بأھمیة المشاركة في تحقیق التقدم وتنمیة 

  .المجتمع

  

 : الوفاء بالحاجات وحمایة الحقوق  - ج 
 

وعلى رأس تلك الحاجات الحاجة للحمایة والدفاع عن حقوق اإلنسان ومنھا حریة    

جمعیات أو االنضمام إلیھا، فالمجتمع المدني التعبیر والتجمع والتنظیم وتأسیس ال

أصبح بمثابة محامي یدافع عن المواطنین في مواجھة الدولة وحكومتھا من ناحیة، 

       )2(.وقوى السوق من ناحیة ثانیة

بأن كل من الدولة وقوى السوق قد یھدد بتصرفاتھ الحریات  وبالتالي یمكن القول  

والحقوق اإلنسانیة، وال یجد األفراد درع وقایة یتسلحون بھ ضد ھذه التھدیدات إال 

باالنضمام إلى أحد تنظیمات المجتمع المدني التي لدیھا من القوة المادیة والمعنویة ما 

قوق ووقف التعدي علیھا، أو یمكنھا من الضغط على الحكومة الحترام تلك الح

الضغط على قوى السوق كالمنتجین والتجار وأصحاب المشروعات مثل النقابات 

 . وجمعیات حمایة المستھلك

 :الوساطة والتوفیق  -د 

 أي التوسط بین الحكام والجماھیر من خالل توفیر قنوات لالتصال ونقل أھداف   

جماعات المصالح في ھذا ورغبات الحكومة والمواطنین بطریقة سلمیة، وتسعى 
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اإلطار للحفاظ على وضعھا وتحسینھ واكتساب مكانة أفضل لھا في المجتمع، ولذا 

فإنھا تتحرك مباشرة للتأثیر على عملیة تشریع ووضع القوانین وتھدف إلى الوصول 

إلى نقطة اتفاق والتقاء بین اآلراء المتعددة كأساس لالستقرار، حیث تتولى مؤسسات 

دني مھمات متعددة تبدأ بتلقي المطالب المجتمعیة المختلفة وتجمیعھا المجتمع الم

وإعادة ترتیبھا وتقسیمھا إلى فئات محددة وتنتھي بتوصیلھا إلى الحكومة، فكلما زاد 

التنوع واالختالف في المجتمع كلما احتاج إلى عدد أكبر من المنظمات والجمعیات 

)1(.ین أطرافھ المتعددةللتعبیر عن ھذا التنوع وتنظیمھ والتوفیق ب
  

ھذه الوظیفة كما رأینا تعني أن المجتمع المدني ال یحقق الحمایة للمواطنین   

المحكومین ضد الحكومة فقط، وإنما ھو أداة لحمایة الحكومة ذاتھا من خطر التعرض 

لالضطرابات واالحتجاجات العنیفة، كما أنھ یوفر عنصر الوقایة للمجتمع ككل من 

  .صراع والتفككاالنقسام وال

  :التعبیر والمشاركة الفردیة والجماعیة  -ه 

فبوجود المجتمع المدني ومؤسساتھ یشعر األفراد بأن لدیھم قنوات مفتوحة لعرض    

آرائھم ووجھات نظرھم بحریة حتى لو كانت تعارض الحكومة وسیاساتھا للتعبیر عن 

مصالحھم ومطالبھم بأسلوب منظم وبطریقة سلمیة ودون حاجة إلى استعمال العنف 

حقیقة أن ھذه الوظیفة تؤدي إلى تقویة طالما أن البدیل السلمي متوافر ومتاح، وال

شعور األفراد باالنتماء والمواطنة وبأنھم قادرون على المبادرة بالعمل اإلیجابي 

 .  التطوعي دون قیود

 :ملء الفراغ في حالة غیاب الدولة أو انسحابھا    -و 

ویحدث ھذا عندما تتعرض الدولة ألزمات اقتصادیة ومالیة، حیث تبدأ الحكومات     

ي تعاني من اشتداد أزمة الدیون علیھا باالنسحاب من العدید من األدوار والوظائف الت

ً علیھا خاصة أمام عجزھا عن  التي كانت تؤدیھا والتي أصبحت تشكل عبءً ثقیال

سداد تلك الدیون  مما یفسح المجال أمام حركة المجتمع المدني لشغل ھذا الدور وسد 

ً حین توجد الفراغ للحفاظ على توازن الدولة و عدم تعرض المجتمع لالنھیار خصوصا

 )2( .بھ مشاعر عدم الرضا على األداء الحكومي لدى بعض الفئات
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وإلى جانب األزمات االقتصادیة والمالیة ھناك أزمات االحتالل والغزو والحروب   

األھلیة التي تختفي فیھا الدولة وتعجز عن أداء وظائفھا تجاه المجتمع، وھذه الحالة 

تظھر بوضوح مدى أھمیة منظمات المجتمع المدني وإمكانیة أن تنھض بدور بدیل 

ھ بسالم ودون أن یتأثر المواطنون بغیاب للحكومة، بحیث تمر بالمجتمع من أزمت

                                                                                . الدولة

   :توفیر الخدمات ومساعدة المحتاجین وتحقیق التكافل االجتماعي  -ز 
  

ً من وظیفة منظمات المجتمع المدني ھو الدفاع عن ال   ً مھما مصالح صحیح أن جزءا

الخاصة المشتركة لفئات بعینھا إال أنھا كذلك تمد ید العون والمساعدة للمحتاجین مع 

عیفة التي توجد على ھامش تقدیم خدمات خیریة واجتماعیة ھدفھا مساعدة الفئات الض

وتتنوع أشكال المساعدة تلك ما بین مساعدات مالیة وأخرى خدمیة كبناء  المجتمع

ً أو بأسعار رمزیة المدارس أو المستشفیات ل توفیر خدمات التعلیم أو العالج مجانا

تناسب أصحاب الدخول المنخفضة وتمویل مشروعات صغیرة إلعالة األسر الفقیرة 

أو إقامة دورات التدریب لرفع المھارات وغیرھا، وتتضح أھمیة ھذه الوظیفة إذا ما 

ا یعني تعریض تخیلنا ضعف أو ضیق منافذ التعبیر عن الرأي أمام الناس وھو م

المجتمع بشكل متكرر لالحتجاجات العنیفة ألن األفراد والجماعات لم یجدوا منظمات 

)1(.تستقبل مطالبھم
  

  

 :التنمیة الشاملة  - ح 
بدأت المنظمات الدولیة المھتمة بالتنمیة تؤكد على معنى جدید لھا ھو التنمیة   

بالمشاركة فمشكلة التنمیة ال تكمن دائما في قلة الموارد المادیة، وإنما في كیفیة 

استغالل تلك الموارد وھذه الكیفیة تتوقف بدورھا على طبیعة ونوعیة البشر الذین 

الستثمار الحقیقي البد أن یتم في الثروة البشریة ولیس یقومون باستغاللھا، ولذا فإن ا

المادیة فقط، وھنا تبرز أھمیة المجتمع المدني في القیام بھذا النوع من االستثمار، 

حیث یتم من خالل منظماتھ تنمیة وتطویر المھارات والقدرات الفردیة لألعضاء 

ً في تنفیذ ب رامج وخطط التنمیة بشكل یقلل من العبء على الحكومة وتصبح شریكا

  )2(.الحكومة الدعم والمساندة للقیام بھذا الدورالشاملة بمختلف جوانبھا وتتلقى من 
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وبعد ھذا االستعراض ألھم وظائف المجتمع المدني یمكننا استخالص عدة 
  :مالحظات

وجود تكامل بین ھذه الوظائف وبعضھا البعض، فحمایة المجتمع المدني لحقوق : أولھا

ومصالح األفراد والجماعات ال یتعارض مع كونھ أداة للتنظیم و الحفاظ على 

االستقرار والوحدة في المجتمع ككل، كما أن دفاعھ عن مصالح خاصة بفئات معینة 

جمیع أو بتوفیر المساعدة للفئات ال یمنعھ من االھتمام بقضایا المصلحة العامة لل

المحتاجة والضعیفة، ووقوفھ ضد الدولة في حالة اعتدائھا على الحریات ال 

  . یتعارض مع مساعدتھ لھا في تنفیذ خطط وبرامج التنمیة
 اسمأن تلك الوظائف تتكامل مع وظائف الدولة، ویمكن القول أن ھناك ما یشبھ تق: ثانیھا 

 .واالجتماعیة بین الحكومة والمجتمع المدنيلمسؤولیات االقتصادیة ل

أن كل وحدة من الوحدات المكونة للمجتمع المدني قد تجمع بین أكثر من وظیفة  :ثالثھا

  .واحدة في الوقت نفسھ

  :مؤشرات قیاس فاعلیة منظمات المجتمع المدني - 7

لوضع مع تنامي االھتمام بأھمیة دور منظمات المجتمع المدني، بدت الحاجة ملحة   

مؤشرات یمكن من خاللھا بناء مقیاس لقیاس فاعلیة تلك المنظمات ومعرفة مدى إسھامھا 

في تطویر المجتمع  ودورھا تجاه قضایا التنمیة واإلصالح السیاسي، فقد انعكس ذلك 

االھتمام على العدید من البحوث والدراسات العلمیة التي سعت إلى وضع مؤشرات 

  :مع المدني، ومن أبرزھا ما یليلقیاس فاعلیة منظمات المجت

 :مشروع جامعة جونز ھوبكنز  - أ

یعتمد ھذا المقیاس على ثالثة أبعاد أساسیة لقیاس فاعلیة وأداء منظمات المجتمع المدني   

  :وھي

 .وھي تعبر عن مستوى الجھود التي یقوم بھا القطاع المدني: القدرات  - 1

المدني على البقاء ألطول وھي تعبر عن قدرة منظمات المجتمع : االستدامة - 2

 .فترة زمنیة ممكنة 

أو مدى إسھام منظمات المجتمع المدني في الحیاة السیاسیة : التأثیر والفاعلیة - 3

 .واالجتماعیة واالقتصادیة



دولة،  15وقد ھدف المشروع لتصمیم دلیل لمستوى فاعلیة منظمات المجتمع في   

من المؤشرات، كما أنھ أبرز واستطاع من خاللھ وضع تصنیف للدول عبر مجموعة 

 :النتائج أھمھا جملة من 

أن الدول التي تحتل المقدمة على مقیاس الفاعلیة لمنظمات المجتمع المدني   - 1

ھي ذاتھا التي تحققت فیھا أعلى درجات ألنشطة التطوع وأنشطة الحركات 

 .غیر الرسمیة واألبعاد المتعددة للمجتمع المدني

في أي بُعد من أبعاد قیاس فاعلیة % 100درجة  كما أنھ ال توجد دولة حققت - 2

 )1(.منظمات المجتمع المدني التي طرحھا المشروع

 :مقیاس منظمة سیفكس  - ب

  :ویستند ھذا المقیاس إلى أربعة أبعاد رئیسیة لقیاس فاعلیة منظمات المجتمع المدني وھي 

لمنظمات ویھدف ھذا البعد إلى التعرف على البنیة الداخلیة : البناء الھیكلي - 1

 .المجتمع المدني

ویھدف ھذا البعد إلى التعرف على البیئة السیاسیة والثقافیة والقانونیة : البیئة - 2

واالجتماعیة التي توجد فیھا منظمات المجتمع المدني، وما إذا كانت بیئة 

 . مساعدة أم معوقة لعمل تلك المنظمات

ع المدني یمارس ویھدف ھذا البعد إلى التعرف عما إذا كان المجتم: القیم - 3

ً أو إیجابیاً    . ویطور قیم اجتماعیة سلبیا

ویھدف ھذا البعد إلى التعرف على مدى تأثیر منظمات المجتمع المدني  : التأثیر - 4

في حل المشكالت االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة، وخدمة الصالح العام 

 .وقضایا التنمیة

  :مثل فيوھذه األبعاد تعتمد على مجموعة من المؤشرات تت

درجة المركزیة (ویتطلب قیاسھ الوقوف على السمات التالیة : الھیكل المؤسسي - 1

عدد وتطور حجم العضویة داخل المنظمة، ووالالمركزیة في إدارة المنظمة، 

 ).البنیة األساسیة وموارد المنظمةوفروع المنظمة وتوزیعھا الجغرافي، 
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آلیة اتخاذ القرار داخل المنظمة، (ویتطلب قیاسھ معرفة التالي : الھیكل القیمي - 2

ة المالیة في األنشطة الشفافیومعدل دوران السلطة لمجلس إدارة المنظمة، و

 .)توافر آلیات المراقبة والمحاسبة الداخلیةو والمشروعات

طبیعة البرامج (ویتطلب قیاسھا معرفة : البرامج واألنشطة والمشروعات - 3

حجم المستفیدین وواقع التأثیر وواألنشطة والمشروعات التي تعقدھا المنظمة، 

تعدد األنشطة وتكاملھا ووالتغیر في بیئة المشروع على أثر تنفیذ المشروع، 

 )1().وتوافقھا مع األھداف التنمویة في الدولة

 

 :مات العربیة لصیاغة مؤشرات مقیاس فاعلیة منظمات المجتمع المدنياإلسھا  - ج

حسنین "برز الجھد البحثي في ھذا المجال في عدة دراسات وأبحاث عربیة منھا دراسة      
المتعلقة ببناء مؤشرات كمیة وكیفیة لقیاس فاعلیة منظمات المجتمع المدني وحدود  "توفیق

الحجم العددي للقوى (ة كبیرة من المؤشرات أھمھا تلك الفاعلیة حیث یشیر إلى مجموع

درجة التضامن الداخلي ألعضاء المنظمة، وباالنجاز،  عالقتھوالتكوینات االجتماعیة ل

الوسائل المستخدمة لتنفیذ واالستقاللیة المالیة واإلداریة، ودرجة االنتماء للمنظمة، و

    )2().البرامج والمشروعات

لقیاس فاعلیة المنظمات المدنیة العربیة لخمس دول، حیث  "أماني قندیل"وكذلك دراسة        

  :اعتمد المقیاس ثالثة محاور رئیسیة على النحو التالي

 .بشریة، مادیة، تنظیمیة، تكنولوجیة: قدرات المنظمة - 1

  .   سیاسیة وتشریعیة، اجتماعیة واقتصادیة، ثقافة وقیم المجتمع: البیئة الوسیطة - 2

الفئات المستھدفة والمستفیدة، االستجابة للحاجات : كاساتالمردود واالنع - 3

والمطالب المجتمعیة، كیفیة اختیار المشروعات ومتابعة تنفیذھا وتقییم 

   )3(.نتائجھا

تحتاج إلى  جامعة جونز ھوبكنزمجموعة األبعاد التي اعتمد علیھا مقیاس  أن نالحظ   

معاییر إجرائیة تساعد على إجراء عملیة القیاس أو التقییم الدقیقة، وما احتوى علیھ مقیاس 

من معاییر أو مؤشرات فرعیة تواجھ عدة صعوبات ال ترتبط بآلیة  منظمة سیفكس

                                                             
)  1 (2013/3:45pm)-11-(20 www.kpbooks.com  

المجتمع المدني في الوطن : في" المؤشرات الكمیة والكیفیة: بناء المجتمع المدني"حسنین توفیق إبراھیم،(2)
  .698-695صص ، 1992العربي ودوره في تحقیق الدیمقراطیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

ص ، 2004أماني قندیل،تطویر مؤسسات المجتمع المدني،الشبكة العربیة للمنظمات األھلیة، القاھرة،   (3)
  .32- 28ص



سھ والخلط بینھ التطبیق في المنظمات فحسب، ولكن بإشكالیة مفھوم المجتمع المدني نف

واستخدامھ كداللة على دیمقراطیة الدولة دون النظر لتفاعالتھ  أخرىوبین مفاھیم 

  .االجتماعیة وحدود انتشاره المیدانیة

اعتمدت على المحاور التي وردت في المقیاس الذي  غیر أن الدراسة الحالیة     
وذلك ألنھ طبق على مجتمعات عربیة ال تختلف بنیتھا أماني قندیل استخدمتھ دراسة 

ة وبیئتھا الثقافیة عن مجتمع الدراسة الحالیة، كما أنھ یعد محاولة للتوفیق أو االجتماعی
الموائمة بین المقاییس سابقة الذكر، وخاصة استخدامھ لعدد كبیر من المؤشرات اإلجرائیة 

، وقد تم عرض تفاصیل تلك األبعاد التي تضمنھا حسنین توفیقالتي طرحتھا دراسة 
ات إجرائیة في الفصل األول وبالتحدید في ما یتعلق المقیاس بما تحتویھ من مؤشر

  . باإلجراءات المنھجیة للدراسة

  ):م2013-1878(منظمات المجتمع المدني في لیبیا منذ  - 8

     ً تنشغل بالدنا بالعدید من القضایا، وعلي رأسھا قضیة اإلصالح المتعدد األبعاد سیاسیا

ً، والذي یرتكز علي إق ً واجتماعیا رار دستور للبالد وإلغاء القوانین المقیدة واقتصادیا

للحریات السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة وإعادة النظر في بعض القوانین المنظمة لعمل 

ً من أن طبیعة العالقة بین الدولة ومنظمات  منظمات المجتمع المدني، وذلك انطالقا

السلطة السیاسیة علي المجتمع المدني في لیبیا ملتبسة وشائكة حیث كانت تھیمن فیھا 

المؤسسات المدنیة وتخضعھا لسیطرتھا ویتبین وفقا لقراءة التجربة السیاسیة اللیبیة الحدیثة 

والمعاصرة، أنھ لم یتم استكمال بناء الدولة المدنیة الحدیثة بعد، وھي المسألة األساسیة 

والدیمقراطیة،  للتحدیث والتي یشترط أال یغیب فیھا ركنان أساسیان ھما المجتمع المدني

كقاعدة تتأسس علیھا العالقة التفاعلیة بین المجتمع والسلطة السیاسیة، حیث إن فاعلیة 

المجتمع المدني بكافة منظماتھ أو مكوناتھ ضروریة لتحقیق التطویر علي أساس مبدأ 

ً وثقافیاً  ً واجتماعیا ً واقتصادیا   .المشاركة الشاملة سیاسیا

 تاریخيمدخل " المجتمع األھلي" 

ث عن تاریخ منظمات المجتمع المدني إلى أن األطر یحدبدایة البد أن نشیر عند ال   

ً على تأسیس الدولة،  االجتماعیة التي ینتظم خاللھا الناس وبحكم طبیعتھا ھي أسبق تاریخیا

سوى منظمة اجتماعیة تطورت  - والتي ھي تنظیم سیاسي للمجتمع-وما الدولة ذاتھا 

تطور االجتماع البشري، وبالتالي فإن المجتمع اللیبي مثل غیره من لدواعي قوانین 

ً من مبادرات وسیاقات وآلیات تسعى إلى بناء أسس تنظیمیة  المجتمعات لم یكن خالیا



اجتماعیة تحاول بلورة أنماط من العالقات االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة واالقتصادیة، 

بك في التجربة اللیبیة بین العمل الثقافي واالجتماعي وأیضا من المھم تأكید التداخل والتشا

  .والسیاسي حیث كان للكل تأثیره في اآلخر

ً مع ما یعرف وحتى أواخر القرن التاسع عشر     لتاریخي اللیبي ل عند المؤرخین، وتحدیدا

، لم یعرف الكیان اللیبي قبل ھذه الحقبة نور العلم )م1911-1835(بالعھد العثماني الثاني 

ات بسیطة ال تذكر من التعلیم الدیني ومضوالثقافة طریقھ إلي عقول أبنائھ، وباستثناء 

المرتكز في األساس على الكتاتیب التابعة للمساجد والزوایا التي قامت بالجھود الشعبیة في 

إطار التبرع أو األوقاف بتحفیظ القرآن وتعلیم القراءة والكتابة وبعض العلوم الفقھیة 

البالد آنذاك ومع العھد العثماني الثاني شھدت البالد محاوالت إصالحیة في  البسیطة في

تطویر مرافق البالد ومؤسساتھا ومنھا االھتمام بالتعلیم الحدیث، فتم إنشاء عدد من 

المدارس التي تجمع ما بین العلوم الحدیثة والعسكریة وكذلك ظھرت التنظیمات التطوعیة 

التي یمكن اعتبارھا أول جمعیة عرفتھا  ،)1(م1878المیة كمدرسة الفنون والصنائع اإلس

البالد وھي من المؤسسات الخیریة األھلیة التي قامت في العھد العثماني بدور النھضة 

الثقافیة بجانب عملھا وھدفھا الرئیسي في احتضان أیتام الفقراء وتعلیمھم الصناعة 

عیة ثقافیة سیاسیة ھي م، ظھرت جم1882وتزویدھم بالمعارف العامة، وفي عام 

ً، كما یضاف إلي ) القرائخانة( ً وفكریا والتي ھدفت لتوعیة الناس بحقوقھم وتثقیفھم سیاسیا

منظمات المجتمع المدني، الصحف الحرة المستقلة التي ال تتبع اإلعالم الرسمي للدولة 

وفي فترة  ،م1909التي قامـت بـنـقد النــظام فــي ذلـك الوقــت ) أبو قشــة(مثـل صحـیفة 

االحتالل اإلیطالي الذي شكل قطیعة تاریخیة حادة أمام تراكم تجربة المجتمع المدني، ظلت 

الكتاتیب والزوایا والمساجد والطرق الصوفیة تقوم بدورھا التقلیدي في االھتمام بتدریس 

تعلیم الدین وتحفیظ القرآن وحفظ التراث، حیث لم تقم السلطات اإلیطالیة بأي عمل 

ن یي الحدیث بحیث یتیح للیبیتمعي یمكن أن یصنف في خانة العمل المدني أو األھلمج

المشاركة فیھ، بل عملت علي تكریس إدارة عسكریة عنصریة ال تھتم إال برعایاھا 

في سنة ) النادي األدبي(اإلیطالیین، وبالرغم من طبیعة االستعمار الشرسة كان إنشاء 

ثقافي مدني، وكجمعیة انبثق عنھا مكتبة ومدرسة م، أول مشروع لیبي اجتماعي 1920

لیلیة تقوم بجلب الصحف والمجالت العربیة الھادفة، ولكن سرعان ما أغلقت السلطات 

االستعماریة ھذا النادي ثم أعید نشاطھ الثقافي السیاسي خالل فترة اإلدارة البریطانیة 
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الذي انشق بعد ذلك ) يالحزب الوطن(، ولیتحول بعد ذلك إلي حزب سیاسي ھو)1(م1943

م تأسست اللجنة الطرابلسیة في بالد المھجر 1924لیصبح حزب الكتلة الوطنیة، وفي عام 

 ً على ید مجموعة من المواطنین اللیبیین من مدینة طرابلس وضواحیھا ) مصر(وتحدیدا

 وھم من المثقفین والتجار، بھدف المطالبة باستقالل البالد، وقد تم اإلعالن عن قیامھا

ً في لیبیا عام  ، فیما تزایدت ظاھرة إنشاء النوادي الریاضیة الثقافیة التي )2(م1943رسمیا

ً اجتماعیة وثقافیة وتربویة، بل وتحول بعضھا إلي تشكیالت سیاسیة كما حدث  لعبت أدوارا

كجمعیة ثقافیة ریاضیة في ، م1943لجمعیة عمر المختار التي تأسست في بنغازي سنة 

لت إلي جمعیة سیاسیة ثقافیة وأنشئ لھا فرع بمدینة درنة، وكانت تصدر بدایتھا ثم تحو

لسان حال الجمعیة وخیر شاھد ودلیل على نشاطھا السیاسي، وكانت ) الوطن(عنھا جریدة 

، وكذلك جمعیة فزان السریّة التي كانت تبذل كل )3()برقھ الریاضیة(تسمى بجریدة 

اریة الفرنسي، وتوعیة الناس بالوضع جھودھا في مناھضة مشروع التجزئة االستعم

السیاسي وخطورة انفصال فزان كإقلیم مستقل عن والیة طرابلس ووالیة برقھ حتى عام 

وقفت أنشطة ھذه المؤسسات مع نیل البالد استقاللھا عام )4(م1948 ُ   .م1951، وقد أ

ومن أھم ما یمكن رصده في ھذه المرحلة ھو تعدد المؤسسات األھلیة المھتمة بالشأن    

االجتماعي والثقافي والقائمة على المبادرة الطوعیة وتنوع أھدافھا ونشاطاتھا، وعرفت 

ھذه المرحلة نشأة بعض الجمعیات النسائیة التي قامت بدور تأھیلي بارز في مجال التوعیة 

یة، بجانب مھامھا في تدریب المرأة على أعمال الحیاكة والتدریب االجتماعیة والثقاف

المنزلي والتعریف بحقوق المرأة ودورھا الفعال في نھضة المجتمع، كما كان تأسیس 

م، محطة مھمة على صعید بناء مؤسسات المجتمع المدني، 1954الحركة الكشفیة سنة 

ً للكثیر من " جیل ورسالة"تربوي ثقافي متمیز، وكانت مجلتھا   حیث قامت بدور  منبرا

  )5(.منھا آنذاك األقالم الثقافیة وخاصة الشابة

ومع تنامي الوعي الثقافي والسیاسي للقوى الوطنیة ونمو حركة التطور االجتماعي   

ظھرت بعض التشكیالت الحزبیة السریة، وبعض الجمعیات التي تمیزت باستقالل ملحوظ 
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ً في تفعیل 1959ة التي تأسست سنة كجمعیة الفكر اللیبی–عن السلطة  ً مھما م، ولعبت دورا

الحركة الثقافیة والفكریة واستقطاب جزء من النخبة اللیبیة وفتح قنوات الحوار مع المثقفین 

اللیبیین والعرب واألجانب، وبشكل عام اتسم النشاط الثقافي خالل ھذه الفترة بالطابع 

ن المنتدیات والجمعیات الثقافیة والصحف المدني، حیث نشطت النخبة المثقفة في تكوی

المستقلة، وتركز نشاط المثقفین من خالل انضمامھم وإسھامھم في تأسیس النوادي 

ً بالمبادرات الذاتیة من " االجتماعیة/ الریاضیة/ الثقافیة" والمسارح التي تأسست جمیعا

لونات األدبیة في وبتمویل ذاتي من أعضائھا، كما استمرت ظاھرة الصا" مثقفین وفنانین"

 ً ً مھما بیوت بعض الشخصیات الثقافیة المعروفة، ولعبت النوادي والصحافة والمقاھي دورا

كنادي الشباب : " في التواصل ما بین المثقفین للحوار والنقاش وتبادل اآلراء والخبرات

 و الرورا، والریاضي،، زریاب: "والمقاھي مثل" دي الھاللونا/ ونادي األھلي/ اللیبي

ً "وغیرھا.. والتجاري، و العرودي ً كبیرا ً ثقافیا ، ھذا وقد شھدت الساحة الجامعیة نشاطا

تمثل في تنظیم المحاضرات والندوات واألمسیات الثقافیة التي كانت تقیمھا الجمعیات 

وجمعیة شكسبیر،وجمعیة  المھدوي جمعیة احمد رفیق(التابعة للكلیات واألقسام الجامعیة 

التي أصدرتھا جماعة " قورینا"صدر عنھا مطبوعات ثقافیة كمجلة ، و..)ابن خلدون

الفلسفة بالجامعة اللیبیة، ھذا إلى جانب الصحف المستقلة التي كان لھا دور ممیز طوال 

تلك الفترة في نشر الثقافة الوطنیة واالنفتاح على الثقافة العربیة والعالمیة، وساھمت بذلك 

ت الحاضنة الشرعیة لوالدة الكثیر من المبدعین والمثقفین في التنویر وزیادة المعرفة وكان

وبعد بضع سنوات من نیل الدولة الستقاللھا حاولت ، الذین أثروا الحیاة الثقافیة والسیاسیة

تضییق حركة منظمات المجتمع المدني وحصر نشاطھا على الجانب االجتماعي أكثر من 

محكوم بتشریعات التبعیة للدولة غیره فلم یسمح سوي بظھور بعض أشكال النشاط ال

، مما )1(م، وتبعیتھا لوزارة الصحة آنذاك1959كإنشاء جمعیة الھالل األحمر اللیبي في 

جعل االتجاه العام للنخبة المثقفة یتجھ نحو تقدیم الخدمات االجتماعیة والمساعدات 

ً للخوض في صراعات سیاسیة وفكریة مع الدولة، فتأس ست جمعیة اإلنسانیة، وذلك تجنبا

م، والجمعیة اللیبیة للبر 1962م، وكذلك جمعیة نور للمكفوفین 1961الكفیف 

، ولعل خیر شاھد على محاوالت التضییق تلك ما حصل )2(م1968والمساعدات في سنة 

دلت بعض حقوق وواجبات النقابات العمالیة بسبب حضورھا 1962في سنة  م، عندما عُ

یة أما في فترة انقالب عام رات الدول االستعمارفي اإلضرابات والمقاطعة لسفن وطائ
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م، فلم یسجل التاریخ أي حضور لمنظمات المجتمع المدني 2011وحتى عام  م1969

ً ما  ً في المجال السیاسي ولم تتاح ممارساتھا ونشاطاتھا بشكل حر ومستقل، فغالبا خصوصا

عرضت للقمع الممنھج كانت تسجل انتھاكات حكومیة ضد فعالیتھا خالل تلك الحقبة، فقد ت

والتشدید والتضییق الحكومي على ممارساتھا األمر الذي بلغ حد التدخل في صیاغة 

اللوائح التنفیذیة المنظمة لعمل تلك المنظمات المدنیة، وتجدر اإلشارة بما تعرض لھ اتحاد 

ألن م، ذلك  1976األدباء والكتاب، الذي صدر قانونھ األساسي والئحتھ التنفیذیة في عام 

النقابات واالتحادات والروابط یتم خلقھا وتنظیمھا وإعادة تنظیمھا وحلھا بقرارات ولوائح 

وقوانین رسمیة، بل والتدخل حتى في وضع أھدافھا وفي حریة االنضمام إلیھا، ولعل خیر 

دلیل على ذلك التغییر الذي تم في شروط االنتساب إلى عضویة رابطة الكتاب واألدباء 

م، وما حدث في نقابة 2004لسنة  59ر مؤتمر الشعب العام رقم على ضوء قرا

الصحفیین حول ضم موظفي اإلعالم وما جرى النتخابات نقابة المحامین، ولذلك خالل 

أكثر من عشرین عام لم یمنح األذن ألي جمعیة أو مؤسسة مدنیة بممارسة النشاط، اللھم 

ً مث صبراتة،  - جمعیة المحیط الثقافي(ل إال الثقافیة منھا وفي حاالت خاصة وضیقة جدا

، )ھون، وبیت درنة الثقافي -وجمعیة مزدة للتراث، والجمعیة األھلیة لذاكرة المدینة

أمانة شؤون (وأصبحت المرجعیة األساسیة للعمل تابعة للدولة فمن الناحیة التشریعیة 

  )1()..أمانة اإلعالم والثقافة(، ومن الناحیة التنفیذیة )الروابط والنقابات

وقد نتج عن ھذه اآللیة ضعف كبیر على مستوى المبادرة الذاتیة للعمل األھلي، الذي    

ً للتوجیھ من قبل أجھزة الدولة، وھو األمر الذي أدى إلى ضعف  ً وتابعا أصبح محكوما

العمل النقابي وغیاب أي نشاط بارز للجمعیات والمنتدیات المدنیة المستقلة، ولم یسمح 

ً صرف  بمزاولة النشاط إال للمنظمات التي تھتم بالقضایا االجتماعیة واإلنسانیة اھتماما

والتي كان والئھا المطلق لسلطة الدولة، كجمعیة الھناء الخیریة لرعایة األیتام 

  )2(م1993م، وجمعیة الوفاء الخیریة للعالقات والخدمات اإلنسانیة 1991عام

جمعیة واعتصموا لألعمال  سسج أإعطاء صورة حسنة عنھ للخار ولرغبة النظام في  

ُعنى بالنشاط 2001الخیریة عام  م، والتي ترأستھا عائشة القذافي، وكانت جمعیة ت

االجتماعي وتھتم بشؤون المرأة والطفل وتلبیة متطلبات ذوي االحتیاجات الخاصة، ومن 

ج المفارقات الغریبة لھذه الجمعیة أن نشاطھا لم یقتصر على الداخل فحسب وإنما خار
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ً لیغطي معظم دول القارة األفریقیة ولتعمل على الدعوة الدینیة ودعم  البالد أیضا

ً عن أھدافھا األساسیة التي تعمل بھا داخل الدولة   !المشروعات التنمویة الصغرى بعیدا

نستطیع أن ) م2001-1969( من خالل ھذه الفترة التي امتدت ما بین عاميولعلنا   

التنظیمات المدنیة أو المجتمع المدني في لیبیا قد تمثلت في نشاط نؤكد على أن حركة 

الجمعیات األھلیة المھتمة بالجانب االجتماعي فقط دون غیره، نتیجة التبعیة الكاملة لنظام 

  .الحكم الذي كرس كل جھوده إلحكام سیطرتھ على كافة قطاعات المجتمع

أسس المنظمة المعروفة باسم مؤسسة وبسبب زیادة الضغوط الخارجیة على نظام الحكم،   

، تأسست في جنیف وترأسھا )1(م2003القذافي العالمیة للجمعیات الخیریة والتنمویة عام 

سیف اإلسالم القذافي، وكانت في ظاھرھا محاولة لإلصالح في الداخل ألتف حولھا بعض 

ر لعبور  المثقفین والطموحین والساعین إلصالح ما یمكن إصالحھ، وفي ذات الوقت جس

ً لوالده، ولتعزیز ھذه الفكرة  ولضمان ) اإلصالح(االبن متطلبات دیمقراطیة الغرب خلفا

استقرار واستمرار السیطرة والحفاظ على السلطة في الداخل حاول النظام إیھام الرأي 

 - المقننة في الواقع -العام بمشروع اإلصالح من خالل السماح بقدر من الحریة المدنیة

القنوات اإلعالمیة وسمح لبعض الصحف المستقلة بالنشاط، كما تأسست فظھرت بعض 

بعض الجمعیات األھلیة، فعلى سبیل المثال ال الحصر، تأسست الجمعیة الوطنیة للتنمیة 

 بھدف االھتمام بالفرد واألسرة و تطویر وبناء المجتمع، و م،2003االجتماعیة عام 
بھدف صقل وتنمیة مواھب ومھارات  ،م2003الجمعیة الوطنیة لرعایة الشباب عام 

  )2(.ومدارك الشباب في مختلف المجاالت وتطویر المجتمع

النظام السابق لعل األزمة التي عاشتھا منظمات المجتمع المدني في لیبیا خالل حقبة    

جعلتھا مغیبة إلى حد اإلقصاء عن خطط وبرامج التنمیة والقضایا السیاسیة، كما أن غیاب 

دى العدید من الفئات المجتمعیة لقبول الربط بین جدوى وفاعلیة تلك المنظمات االستعداد ل

ومنظومة الحقوق والحریات المدنیة، ساھم في توسیع الھوة بین ما تود الوصول إلیھ وما 

علیھ الواقع الفكري للتركیبة االجتماعیة اللیبیة التي تقدس ثقافة التقالید واألعراف 

   .األبویةوالتعصب القبلي والدولة 
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نعكس اھتمام المجتمع اللیبي بتكوین وتأسیس منظمات المجتمع المدني عبر  ویمكننا أن   

الحقب التاریخیة والمراحل السیاسیة التي عاشھا، من خالل الجدول التالي والذي یوضح 

   :أسم المنظمة وتاریخ  ومكان إنشائھا إضافة إلى نوع نشاطھا

یوضح اھتمام المجتمع اللیبي بمنظمات المجتمع المدني قبل ثورة ) 1(جدول رقم  
  *، حسب تاریخ ومكان النشأة ونوع النشاطم2011فبرایر17

  

ً لكل المنظمات في لیبیا حسب : مالحظة*  ً شامال  التواریخالعدد المذكور بالجدول ال یمثل حصرا
  .المذكورة

ومن خالل الجدول السابق یتضح أن لنوع النظام الحاكم أو لنمط السلطة السیاسیة    

ً على نوع النشاط الذي تمارسھ المنظمات والذي یعكس سقف الحریة  ً واضحا تأثیرا

ً أنھ وبطبیعة الحال تأسست تلك  الذي مُنح لھا في ذلك الوقت، كما نالحظ أیضا

نشاطھا في المدن الكبرى في لیبیا حیث ترتفع الكثافة السكانیة المنظمات وتركز 

  .وتزدھر أنماط الحیاة الحضریة أو المدنیة

  

تاریخ   اسم المنظمة  م
  تأسیسھا

مكان   نوع نشاطھا
  تأسیسھا

  طرابلس  رعایة األیتام والفقراء  1878  مدرسة الفنون والصنائع اإلسالمیة  1
  طرابلس  ثقافیة سیاسیة  1882  القرائخانةجمعیة   2
  طرابلس  سیاسیة ثقافیة مستقلة  1909  صحیفة أبو قشة  3
  برقھ  ثقافي اجتماعي فكري  1920  النادي األدبي الثقافي  4
  طرابلس  توعیة وتثقیف سیاسي  1924  اللجنة الطرابلسیة  5
  بنغازي  توعویة،سیاسیة،ریاضیة  1943  جمعیة عمر المختار  6
ةجمعیة   7   فزان  توعیة وتثقیف سیاسي  1948  فزان السریّ
  بنغازي  ثقافیة،تربویة،توعویة  1954  الحركة الكشفیة  8
  بنغازي  رعایة وخدمات صحیة  1957  جمعیة الھالل األحمر  9

  بنغازي  ثقافیة،فكریة،أدبیة، توعیة سیاسیة  1959  جمعیة الفكر اللیبیة   10
  بنغازي  خدمة ورعایة الكفیف  1961  جمعیة الكفیف  11
  طرابلس  خدمة ورعایة الكفیف  1962  جمعیة نور للمكفوفین  12
 طرابلس  رعایة الفقراء، إغاثة  1968  الجمعیة اللیبیة للبر والمساعدات اإلنسانیة  13
 طرابلس  ثقافي،فني،فكري،أدبي  1976  اتحاد األدباء والكتاب والفنانین  14
 طرابلس  والمحتاجینلرعایة األیتام   1991  جمعیة الھناء الخیریة  15
 طرابلس  عالقات وخدمات إنسانیة  1993  جمعیة الوفاء الخیریة  16
 طرابلس  رعایة المرأة والطفل وذوي االحتیاجات الخاصة  2001  جمعیة واعتصموا لألعمال الخیریة  17
 طرابلس  تنمیة الفرد واألسرة والمجتمع  2003  الجمعیة الوطنیة للتنمیة االجتماعیة  18
 طرابلس  تنمیة ورعایة مواھب الشباب  2003  الجمعیة الوطنیة لرعایة الشباب  19
مؤسسة القذافي العالمیة للجمعیات الخیریة   20

  والتنمویة
خیریة، تنمویة، فكریة، اجتماعیة،   2003

  ..إنسانیة
 طرابلس



م، تأسست مئات المنظمات المدنیة في كافة 2011فبرایر في عام 17وبعد ثورة    
أنحاء البالد واعتبرت ولیدة الثورة وحملت أغلبھا أسماء وشعارات ثوریة، فبحسب 

دعم منظمات المجتمع المدني التابع لوزارة الثقافة والمجتمع المدني  سجالت مركز
-31(منظمة حتى ) 1386(بمدینة بنغازي فقد بلغ عدد المنظمات المعلن عن تأسیسھا 

ً في مجال اإلغاثة )1(في مختلف المدن اللیبیة) م12-2013 ً ھاما ، وقد لعب أغلبھا دورا
حرب التي صاحبتھا، إضافة للدور الذي قامت بھ والمساعدات اإلنسانیة أثناء الثورة وال

في الحشد والحراك بعد التحریر للمطالبة بتفعیل دور الدولة في المرحلة االنتقالیة، وبعد 
مرور حوالي عامین على تحریر البالد تقلص دور تلك المؤسسات وبدأ في التراجع فلم 

دى مؤسسیھا وعدم وضوح یعد بالزخم الكبیر الذي بدأت بھ، مما یعكس قلة الخبرة ل
األھداف لدیھم، وغیاب الوعي لدى الغالبیة العظمي من الشعب بأھمیة ھذه المنظمات 
المدنیة ودورھا في تنمیة وتطویر المجتمع ونشر التوعیة والتثقیف في عدة مجاالت 
منھا الفكري والسیاسي واالجتماعي والدیني والصحي والبیئي وغیرھا، وذلك للمساھمة 

دولة المؤسسات والقانون والتعددیة السیاسیة، والمشاركة في تحقیق  في بناء
  .   الدیمقراطیة والسعي إلنجاح البرامج والخطط التنمویة المنشودة

ً  ویالحظ أن   ً متزایدا مفھوم منظمات المجتمع المدني في البالد قد صار یشھد اھتماما
كید علي ضرورة توسیع ضمن الخطاب السیاسي والثقافي واإلعالمي من خالل التأ

مستوى المشاركة المسؤولة وتأسیس قیم االستقاللیة والمساواة في إبداء الرأي 
والتحریض علي المبادرة الحرة والمشاركة والممارسة النقابیة الواعیة والمنظمة، وذلك 
 ً بافتراض وتصور یستند إلى الخبرة والتجربة العالمیة من أن للمجتمع المدني دورا

في تعزیز احتماالت التنمیة الشاملة عبر زیادة ھامش الحراك للجماعات والفئات  إیجابیاً 
والقوى االجتماعیة المختلفة والمنظمة في روابط إرادیة، وباستقاللیة عن الدولة، وبما 
ً مع مؤسسات الدولة التنفیذیة  یمكنھا من الدفاع عن مصالحھا، وتفعیل دورھا تكامال

ً ورقابة بما یعزز الحریة ویضمن التطور والتشریعیة في البناء الع ً وتنفیذا ام تخطیطا
المنھجي الواعي المنظم للمجتمع ككل علي ضوء الرؤى والممارسات الواعیة و 
ً فإن النقابات المھنیة وبالخصوص األدبیة الثقافیة  المسؤولة لتلك المنظمات، وفعلیا

ً دوراً  ً في الفترة األخیرة،  والصحفیة واإلعالمیة والقانونیة صارت تؤدي نسبیا بارزا
كذلك المنظمات الحقوقیة و الجمعیات األھلیة التي تنخرط في العمل العام من خالل ما 
تقوم بھ من أنشطة تنمویة، فقد استطاعت اجتذاب واستیعاب الفئات التي تنتسب إلیھا في 

افة نشاطات فاعلة تعبر عن طرح جدید ومتقدم لتطویر المجتمع یتمثل في تنمیة ثق
المشاركة عبر قیامھا بدور أساسي في إكساب أعضائھا خبرة الممارسة الدیمقراطیة 
بإعالء أھمیة تنظیم الجھود والمبادرات في صیاغة تنظیمیة خالقة تؤدي إلي االرتقاء 
بالوعي المجتمعي مما سیمنحھا القدرة علي التأثیر في مختلف المجاالت وفي السیاسات 

غم من ذلك مازالت تعاني من فقدانھا للجانب المؤسسي العامة، ولكنھا على الر
والتنظیمي، األمر الذي یجعل من الصعب توقع النجاح لھا كشریك في وضع خطط 
وبرامج التنمیة والسیما السیاسیة منھا، مما یفرض علینا في ھذا الصدد التعرض 

                                                             
إحصائیات التسجیل واإلشھار ومزاولة النشاط، وزارة الثقافة والمجتمع المدني، مركز دعم منظمات  (1)

  .2013لیبیا،  - المجتمع المدني ، بنغازي



یا، على اعتبار للقوانین والتشریعات التي تنظم العمل بمنظمات المجتمع المدني في لیب
أنھا أحدى الركائز األساسیة في الجانب التنظیمي أو المؤسسي لقیام أي منظمة من 

  .منظمات المجتمع المدني في أي دولة من الدول

  :قوانین وتشریعات العمل األھلي في لیبیا - 9

لما یعكسھ من ) تشریعات المجتمع المدني(في البدایة البد من التعریف بمصطلح    

قواعد قانونیة رئیسیة تحكم العالقة بین منظمات المجتمع المدني والدولة من جانب، 

والمجتمع المدني والمجتمع ككل والرأي العام من جانب أخر، ذلك ألن ھذه التشریعات 

وعھا المیثاق األخالقي الذي تلتزم بھ كل تنظیمات تعكس مبادئ وقیم تشكل في مجم

  .المجتمع المدني

تعریف لتشریعات المجتمع المدني بأنھا  )أماني قندیل(وفي ھذا الصدد تذكر    

مجموعة من القواعد القانونیة التي تحدد عالقة منظمات المجتمع المدني بمختلف "

سید مبادئ وقیم وأخالقیات تحتفظ المانحین، وتسعى إلى تج -المجتمع-الدولة: األطراف

بجوھر المجتمع المدني من حیث إنھ إرادي، تطوعي، مستقل، ال یسعى للربح، یھدف 

             )1(."إلى النفع العام

ً؛    ً، لھا أھمیة  إذا التشریعات المنظمة لعمل المجتمع المدني والضابطة لحركتھ قانونیا

كبیرة تتعلق بصیاغة الحقوق والواجبات بین عدة أطراف كالدولة والمنظمات المدنیة 

وغیرھا، لذلك فإن الوقوف على القواعد القانونیة التي ..والمجتمع والقطاع الخاص

یلقي الضوء على مدى الثقة القائمة بین الدولة  تتضمنھا ھذه التشریعات وتطورھا،

ً دور التشریعات في تھیئة بیئة عمل مالئمة للمنظمات المدنیة  والمجتمع المدني وأیضا

وعلى اعتبار أن رصد التشریعات وتطورھا، یُعد أحد محددات أو مؤشرات ، من عدمھا

ً أن  نقول بأن التشریع المنظم قیاس فاعلیة منظمات المجتمع المدني فإنھ من الخطأ علمیا

لعمل منظمات المجتمع المدني ینحصر في التشریعات ذات العالقة بالجمعیات األھلیة، 

أو في التشریعات المنظمة لعمل النقابات والروابط المھنیة فقط، على الرغم من أن 

ً عن اآلخر بحسب  ً ومنفصال ً من مكونات المجتمع المدني مستقال كالھما یعد جزءا

ف وطبیعة النشاط، إال أنھ في ظل محدودیة ھذه التشریعات في لیبیا والتي تكاد األھدا

تنحصر في تشریعات الجمعیات والنقابات، فإنھ یمكن القول أن المجتمع المدني في لیبیا 

  .  تنظمھ بشكل أساسي التشریعات ذات العالقة بالجمعیات األھلیة
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ً ینظم  لیبیا نجد أن تلك التشریعات فبالنظر لتاریخ   ) عمل الجمعیات(قد عرفت تشریعا

ً یسمى  قانون (قبل أن تنال استقاللھا، فقد صدر ضمن تشریعات والیة برقة قانونا

التجمع االختیاري (، وعرف الجمعیة على أنھا )م1950لعام  3الجمعیات األھلیة رقم 

ل ، ویبط)لعدد من الناس ألي غرض غیر طلب الكسب، وتشمل النوادي على أنواعھا

م، الخاص بممارسة 1923المرسوم الملكي اإلیطالي الصادر في عام ) 23( في مادتھ

م، 1953كذلك صدر القانون المدني لعام  ،)1(حق تأسیس الجمعیات في والیة برقة

/ تحت باب األشخاص) 68- 54(مادة خاصة بالجمعیات وھي المواد 15الذي أفرد 

أي جماعة (الجمعیات على أنھا  )54(الشخص االعتباري، والذي یعرف في مادتھ 

ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبیعیة واعتباریة لغرض غیر الحصول على 

لعام ) 16(القانون رقم  - بمجلس قیادة الثورة -، ثم صدر عن ما عُرف )2()ربح مادي

م، بشأن بعض األحكام الخاصة بالجمعیات، ثم في نفس العام صدر القانون رقم 1970

وحتى ) 54(وكذلك ألغي المواد من ) 16(نفس الشأن وقد ألغي القانون رقم ب) 111(

م، وأبقى على مادة واحدة منھ فقط وھي المادة 1953من القانون المدني لعام ) 68(

المعنونة بالجمعیات الخیریة والتعاونیة والمؤسسات االجتماعیة والنقابات،  *)80(

َ الجمعیات على أنھا  ف ْ كل جماعة ذات تنظیم مستمر لمدة معینة أو غیر معینة (وعر

، وفي )، لغرض غیر الحصول على ربح مادي)شخص 50(تتألف من عدة أشخاص

م الجمعیات األھلیة، ویحتوي بشأن إعادة تنظی) 19(م، صدر القانون رقم 2001عام 

رف ھذا القانون الجمعیات على أنھا  مادة، 51على ستة أبواب تحتوي على  ْ كل (ویع

جماعة تسعى لتقدیم خدمات اجتماعیة أو ثقافیة أو ریاضیة، أو خیریة أو إنسانیة على 

مستوى الشعبیة ،أو على مستوى الجماھیریة وذلك في إطار القانون واآلداب والنظام 

  )3().لعام ، وال تسعى إلى ربح ماديا
بین تلك التشریعات بخصوص تعریف الجمعیة األھلیة، نالحظ  وبمقارنة سریعة   

مدى التضییق الذي تعرض لھ المفھوم كمصطلح ناھیك عن ممارساتھ الفعلیة على 

ً 2011م، وحتى ثورة 1969أرض الواقع منذ انقالب  ً واسعا م، فبعد أن كان تعریفا

... ، أو أي جماعة ذات صفة دائمة..التجمع االختیاري لعدد من الناس یتمثل في

، أو كل جماعة ذات تنظیم )م1953النصوص الملغاة من القانون المدني (

                                                             
  .                                                                  1952، 1الجریدة الرسمیة، العدد رقم(1) 

  .موسوعة التشریعات اللیبیة ، الجزء الرابع، محمد بن یونس وعبد الحمید النیھوم) 2(
  ).لنقابات ینظمھا القانونالجمعیات الخیریة والتعاونیة والمؤسسات االجتماعیة وا(تنص ھذه المادة على أن  *

  .17ص: 2002مدونة التشریعات ،(3) 



لعام  19، أصبح بموجب القانون رقم)م1970لعام  111قانون رقم...(مستمر

جماعة (م، تعریف یقوض من أھمیة الجمعیات ومكانتھا وقلصھا وحصرھا في 2001

  )!.تقدیم خدمات

األمر الذي یتوجب ) إعادة تنظیم الجمعیات األھلیة(كما أن ھذا القانون حمل عنوان    

ً، وأن  ً علیھ أن یكون أكثر مرونة من القانون الذي سبقھ بأكثر من ثالثین عاما بناءا

ً عل ً مع تغیرات وتطورات المجتمع، وأن یكون أكثر انفتاحا ً ومتناغما ى یكون متناسبا

العالم وأكثر مواكبة للمتغیرات السیاسیة واالقتصادیة والمواثیق واالتفاقیات الدولیة 

الحق (وخاصة ذات العالقة بحقوق اإلنسان والتي انضمت لھا لیبیا والتي ترسخ مفھوم 

 - بالنظر لفحواه وتشدده -، إال أنھ یعني )*في التجمع والحق في تكوین الجمعیات

نظمات المجتمع المدني والحد من انتشارھا والسعي لعرقلة الرغبة في إیقاف نمو م

 .مسیرتھا بكل السبل الممكنة

أن الھدف من منظمات المجتمع المدني ھو تأطیر العمل  وإذا ما أخذنا في االعتبار   

ً، نجد أن  ً فیھ أحیانا ً لھ ومؤثرا ً للعمل الرسمي ومساندا غیر الرسمي وجعلھ موازیا

ً مجاالت العمل األھلي وحصرھا في خمسة مجاالت القانون سالف الذكر ق د قوض أیضا

أو في الحقیقة أربعة مجاالت فال یوجد فرق بین الخدمات الخیریة واإلنسانیة إذ أن 

الخیریة تدخل ضمن  نطاق األعمال اإلنسانیة، واستبعد مجاالت أخرى أكثر أھمیة 

أكبر وأشمل من أن یختزل وغیره، فالعمل األھلي ) مجال حقوق اإلنسان(وحیویة مثل 

 .وتختزل معھ الحیاة العامة

) السلطة التنفیذیة(م، صدر عن المكتب التنفیذي الذي یعد بمثابة 2011وفي عام     

 أثناء مرحلة الثورة،) السلطة التشریعیة(الذي مثل  التابع للمجلس االنتقالي المؤقت

بشأن تحدید اختصاصات دائرة الثقافة والمجتمع المدني والجھات ) 18(القرار رقم 

مواد شملت حقوق المنظمة وواجباتھا ) 6(التابعة لھا، وقد تضمنت الئحة القرار

ً من األحكام العامة التي  وشروط تسجیلھا وإشھارھا وإدارتھا وتكوین التحالفات وعددا

یق النشاط أو حل المنظمة في حال مخالفتھا لمواد ھذا تنظم عالقة المنظمة بالسلطة كتعل

ھي (القرار، وقد تضمن ھذا القرار جملة من التعریفات منھا تعریف للمنظمة على أنھا 

، )جمعیة أو مؤسسة غیر حكومیة وغیر ربحیة تم تأسیسھا وإنشاء مقرھا داخل لیبیا

غیر حكومیة تم  ھي فرع من جمعیة أو مؤسسة(وكذلك تعریف للمنظمة األجنبیة 



، وأیضا تعریف للتحالف على أنھ )إنشاؤھا خارج لیبیا بموجب قانون دولة أخرى

   )1().ائتالف أو شبكة مكونة من مجموعة من منظمات المجتمع المدني(

القدر الكبیر من اإلیجابیة في علو سقف الحریة الذي  وفي إطار ھذا القرار نالحظ   

حیث یشترط فقط في تعریف المنظمة أن ال تكون مُنح لمنظمات المجتمع المدني، 

ساعیة للربح أو الكسب المادي وأن یكون تأسیسھا داخل الدولة، وقد جاء في القرار 

ً منح االستقاللیة التامة للمنظمة في التأسیس ومزاولة النشاط والتمویل وإقامة  أیضا

لھا في الخارج،  العالقات التعاونیة مع منظمات أخرى محلیة أو خارجیة وفتح فروع

مح للمنظمات األجنبیة بالعمل وفتح فروع لھا داخل البالد إال أنھ بعد مرور عدة ،كما سُ

ً للتعدیل والتغییر  ً للشرعیة الرسمیة، وقابال أعوام على الثورة، ال یزال ھذا القرار فاقدا

والحذف والشطب لبعض مواده وبنوده بحسب التیار السیاسي الذي یتولي زمام أمور 

السلطة في الدولة، وذلك نتیجة لغیاب الدستور والذي ھو أھم استحقاق سیاسي وقانوني 

ً، لذا فإن ھذا القرار یعتبر مجرد الئحة  تسعى البالد لتحقیقھ وتنتظر إصداره قریبا

قانونیة من ضمن اللوائح التي تسیر بھا وزارة الثقافة ومنظمات المجتمع المدني 

عمل المنظمات المدنیة وتكفل لھا حریة اإلنشاء والتكوین  أعمالھا، وھذه الالئحة تنظم

وغیرھا من الحقوق بموجب اإلعالن الدستوري الصادر عن المجلس االنتقالي المؤقت، 

وفي الختام لكي تتمكن منظمات المجتمع المدني من المساھمة الفعلیة في بناء مستقبل 

ین الالزمة لتفعیل دورھا بالشكل البالد، البد من العمل على إصدار التشریعات والقوان

ً على أسس علمیة وقانونیة صحیحة حتى  ً منظما ً اجتماعیا السلیم الذي یجعل منھا بناءا

ً في عملیة التنمیة  تتمكن من أداء وظیفتھا ودورھا بإیجابیة وفاعلیة وتصبح شریكا

ً إلى جنب مع الجھات الحكومیة   .  الشاملة للمجتمع جنبا

   :قة بین المجتمع المدني والدولةإشكالیة العال - 10 

یعتمد المجتمع المدني على الدولة في القیام بوظائفھ األساسیة االقتصادیة     
واالجتماعیة والتعلیمیة من خالل ما تضعھ من تنظیمات، فالدولة والمجتمع المدني 

  .دون دولةمن دون مجتمع مدني وال مجتمع مدني من متالزمان، ال دولة 
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لمجتمع المدني ھو ولید قوة الدولة ویعمل من أجل موازنة قوتھا، فلم یتطور ن اإبل     
المجتمع المدني في الغرب لتقویض الدولة بل كان المجتمع المدني والدولة القویة 
حصیلة التطور المتوازي في أداء األدوار لكالھما، كما أن الدولة تستطیع أن تسھم في 

مجتمع مدني صحي من خالل وضع قوانین  تقویة المجتمع المدني، أو في تطور
تقدیم حوافز لھ، وعلى الصعید المقابل  واضحة قابلة للتطبیق لعمل ھذا المجتمع، وأیضاً 

 ،فإن منظمات المجتمع المدني تصبح أكثر فعالیة في المشاركة في عملیة صنع السیاسة
  )1(.إذا كانت الدولة تتمتع بسلطات متماسكة قادرة على وضع السیاسات وتنفیذھا

، )قوة وضعف(لذلك فإن منظمات المجتمع المدني في عالقة جدلیة مع أجھزة الدولة    

فكلما قویت تلك المنظمات ضعفت قدرة الدولة على التعسف إزاء حقوق المواطنین 

مع المدني وتراجعت فاعلیتھا وقل نشاطھا، وحریاتھم  وكلما ضعفت منظمات المجت

ازداد تعسف سلطة الدولة إزاء المواطنین، وفسح المجال أكثر لدور القوة في العالقة 

   )2(.بینھما على حساب حقوق وحریات منظمات المجتمع المدني 

أن التطور النوعي المنشود للمجتمع المدني أسیر جملة من  ومن ھنا یتضح   

أصلة والتي ال یسھل حلھا في الكثیر من المجتمعات العربیة التي عانت التناقضات المت

من أنظمة الحكم االستبدادیة وعلى رأسھا المجتمع اللیبي، وذلك ألن ھذا التطور 

ً بشكل رئیسي بعملیة تحول دیمقراطي فعلیة  النوعي المرغوب للمجتمع المدني مرھونا

لمجتمع المدني البد من إرساء أسس دولة وملموسة في كافة أجھزة الدولة ولكي یرتقي ا

القانون والمؤسسات، وإقرار وحمایة الحریات المدنیة وحقوق التعددیة السیاسیة 

  . وضمان الحد األدنى من الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة للمواطنین

ففي المرحلة التي سبقت نشأة أنظمة الحكم االستبدادیة كانت كل تنظیمات المجتمع     

ني تنھض بجھود ودعم الطبقة الوسطى من الشخصیات العامة والمثقفة التي تحظى المد

بمكانة اجتماعیة مرموقة في المجتمع، أما بعد نشأة الدولة المستبدة بكامل ھیاكلھا وبُناھا 

، )المال-السیاسة(التشریعیة، فقد أصبح العمل المدني ینھض على أحد العنصرین 

عبر أجھزة الدولة، تتجھ في معظمھا لتكوین جمعیات  فالعناصر السیاسیة التي عملت

أھلیة أو منظمات غیر حكومیة، بھدف العودة إلى میدان السیاسة أو االستمرار بمؤازرة 

ومراقبة الحكومة وقیاداتھا العلیا، والمنظمة غیر الحكومیة التي یقودھا ساسة الصف 
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ً في كثیر من الدول العربیة، وھي و ً شائعا أن كانت تقوم بأدوار حقیقیة في الثاني نمطا

إال أن الھدف النھائي منھا أن ال یغیب ھؤالء  الغالب وخاصة في الجانب االجتماعي 

ً وأن یظلوا قادرین على القفز إلى المناصب السیاسیة بحیث  الساسة عن الساحة كلیا

سة ولعل مؤس، تخدم المنظمات غیر الحكومیة ھذا الھدف عبر تكوین قاعدة نفوذ شعبیة

 ً القذافي العالمیة للجمعیات الخیریة والتنمویة وجمعیة واعتصموا لألعمال الخیریة مثاال

ً من المجتمع اللیبي على ذیوع ھذا النمط من المنظمات في لیبیا وفي الواقع ،  واضحا

أن العالقة بین المدني والسیاسي تمثل جوھر اإلشكالیة التي تعیشھا المنظمات غیر 

ات المجتمع المدني، فالسیاسي ھو مجال العالقات الرأسیة التي تظھر الحكومیة أو منظم

فیھا السلطة كبعد أساسي، أما المدني فھو مجال العالقات األفقیة التي یدخلھا الناس وھم 

ً ما تدفع رجال  ،متساوون أمام القانون فالعالقات األفقیة التي یوفرھا المدني غالبا

مات غیر الحكومیة، سواءً أولئك الذین لیست لدیھم األعمال نحو التوجھ للعمل بالمنظ

مصالح سیاسیة ویسعون فقط وراء اكتساب مكانة اجتماعیة عالیة، أو أولئك الذین لدیھم 

أجندة سیاسیة ویھدفون إلى استغالل المنظمات غیر الحكومیة في حشد وتعبئة الجماھیر 

ة أو قومیة تصل بھم إلى وكسب أكبر عدد ممكن من المناصرین للفوز بانتخابات محلی

   )1(.مكانة سیاسیة مرموقة

فإن األصل في العالقة بین الدولة والمجتمع المدني عالقة تكامل واعتماد متبادل  لذا؛   

ھو إال أحد  ولیست عالقة تناقض أو خصومة، فالمجتمع المدني ما ،وتوزیع لألدوار

تجلیات الدولة الحدیثة التي توفر شروط قیامھ عن طریق تقنین نظام للحقوق ینظم 

ممارسات األطراف والجماعات داخل المجتمع، ولكن في ظل سوء استخدام المنظمات 

غیر الحكومیة من قبل الفئات الساعیة للوصول للسلطة، تظل جدلیة العالقة قائمة بین 

ة، فالطبیعي ھو أن یلتحم المدني والسیاسي دون أن یسعى المجتمع المدني والدول

ً منھما ما عجز  ُال أحدھما لیستوعب اآلخر  وأن یعمال بخطین متوازیین بحیث یكمل ك

ً منھما اآلخر لتحقیق الرفاه االجتماعي وضمان نجاح  ُال عن فعلھ اآلخر، ویساند ك

  .  برامج التنمیة المستدامة للمجتمع
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  :لمجتمع المدني والتنمیةمنظمات ا: ثالثاً 

یتنامى دور منظمات المجتمع المدني مع ازدیاد الحاجة إلى انخراط جھات إضافیة    

في مھام وبرامج التنمیة، خاصة في حالة قصور الدولة وأجھزتھا ومواردھا عن تلبیة 

االحتیاجات االقتصادیة واالجتماعیة لمواطنیھا، وبما أن ھذه االحتیاجات حق من 

ً حقوقھم  فإن تلبیتھا یُعد ضرورة مل حة لضمان األمن واالستقرار االجتماعي وھو أمرا

من األمور األساسیة لتحقیق متطلبات عملیة التنمیة، لذا فإنھ البد من توسیع المجال أمام 

في عملیة التنمیة، كسن تشریعات وقوانین " شریكاً "منظمات المجتمع المدني لتصبح 

ً من المرونة تضمن وجود المنظمات غیر الحكومیة في المجتمع وتمنحھا  قدرا

واالستقاللیة في نشاطھا األمر الذي من شأنھ أن یعزز دورھا في تحقیق أھداف 

وغایات العملیة التنمویة للمجتمع في مختلف المجاالت، وفي ھذا الصدد سیتم تناول 

  :من حیث            دور منظمات المجتمع المدني في التنمیة 

  : نمیة االجتماعیةدور منظمات المجتمع المدني في الت - 1

یمكن توضیح الدور الذي تؤدیھ منظمات المجتمع المدني في التنمیة االجتماعیة من    

  :خالل عدة نقاط أبرزھا مایلي

إن تقدیم الدعم المالي والتبرعات المادیة لمنظمات المجتمع المدني من قبل   -أ 

 ً ً األغنیاء یعني زیادة التواصل بین مختلف طبقات المجتمع وتفھما وإیثارا

من قبل األغنیاء الحتیاجات الفقراء، وھذا بدوره یعمل على توحید صفوف 

 )1(.المجتمع وینشر التالحم والتآزر بین أفراده

االستقرار االجتماعي وسیادة القانون، فوجود منظمات غیر حكومیة عدیدة   -ب 
ّ من خصائص المجتمعات المستقرة التي یسود فیھا االحترام  ومتنوعة یُعد

ً بدورھا من حیث إعطاء الرا سخ لسیادة القانون، فقیام المؤسسات الدینیة مثال
ً یساعد في تخفیض معدالت الجریمة في  الوعظ واإلرشاد للمواطنین، أمرا

 . المجتمع
حریة التجمع، فالقانون حینما یسمح بإنشاء المنظمات یحول حریة المجتمع    -ج 

ویمكن من خاللھا تحقیق  إلى واقع حقیقي لھ معنى مما یتیح حریة التعبیر،
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المطالب الشعبیة تحت ضغط كبیر وصوت مسموع، باعتبار منظمات 

   )1(. المجتمع المدني أداة من أدوات الشعب لمواجھة السلطة

التعددیة والتسامح، إن لألفراد والجماعات في المجتمع اھتمامات مختلفة   -د 

ت ھذه الفوارق حسب ومتنوعة ومتباینة رغم الفوارق القائمة بینھم، سواء أكان

الدین أو اللغة أو العرق أو غیرھا، ولذلك فإن وجود منظمات المجتمع المدني 

 ً یسمح لھم بممارسة حقوقھم بطریقة قانونیة ومشروعة ویتیح لھم التجمع وفقا

 .الھتماماتھم ومیولھم بغض النظر عن الفوارق القائمة بینھم

مج متعددة في مجاالت اجتماعیة تحقیق التكافل االجتماعي من خالل تنفیذ برا  - ه 

مختلفة كمكافحة ظاھرة الفقر والرعایة االجتماعیة وبرامج محو األمیة 

والتعلیم والتدریب والتأھیل، وبرامج مساعدة المرضى والمعوقین والمسنین 

والسجناء والمتقاعدین و رعایة األمومة والطفولة وغیرھم من الفئات 

مجتمع المدني بمساعدتھا وتقدیم الخدمات االجتماعیة التي تتكفل منظمات ال

 )2( .لھا

     :دور منظمات المجتمع المدني في التنمیة االقتصادیة - 2

لمنظمات المجتمع المدني إسھامات مھمة في التنمیة االقتصادیة للمجتمع، ویمكن   

ً من تلك اإلسھامات من خالل الوقوف على األبعاد التالیة   : توضیح بعضا

منظمات المجتمع المدني تستطیع أن تقدم خدمات بمستوى جودة إن : الكفاءة  -أ 

أعلى وبتكلفة أقل من الناحیة االقتصادیة مما لو قامت بھا الحكومة، وخاصة 

ً من البیروقراطیة وارتفاع  في الدول النامیة التي تعاني حكوماتھا عادة

نافس التكالیف في تنفیذ المشاریع، إذ أن المنظمات غیر الحكومیة تسعى للت

للحصول على دعم وتمویل، ومن ثم فإنھا تحاول إثبات قدرتھا على تقدیم 

ً عن ذلك فإن منظمات المجتمع المدني تكون  خدمة ممتازة بتكلفة أقل، فضال

عادة موجودة في المجتمع المحلي أي قریبة من الناس، وبالتالي فھي أكثر 

 )3(.درایة باحتیاجات المجتمع
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في زیادة فرص العمل في االقتصاد، حیث تشیر یسھم قطاع العمل المدني   -ب 

اإلحصائیات إلى أن نسبة مساھمة القوى العاملة في منظمات المجتمع المدني 

ً تشكل نحو ) 36(على مستوى %) 4.4(إلى إجمالي السكان الفاعلین اقتصادیا

%) 1.6(مدفوعة األجر، و %) 2.7(دولة من مختلف دول العالم منھا 

ً، وترتفع ھذه  النسب في الدول المتقدمة أكثر من الدول النامیة تطوعا

فھي  –وھي الدول التي تقع بین الدول النامیة والدول المتقدمة  –واالنتقالیة 

أما في الدول %) 2.7(و%) 4.7(و%) 7.4(في الدول المتقدمة قد بلغت 

حسب الترتیب %)0.7(و%) 1.2(و%) 1.9(النامیة واالنتقالیة فقد بلغت 

 )1(.لفئاتسابق الذكر ل

أن العمل التطوعي یعتبر استثمار لوقت الفراغ لجمیع المتطوعین من جھة،   -ج 

ولھ فوائد اقتصادیة كبیرة من جھة أخرى، حیث تؤكد الدراسات على وجود 

ً بین حجم العمل التطوعي داخل اقتصاد  ً وثیقا عالقة طردیة موجبة وارتباطا

معدل ساعات التطوع ما ومابین حجم الدخل القومي في ذلك االقتصاد، ف

المبذول في الوالیات المتحدة األمریكیة یوازي عمل تسعة مالیین موظف 

أثناء ساعات العمل الرسمیة، وتقدر القیمة المالیة للوقت الذي یتم التطوع بھ 

  )2(.ملیار دوالر) 176(في أحدى السنوات بما قیمتھ 

المنظمات التي إن المصروفات السنویة لمنظمات المجتمع المدني وخاصة    -د 

تدعم المشروعات التنمویة الصغرى، لھا أثر مباشر في االقتصاد ینتج من 

خالل زیادة الطلب على السلع والخدمات التي تنتجھا الورش والمصانع 

الصغیرة التي تدعمھا، وأثر غیر مباشر ینتج من خالل زیادة طلب ھذه 

داد الطلب الكلي وھكذا، فیز...المصانع لسلع وخدمات تنتجھا مصانع أخرى

مما یؤدي إلى إنعاش االقتصاد وتزداد فرص العمل وتتحسن الظروف 

  )3(.المعیشیة في المجتمع وخاصة للفئات االجتماعیة العاملة بتلك المشروعات

أعادة توزیع الدخل، حیث تعتبر الكثیر من أعمال الخیر كالزكاة والصدقات   - ه 

ع المدني بمنزلة عملیة إلعادة والتبرعات والھبات التي تصل لمنظمات المجتم

توزیع الثروة بین فئات المجتمع، وھذا بدوره یعمل على تضییق الھوة بین 
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الطبقات االجتماعیة، من خالل تحویل جزء من األموال من الفئات األكثر 

ً، وھذا بحد ذاتھ یدعم النمو االقتصادي من  ً للفئات األكثر استھالكا ادخارا

 )1(.خالل مضاعفة االستھالك

  :دور منظمات المجتمع المدني في التنمیة البشریة - 3

تنبع قوة اإلنسان الحقیقیة من الطاقات الكامنة في العقل والموھبة واالبتكار، ذلك ألن   

ً على صنع الخیر والشر  اإلنسان یتمتع بقابلیات فذة ومرونة في التفكیر تجعلھ قادرا

والدیمقراطیة والحریة وإقرار الحقوق العامة والنزاھة ھي أساس كل خیر وتنمیة وھي 

  .نتاج العقل والطاقات اإلنسانیةأرض خصبة الستثمار 

وفي ھذا المجال یتجلى دور منظمات المجتمع المدني في استثمار طاقات اإلنسان    

الخالقة والمساھمة في بناء مجتمع یقوم على القیم األخالقیة العمیقة، ذلك ألن منظمات 

العدالة المجتمع المدني تؤمن ألي مجتمع ركائز قویة لبناء الدیمقراطیة وتحقیق 

االجتماعیة ومساعدة أبناء الشعب على تحقیق أمانیھم وتطلعاتھم المشروعة من خالل 

التأثیر االیجابي على السیاسات العامة في المجاالت التربویة والصحیة وحقوق اإلنسان 

وغیرھا من مجاالت الحیاة االجتماعیة الیومیة، وبما أن ..ودعم سیاسة مكافحة الفساد 

ع المدني ولیدة الفكر الدیمقراطي ومجالھا مفتوح لكافة أبناء الشعب منظمات المجتم

وغیره، فإن دورھا ذو ..بكافة طوائفھم وأعراقھم وانتمائھم الفكري والدیني والعقائدي

أھمیة بالغة في بناء الشخصیة وتوجیھ األفراد لما ھو أبعد من مصالحھم الخاصة 

العامة وجعل بناء المجتمع غایة سامیة  وتعزیز الروح الوطنیة فیھم لتغلیب المصلحة

  )2(.یلتف حولھا المواطنون بكافة طوائفھم وثقافاتھم المتنوعة

ً في تركیبھا ویالحظ أن     ً واختالفا أنجح البرامج التنمویة كانت في الدول األشد تنوعا

االجتماعي، وأن أحد أبرز أسباب نھضة تلك الشعوب ھو مرونة المجال المتاح لعمل 

ات المجتمع المدني، وكذلك بسبب ما أتاحتھ من تنظیم قانوني یقوم على اإلرادة منظم

الحرة للشعب وترسیخ قیم وأخالقیات وتقالید علمیة تقوم على سیادة القانون واحترام 

الحریات العامة والرأي اآلخر وإتاحة الفرصة لإلبداع الفكري لیأخذ دوره في الحیاة 
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عالة تدعم االبتكار وإنتاج المعرفة تتجسد ابتداءً في العامة، وخلق نظم مؤسساتیة ف

المؤسسات التعلیمیة والبحثیة التي تشجع على التفكیر النقدي الحر وتنمي الروح 

وغیرھا من المؤسسات المجتمعیة، .. االستقاللیة وتدعم األنشطة اإلبداعیة والخالقة

تلك المؤسسات والسلطة في  وانتھاءً بمنظمات المجتمع المدني التي تتوسط العالقة بین

المجتمع، لتقوم بأدوار خالقة متنوعة سواء كانت ھذه األدوار قیادیة أو داعمة أو مقیمة 

ومصححة للمسیرة بوسائلھا السلمیة، وتمارس كل تلك األدوار وفق تنظیم قانوني یدعم 

  )1(.النظام العام في المجتمع ویحمیھ

الستثمار وروح الخلق واإلبداع، حیث تنھض وفي مثل ھذه األجواء تنشط التنمیة و ا 

منظمات المجتمع المدني بالقیم اإلنسانیة في المجتمع وتقرر وترسخ كل ما ھو إنساني 

ونبیل ومشرف في كل زمان ومكان وتقود مجتمعھا نحو الكمال والتألق و الرفاه 

  . المنشود، وھذا ھو بحق دور منظمات المجتمع المدني المطلوب

  :مات المجتمع المدني في مجاالت تنمویة متعددةدور منظ -4 

  :تتجلى مساھمة منظمات المجتمع المدني في عدة مجاالت تنمویة مختلفة منھا مایلي

ً لیمارس أفراد المجتمع والئھم وانتمائھم   -أ  ً رحبا یمثل العمل التطوعي فضاءا

ً لكسب الخبرات وصقل المھارات، ح ً مھما ً مجاال یث لمجتمعھم  كما یمثل أیضا

تسھم منظمات المجتمع المدني في تنمیة قدرات الفرد وتثقیفھ من خالل تنظیم 

وعقد المؤتمرات وورش العمل والندوات في العدید من المواضیع المدنیة 

 )2(.واالجتماعیة والثقافیة المتنوعة

تتبنى بعض منظمات المجتمع المدني برامج محددة لإلسھام في المحافظة على   -ب 
من التلوث وتوعیة المواطنین بأھمیة البیئة وكیفیة المحافظة  البیئة وحمایتھا

ً عن برامج النظافة والتشجیر وتدویر المخلفات وحمایة  علیھا وحمایتھا فضال
  )3(.وغیرھا...الحیاة الطبیعیة والبریة
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یمكن استخدام العمل التطوعي لعالج األفراد المصابین باالكتئاب والضیق   -ج 

ل التطوعي یولد لدیھم الشعور بأھمیتھم وقدرتھم على النفسي والملل، ألن العم

المساھمة في مساعدة اآلخرین، مما یعزز الشعور بالفخر والثقة بالنفس وذلك 

یقوي من رغبتھم في الحیاة ویمنحھم الثقة في المستقبل، من خالل مشاركتھم 

   )1(.في النشاطات التطوعیة الھادفة لتقدم المجتمع ورقیھ وازدھاره

منظمات المجتمع المدني في تدعیم الخدمات الصحیة من خالل العمل  تسھم  -د 

بالبرامج الصحیة الخیریة وخاصة في القرى واألریاف، كالعمل في مشاریع 

الرعایة الصحیة األولیة والصحة اإلنجابیة كتوعیة أفراد المجتمع بأھمیة تنظیم 

عمل على التوعیة النسل وتقدیم الوسائل لذلك بأسعار رمزیة أو بالمجان، وكال

ضد األمراض الساریة واألوبئة كمرض السرطان ومرض السل ومرض شلل 

 .وغیرھا...األطفال

تسھم منظمات المجتمع المدني وخاصة العاملة في مجال الدفاع عن الحقوق    - ه 

والحریات في متابعة العدید من القضایا وخاصة تلك التي تشكل بؤر توتر بین 

لمعتقلین السیاسیین وسجناء الرأي في جل الدول الحكومات والشعوب،كقضایا ا

النامیة، وقضایا االعتقاالت واالحتجاز السریة التي تمارسھا بعض الدول 

المتقدمة، حیث تشكل منظمات المجتمع المدني جماعات ضاغطة على صانعي 

القرار وخاصة على الھیئات التشریعیة من خالل ما تقوم بھ من حمالت 

    )2(.ة ألصحاب تلك القضایامناصرة وتأیید شعبی

إال أنھ باإلضافة للجوانب الرئیسیة الثالثة سابقة الذكر، والتي تعكس أھمیة دور    

منظمات المجتمع المدني في دفع عجلة التنمیة وتحقیق النمو االقتصادي و الرفاه 

ً في تحقیق  ً كبیرا االجتماعي في المجتمع، نجد أن لمنظمات المجتمع المدني دورا

لدیمقراطیة ونشر القیم الفكریة الداعمة لھا كالثقافة المدنیة وثقافة الحوار وتقبل ا

وغیرھا، حیث ....االختالف والتعددیة سواء أكانت فكریة أو دینیة أو سیاسیة أو عرقیة

تشكل منظمات المجتمع المدني أحد أشكال رأس المال االجتماعي الذي یمكن من خاللھ 

اءة استعمال السلطة الحكومیة، فوجود قطاع المجتمع المدني تخفیف حدة المركزیة وإس

  .ھو أحد الشروط األساسیة الالزمة لقیام نظام سیاسي دیمقراطي في أي مجتمع
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حیث یمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تقدم بعض اآلراء واالقتراحات التي قد   

ا واألمور المعقدة تساعد صانعي القرار في القطاع الحكومي على إیجاد حلول للقضای

أو االستفادة من ھذه المقترحات في صیاغة بعض القوانین، وبھذا تصبح الممارسة 

السیاسیة متاحة بقدر كبیر من المرونة، األمر الذي یحقق مبدأ المشاركة المجتمعیة 

لفئات عریضة من المجتمع من جھة، وینعكس على عملیة تحدیث النظام السیاسي 

  .ن جھة أخرىوالتنمیة السیاسیة م

  : الصةـالخ

مفھومین  على توضیحھذا الفصل  تركز االھتمام في بدایة عرض   

أساسیین في الدراسة وھما المنظمات والمجتمع المدني، وقد تبین أن كلمة 

ً لتحقیق  منظمة تطلق على مجموعة من األفراد أثنین أو أكثر یعملون معا

ھدف واحد، ومن سماتھا وجود أھداف تسعى لتحقیقھا ووجود بناء وظیفي 

أھدافھا، كما  محدد ومقصود وإمكانیات مادیة وطاقات تساعدھا في تحقیق

أنھا یجب أن ترسم أھدافھا وفق خطة محددة المراحل واإلجراءات، وقد 

أھداف اجتماعیة، أھداف خاصة : عرفنا أن أھداف المنظمات تنقسم إلى

   .بالعمالء، أھداف المشاركون بھا وأھداف متعلقة بالنسق، أھداف إنتاجیة

ُعنى بھا ھذه الدراسة ھي منظمات    المجتمع المدني،  والمنظمات التي ت

خلق شعور جماعي أو تضامني یھدف لضمان الحریة ویعزز بعني تُ ي توال

عبارة عن تنظیمات یتعھد فیھا الناس ویتضامنوا لرعایة  يالمواطنة فھ

المؤسسات والعادات واألخالق التي یقوم علیھا المجتمع وقد ارتبط بھذا 

یة، المواطن والمواطنة الشفافیة المدن"المصطلح مجموعة من المفاھیم منھا 

  .وغیرھا" التطوعوالالمركزیة، و

ویتكون المجتمع المدني من عدة مكونات منھا النقابات المھنیة والعمالیة  

والحركات االجتماعیة ومراكز الشباب، والجمعیات التعاونیة واألھلیة 

وغیرھا، ومن خصائص ھذا المجتمع القدرة على التكیف واالستقالل 



تعقد، وقد تعرفنا في ھذا الفصل على مؤشرات قیاس فاعلیة والتجانس وال

منظمات المجتمع المدني والتي منھا مشروع جامعة جونز ھوبكنز ومقیاس 

منظمة سیفكس، باإلضافة إلى عدة إسھامات عربیة منھا مساھمة حسنین 

ھذه الدراسة كمؤشرات لقیاس علیھا توفیق وأماني قندیل والتي اعتمدت 

  .اتفاعلیة المنظم

إلى منظمات المجتمع المدني في لیبیا وتطورھا  أیضاً  كما تطرق ھذا الفصل  

التاریخي والقوانین والتشریعات للعمل األھلي فیھا، وقد طرح ھذا الفصل العالقة 

بین المجتمع المدني وعدة مصطلحات كالدولة والتنمیة االجتماعیة والتنمیة 

افة إلى طرح العدید من األدوار التي االقتصادیة والتنمیة البشریة، ھذا باإلض

  .تقدمھا منظمات المجتمع المدني للمجتمع كافة
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  :دــتمھی

ً من أبعاد التنمیة      ً أساسیا تعتبر التنمیة السیاسیة من المفاھیم العلمیة الحدیثة، وبعدا

الشاملة ألي مجتمع، ودراسة التنمیة السیاسیة تعني بالدرجة األولى االھتمام بالعناصر 

المكونة للنظام السیاسي والھیئات العاملة فیھ، ویرتبط ذلك بضرورة تطویر التكوین 

السیاسي وإیجاد نوع من المؤسسات والعملیات السیاسیة المتخصصة  النظامي للبناء

والمتمایزة، یتم بواسطتھا تنمیة قدرات الجماھیر على إدراك مشكالتھم بوضوح، وقدراتھم 

على تعبئة كل اإلمكانیات المتاحة وتضافر الجھود لمواجھة ھذه المشكالت بشكل علمي 

مفھوم التنمیة السیاسیة ونظریاتھا  وواقعي، وفي ھذا الفصل من الدراسة سنعرض

ومؤشراتھا، كما سنوضح دور بعض الشرائح االجتماعیة فیھا، وآلیات مساھمة المجتمع 

  . المدني في ھذه العملیة

  :مفھوم التنمیة السیاسیة: أوالً 

ُعد التنمیة السیاسیة عملیة معقدة تتجاوز عملیة التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة، وإن       ت

ت غیر منفصلة عنھا، وھي تتضمن من خالل بحثھا في مجموعة متعددة من عناصر كان

ً في عملیة التنمیة الشاملة التي تسعى  ً إیجابیا االنتقال إلى منظومة سیاسیة حدیثة تؤدي دورا

  .الدول النامیة النجازھا

غیرات مجموعة من المت"فمن أوائل التعریفات التي أطلقت على التنمیة السیاسیة أنھا    

قلیدي أو غیر حدیث إلى تستھدف الثقافة والبنیة السیاسیة مؤدیة إلى نقل المجتمع من نظام ت

وإحداث تحول في قدرة وقابلیة اإلنسان السیاسیة على األخذ بزمام المبادرة من  نظام حدیث

أجل تأسیس بنى جدیدة وتطویر قیم عصریة قادرة على استیعاب ما یعرض من مشكالت 

ً من أجل تحقیق والسعي لح لھا، والتكیف مع المطالب والتغیرات المستمرة والسعي أخیرا

، وقد أطلق العلماء عدة تعریفات على مفھوم التنمیة السیاسیة )1("أھداف اجتماعیة جدیدة

التمایز والتخصص "الذي عرف التنمیة السیاسیة على أنھا  )جابرائیل ألموند(منھا تعریف 

السیاسیة، والعلمنة المتزایدة للثقافة السیاسیة وعملیة التمایز والتخصص المتزاید لألبنیة 

ھنا مرتبطة بالوظائف التي تقوم بھا األبنیة السیاسیة، والعملیات والتفاعالت داخل األنظمة 

، إذ أن التمایز والتخصص یعني تنوع األدوار وإیجاد أبنیة "الفرعیة للنظام السیاسي

                                                             
قراءة في اآللیات والمداخل والنظریات الحدیثة، مركز النور : نعیمة سمینة وآخرون، التنمیة السیاسیة )(1

  .6-5،ص ص 2012الجزائر،للدراسات، 



لعلمانیة تشیر إلى الرشاد والواقعیة في السلوك، وطرح بوظائف وأدوار محددة، وا

ً مع إتباع األسس العلمیة في اتخاذ القرار ویرى  أن التمییز  ألمونداألسالیب التقلیدیة جانبا

بین النظم التقلیدیة والحدیثة یجري على أساس أسلوب أداء الوظائف السیاسیة المختلفة، إذ 

عمومیة مقابل االنتشار والخصوصیة للتقلیدي، وھذه یتمیز األسلوب الحدیث بالتحدید وال

ً للتطور  الخصائص ھي التي تمیز تطور األنظمة السیاسیة الغربیة، التي تعد نموذجا

  )1(.والتنمیة لبقیة البلدان في نظر الكثیر من المھتمین بقضایا التنمیة السیاسیة

یاسیة وبالتالي التنمیة مقومات الحداثة الس"الذي یرى أن  )صموئیل ھنجیستون(وتعریف 

ترشید السلطة، أي ممارستھا وتداولھا یجري على أساس وجود : السیاسیة تتمثل في

الدستور وانسالخ السلطة عن شخص الحاكم، وتمایز السلطات والوظائف السیاسیة، أي 

مبدأ فصل السلطات وعدم جمع وظیفتین في ید ھیئة واحدة، والمشاركة السیاسیة من 

   )2(."واء أكان في اختیار الحكام أو في التأثیر في عملیة صنع القراراتالمواطنین س

العملیة التي من خالل آلیاتھا "فإن التنمیة السیاسیة ھي  )روبرت باكنھام(وحسب تعریف 

  )3(."وقنواتھا ترادف الدیمقراطیة والتحدیث السیاسي

جانب من عملیة التغییر االجتماعي المتعددة  :أن التنمیة السیاسیة )لوسیان باي(ویرى  

  : الجوانب، وتقوم على ثالثة مقومات رئیسیة ھي

وتعني المساواة أمام القانون وتوافر فرص المشاركة للجمیع ووجود : المساواة  -أ 
   .اإلمكانیات التي تسھم في المشاركة من أجل صنع القرار

القیام بمھام النشاط وحصول  وتعني قدرة النظام والبُنى السیاسیة على: القدرة  -ب 
الفرد على تحویل المدخالت إلى مخرجات حیث تقوم بتلبیة حاجات وطموحات 

 .المواطنین بالمجتمع
وھو قیام النظام بوظائف محددة، ولھ اختصاصات معینة : التمییز والتخصص  -ج 

  .مع تفاعلھا وتعاونھا مع بعضھا البعض

تنمیة أبنیة سیاسیة عالیة : على أنھا )ستوداتأیزن (وتعرف التنمیة السیاسیة عند    

التخصص والتنوع، مع التوسع المستمر في أنشطة الحكومة المركزیة، وإضعاف 

 :الصفوات التقلیدیة على مرحلتین
                                                             

  .6-5ص ص المرجع السابق نفسھ، (1)  
 رؤیة جدیدة للواقع السیاسي في العالم الثالث، :أحمد وھبان، التخلف السیاسي وغایات التنمیة السیاسیة(2) 

  .108،ص2000دار الجامعة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 
على التنمیة السیاسیة في فلسطین، رسالة " حماس"خالد سلیمان فایز، أثر حركة المقاومة اإلسالمیة) 3(

  . 28،ص2004ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا،جامعة النجاح الوطنیة، نابلس،



مرحلة التحدیث المحدود وتصل فیھا الطبقات الوسطى إلى مراكز صنع  :األولى

  .القرار من خالل المشاركة والضغط

ة التحدیث الجماھیري حیث تنتقل بؤرة التحول من الطبقة الوسطى إلى مرحل :الثانیة

  )1(.المواطن العادي من خالل المؤسسات والتنظیمات االجتماعیة

إقامة األبنیة التي تسمح بالمشاركة " التنمیة السیاسیة على أنھا )علي غربي(ویرى     

نفیذ السیاسات اإلنمائیة بشكل الشعبیة في العملیة السیاسیة وخلق جھاز إداري قادر على ت

فعال وتلبیة حاجات ومطالب المواطنین، وبناء الدیمقراطیة وما یرافقھا من إنشاء 

المؤسسات السیاسیة الدیمقراطیة وإرساء تقالیدھا، وخلق ثقافة سیاسیة تعزز الوالء القومي 

ً من الوالءات المحلیة وتشجع على المشاركة السیاسیة من خالل منح مس احة مرنة بدال

  )2("للتنظیمات االجتماعیة، في الدول النامیة

عملیة معنیة ببناء المؤسسات "التنمیة السیاسیة على أنھا  )محمد محفوظ(ویعرف     

جماھیر على إدراك مشكالتھم وتوسیع قاعدة المشاركة السیاسیة، إلى جانب تنمیة قدرات ال

التحدیات والمشكالت  وتنمیة قدراتھم على تعبئة كل اإلمكانیات المتوفرة لمواجھة بوضوح

یكمن في ربط المواطن بالدولة من خالل قنوات تواصل تلبي االحتیاجات  بأسلوب علمي

والمتطلبات السیاسیة واالقتصادیة، وخلق االرتباط الذي یأتي من خالل بناء وتعزیز مبدأ 

   )3("رتبط باالنتماء للدولة والوالء للنظامالمواطنة القانوني والم

تلك المرحلة التي تتوافق فیھا " التنمیة السیاسیة على أنھا  )عمر الفتحلي(ویرى     

مجموعة من المتغیرات السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة  واإلداریة لتحول دون وقوع 

لمجتمع أو بین التنظیم السیاسي أیة ثغرات أو فجوات في الھیكل العام للتنظیم السیاسي أو ا

  )4("والمجتمع

لنا أن مفھوم التنمیة السیاسیة یعاني من عدم الوضوح  بینیت من خالل التعریفات السابقة   

والدقة، إذ ال یوجد اتفاق حول تعریف واحد واضح ودقیق للمفھوم، فقد تضمن دالالت 
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ً في ذات الوقت،  ً للغایة وغامضا ً واسعا ومعاني قیمیة وإیدیولوجیة متعددة مما جعلھ مفھوما

ً بحیث یتم التعرف ألي مصطلح فالمفھوم العلمي  ً نسبیا ً وضیقا ً ودقیقا البد أن یكون محددا

ً للقیاس من خالل جملة من المؤشرات التي تعكس  علیھ بسھولة ویمكن أن یكون قابال

ً في المحاوالت العلمیة السابقة الذكر، فھذا الغموض  مضمونھ، وھذا األمر غاب تماما

واالتساع في المفھوم یُصعب عملیة إخضاعھ للقیاس ومن ثم تحلیلھ وتفسیره كمصطلح 

ً عن مدلوالتھ التطبیقیةعل ً أن یتم تعریف أي مفھوم من    مي بعیدا كما أنھ من الخطأ علمیا

خرى ھي ذاتھا تحتاج للتعریف والتوضیح، فالمفھوم خالل استخدام مفاھیم ومصطلحات أ

  !الذي یدل على كل شيء ال یدل داللة واضحة على أي شيء

، أن التنمیة السیاسیة ھي أساس تحقیق إال أنھ یمكننا أن نستنتج من تلك التعریفات    

 التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، ألن الھدف منھا أن یعرف المواطن حقوقھ

وواجباتھ الدستوریة والقانونیة، وأن یشارك مشاركة فعالة وایجابیة في الحیاة السیاسیة، 

وبذلك فإن التنمیة السیاسیة ضرورة وطنیة من أجل تحقیق تقدم المجتمع ورقیھ، كذلك أن 

التنمیة السیاسیة بوصفھا آلیة للتفاعل بین المشاركة السیاسیة والقرار السیاسي، تؤثر في 

المشاركة ومدى فاعلیتھا من جانب، وتتأثر بھا من جانب أخر، على اعتبار أن حجم تلك 

حجم المشاركة السیاسیة أحد المؤشرات التي یستدل بھا على حدوث تنمیة فعلیة في النظام 

 ً ً اشتمال التعریفات السابقة على أشارة ضمنیة أحیانا السیاسي ألي مجتمع، ونالحظ أیضا

ً أخرى، على أھمیة منظمات المجتمع المدني، كأحد التنظیمات االجتماعیة  وصریحة أحیانا

أو األبنیة المؤسساتیة التي یتوجب على النظام السیاسي بنائھا أو إفساح المجال لھا 

  .للمشاركة في تحقیق عملیة التنمیة السیاسیة وتحدیث النظام السیاسي في المجتمع

  :نظریات التنمیة السیاسیة: ثانیاً 

ً من الصعوبات المنھجیة التي تحول دون اختیار یواجھ البا    حث في التنمیة السیاسیة كثیرا

المدخل المالئم لدراستھ، وترجع ھذه الصعوبات في الغالب إلى أن موضوع التنمیة 

ً في مجال البحث العلمي، كما أنھ یرتبط بمجاالت علمیة  السیاسیة ال یزال حدیث نسبیا

یتطلب من الباحث االعتماد على نظریات علمیة مختلفة، متعددة ویتداخل معھا األمر الذي 

وأن یتعامل مع قضایا وظواھر وعملیات متنوعة ومتفاعلة في آن واحد لدراسة التنمیة 

ً التساع موضوع التنمیة السیاسیة وصعوبة اإللمام بأطرافھ، رأینا أن  السیاسیة، ونظرا

اقشت وعالجت قضیة التنمیة نقتصر في ھذه الدراسة على عرض ثالث نظریات رئیسیة ن



السیاسیة في محاولة لصیاغة تفسیر منطقي لھذه اإلشكالیة وكبعد نظري أساسي في توجیھ 

  :  الدراسة، وھي كالتاليھذه مسارات تحلیل وتفسیر نتائج 

 :النظریة البنائیة الوظیفیة - 1

جبرائیل و دیفید إستونو من أشھر منظري ھذه النظریة تالكوت بارسونز   

وغیرھم ممن أضافوا الكثیر على التحلیالت البنائیة الوظیفیة من أبعاد ومفاھیم ..ألموند

جدیدة، حیث وفرت إمكانیات واسعة لدراسة النظام السیاسي تتسم بالتجرید والواقعیة، إذ 

أن : تنطلق تحلیالت البنائیة الوظیفیة لقضیة التنمیة السیاسیة من افتراض أساسي مؤداه

سي المتطور ھو ذلك النظام الذي یتمتع بكافة الخصائص السیاسیة الممیزة النظام السیا

للمجتمع الصناعي الحدیث، وتتمثل ھذه الخصائص في توافر المقومات البنائیة والمتطلبات 

الوظیفیة التي تمكن النظام السیاسي من التفاعل والتكیف مع معطیات وتحدیات البیئیة 

ود أنماط معینة من العملیات والمؤسسات والقیم األساسیة المحلیة والخارجیة من ناحیة وج

ً عن تنمیة قدرة وكفاءة وفعالیة األداء الوظیفي للنظام السیاسي نفسھ    )1(.المتطورة، فضال

حیث یرى البنائیون الوظیفیون لدراسة التنمیة السیاسیة  یجب التركیز على ثالثة نقاط    

  :ي وھي كالتاليالسیاس- رئیسیة یؤدیھا النظام البنائي

ً من: قدرات النظام السیاسي   -أ   :وتشمل كال
وتشیر إلى مدى كفاءة وقدرة النظام السیاسي في استخراج : القدرة اإلستخراجیة - 1

ً من البیئة  وتعبئة وتحریك الموارد البشریة والمادیة المحیطة بھ والمتاحة لھ في كال
 .المحلیة والدولیة

درة النظام السیاسي على ضبط وتنظیم سلوك ویقصد بھا مدى ق: القدرة التنظیمیة - 2

األفراد والجماعات في المجتمع، وكذلك مدى قدرتھ على التغلغل في الدولة وفرض 

 .نفوذه فیھا

وتشیر إلى مدى قدرة النظام السیاسي في توزیع القیم والموارد : القدرة التوزیعیة - 3

 .وغیرھا، بین األفراد والجماعات في المجتمع..والمنافع

تتمثل ھذه القدرة فیما تبدیھ النخبة الحاكمة من تأكید على القیم : رة الرمزیةالقد - 4

 .االجتماعیة لبث الحماس لدى الجماھیر واستمرار والئھا للنظام السیاسي الحاكم

ویقصد بھا مدى قدرة النظام السیاسي على الرد على الطلبات : القدرة االنتخابیة - 5

 .رجیةالواردة من البیئتین الداخلیة والخا
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للنظام السیاسي على  - سابقة الذكر - وتتضمن كافة القدرات: القدرة الداخلیة والدولیة - 6

   )1(.المستویین الداخلي والدولي

من ستة عملیات رئیسیة " ألموند و بول"تتكون ھذه الوظائف كما یرى : وظائف التحویل  -ب 

اعد والفصل في التعبیر عن المصالح وتجمیع المصالح و وضع القواعد وتطبیق القو: ھي

ً ترتبط بقدرات النظام  ً للقواعد ثم االتصال السیاسي، وھذه الوظائف جمیعا النزاعات وفقا

 . وال تنفك عنھا كما أن بعضھا یرتبط بمدخالت النظام والبعض اآلخر یرتبط بمخرجاتھ

لكي یحافظ النظام على بقائھ واستمراره البد لھ من : وظائف التكیف والحفاظ على النظام  -ج 

التكیف مع المتغیرات الواردة من بیئتھ المحیطة بھ، وھو بذلك یجب أن یتمتع بقدر كافي 

من المرونة شأنھ شأن مختلف النظم االجتماعیة األخرى، ومن  وسائلھ في ذلك عملیة 

  )2(.التنشئة السیاسیة والتجنید السیاسي

وعلیھ فإن جوھر التنمیة السیاسیة في التحلیل البنائي الوظیفي یتمثل في قدرة النظام   

السیاسي على االستجابة والتكیف مع بیئتھ الداخلیة وعلى نحو أقل مع بیئتھ الخارجیة، 

كذلك باستعمال النظام لقدراتھ سواء اإلستراتیجیة أو التوزیعیة أو الرمزیة أو التنظیمیة 

ع المدخالت التي تدخل إلیھ من طرف بقیة األنساق االجتماعیة األخرى بشكل والتعامل م

  )3(.متوازي یضمن تحقیق المساواة والعدالة واتساع نطاق الدیمقراطیة في المجتمع

من ھذه النظریة أن النظام السیاسي ھو جزء من النظام االجتماعي ككل وأنھ  نستخلص  

نسق لھ دور ونشاط و وظیفة خاصة بھ، وبالتالي فھو ینقسم بدوره إلى أجزاء أو أنساق كل 

نظام من التفاعالت تتجسد في ھیئة وحدات بنائیة تؤدي كل منھا أدوار وأنشطة معینة 

وھذه الوحدات ال توجد بمعزل عن بعضھا وال تمارس أدوارھا دون ارتباط أو تأثیر 

وحجم المشاركة  متبادل بینھا، فظھور األحزاب و تطور وسائل االتصال الجماھیري

ً سیؤدي في الغالب لتغییر أسلوب أداء كافة بنى  السیاسیة أو اتساع قاعدة الدیمقراطیة مثال

  .النظام السیاسي ویؤثر في قدرتھ على التعامل مع بیئتھ الداخلیة والخارجیة

  :نظریـة التحـدیث - 2

تقلیدیة الفكرة األساسیة لھذه النظریة تقوم على تقسیم المجتمعات إلى مجتمعات   
، واإلیمان بتصور خطي مستقیم )صناعیة متطورة -متخلفة نامیة(ومجتمعات حدیثة 
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وحتمي للتطور التاریخي یسیر بالمجتمعات من التقلید إلى الحداثة، وإلى جانب ھذا السیاق 
العمومیة والشمول، ألن التحدیث مفھوم  :النظري العام تتمیز ھذه النظریة بسمتین ھما

تنمیة السیاسیة في حركة واحدة شاملة للمجتمع ككل، والسمة الثانیة أن شامل یتناول ال
نظریة التحدیث تركز على العوامل الخارجیة من حیث أنھا تقوم بدور كبیر في نقل 

وتحقق التنمیة السیاسیة نتیجة لذلك، وقد قدم  لمعنیة من التقلیدیة إلى الحداثةالمجتمعات ا
ً حرص فیھ على التفریق بین التنمیة  )دافید أبتر( أشھر منظري ھذه النظریة، تحلیال

والتحدیث فالتنمیة تستوجب أن یتبع عملیة التصنیع أو ینتج عنھا تغیر في عملیة التدرج 
االجتماعي وفي توزیع األدوار والمراكز االجتماعیة، تختلف فیما بینھا من حیث المبادئ 

ي كل منھا، إلى أن تبلغ طور الحداثة المتمیز بسمات والتفاعالت واآللیات السائدة ف
المجتمع الغربي الحدیث، حیث یكون فیھ وبفعل عوامل متعددة على رأسھا الحراك 
االجتماعي انتماء األفراد غیر معتمد على وسائل اإلنتاج فقط، بل یعتمد كذلك على اإلقامة 

د على سلسلة من المصالح مرتبطة المادیة والمعنویة والقیم األخالقیة، وبصفة عامة یعتم
عندئذ یتجھ  بالمراكز االجتماعیة التي تؤدي إلى تشكیل مجموعات مصلحیة متخصصة،

الوعي الطبقي نحو الزوال ویسود نظام وظیفي أو مھني تكون فیھ النخب مجتمعة بمركز 
بكل  وظیفي متخصص تحدده الكفاءات والتعلیم والتربیة ونوعیة التكوین والقیم المرتبطة

دوار المھنیة نقل األ"ھذا، وھي كلھا من خصائص الحداثة، أما التحدیث السیاسي فھو 
ومقتضى التحدیث في ھذه " والمؤسسات إلى مجتمعات غیر صناعیة والتقنیة واإلداریة

" تحت تأثیر مجتمع صناعي تظھر أدوار اجتماعیة في مجتمع غیر صناعي"النظریة أنھ 
مع الصناعي واستوردتھا المجتمعات السائرة في طریق التحدیث، ھذه األدوار أنتجھا المجت

والتي تقوم فیھا األدوار والمؤسسات المستوردة بدور تجدیدي ریادي استراتیجي، وتكمن 
ألن المجتمع ) الدول الغربیة(أھمیتھا اإلستراتیجیة في أنھا آتیة من عالم خارجي متطور

ة على أوسع نطاق من خالل نشر أكبر قدر من غیر المتطور بحاجة إلیھا في تحقیق التنمی
  )1(وغیرھا..تلك المؤسسات كالمدارس والجامعات والمستشفیات والشركات 

ففي عملیة التنمیة ھناك انتقال تدریجي، وأدوار المجتمع الحدیث ومؤسساتھ تأتي بعد   
ألدوار سلسلة من األطوار أما في عملیة التحدیث فھناك حرق للمراحل، حیث تصبح ھذه ا

مھیمنة ومتقدمة على تطور قوى اإلنتاج وعلى التنمیة المادیة للمجتمع، ومع ذلك فھي 
بنظر القائلین بھا مفیدة وضروریة ألنھا حاملة للتجدید واالنتقال إلى الحداثة، وقد تعرضت 
نظریة التحدیث النتقادات عدیدة خاصة فیما یتعلق بتصورھا الخطي لعملیة التحدیث 

ني الضیق لھذه العملیة، وتركزت االنتقادات في الدور المحدود للقضایا التي وفھمھا التق
صاغھا الرواد األوائل خاصة إزاء االضطراب الذي ظھر خالل عملیة التحدیث، وفي 

وعدم االلتفات إلى جوانب الصراع، كما یعاب  لفھم المعیاري لالستقرار السیاسيمقابل ا
ً علیھا أنھا انطلقت في تحلیلھا من  المجتمع الغربي وتاریخھ، معتبرة أنھ یشكل نموذجا

ً، باستخدام مفاھیم ومناھج الدراسة الغربیة التي ال تنطبق على واقع الدول النامیة  مثالیا
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وبیئتھا، وھذا یعبر عن تجاھل الخصوصیة واختالف ظروف وأوضاع ھذه الدول عن 
  )1(.اج التخلف في تلك الدولالدول الغربیة، كما یعبر عن تجاھل دور االستعمار في إنت

رغم كل ھذه االنتقادات إال أن نظریة التحدیث وما نتج عنھا من مقاربات للتنمیة السیاسیة  

ً عن المقاصد األیدیولوجیة إذ  ً، یمكن االستفادة منھ واألخذ بھ بعیدا ً مھما ً معرفیا تتضمن بعدا

لشرعیة والقبول، ومبني على ن إقامة مؤسسات دیمقراطیة، ونظام حكم دیمقراطي یتمتع باأ

القانون والمساواة، وقادر على القیام بعملھ وتحقیق أھداف المجتمع ھي مسألة ال اختالف 

علیھا بصورة عامة، لكن من المھم أن تكون صیغ وأشكال النظم السیاسیة وطرق عملھا، 

إذ  ومضمون وأشكال الحیاة الدیمقراطیة، منبثقة من ظروف وخصائص وواقع كل مجتمع،

ال یوجد نموذج واحد مالئم لكل المجتمعات، یأخذ بالحسبان تباین تاریخ تلك المجتمعات 

  .وخصائصھا

  :نظریة التبعیة - 3

حاولت ھذه المدرسة تفسیر الواقع المتخلف الذي تعاني منھ معظم بلدان العالم، وقد     

وزعمت بأن سبب جاءت كرد على كل النظریات التي اھتمت بمسألة تخلف البلدان النامیة، 

تخلف ھذه البلدان یكمن في داخلھا وبالتالي فإن استئصال ھذا السبب یفترض تطویر 

ً بصورة العالقة بین التابع والمتبوع،  وبالنتیجة  عالقاتھا الخارجیة مع البلدان المتقدمة وطبعا

ادت فقد ركزت ھذه المدرسة على العامل الخارجي كعامل أساسي في تخلف تلك البلدان، وأف

بأن العالقات القائمة بین ھذه البلدان والبلدان المتقدمة ھي في الوقت نفسھ سر تخلف البلدان 

  )2(.النامیة وتطور البلدان المتقدمة

( وھذه ھي الفكرة األساسیة لمدرسة التبعیة التي یعبر عنھا الكثیر من المفكرین أمثال    

ت التخلف في مكان ما ھي نفسھا التي ولدت العملیة التاریخیة التي ولد :بقولھ )آندري فرنك

التأخر أو التخلف على أنھ جزء ال : الذي یرى )أوسفالد زونكل(التطور في مكان آخر، و

بتأكیده على أن  تاریخ التطور  )سمیر أمین(یتجزأ من الصیرورة التاریخیة للبلدان، و 

  )3(.الوحشي الذي بنى علیھ الرأسمالي لیس فقط التطور الذي أحدثھ، وإنما ھو كذلك التدمیر
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وقد عبر مفھوم التبعیة عن سبب أو عامل رئیسي من عوامل التخلف، كانت قد تجاھلتھ    

ً النظریات السابقة ھو  ً منذ )االستعمار(كلیا ً كبیرا ، األمر الذي أكسب نظریة التبعیة رواجا

التنمیة وتخطي  نشوئھا ومع تطور األحداث التاریخیة وتراكم  تجارب األمم والشعوب في

التخلف تبین عجز المفھوم المختزل للتبعیة عن تقدیم تفسیر علمي شامل ومتكامل لواقع 

التخلف القائم في معظم بلدان العالم، یساعد على صیاغة مشروع تغییر تاریخي نوعي یكفل 

  )1(.تنمیة ھذه البلدان وتقدمھا االقتصادي والسیاسي والثقافي

انتقادات كثیرة، حیث رأى بعض النقاد أنھا ذات نظرة أحادیة  وقد وجھت لنظریة التبعیة

في التركیز على العوامل الخارجیة للتخلف والمبالغة في دورھا وإھمال العوامل الداخلیة 

االجتماعیة والثقافیة، التي تساعد وتمكن العوامل الخارجیة من االستمرار في إعادة إنتاج 

ً لھا من التبعیة والتخلف كما أن الھیمنة ال خارجیة ال یمكن أن تتحقق إذا لم تجد سندا

ً في  األطراف المحلیة التي تستفید من ھذا الواقع، لذا فإن إنھاء حالة التبعیة یستدعي تغییرا

األبنیة االجتماعیة الداخلیة، مع االنتباه إلى أن ذلك سیؤدي إلى الدخول في صراع بین 

ات االجتماعیة التي تشكل في مجموعھا قوي األنظمة السیاسیة القائمة ومختلف التنظیم

ضاغطة، كما أن إنھاء حالة التخلف والتبعیة تحتاج إلى عمل ثوري جذري یؤدي إلى تغییر 

من خالل إنھاء أنظمة الحكم  التنمیة خارج إطار عالقة التبعیةبنیوي شامل، لضمان نجاح 

جح في تقدیم برنامج عملي للتخلص االستبدادیة في الدول المتخلفة كما أن نظریة التبعیة لم تن

من حالة التبعیة والتخلف، إضافة إلى أنھا وقعت بنفس نواقص النظریات األخرى بتقدیم 

تعمیمات واسعة وقانون عام ترید تطبیقھ على كل المجتمعات في الدول النامیة، مع عدم 

انتقاد في تركیز مراعاة الفوارق بین ھذه المجتمعات وخصوصیاتھا المتنوعة، كما یوجھ لھا 

تحلیلھا على الجوانب االقتصادیة لعالقات التبعیة ومظاھر التخلف، وعدم إعطاء العوامل 

  )2(.غیر االقتصادیة، كاالجتماعیة والثقافیة األھمیة المطلوبة

لنظریات التنمیة السیاسیة نرى أنھ ال یوجد اھتمام بموضوع التنمیة  من خالل استعراضنا  

ً على التنمیة  السیاسیة كموضوع متخصص ومنفصل، حیث یتضح أن التركیز منصبا

بمفھومھا الشامل والواسع، مع التركیز على الجانب االقتصادي في الغالب، وذلك العتبار 

الدولة في النشاطات االقتصادیة من  أن سیاسة السوق والخصخصة والتنافس وعدم تدخل

أساسیات التنمیة أما قضایا ومواضیع التنمیة السیاسیة فقد تم تناولھا بصورة غیر مباشرة، 
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من خالل مؤشرات المشاركة، والدیمقراطیة، وفصل السلطات وتخصصھا، كمتغیرات في 

اط االستثماري الحكم الصالح، الذي یعتبر ضروري لخلق بیئة مالئمة لعمل السوق، والنش

الخاص، ویعتبر إخراج الدولة من النشاط التنموي، واقتصار دورھا على الحمایة والتنظیم 

والدعم، لتوفیر الظروف المناسبة لعمل السوق من أساسیات سیاسات اإلصالح، والتي 

أصبحت تتبناھا العدید من األنظمة السیاسیة والمؤسسات الدولیة، التي یعتبر توجھھا العام 

زیادة دور مؤسسات المجتمع المدني والمجتمعات المحلیة في مشاركة الدولة في توفیر  ھو

الخدمات، أو تقدیم المساعدات للمواطنین الذین لم تتح لھم الفرصة في االستفادة من موارد 

الدولة، إضافة إلى أن الدعوة إلى الدیمقراطیة والمشاركة السیاسیة تركز على آلیة 

ة كحقوق فردیة ولیست كحقوق مواطنة وتتجھ إلصالح البنیة السیاسیة االنتخابات الدوری

واالقتصادیة القائمة بصورة تدریجیة، كما أن تبني قضایا الحكم الجید واإلصالح 

المؤسساتي على صعید الدولة والنظام السیاسي، تنطلق من مدى خدمتھا لسیاسات 

باب االھتمام ببناء نظام سیاسي الخصخصة واالنفتاح واقتصاد السوق والتنافس ولیس من 

فعال وكفؤ یمتلك القدرة على تلبیة المطالب المتنوعة والمتغیرة للمجتمع، كما أن الخیارات 

أمام البشر تصبح محدودة بل ومعدومة، إذا لم تتوفر وسائل وموارد تلبیة الحاجات 

یاتھم وفرصھم في األساسیة والضروریة للناس، وبالتالي ال یستطیعون زیادة قدرتھم وإمكان

التمتع بمستوى معیشیة الئق، وال بحیاة صحیة ومدیدة، وال بمستوى معرفة وتعلیم یمكنھم 

ویزید من فرص انخراطھم ومشاركتھم في الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة، 

والمالحظ أن بعض نظریات التنمیة السیاسیة لجأت إلى التركیز على االھتمام باستقرار 

ام القائم، وتحسین وضع النخب الحاكمة، وإصالح مؤسسات النظام لتجنب احتماالت النظ

السخط وعدم الرضا عن سیاساتھا، ولتجنب نشوب الثورات على ھذه األنظمة، كما أن كل 

المساعدات الغربیة المالیة والتقنیة، والتي تكون في الغالب مشروطة، لم تؤدي إلى تنمیة 

دعم مركز وقوة وتسلط النخب الحاكمة، والتي لم تستطع حل  ھذه البلدان، بل أدت إلى

  .المشاكل االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة لبلدانھا

  : مؤشرات التنمیة السیاسیة: ثالثاً 
ً، یمكن أن یستدل من      ھناك العدید من اآللیات والمتغیرات والمؤشرات المتباینة منھجیا

خاللھا على حدوث عملیة تنمیة فعلیة في األنظمة السیاسیة المختلفة والمتنوعة، ویعود ذلك 

 ً التعدد التساع مفھوم التنمیة السیاسیة وارتباطھ بمفاھیم ومجاالت علمیة أخرى بعیدة نوعا

وعلیھ فقد رأیت في ، الحقل السیاسي ولكنھا في الوقت ذاتھ متأثرة بھ ومؤثره فیھما عن 



ً لما  ھذه الدراسة أن نعرض لثالث مؤشرات من المؤشرات الھامة للتنمیة السیاسیة، وفقا

  :یخدم األغراض العلمیة لھا، وھي كالتالي

  :   التنشئة السیاسیة - 1

    ً ً كبیرا في الحیاة السیاسیة في المجتمع، وتؤثر بشكل مباشر تلعب التنشئة السیاسیة دورا
 ً في عملیة التنمیة السیاسیة فھي تعبر عن عملیة تھیئة وإعداد المواطن حتى یصبح مؤھال

  .للمشاركة في الجانب السیاسي من خالل فھمھ لحقوقھ وواجباتھ السیاسیة
لك العملیة التي یكتسب ت: التنشئة السیاسیة على أنھا )ابن خلدون( وفي ھذا الصدد یعرف  

الفرد من خاللھا معلومات وقیم ومعارف مناسبة عبر الزمن، ویكون بواسطتھا مواقفھ 
واتجاھاتھ الفكریة التي تؤثر في سلوكھ وممارساتھ الیومیة، وتحدد درجة نضجھ وفاعلیتھ 

  )1(.السیاسیة في المجتمع
اكتساب المواطن لالتجاھات والقیم السیاسیة التي یحملھا معھ : بأنھا )ألموند(ویعرفھا   

حینما یجند في مختلف األدوار االجتماعیة، أما أنصار النظریة البنائیة الوظیفیة، فیرون 

أنھا العملیة التي بمقتضاھا یتعلم الفرد التصرف بطریقة مقبولة داخل المجتمع، وتشیر 

رھا تصبح قیم ورموز المجتمع جزءا من تفكیر ومشاعر كذلك إلى الطریقة التي في إطا

ً عاماً "الفرد، ولكي یعمل المجتمع باستقرار وانتظام ینبغي أن یكتسب األفراد  ول ح" اتفاقا

وأن أيّ خلل في عملیة التنشئة قد یقود إلى سلوك نافر وغیر  القیم والرموز والسلوك السائد

   )2(.مقبول

لى أن ذات الفرد تتشكل كناتج أساسي من نتائج تنشئتھ إ )جورج ھربرت مید(ویشیر    

ً من عملیة التنشئة االجتماعیة ككل، إال أنھا توضح  ُعد جزءا وبالتالي فإن التنشئة السیاسیة ت

وتجسد إلى حد كبیر مفردات ومقومات وقیم التنشئة االجتماعیة التي اكتسبھا ویكتسبھا 

    )3(.الفرد

، أن التنشئة السیاسیة تمثل أحد أھم مصادر اكتساب الفرد ةیتضح من التعریفات السابق   

للثقافة السیاسیة، سواء من خالل األسرة أو المدرسة أو وسائل األعالم أو التنظیمات 

االجتماعیة المختلفة، فھي عملیة مستمرة ویتعرض لھا اإلنسان مدى الحیاة، وتسھم بشكل 

  .المجتمع رئیسي في تنمیة وتطویر الممارسة السیاسیة في
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 وظائف التنشئة السیاسیة : 

  :تقوم التنشئة السیاسیة بثالثة أدوار رئیسیة ھي  

  .نقل الثقافة السیاسیة من جیل آلخر  -أ 

  .تكوین أو تشكیل الثقافة السیاسیة  -ب 

  )1( .تغییر الثقافة السیاسیة بما یتالءم ودعم المحافظة على النسق السیاسي  -ج 

حیث تحقق التنشئة السیاسیة أھداف مھمة تتمثل في تكوین الجماعات السیاسیة والعمل    

بروح الجماعة والمشاركة السیاسیة اإلیجابیة التي تكون نابعة من نشر القیم والمبادئ التي 

وتولي القیادة  وتؤدي لتكوین األجیال القادرة على تحمل الصعاب، تدعم االنتماء والوحدة،

  . والمسؤولیة

 أنواع التنشئة السیاسیة                                                                      : 

  :تنقسم عملیة التنشئة السیاسیة إلى قسمین رئیسیین ھما

وھي غیر معلنھ ووظیفتھا وظیفة اجتماعیة إال أنھا : التنشئة السیاسیة غیر المباشرة  - أ
وظائفھا سیاسیة، ھذه المؤسسات تتمثل في  بطرق غیر مباشرة تتحول لمؤسسات

مؤسسات المجتمع المدني ومختلف التنظیمات االجتماعیة ذات التأثیر غیر المباشر 
على ما یكتسبھ الفرد من قیم واتجاھات وأفكار،كالصحف والمنتدیات والنوادي 

 .االجتماعیة وغیرھا
اھم في عملیة التنشئة وتسمى قنوات مباشرة ألنھا تس: التنشئة السیاسیة المباشرة  - ب

السیاسیة وھي ھدفھا األساسي، وتتمثل في المؤسسات ذات الوظیفة السیاسیة 
 )2(.كاألحزاب السیاسیة والمؤسسات اإلعالمیة الخاصة بھا

وبھذا فإن التنشئة السیاسیة تمثل  التلقین الرسمي وغیر الرسمي،المخطط وغیر المخطط      

تساب خصائص الشخصیة ذات الداللة السیاسیة، وذلك في والقیم والممارسات السیاسیة واك

كل مرحلة من مراحل الحیاة عن طریق المؤسسات المختلفة، التي یكتسب من خاللھا الفرد 

 ً ً عمیقا ً من مرحلة الطفولة حیث تشكل تأثیرا الخبرات والمھارات والتعلیم والتلقین، بدءا

ا ما یجعل عملیة التنشئة السیاسیة ھي على السلوك واالتجاھات السیاسیة فیما بعد، وھذ

ً على الجانب السیاسي للمجتمع،وتؤدي  جزء من عملیة تنشئة أكبر وأشمل  تنصب أساسا

ً من الثقافة السیاسیة ألفراده   .إلى اكتساب قدرا
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  :الوعي السیاسي - 2  
یتجلى وعي الفرد في صور متعددة تتباین بتباین المجاالت المدركة أو موضوع الوعي    

ً متعددة من الوعي، كالوعي الدیني، والوعي  ً وأشكاال فاإلنسان بطبیعتھ یدرك أنواعا

وغیرھا، مما یؤكد على أن الوعي حالة .. األخالقي والوعي العلمي، والوعي السیاسي

معرفة : ویعرف الوعي السیاسي على أنھ. فرد للعالم من حولھذھنیة تتمثل في إدراك ال

المواطن لحقوقھ وواجباتھ السیاسیة، وما یجري حولھ من أحداث ووقائع، وكذلك قدرة 

المواطن على التصور الكلي للواقع المحیط بھ، وقدرتھ على تجاوز خبرات الجماعة 

    )1(.مجتمع السیاسي ككلالصغیرة التي ینتمي إلیھا إلى مشاركة خبرات ومشاكل ال

ً العملیة التي اكتسب األفراد من خاللھا : كما یُعرف على أنھ     حالة علمیة تترجم عملیا

المعارف والمھارات والخبرات والقدرات، وإدراك ھؤالء األفراد للدور المناط بھم والذي 

   )2(.یجب علیھم القیام بھ لیتمكنوا من المشاركة في المجتمع كأعضاء فاعلین

ً على أنھ ً یعبر عن وجود الفرد وإدراكھ لوضعھ االجتماعي : كما یُعرف أیضا شعورا

  )3(.الخاص

، أن الوعي السیاسي یعكس مجموعة القیم واالتجاھات نستنتج من التعریفات السابقة    

والمبادئ السیاسیة التي یمتلكھا الفرد ویدرك من خاللھا أوضاع مجتمعھ ومشكالتھ، 

وتمكنھ من تحلیل تلك المشكالت والحكم علیھا وتحدید موقفھ منھا، وتساھم في فھمھ للبیئة 

رز نتائج عملیة التنشئة السیاسیة السیاسیة المحیطة بھ، ولھذا یعتبر الوعي السیاسي أب

ً من  ً مھما الجیدة، وأحد العوامل الرئیسیة في تحقیق المشاركة السیاسیة، ومؤشرا

المؤشرات التي یستدل من خاللھا على حدوث عملیة التنمیة والتحدیث في األنظمة 

  . السیاسیة

 أھمیة الوعي السیاسي : 

الغة في تعریف المواطن بحقوقھ و الوعي السیاسي في أي مجتمع لھ دور وأھمیة ب  

واجباتھ القانونیة والمدنیة في المجتمع، وذلك ألنھ یعزز نظرة الفرد ورؤیتھ للدیمقراطیة 
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وللقضایا السیاسیة في وطنھ، ورؤیتھ للظروف التي تؤثر في المجتمع بصورة تحلیلیة 

في المجتمع، وأن أي واعیة، لذلك یُعد الوعي السیاسي بمثابة التطبیق العملي للدیمقراطیة 

  )1(انخفاض في مستوى الوعي السیاسي لدى المواطنین یھدد الدیمقراطیة كمفھوم وسلوك

وكذلك یساعد الوعي السیاسي في استقرار المجتمع، فعندما یكون ھناك وعي سیاسي في   

بعض المجتمعات فإن أفرادھا یتمیزون بقوة الوالء للوطن والشعور بمسئولیات الموطنة، 

یدفعھم للمشاركة في الحیاة السیاسیة والعامة، ویسھمون طواعیة في النھوض  حیث

بمجتمعھم، وفي المقابل عندما یكون الوعي السیاسي متدني أو منخفض في بعض 

المجتمعات فإن معظم األفراد في تلك المجتمعات یتسمون بالالمباالة وینتابھم الشعور 

   )2(.باالغتراب السیاسي داخل وطنھم

وعلیھ فإن النظام السیاسي یحتاج إلى وجود وعي سیاسي یغذیھ ویحافظ علیھ، فإذا كان    

ھناك حكم فردي تسلطي فإنھ یوائمھ وعي سیاسي تتمحور عناصره في الخوف من السلطة 

واإلذعان لھا، وضعف المیل للمشاركة، وعدم إتاحة الفرصة لظھور المعارضة لھ، أما 

فإنھ یوائمھ وعي سیاسي یؤمن بحریة وحقوق اإلنسان ویقتنع  عندما یكون الحكم دیمقراطیاً 

بضرورة حمایة تلك الحقوق والحریات في مواجھة أي اعتداء حتى ولو كان من قبل 

              )3(.السلطة نفسھا

أن الوعي السیاسي یُعد ركیزة من الركائز األساسیة التي تدعم  القول وبھذا یمكن    

ٍ كان ھناك األنظمة السیاسیة في م ختلف المجتمعات، فكلما كان ھناك وعي سیاسي عال

ثبات واستقرار ونھوض بالمجتمع، وكلما كان ھناك غیاب للوعي السیاسي كلما كان ھناك 

  .اھتزاز وعدم اتزان داخل المجتمع

 تأثیر أدوات التنشئة السیاسیة في الوعي السیاسي: 

ُعد یتأثر الوعي السیاسي بكل أدوات التنشئة الس    ً، فالتنشئة السیاسیة ت ً مباشرا یاسیة تأثیرا

أھم العملیات التي یكتسب الفرد من خاللھا قیم واتجاھات سیاسیة تنعكس في سلوكھ 

وطریقة تعاملھ مع مختلف قضایا الشأن السیاسي في وطنھ، ومن بین أھم أدوات التنشئة 

ً في الوعي السیاسي للفرد مایلي   :السیاسیة تأثیرا
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ً ما یكون اآلباء قدوة لألبناء في سلوكھم السیاسي، حیث یتأثر : األسرة  -أ  فغالبا

ً إذا كانت األسرة مھتمة بالشأن السیاسي، وھذا  األبناء بھم ویقلدونھم خصوصا

ً بما یدور في محیطھ منذ الصغر، وبھذا فإن لألسرة  ً سیاسیا یولد لدى الفرد وعیا

 .دور كبیر في بلورة الوعي السیاسي لدى أبنائھا

ُعد ) وغیرھا..الجامعة -المدرسة(إن المؤسسات التعلیمیة : المؤسسات التعلیمیة   -ب  ت

ُكون الوعي السیاسي لدى أفراد  من الوسائل األساسیة للتنشئة السیاسیة التي ت

المجتمع وذلك من خالل المقررات الدراسیة التي تؤكد بصورة مباشرة على 

وتكسبھ ثقافات واالنتماء للوطن  تنمیة قیم واتجاھات معینة للفرد تعزز الوالء

 ..التربیة اإلسالمیة - التاریخ - التربیة الوطنیة(مثل مقررات  إیجابیة، وسلوكیات

 ).وغیرھا

إن مؤسسات المجتمع المدني بجمیع أنواعھا تقوم بدور مھم في : مؤسسات المجتمع المدني  -ج 

ادرھا مثقفة وواعیة عملیة تكوین الوعي السیاسي لدى أفراد المجتمع، خاصة إذا كانت كو

ً، إذ تقوم ھذه المؤسسات بعمل ندوات ومحاضرات ومؤتمرات تسعى من خاللھا  فكریا

لنشر الثقافة وزیادة الوعي وخاصة السیاسي وبلورتھ لدى المواطنین وتأھیلھم بحیث 

 )1(.یصبحوا قادرین على فھم األحداث ومعرفة الواقع الذي یعیشون فیھ

لیة الوعي السیاسي مسؤولیة تقع على عاتق كافة التنظیمات أن عمنستخلص مما تقدم    

االجتماعیة، وخاصة مؤسسات المجتمع المدني، فعن طریقھا یتكون لدى الفرد خلفیات 

وخبرات سیاسیة وفكریة تساھم في زیادة وعیھ السیاسي، وتقویم رؤیتھ وأفكاره السیاسیة، 

  . ى عملیة التنمیةوبالتالي خلق مناخ سیاسي إیجابي ینعكس تأثیره عل

  : المشاركة السیاسیة - 3

تعتبر المشاركة السیاسیة محصلة نھائیة لجملة من العوامل الثقافیة واألخالقیة     

ً من مجموعة مؤشرات تتضافر في  واالجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة، وتعتبر مؤشرا

المبادئ التي تقوم علیھا الدولة تحدید بنیة النظام السیاسي في أي مجتمع، فھي مبدأ من أھم 

  .الدیمقراطیة الحدیثة
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ُعرف المشاركة السیاسیة على أنھا   تلبیة المطالب في النظام السیاسي من قِبل شرائح : وت

اجتماعیة مختلفة، تعمل على وضع األطر المناسبة لتأھیل النظام السیاسي لالستجابة 

اسبة لمشاركة المواطنین والتعبیر عن لتطلعات مواطنیھ، وذلك من خالل إیجاد قنوات من

  )1(.مطالبھم

ً وجماعات ضمن نظام دیمقراطي، في : كما تم تعریفھا على أنھا   مساھمة الشعب أفرادا

  ً الحیاة السیاسیة، فھم كأفراد یمكنھم أن یساھموا كناخبین أو كعناصر نشطة سیاسیا

معیة أو أحزاب سیاسیة وكمجموعات من خالل العمل الجماعي، كأعضاء في منظمات مجت

  )2(.لتنظیم مشاركة فعالة في الحیاة السیاسیة

ُعرف على أنھا   مشاركة أعداد غفیرة من المواطنین في الحیاة السیاسیة، سواء  :وكذلك ت

   )3(.على مستوى رسم السیاسة العامة، أو على مستوى صنع القرار واتخاذه وتنفیذه

ن المشاركة السیاسیة تشیر إلى األنشطة اإلرادیة ، أنالحظ من خالل التعریفات السابقة  

التي یقوم بھا المواطنون بھدف اختیار حكامھم والمساھمة في صنع السیاسة العامة بشكل 

مباشر أو غیر مباشر، وھي كعملیة تفاعلیة تكون أكثر حیویة  كلما كان النظام السیاسي 

ُعد أف ً إلى تأسیس حیاة دیمقراطیة داخلھ، فھي ت ضل وسیلة لتدعیم الدیمقراطیة وتعزیز ھادفا

مضمونھا لدى الفرد والجماعة، فالمشاركة السیاسیة مبدأ أساسي من المبادئ التي یشترط 

  . توفرھا للنھوض بالمجتمع وتنمیتھ سیاسیاً 

 مستویات المشاركة السیاسیة: 

تختلف مستویات المشاركة السیاسیة بصورة عامة ما بین المجتمعات وحتى داخل    

المجتمع الواحد من زمن ألخر ومن نظام حكم إلى آخر، وفي ھذا الصدد نشیر إلى ثالث 

  :مستویات من مستویات المشاركة السیاسیة، على النحو التالي

وھو المستوى األعلى ویشمل النشطاء في العمل السیاسي، والبد : المستوى األول  -أ 
تقدیم الدعم -عضویة منظمة سیاسیة(أن تتوفر فیھم مجموعة من الخصائص مثل 

 - حضور اجتماعات سیاسیة بشكل دوري -لمنظمة سیاسیة أو مرشح لالنتخابات
                                                             

، مجلة دفاتر السیاسة والقانونجمال منصر، دور األحزاب في التنمیة السیاسیة في العالم الثالث، ) (1
  .431،ص2011-الجزائر، أبریل-عنابة-، جامعة باجي مختار12العدد

، 92، العددمجلة السیاسة الدولیةعبد المنعم المشاط، العسكریون والتنمیة السیاسیة في العالم الثالث، ) (2
  .85، ص1988- أبریل

مجلة  رعد عبودي بطرس، أزمة المشاركة السیاسیة وقضیة حقوق اإلنسان في الوطن العربي،)  1(
  .24،ص1996-، أبریل26، العددالمستقبل العربي



یا سیاسیة للسلطة توجیھ رسائل بشأن قضا - مساھمة في الحمالت االنتخابیة
 ).وغیرھا...اإلطالع والمتابعة لألحداث السیاسیة-التنفیذیة أو النیابیة أو للصحافة

ویشمل المھتمین بالنشاط السیاسي، وأھمھم الذین یدلون : المستوى الثاني   -ب 
بأصواتھم في االنتخابات ویتابعون ما یحدث في الساحة السیاسیة بشكل عام مثل 

 ).وغیرھم..لمفكرون والصحافیون واإلعالمیونالمثقفون والكتاب وا(

العمل السیاسي مثل ویشمل الذین یشاركون بشكل موسمي في : المستوى الثالث   -ج 
ً في أوقات األزمات عندما تكون ،)عامة الشعب( والذین یشاركون اضطراریا

جماعة المناصرة وجماعة المصلحة كالنقابات والروابط (مصالحھم مھددة مثل 
 )1()یرھاوغ...المھنیة

 
مشاركة سیاسیة، فلكي یكون العمل  ال یعد غالباً  ، أن كل عمل سیاسينستنتج مما سبق  

ً إلیھا، یجب أن یؤثر ذلك العمل على السیاسة العامة في  السیاسي مشاركة سیاسیة أو مؤدیا

 ً ً لیست تصرفا المجتمع وعلى عملیة صنع القرار السیاسي فیھ، فالمشاركة السیاسیة إذا

ً، بل عالقة ثنائیة تفاعلیة ومقصودة تشمل المواطن والنسق السیاسي، وغیاب  فردیاً  عفویا

  .ھذه العالقة بینھما یؤدي بالضرورة إلى غیاب المشاركة السیاسیة أو انعدامھا في المجتمع

  آلیات تفعیل المشاركة السیاسیة: 
وحدیثة، لجذب تعددت آلیات تفعیل المشاركة السیاسیة في المجتمع ما بین تقلیدیة 

المواطنین وخاصة فئة الشباب القادرة على النھوض بالمجتمع ودفع عجلة التنمیة ومن تلك 

  :اآللیات الھامة في تفعیل المشاركة السیاسیة بشكل إیجابي، ما یلي

فھي التي یتقدم من خاللھا المرشحین المؤھلین لتولي : األحزاب السیاسیة  -أ 
ة، وھي التي تقدم البرامج السیاسیة والطرق الوظائف السیاسیة واإلداریة العام

الالزمة لتنفیذھا والوسائل الفعالة لنقد أعمال الحكومة، وإذا كان الشعب في 
مجملھ یستطیع الحكم على صالحیة السیاسة الحكومیة أو عدم صالحیتھا، فإنھ 
ال یستطیع أن یقدم سیاسة بدیلة عنھا، إال في ظل وجود تنظیمات سیاسیة 

 )2(.األحزابمتخصصة ك
لوسائل األعالم قدرة كبیرة في تشكیل المدركات : وسائل األعالم المختلفة  -ب 

السیاسیة لألفراد، وذلك من خالل ما تزودھم بھ من معلومات عن الشؤون 
ً لما تقدمھ من مضامین في تفسیر وتحلیل األحداث  والقضایا السیاسیة وفقا

                                                             
، ص 1998راشي، مدخل في علم االجتماع السیاسي، دار الشروق لنشر والتوزیع، رام هللا، إبراھیم أب) 1(

  .261-235ص 
سلسلة خاصة ، مركز األھرام للدراسات السیاسیة : ھالة مصطفى، األحزاب، موسوعة الشباب السیاسیة (2) 

  .210،ص2008واإلستراتیجیة، القاھرة،



ي نشر الوعي الذي یعتبر وترتیب أولویاتھا وھي بذلك تساھم بشكل كبیر ف
ً من متطلبات المشاركة السیاسیة  )1(مطلبا

ویأتي دورھا من خالل التوعیة بعملیات المشاركة : مؤسسات المجتمع المدني  -ج 
والطرق الواجب إتباعھا إلیصال أفكار ومطالب األفراد والتعریف بااللتزامات 

سیاسیة، حیث والواجبات والحقوق التي تفرضھا وتنتجھا عملیة المشاركة ال
ً بأن لدیھم قنوات مفتوحة على  تمنح مؤسسات المجتمع المدني لألفراد شعورا
السلطة تمكنھم من عرض آرائھم ووجھات نظرھم بحریة حتى ولو كانت 

 )2(.مخالفة ومعارضة للسیاسات الحكومیة
 

  :دور بعض الشرائح االجتماعیة في التنمیة السیاسیة: رابعاً 

االجتماعیة أي جماعات بشریة تعیش في إطار النظام السیاسي و تمثل الشرائح    

ً من أنماط العالقة معھ ً معینا ویؤدي ذلك إلى أن تشارك ھذه الشرائح ، تمارس نمطا

بفاعلیة أكثر في رسم الحراك السیاسي داخل الدولة و مجتمعھا السیاسي بمختلف 

ً انطالقا مما تمتلكھ من مم ً أو إیجابا یزات مقارنة بغیرھا من الشرائح في االتجاھات سلبا

المجتمع ومن جملة ھذا الحراك عملیة التنمیة السیاسیة، التي تسعى لھا بعض المجتمعات 

النامیة في أنظمتھا السیاسیة، وسنعرض فیما یلي لدور بعض الشرائح االجتماعیة في 

  :عملیة التنمیة السیاسیة  كما یلي

  : نمیة السیاسیةالنخبة السیاسیة و دورھا في الت -1 

المجموعة الحاكمة التي تتمتع بإمكانیات فكریة : تعرف النخبة السیاسیة على أنھا   
 ً وإبداعیة على تسییر الشؤون السیاسیة أكثر من غیرھا من أفراد المجتمع وتـأخذ أشكاال
متعددة حسب التفسیرات التي قامت على أساسھا انطالقا من الحالة االقتصادیة أو 

وتخضع ھذه النخبة لقانون التغییر ، عیة أو التنظیمیة أو التمثیلیة لھذه المجموعةاالجتما
والتبدل وفقا لمقتضیات التطور الذي تمر بھ مجتمعاتھا على أساس دورة انتقالیة یتم من 
خاللھا استبدال نخب وإحالل نخب جدیدة محلھا  وفقا آللیة یكون الھدف منھا تحقیق 

، االجتماعي، االقتصادي، ومھ الشامل و المحتوي للواقع السیاسيالتوازن االجتماعي بمفھ
   )3(وغیرھا للمجتمع، التنظیمي
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ترابط مواقف وتصرفات منتظرة من فرد بسبب وضعھ أو " ویعرف الدور على أنھ     
ٍ عام ما یمكن إن یؤدیھ الفرد أو ، )1("موقعھ في المیدان االجتماعي ویجسد الدور بشكل

الدولة في إطار النشاطات المختلفة ومنھا السیاسیة التي تتم من خاللھا تأدیة أو  الجماعة
الوظیفة داخل المجتمع والنظام السیاسي، إذ یرتبط مفھوم الدور والوظیفة بالشكل الذي 
ً عن اآلخر بصورة تجعل الوظیفة االجتماعیة أو السیاسیة ما ھي إال  یجعل كل منھما معبرا

      )2(الفرد أو الجماعة أو المؤسسة داخل المجتمع نتاج للدور الذي یؤدیھ
وینطبق الدور على مفھوم االندماج في ھیئة اجتماعیة تعین لھ النشاطات والوظائف    

التي ینبغي أدائھا، ویتحدد دور النخبة من خالل درجة اندماجھا في المجتمع الذي تـكـون 

فیھ، ویمثل االندماج والتكامل المجتمعي الجزء األكبر من الدور التنموي للنخبة بشكل عام 

، إذ تقوم النخبة السیاسیة بأداء وظیفة تحقیق التكامل )3(بشكل خاص والسیاسیة منھا

واالندماج بین اآلراء السیاسیة واالتجاھات لمعظم القوى داخل المجتمع، بمختلف أنماطھا 

وتأثیراتـــھا، بھدف تحقیق استقرار المجتمع وثبات استمراریة أنماط العالقات البنیویة بین 

مستوى نجاح النخبة السیاسیة في أداء ھذا الجزء من الدور  مؤسساتھ المختلفة، ویتوقف

  )4(على مستوى اندماجھا بذاتھا مع مؤسسات وبنى المجتمع األخرى

إن قیام النخبة بأداء دور االندماج المجتمعي یھیئ السبیل لھا ألداء دور التعبئة    

ارد الدولة باتجاه االجتماعیة التي تمثل قاعدة انطالق أي فعل تنموي، إذ ال تتوحد مو

تحقیق األھداف العامة إال بوجود التعبئة الشاملة التي تضطلع النخب بأدائھا في ظل وجود 

نخبة حاكمة، ھي النخبة السیاسیة المركزیة التي تدور النخب األخرى في فلكھا بشكل أو 

أو  بأخر، وتحقق ھذه النخبة المركزیة حالة اإلجماع الذي تلتزم بھ باقي النخب طوعاً 

وھذا ما یكفل تحقیق الوحدة واالنسجام والتكامل بما یسھل عملیة التعبئة القومیة ، كرھاً 

لموارد الدولة باتجاه تحقیق األھداف التنمویة لھا، ویتجسد كذلك الدور التنموي للنخبة من 

ً  في التخطیط ورسم األھداف العامة خالل مساھمتھا باعتبارھا المؤسسة األكثر درایة

 ً في أدارة شؤون المجتمع، بما تمتلكھ من إمكانات ذاتیة ال تتوفر في غیرھا من وخبرة

طبقات المجتمع األخرى، إذ تحوي النخب أكفأ الطاقات البشریة المؤثرة في مجال عملھا 

والتنمویة  ة في رسم األھداف العامة للمجتمعالحرفي، وھو ما یجعلھا معنیة بصورة رئیس
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وھو ما  ملیة تنفیذ ھذه األھداف وتقییمھاضافة إلى إدارة عمنھا على وجھ الخصوص، باإل

ً في المراحل الكبرى لعملیة التنمیة الشاملة للدولة      )1(.یتضح جلیا

ً بأدائھا لوظائف التعبئة والتخطیط     وبذلك یكون دور النخبة في التنمیة السیاسیة ممثال
د تقف في طریقھا، وذلك یعكس تدخل والتنفیذ والرقابة، و تذلیل العقبات والمشكالت التي ق

ً لھا في ھذه العملیة، الذي یكون  ً بارزا النخبة في جمیع مراحل التنمیة، مما یظھر دورا
 ً بمجموعة من العوامل التي تتحكم بزیادة فاعلیتھ أو ضعفھا، ) أي الدور(محكوما

  . وسنعرض فیما یلي أھم تلك العوامل

  للنخبة السیاسیةالعوامل المؤثرة في الدور التنموي:  

یتأثر الدور التنموي للنخبة السیاسیة بالعدید من العوامل الذاتیة المتعلقة بالنخبة السیاسیة    

  :وطبیعتھا التكوینیة وعوامل البیئة الخارجیة لھا، ومنھا مایلي

العامل المتعلق بدرجة النضوج السیاسي لھذه النخبة باعتبارھا نخبة ممسكة بزمام   -أ 

النظام (السیاسي داخل النظام المسؤول عن أي عملیة تنمویة فعل التغییر 

، ووجود العناصر )السیاسي ً ، إذ یتأثر دورھا ھنا بدرجة تماسك ھذه النخبة أوال

الكفوءة فیھا ممن یمتلك مؤھالت القیادة والتعبئة والتغییر وحیازة إرادة التنمیة، 

ً إلى إمكانیة توحید الرؤى داخل مكونات ھذه الن خبة باتجاه صیاغة موقف إضافة

 )2(موحد للنشاط التنموي

العامل المتعلق بإمكانات الدولة ذاتھا وقدرتھا على توفیر مسـتلزمات التـــنمیة   -ب 

 ً ً أساسیا السیاسیة وأھمھا مسألة الوحدة الوطنیة والتالحم االجتماعي الذي یعد شرطا

 )3(لنجاح أي دور تنموي ویضمنھ دور النخبة السیاسیة

المتعلق بالمرونة التي تبدیھا النخبة السیاسیة في التعامل مع أنماط النخب العامل   -ج 

األخرى الموجودة داخل المجتمع كالنخب الثقافیة واالقتصادیة والدینیة والعسكریة 

وغیرھا من جھھ، وقابلیتھا على مد جسور التواصل لتوحید الفعل المشترك باتجاه 

 .دولة من جھةٍ أخرى إحداث أي تغییر على مستوى المجتمع وال

عوامل أخرى تتعلق باالستقاللیة السیاسیة للدولة ودرجة خضوعھا لتأثیرات   -د 
ھ الدور التنموي للنخبة السیاسیة، وتؤثر عوامل  َ خارجیة قد تزید أو تعیق أو توج

                                                             
حالة الجزائر ومصر، مكتبة مدبولي، : سیة واالجتماعیةأحمد زاید وعروس الزبیر، النخب السیا(1)  

  .52-40ت، ص ص - بالقاھرة، 

ص ص  ،1990علي عباس مراد، مشكالت وتجارب التنمیة في العالم الثالث، دار الحكمة، بغداد، (2) 
118-121.   
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االستقرار االقتصادي واالجتماعي واألمني في ھذا الدور الذي تقوم بھ النخبة 
ً إلى البیئة الدولیة للنظام السیاسیة وسعیھا  لتحقیق التنمیة في بعدھا السیاسي، إضافة

السیاسي و تطورات العالقات الدولیة التي قد تؤثر في مجمل الواقع العام للدولة و 
 )1(نظامھا السیاسي و تمارس ضغوط ال یمكن الخروج عن تأثیرھا

ً لذلك، یتحدد      بناءً على األوضاع السائدة في  إن الدور التنموي للنخبة السیاسیة، وفقا

ً بخصوصیات المجتمع، ومن ثم التقالید  المجتمع الذي توجد فیھ ھذه النخبة، ویكون محكوما

ل ھذا الدور في دعم عملیة التنمیة السیاسیة، أو  السیاسیة السائدة فیھ، التي إما أن تفعٌ

مھ في إطار محدود، وھذا یتوقف على مدى النضج السیاسي للنخب ة ذاتھا و من ثم تحجٌ

أو تعرقل ھذا الدور، وإدراكھا لما تواجھھ عملیة التنمیة السیاسیة     جماھیرھا، التي تدعم 

من تحدیات وأزمات قد تعرقل مسیرتھا أو تصیبھا بالشلل، ویكمن دور النخبة ھنا في 

یاسیة، تھیئة األحوال العامة للدولة من مختلف النواحي و بناء البیئة الصحیة للتنمیة الس

  .وتھیئة األرضیة المناسبة للشروع في ھذه العملیة، وتجاوز أیة أزمات تعترض طریقھا

  : المثقفون و دورھم في التنمیة السیاسیة - 2

ً صعوبات جمة ولم یكن من السھل وضع قائمة من     یواجھ تعریف المثقف دوما

ھذا (أو حرمانھ منھا أو اإلنجازات تمكن حاملھا من االتصاف بصفة مثقف     المؤھالت 

ً عن صعوبة اإلجابة على سؤال من یمنح صفة المثقف لمن؟ ، لكن على رغم تلك )فضال

الصعوبات كان ثمة افتراض أو اتفاق ضمني على اشتراط قدرة معرفیة متمیزة، لیس 

بالضرورة خارقة أو إبداعیة لكنھا تؤھل صاحبھا أو صاحبتھا للخوض في الشؤون العامة 

لتجرؤ على اقتراح أفكار لمواجھة المآزق التي یمر بھا المجتمع سواء وتشخیصھا وا

ً في الحیاة ) الثقافة(سیاسیة أم اقتصادیة أم اجتماعیة أم غیرھا   فكلمة  تستعمل كثیرا

ّف، وھذه ثقافة إسالمیة: الیومیة، فنقول مثالً  ً في ..ھذا شخص مثق ، ویقصد بالثقـافة غالبا

ل محاوالت التعریف للمصط لح، تلك المجمـوعة من المعارف اإلنسانیة التي یكتسـبھا جُ

ر في تفكیره وفي فھمھ لألشیاء، وفي سلوكھ وأخالقھ، وعالقتھ با  ِّ اإلنسان وتؤث

الق واآلداب وبالمجتمع والحیاة بشكل عام، مثل معارف العقیدة والتاریخ والفقھ واألخ

: ھناك عدة تعریفات للمثقف منھااالقتصاد واالجتماع وغیرھا، ووالقانون والسیاسة و

المثقف ھو الذي یضع نظرة شاملة لتغییر المجتمع، المثقف ھو الذي یعمل لصالح (

درة على النقد االجتماعي القطاعات العریضة في المجتمع، المثقف یتمیز بان لدیھ الق

وعند  ھو المفكر المتمیز والمسلح بالبصیرة،"ماكس فیبر"و المثقف في مفھوم     والعلمي

ھو المفكر المتخصص في أمور الثقافة والفكر المجدد البعید عن أمور  الحیاة " بارسونز"
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إن المثقف إنسان " جان بول سارتر"الثقافة والفكر المثقف، ویرى  و یقرن تعریفھ بإنتاج

   )1().یتدخل فیما ال یعنیھ

العضوي والمثقف المثقف :فھو یمیز بین نوعین من المثقفین وھما" غرامشي"أما      

ھو المثقف الذي یعمل على إنجاح المشروع السیاسي : "التقلیدي ویعني بالمثقف العضوي

، وعني بالمثقف )2(والمجتمعي الخاص بالكتلة التاریخیة المشكلة من الفالحین والعمال

التاریخیة ھو المثقف الذي یوظف أدواتھ الثقافیة للعمل على استمرار ھیمنة الكتلة " التقلیدي

ً تشغل المناصب السیاسیة،  السائدة المشكلة من اإلقطاع والبرجوازیة والفئة العلیا التي غالبا

إن المثقف ال یشكل انعكاسا للطبقة االجتماعیة وإنما ھو یؤدي وظیفة "ویضیف غرامشي 

إیجابیة في تحقیق رؤیتھا وتصورھا للعالم بشكل متجانس في ضوء ذلك یحدد غرامشي 

مثقف ومسئولیتھ تجاه الطبقة االجتماعیة التي ینتمي لھا، وتصور ھذا الدور على انھ دور ال

لسان حال ھذه الطبقة والناطق باسمھا وصداھا اإلعالمي الداعي ألفكارھا والناشر 

   )3(.لمبادئھا،إي انھ منتمى لطبقة اجتماعیة محددة

ّف ھو إنسان حضاري  یعرف معنى اإلنسانیة ویحترمھا   ن والمثق ِ وھو إنسان متواز

ر المعرفة والثقافة في سلوكھ  ِّ ة و تؤث الشخصیة یتعامل مع األشیاء بعقل علمي وموضوعیّ

ث مع  ّ اآلخرین، وفي ألفاظھ ولباسھ وشخصیّتھ فتظھر ثقافتھ في كالمھ وحدیثھ عندما یتحد

و سلوكھ عندما یتعامل معھم، أو یعیش في وسطھم وفي مظھره ونظام حیاتھ بشكل عام، 

ّذي یختار أفعالھ وسلوكھ وعباراتھ  ّف ھو اإلنسان المستقیم السلوك، ال كما أن اإلنسان المثق

لیم   )4(.التي ینطق بھا على أساس الفھم والوعي السّ

عن مفھوم المثقف، یتضح إن المثقف ھو إنسان امتاز عن  من جملة التعریفات السابقة 
لتحدیات التي تواجھ محیطھ االجتماعي بقیة أبناء مجتمعھ بقدرة على التفكیر وإدراك ا

وبمخزون معرفي متمایز أیضا، وباتخاذه لمواقف محددة في قضایا حساسة وحاسمة، 
ً إن یكون  ً أن یكون قد حاز على درجة رفیعة من التعلیم، أي لیس شرطا ولیس شرطا

  .التعلیم ھو مصدر أو مشروعیة المثقف
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األولى ھي الوعي االجتماعي الكلي " تین ویرى ھشام شرابي إن للمثقف صفتین رئیسی -  

بقضایا المجتمع، من منطلق بناء فكري محكم، والثانیة ھي الدور االجتماعي الذي یلعبھ 

  )1(".بوعیھ ونظرتھ

أن ھاتین الصفتین ھما مؤشران ھامان وداالن على المثقف، وھما متالزمان إلى  ونرى    

إلى القیام بدور اجتماعي، أو إن ال دور  درجة كبیرة، حیث إن الوعي االجتماعي یقود

اجتماعي بدون وعي اجتماعي ونحن نقصد ھنا لیس دور ھامشي أو أي دور، بل دور 

 ً ّذي یكتسب نصیبا ّف ھو اإلنسان ال إیجابي وفعال ومؤثر بالقدر المستطاع، فاإلنسان المثق

ر في  ِّ ً من ھذه العلوم والمعارف وغیرھا من المعارف اإلنسانیة، وتؤث ً إیجابیا سلوكھ تأثیرا

ذلك ألنھ بحاجة لفھم الحیاة االجتماعیة والسیاسیة ومعرفة التاریخ وأحكام العقیدة والشریعة 

ً، ویرسم  ً سلیما والقانون واألعراف وغیرھا، لكي یستطیع أن یتعامل مع المجتمع تعامال

ة حیاتھ ومواقفھ من األمور والحوادث والناس اآلخرین بوضوح ونجاح،  ّ ً فإن الثقافة خط إذا

ب السلوك اإلنساني، والجاھل بالمعارف   عن معرفة وسلوكعبارة  ِّ أو ھي معرفة تھذ

ً فمثالً  ً صحیحا : والعلوم ال یستطیع أن یفھم المواقف والوقائع واألحداث المجتمعیة  فھما

د مواقفنا من الوضع السیاسي القائم في بالدنا، أو  ِّ ُ بحاجة إلى المعرفة لكي نحد النظام نحن

اه حزب أو زعیم سیاسي  ّ ّذي یتبن ّذي تسیر علیھ الدولة، أو المنھاج السیاسي ال االقتصادي ال

ّح ما لوظیفة سیاسیة معینة، إن فھم ھذه المسائل وأمثالھا، وتحدید موقفنا منھا أو  مرش

یحتاج منا إلى وعي ومعرفة وثقافة عامة تشمل كل مجاالت الحیاة االجتماعیة وكل ما 

ً یتعلق  ا ً علمیّ ّذي یملك تحصیال ّف ھو اإلنسان ال بمجتمعنا من أمور، وبھذا فإن المثق

لیم منھا مباشرة، أو عن  نھ من فھم األشیاء وإدراكھا، وتحدید الموقف السّ ِّ ً یمك ومعرفیا

طریق مُتابعة ھذا الموضوع أو ذاك، ودراستھ وفھمھ إذا واجھھ أو تعرضت لھ بیئتھ 

ً االجتماعیة  وحینما یكون  ً سلیما د موقفا ِّ اإلنسان قلیل أو محدود الثقافة، فال یستطیع أن یُحد

ً على فھمھ ووعیھ فقط، بل سیكون إ ً من ھذه القضیّة أو تلك اعتمادا ً أو تابعا ً مقلدا نسانا

ً من غیر وعي،  لآلخرین وبھذا الموقف یكون ھذا اإلنسان إمعة ال یدرك ما یفعل وتابعا

ً مثقفون في محیطھ االجتماعي،یكتفي بتنفیذ ما یطلب منھ  ّ یندم بعد  ممن یراھم أشخاصا ثم

ً ما یندفع الناس  أن یكشف لھ الموقف تھ ومواقفھ، وكثیرا وفي ذلك خطر كبیر على شخصیّ

ً وال ثقافة كافیة لتأیید مواقف وقضایا خاطئة ّذین ال یملكون وعیا   .ال
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ّف ھو من یحدد موقفھ السیاسي  نستخلص مما سبق   نتیجة لمعرفتھ بالقضایا أن المثق

السیاسیة ویحدد عالقتھ بالناس اآلخرین بطریقة اجتماعیة مھذبة بعیدة عن اإلساءة وسوء 

ن لھ الثقافة شخصیّة  ِّ التعامل ویحترم آراء اآلخرین ویكسب احترامھم، وھو الذي تكو

نة تجعلھ ذو شأن مرموق  ِ ّسوتأثیر فكري على محیطھ االجتماعيمحترمة ومتواز م ، وتت

ُصول التعامل االجتماعي الناجحة  م أ ّ ّذي تعل فیع، وھو اإلنسان ال ّ لق واألدب الر ُ سن الخ بحُ

  .مع أسرتھ وبیئتھ االجتماعیة بشكل عام

 تصنیفات المثقفون: 

ً أو : المثقف بالسلطة أو المثقف المسیطر  -أ  وھو المثقف الذي تسخره السلطة طائعا

ً، حیث یعمل على تسویق برامجھا والتي  اجات تكون عادة مجانبة لحراضخا

نھا نظراؤھم غیر حیث یحظى مثل ھؤالء المثقفون بامتیازات یحرم م المجتمع

ً بالتأكید الموالین للسلطة   . ویكون طابع ھذه السلطة دیكتاتوریا

وھو المثقف الذي یلتزم الصف الوطني ویتبنى قضایا مجتمعھ، : المثقف الوطني  -ب 

  . ویحظى بتقدیر األوساط الشعبیة أكثر منھا في األوساط الحكومیة

وھو صاحب تحصیل عالي، أكادیمي عادة، وبإبداع متفرد، مع : العالم المثقف  -ج 

  . نزوع إلى االھتمام بقضایا العلم والتخصص أكثر من غیرھا

ً : مثقف بالخبرةال  -د  ً ورصیدا ً معرفیا وھو نوع من المثقفین الذین یمتلكون تراكما

ً من الخبرة سواء في التخصص أو في الحیاة الثقافیة واالجتماعیة  .كبیرا

وھو صاحب تخصص ما، خبره وخبر خبایاه : المثقف المھني أو المحترف -  - ه 

وم المثقف األخرى، فأصبح حاذقا بھ، غیر بخیل بتعلیمھ، مع األخذ بمحددات مفھ

  . مثل مقدار من التعلیم واطالع في أمور حیاتیة ومعرفیة ولو بدرجات متفاوتة

وھو المثقف الذي یكرس دوره النتماء معین بالدرجة األساس، : المثقف المنتمي  - و 

)1(.فقد یكون ھذا االنتماء مھني أو طبقي أو سیاسي أو أي انتماء مجتمعي آخر
 

ویمیز البعض بین مثقف ساكن ومثقف متحرك، األول ال دور لھ في مجتمعھ والثاني      

ینھض بدوره في المجتمع، وبین مثقف منغلق ینتج ثقافة الجمود ومثقف منفتح ینتج ثقافة 

زمن ویعیش فیھ التجدید، األول یعیش خارج الزمن فمسیرتھ إلى التوقف والثاني یواكب ال

ً عن الناس ویتحدث بخطاب ویمی فمسیرتھ إلى النمو ز بین مثقف النخبة الذي یعیش بعیدا
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القلة أو النخبة فقط ومثقف الجمھور الذي یعایش الناس ویتحدث بخطابھم خطاب الجمھور 

والكثرة، ویمیز بین مثقف مستبد یتحول قلمھ إلى رفض اآلخر، وال یتحدث إال بلغة 

ومثقف دیمقراطي یتحدث قلمھ بلغة الرفض والنفي واإلقصاء ویمارس القمع واإلرھاب، 

التعددیة والتعایش والتسامح ویمارس الحریة والعدالة، ویمیز بین مثقف السلطة الذي 

یكرس االستبداد ویمارس الظلم ویعشق المال ومثقف األمة الذي یعشق العلم وینشر العدل 

  )1(.ویزرع الحریة

الحركات الشبابیة : في المجتمع وقد قدمت الثورات العربیة نوعین آخرین من الفاعلین  

ضمن منظمات المجتمع المدني واإلعالم ووسائل االتصال االجتماعي، فلم یعد المثقف 

المصدر األساسي للمعرفة أو المعلومة أو منطلق التحریض والتعبئة وحشد الرأي العام 

اد لھ أن یظل وھؤالء الفاعلین مندفعین للتغییر وفضح الفساد وكشف ما یُر )2(والتأثیر فیھ،

ً عن عیون الناس، لكن في الوقت ذاتھ غیر منخرطین في مشروع أیدیولوجي محدد  بعیدا

القسمات واضح المعالم، ومع انتشار منظمات المجتمع المدني والحراك الشبابي واإلعالم 

لم نعد أمام الصورة !) بحسب البلد المعني الذي تحدث فیھ الثورة(االجتماعي والفضائي 

ً الحقیقة ، فالشرائح الشبابیة والمنظمات المدنیة الكالسی كیة للمثقف الذي یظنھ الناس ممتلكا

واإلعالم االجتماعي احتلت كل ھذه المكونات ساحة الحراك السیاسي والمجتمعي و 

باقتدار وكفاءة عالیة، وبالتالي فإن كل ما یتمناه المثقف ) التغییر الثوري في بعض الدول(

ن تتاح لھ دقائق عدة على شاشات ھذه الفضائیة أو تلك كي یخاطب الیوم أ *الغرامشي

  )3(بشكل أو بأخر  "الجماھیر"

) أو المثقف المھرج(كما أنتج لنا اإلعالم الفضائي على وجھ التحدید المثقف الشعبوي     

الذي یستند على رافعة اإلعالم المتلفز بشكل أساسي، فشروط المثقف الشعبوي لیست سھلة 

 ً لكنھا ال تتضمن عمق المعرفة والثقافة الرصینة، ما تتطلبھ ھو درجات قصوى من أیضا

اإلثارة، في المظھر العام، في نبرة الصوت، في السبك اللغوي، في تكنیكات السجال 

واإلفحام، في النزول إلى الحضیض إن لزم األمر في حلبة النقاشات، في التنبھ للمزاج 

دیھ، في توظیف مفاھیم المؤامرة، والضحیة، واالستعمار الشعبوي السائد وركوبھ وعدم تح

" عضویتھ"وھكذا، ویعتبر ھذا المثقف عضوي ھو اآلخر وال یستطیع أحد أن ینزع عنھ 
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فھو مدافع صلب عن الحراك الشعبي السیاسي وعن طموحات التغییر وحتى عن الثورة 

ً مثقف یغزو حیث تغزو ال ً، لكنھ أیضا قبیلة، ویروح معھا حیث وحماسة جماھیرھا أحیانا

ً وتظل والئاتھ تحمل النعرة التعصبیة في الغالب   )1(.تروح، ال ینتقدھا وال یرى فیھا عیبا

 السیاسیة والسلطة المثقفون:  

ینظر إلى المثقف بكونھ الطلیعي حامل الشعلة التي تكشف المسار لـلجماھیر، وبكونھ    

األعمق ثقافة ودرایة بالمأالت الكبرى للمجتمعات والمصالح األنانیة لنخبھا الحاكمة، حیث 

یعد المثقف قلب العملیة التنویریة والتعریفیة باالختالالت البنیویة التي تحتاج إلى معرفتھ 

  )2( وذكائھ ثم شجاعتھ لكشفھا وفضحھا وحشد الجماھیر ضدھا وضد المنتفعین بھا العمیقة

بید أن المثقف العضوي بتنویعاتھ، الجادة أو الشعبویة، المدافع عن قضایا الشعب، لیس    

ھو المثقف الوحید الموجود في ساحة الحراك أو التغییر أو الثورة، فھناك قائمة طویلة 

ً إلى إعادة نظر ألنواع أخرى من المثق ، ھؤالء یحتاجون أیضا ً فین ومنھم مثقفو السلطة مثال

  )3(.في مواقعھم وتنظیراتھم في ضوء كافة المستجدات الحدیثة في مجتمعاتھم

ة الثقافة والعمق(فمثقفو السلطة     ّ یجدوا ) وھم غیر األبواق اإلعالمیة والصحافیة الھش

ً أمام ما یتوق عھ المحیط االجتماعي منھم من جھة وما تفرضھ أنفسھم في مواقع صعبة غالبا

علیھم القبضة الحكومیة من جھة أخرى ، فھم بحكم ثقافتھم ودرایتھم التاریخیة والعمیقة 

یدركون حتمیة التغیرات الالزمة لمواكبة العصر، ویدركون الفرق الجوھري بین العالج 

  )4(.الحقیقي والحلول المؤقتة

  

ً أو تلك التي ومن جھة األنظمة التي ان    ھارت أمام الثورات في بعض الدول العربیة مثال

على قید االنھیار، فإن ثمة جوانب غیر عادیة تمیز رد فعلھا مقابل تلك الخاصة بتبدل 

جوانب من تعریف المثقف وأدواره، فھذه األنظمة حاربت المثقف التقلیدي العضوي 

ً الثورة، وألن ھذه وقمعتھ وسجنتھ وطاردتھ وفي ظنھا انھ ھو قائد الحر اك والتغییر وأحیانا

األنظمة وعقلیاتھا ما زالت تنتمي إلى الماضي فإنھا تخوض معارك الثورات ضدھا بذھنیة 
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قدیمة، لذلك لیس من الغریب أن یكون المثقفون والصحافیون ومن ھم على شاكلتھم أول 

   )1(.المستھدفین من قبل أجھزة القمع الحكومیة

  المثقفونأھمیة دور : 

بعد أن وضحنا مفھوم الثقافة والمثقف بما ال یدع أي مجال للبس والغموض، البد من   

توضیح أھمیة دور المثقف الذي یُعد ھو مظھر الثقافة والمعبر عنھا وحاملھا وموصلھا 

لسواه، صحیح أن المثقف لیس ھو الذي یوجد الثقافة فھي موجودة بدونھ، لكن المثقف ھو 

 ا من السكون إلى الحركة، ومن الخمول إلى النشاط، ولكن لیس ھو الموجد لھا،الذي ینقلھ

فإن القیم والمفاھیم والعقائد والمعلومات والفلسفات واألخالق وكل مكونات الثقافة 

ً تجریدیة ذھنیة  ما لم تظھر على أرض الواقع وتتجسد في محسوس  ومقوماتھا تبقى صورا

لمثقف المتمثل في العمل الجاد لنشر ثقافتھ، أن یمثل مادي عملي، ومن ھنا یبرز دور ا

ً، أن یدفع عن ثقافتھ عوامل االنھزام الداخلي والغزو  ً وسلوكا ً فكرا ویبرز ثقافتھ جیدا

الخارجي، ولكي یدفع المثقف عن ثقافتھ عوامل االنھزام الداخلي یتوجب علیھ التفاعل 

طھ وبیئتھ، وعدم الخلط بین الثابت من الحر مع الثقافات األخرى، وعدم االنغالق على محی

الحقائق والمتغیر من التراث والعادات والتقالید، والتمییز الواضح بین ما ھو من ھیكل 

البناء وما ھو من اإلضافات والشكلیات، والحرص على عدم تخلف الثقافة عن العصر 

ً، والتحرك داخل العصر وعینھ على المستق ً إیجابیا بل اآلتي بما یحمل وعن الفعل فیھ فعال

 )2(من آمال وتطلعات وبما یحقق من أغراض وأھداف تنمیة مجتمعھ وتحقیق رفاھیتھ

لم یعد باإلمكان أن (فیقول " غرامشي"وعن أھمیة دور المثقف یتحدث الفیلسوف    
یتمحور نسق حیاة المثقف الجدید حول الفصاحة واإلثارة السطحیة واآلنیة للمشاعر 

ٍ ومنظم مقنع  بل صار. واألھواء ً علیھ أن یشارك مباشرة في الحیاة العملیة كبان لزاما
ً، ألنھ لیس مجرد فارس منابر ً علیھ أن یتغلب على التفكیر الحسابي . دائما بات لزاما

ً دون أن )العلم –التقنیة (إلى ) العمل –التقنیة (المجرد، فینتقل من  ، وأال یبقى اختصاصیا
، وبالتأكید لن یكون جیش )باإلضافة إلى كونھ اختصاصیاً  أي رجل سیاسة - قائداً  –یصبح 

المثقفین كلھم قادة أو سیاسیون، لكن بالضرورة أن یعي المثقف دوره في مسیرة المجتمع، 
وأن یثقف أبناء المجتمع في معظم أمور حیاتھم، فالمثقف إذن ھو منتج لإلبداع وذو موقف 

 )3(.ورؤیة یستطیع أن یؤثر بھا على اآلخرین
  

أن أھمیة المثقف تنبثق من أھمیة الثقافة نفسھا وحاجة المجتمع إلیھا  نستنتج مما سبق    

فللمثقف دور ھام وخطیر في الوقت ذاتھ، وھذا الدور یعتمد على نوع الثقافة التي یحملھا 
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ویتعامل بھا ویحاول إیصالھا للمجتمع، وذلك ألن المثقف ھو المغیر وجھاز الحراك 

ویمكنھ أن یبني كما یمكنھ أن یھدم، وباستطاعة المثقف أن یھیئ أجواء سلیمة االجتماعي 

وسلمیة، كما یمكن لھ أن یخلق النزاعات واألمراض االجتماعیة، فكل ذلك یعتمد على 

التراكمات الثقافیة وغایاتھ، وكذلك یعتمد على نوعیة المجتمع والبیئة الخصبة لزرع 

   .افض للمتغیراتاألفكار، أو المجتمع الجامد والر

  :  آلیات مساھمة المجتمع المدني في التنمیة السیاسیة: خامساً 

لتدعیم أ داء المجتمع المدني ودفعھ للقیام بوظائفھ بفعالیة ونجاح ینبغي تضافر مجموعة   

  :من الوسائل لتحقیق ذلك، و التي یمكن حصرھا في ثالث آلیات رئیسیة كالتالي

     :   ةاآللیات القانونیة والسیاسی - 1

ویقصد بھا مجموعة المبادئ والقواعد القانونیة والسیاسیة التي بدونھا ال یمكن أن یوجد   

المجتمع المدني، والتي تسمح بتفعیل المجتمع المدني فھي الضمانة الالزمة لحركتھ 

  :التاليفي ونشاطھ والتي یمكن تلخیصھا 

ً، یقر التعددیة   -أ  الحزبیة، وحریة تكوین الھیئات وجود دستور مستفتى علیھ شعبیا
والمنظمات السیاسیة، والنقابیة واألھلیة والمدنیة واالجتماعیة 

 .وغیرھا، ویحمي الدیمقراطیة والحریات وحقوق اإلنسان...والثقافیة
 .أن یضمن نظام الحكم الدستوري الفصل بین السلطات  -ب 
تكوین مؤسسات ضرورة وجود واحترام القواعد القانونیة والتي تنظم وتحكم   -ج 

ً للقواعد الدستوریة(المجتمع المدني   ).طبقا
حمایة الشرعیة الدستوریة والحریات الدیمقراطیة وھذا من خالل احترام النظام   -د 

 .القضائي واستقاللھ
دون انتھاك الحریات أو حل السلطة التشریعیة،  -القانون-أن یحول الدستور  - ه 

 .لقوانین االستثنائیة أو التھدید بھاوتحریم تجمید الدستور أو إعالنات الطوارئ وا
توافر صیغة سیاسیة توفر لمختلف قوى المجتمع حریة التعبیر عن مصالحھا   - و 

وأرائھا بطریقة سلمیة ومنظمة، وفي ھذا اإلطار تعتبر الدیمقراطیة كأنسب 
  )1(.صیغة سیاسیة لتطور المجتمع المدني

 :اآللیات االقتصادیة واالجتماعیة  - 2

افر درجة معقولة من التطور االقتصادي واالجتماعي كأساس البد منھ ویقصد بھا تو   

لتولید المجتمع المدني، شریطة أن یرتكز النظام االقتصادي على أعطاء دور أكبر للقطاع 

الخاص والمبادرات التي یقوم بھا المواطنون فرادى أو في ظل جمعیات أو منظمات أھلیة 
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الحالة یقتصر دور الدولة في المجال االقتصادي  أو مدنیة مستقلة عن الدولة، وفي ھذه

على صیاغة القواعد التي تنظم النشاط الخاص والقیام ببعض المشروعات التي یعجز 

، وتتوقف ھذه العملیات على عمق التغیرات التي تحدث في )1(القطاع الخاص عن القیام بھا

المالیة في أجھزة الدولة  أسالیب التنظیم والتسییر خصوصا في ھیاكل اإلدارة والمؤسسات

التي لھا صلة بعملیة النمو االقتصادي وتستند إلى قواعد ضبط واضحة ودقیقة تحدد مكانة 

الدولة والمؤسسات االقتصادیة سواء الحكومیة أو الخاصة : كل جھة ودورھا مثل

ً كبیرة ل قیام ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، وذلك الن التنمیة االقتصادیة تتیح فرصا

العدید من مؤسسات المجتمع المدني والتي ال تكتفي في بعض األحیان بممارسة دور 

الرقابة غیر الرسمیة على أداء الحكومة فقط، بل تشجع على القیام بمشاركة سیاسیة وتعمل 

جاھدة على إیجاد رأي عام یتمتع بدرجة مناسبة من الوعي والمھارات السیاسیة الالزمة 

   )2(.یمقراطيلقیام نظام حكم د

 : اآللیات الثقافیة  - 3

إن نشاط وفعالیة دور المجتمع المدني ال یتوقف على مجرد وجود ھیاكل تنظیمیة تستقل   
ً عن السلطات العامة فقط، وإنما البد من تدعیمھا كثقافة تسود في المجتمع، وتشدد  رسمیا
على ضرورة تقیید السلطات العامة بحدود معینة أثناء تعاملھا مع المواطنون فرادى كانوا 

احترام حق ھؤالء المواطنون في التنظیم واالجتماع والتعبیر، وأن ال أم جماعات، و
یقتصر األمر على مجرد المعرفة بمثل ھذه الحقوق وإنما تقترن المعرفة بالتمسك بقیم 
أخالقیة وبأنماط من السلوك المتسق معھا، وذلك ألن الثقافة تكتسب أھمیة بالغة بالنسبة 

األساسیة لتطور ونمو المجتمع المدني، فكلما كانت  للمجتمع المدني باعتبارھا الركیزة
ً أمام تطور المجتمع المدني، وكلما كانت  الثقافة السیاسیة محدودة، كلما كان ذلك عائقا

ً أمام تطور المجتمع المدني    )3(.الثقافة السیاسیة عالیة كلما كان ذلك محفزا
الثة أنواع من الثقافات السیاسیة أن ھناك ث )ألموند و فیربا(یرى  ي أطار ھذا السیاقفو   

في المجتمع یمكن على أساسھا تحدید عالقة النظام السیاسي بمختلف القوى االجتماعیة 

، )ثقافة سیاسیة ضیقة وتابعة ومشاركة( وعلى رأسھا منظمات المجتمع المدني، وھي 

رة أو الرغبة فاألولى تسود في المجتمع الذي ال یمتلك أفراده أدنى حد من المعرفة أو القد

في النظام السیاسي بصفة عامة، : في إصدار أحكام تجاه أربعة موضوعات رئیسیة

تقدیم (، والنشاط الحكومي مثل )الترشح واالنتخاب(والنشاط السیاسي للمواطنین مثل
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ً تصور )المساعدات االقتصادیة وتنظیم شؤون األفراد ورعایة مصالحھم وغیرھا ، وأخیرا

كمشاركین في العملیة السیاسیة، وبالتالي یقتصر دور األفراد في تلك األفراد عن ذواتھم 

المجتمعات على تلقي مخرجات النظام السیاسي واالمتثال لھا فقط، وعلى ھذا تكون النخبة 

السیاسیة الحاكمة ھي التي تضع المبادرات وتنفرد بإتخاد القرارات، بینما تسود الثقافة 

أفرادھا عملیات النظام السیاسي وقواعده  دركالتي ی السیاسیة التابعة في المجتمعات

وھذا نابع من إدراكھم   السیاسیة متواضعالحیاة وقوانینھ ومخرجاتھ، غیر أن إسھامھم في 

ً، وبالنسبة للثقافة السیاسیة المشاركة فھي ترتبط بمعرفة الجماھیر  بعدم جدواھا سلفا

وبأفرادھا  ومدخالتھ ومخرجاتھ اتھعده ومؤسسووعیھم بالنظام السیاسي في حركتھ وقوا

كمشاركین ویسود ھذا النوع من الثقافة في المجتمعات الدیمقراطیة التي یكون فیھا للرأي 

العام دور مؤثر من خالل نشاط وفعالیة مؤسسات المجتمع المدني كأبرز وأھم قوة من 

  )1(.القوى االجتماعیة في المجتمع

  :الخالصة

اھتم ھذا الفصل بعرض تفاصیل تتعلق بمفھوم التنمیة السیاسیة والتي تعني مجموعة من  

المتغیرات تستھدف الثقافة والبنیة السیاسیة مؤدیة إلى نقل المجتمع من نظام تقلیدي أو غیر 

حدیث إلى نظام حدیث، وقد شغل ھذا الموضوع أذھان الكثیر من الباحثین والمنظرین في 

وعلم السیاسة، كالنظریة البنائیة الوظیفیة والتي ترى أن النظام السیاسي ھو علم االجتماع 

جزء من النظام االجتماعي ككل وأنھ ینقسم بدوره إلى أجزاء أو أنساق كل نسق لھ دور 

ونشاط ووظیفة خاصة بھ، كما أن ظھور األحزاب و تطور وسائل االتصال الجماھیري 

ً سیؤدي في الغالب لتغییر وحجم المشاركة السیاسیة أو اتساع ق اعدة الدیمقراطیة مثال

أسلوب أداء كافة بُنى النظام السیاسي ویؤثر في قدرتھ على التعامل مع بیئتھ الداخلیة 

وكنظریة التحدیث التي تقوم فكرتھا األساسیة على تقسیم المجتمعات إلى  ،والخارجیة

، وفي عملیة التنمیة )متطورة صناعیة -متخلفة نامیة(مجتمعات تقلیدیة ومجتمعات حدیثة 

أما  ،ھناك انتقال تدریجي، وأدوار المجتمع الحدیث ومؤسساتھ تأتي بعد سلسلة من األطوار

في عملیة التحدیث فھناك حرق للمراحل، حیث تصبح ھذه األدوار مھیمنة ومتقدمة على 

ت على تطور قوى اإلنتاج وعلى التنمیة المادیة للمجتمع، وكذلك نظریة التبعیة ركز
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  .227-225، ص ص 2000بیروت،



العامل الخارجي كعامل أساسي في تخلف بلدان العالم الثالث، وأن العالقة بین الدول 

  .المتقدمة والمتخلفة ھي السبب وراء تخلف الدول النامیة

ً ھذا الفصل  تناولكما     لحكم على ایمكن من خاللھا مؤشرات التنمیة السیاسیة التي أیضا

تنمیة سیاسیة أو ال، وأھم ھذه المؤشرات ال رامج قد ساھم في بھذا المجتمع أو ذاك بأنھ 

 ً ھي التنشئة السیاسیة فھي تعبر عن عملیة تھیئة وإعداد المواطن حتى یصبح مؤھال

للمشاركة في الجانب السیاسي من خالل فھمھ لحقوقھ وواجباتھ السیاسیة، والمؤشر الثاني 

م واالتجاھات والمبادئ للتنمیة السیاسیة ھو الوعي السیاسي فھو یعكس مجموعة القی

السیاسیة التي یمتلكھا الفرد ویدرك من خاللھا أوضاع مجتمعھ ومشكالتھ، وتمكنھ من 

تحلیل تلك المشكالت والحكم علیھا وتحدید موقفھ منھا، وتساھم في فھمھ للبیئة السیاسیة 

ً مساھمة الشعب  تعبر عن المحیطة بھ، والمؤشر الثالث ھو المشاركة السیاسیة التي  أفرادا

  .وجماعات ضمن نظام دیمقراطي، في الحیاة السیاسیة

عرض ھذا الفصل دور بعض الشرائح االجتماعیة في التنمیة السیاسیة مثل كما    

الشخصیات السیاسیة والمثقفون في المجتمع، كما عرض ھذا الفصل اآللیة التي تعمل بھا 

یة القانونیة والسیاسیة واالقتصادیة منظمات المجتمع المدني في التنمیة السیاسیة من الناح

  .واالجتماعیة والثقافیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  رابعل الــالفص

  

  حلیل بیانات الدراسة و نتائجھات
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :دـتمھی

سنعرض في ھذا الفصل من الدراسة، تحلیل البیانات التي تم الحصول علیھا من خالل   

ُسمت فیھا البیانات ) المقابلةاستمارة (استخدام أداة جمع البیانات  الخاصة بالدراسة، والتي ق

  :إلى ثالثة أقسام كالتالي

البیانات األولیة، مؤشرات قیاس فاعلیة منظمات المجتمع المدني، ومقیاس إسھام المنظمات 

   .في التنمیة السیاسیة

  :تحلیل البیانات األولیة: أوال

نوع  –المستوى التعلیمي  –العمر  –لنوع ا(وتشمل البیانات األولیة المتغیرات التالیة  

  : وسنعرض تحلیل ھذه المتغیرات كالتالي) نشاط المنظمة

  :یوضح توزیع المبحوثین حسب النوع) 2(جدول رقم     

  النسبة المئویة  التكرار  النوع

  56.3  76  ذكر

  43.7  59  أنثى

  100  135  المجموع

  

ً    نسبة اإلناث ونسبة الذكور  الفرق بین أن) 2(یتضح من خالل الجدول رقم    ال یُعد كبیرا

، من %43.7، بینما بلغت نسبة اإلناث % 56.3 تھمالذكور حیث بلغت نسبرغم تفوق 

  .المبحوثین في مجتمع الدراسة

  

  

  :یوضح توزیع المبحوثین حسب العمر) 3(جدول رقم 



  النسبة المئویة  التكرار  الفئة العمریة

  47.4  64  سنة) 32- 22( صغار السن  

  34.8  47  سنة) 42-33( متوسطو السن

  17.8  24  سنة ) 60- 43( كبار السن    

  100  135  المجموع

أن أعلى فئة عمریة من المبحوثین ھي فئة صغار ) 3(یتضح من خالل الجدول رقم      

، یلیھا فئة %47.4بلغت نسبتھم  سنة وقد) 32-22(تتراوح أعمارھم من  السن حیث

، %34.8حیث بلغت نسبتھم سنة ) 42- 33(الذین تتراوح أعمارھم ما بین متوسطو السن 

) 60-43(وتتراوح أعمارھم ما بین  %17.8في حین بلغت نسبة كبار السن من المبحوثین 

  ).10.04(، واالنحراف المعیاري )35.21(، ویبلغ المتوسط الحسابي للمتغیرسنة

  :التعلیمي یوضح توزیع المبحوثین حسب المستوى) 4(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  المستوى التعلیمي

  10.4  14  أعدادي فأقل

  24.4  33  ثانوي

  65.2  88  جامعي فما فوق

  100  135  المجموع

أن أغلب المبحوثین من ذوي المستوى التعلیمي ) 4(یتضح من خالل الجدول رقم      

، یلیھا ذوي من المجموع الكلي للمبحوثین %65.2الجامعي فما فوق حیث بلغت نسبتھم 

، أما المستوى التعلیمي أعدادي فأقل %24.4المستوى التعلیمي الثانوي حیث بلغت نسبتھم 

ً، ولعل % 10.4فقد بلغت نسبتھم  ً من اإلعدادي واالبتدائي واألمي معا وتضم ھذه الفئة كال

وبالتالي ھم الفئة األكثر " ار السنصغ"ذلك یعود إلى أن غالبیة المبحوثین من الفئة العمریة 

ً بالتعلم ومواصلة التعلیم ً وحرصا   .اھتماما

  

  



  

   :المنظمات نوع نشاطحسب المنظمات توزیع یوضح ) 5(جدول رقم           

  النسبة المئویة  التكرار  نوع النشاط

  40.7  55  أنشطة حقوقیة

  33.3  45  أنشطة تنمویة

  26  35  أنشطة للتوعیة

  100  135  المجموع
  

أن األنشطة الحقوقیة تشكل أعلى نسبة حیث بلغت ) 5(یتضح من خالل الجدول رقم   

، وقد بلغت نسبة أنشطة %33.3یلیھا األنشطة التنمویة حیث بلغت نسبتھا % 40.7

  %.26التوعیة 

دور المرأة المغاربیة في التنمیة  "تتفق ھذه النتیجة مع دراسة نعیمة سمینة بعنوان     

حیث أكدت " المغرب -تونس -الجزائر: نماذج"(السیاسیة المحلیة وعالقتھا بأنظمة الحكم

ً من غیرھا في المجتمعات التي طبقت  دراستھا على أن المنظمات الحقوقیة أكثر انتشارا

  .علیھا الدراسة

  :تحلیل مؤشرات قیاس فاعلیة منظمات المجتمع المدني: ثانیاً 

  :المؤشرات المتعلقة بالقدرات - 1
  :القدرات البشریة  - أ

  :یوضح توزیع المبحوثین حسب الصفة التي یمثلونھا في المنظمات) 6(جدول رقم      

  النسبة المئویة  التكرار  الصفة
  25.9  35  رئیس مجلس اإلدارة
  36.3  49  عضو مجلس اإلدارة

  37.8  51  المدیر التنفیذي
  100  135  المجموع

    

أن أغلب المبحوثین كانوا من المدراء التنفیذیین حیث بلغت ) 6(من الجدول رقم  بینیت     

، یلیھا روؤساء %36.3، ثم أعضاء مجالس اإلدارات وقد بلغت نسبتھم %37.8نسبتھم 

، ولعل ذلك یعود إلى أن المدراء التنفیذیین ھم %25.9مجالس اإلدارات ونسبتھم 

 ً ً األعضاء األكثر نشاطا ً وسھولة في اوتواجدا لمنظمات مما جعل الوصول إلیھم أكثر یسرا



من الوصول إلى روؤساء مجالس اإلدارات وأعضاء مجالس اإلدارات في منظمات مجتمع 

  .  الدراسة

  :التي بادرت بتأسیس المنظمات اتیوضح الجھ) 7(جدول رقم     

  النسبة المئویة  التكرار  مبادرة التأسیس

  5.9  8  مبادرة من الدولة

  77.8  105  مبادرة شخصیة

  16.3  22  مبادرة من منظمة دولیة

  100  135  المجموع

من المنظمات تم تأسیسھا من % 77.8 ما نسبتھ أن) 7(من خالل الجدول رقم  بینیت   

من المنظمات تأسست عن طریق % 16.3خالل مبادرات شخصیة من األعضاء، و

 الدولة بموجب قرار من یستأسمبادرات الفي حین لم تتجاوز مبادرات من منظمات دولیة، 

المنظمات "تتفق ھذه النتیجة مع دراسة شھیدة الباز بعنوان  جموع الكلي،من الم% 5.9

" األھلیة العربیة على مشارف القرن الحادي والعشرین، محددات الواقع وآفاق المستقبل

س للمنظمات األھلیة في والتي توصلت في نتائجھا إلى أن السمة الغالبة على مبادرات التأسی

  . مجتمع دراستھا ھي المبادرات الشخصیة أو الشعبیة

 لنوعل وفقاً المنظمات  في مجالس إدارة عضاءاأل مساھمة نسبة یوضح) 1-8(جدول رقم  

  :والحجم

  
  حجم مجلس اإلدارة

  إناث  ذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  61.1  83  78.5  106  )3 - 1(صغیر 

  38.5  52  21.5  29  )6 – 4(كبیر 

  %100  135  %100  135  المجموع
    

أن نسبة الذكور أعضاء مجالس اإلدارات ذات الحجم ) 1-8(الجدول  تبرز معطیات     
، في مقابل نسبة اإلناث عضوات مجالس اإلدارات ذات الحجم %78.5 قد بلغت    الصغیر
، أما نسبة الذكور أعضاء مجالس اإلدارات ذات الحجم الكبیر %61.1 التي بلغت الصغیر

ات الحجم الكبیر في مقابل نسبة اإلناث عضوات مجالس اإلدارات ذ% 38.5فقد بلغت 
ً من تتفق ھذه النتیجة مع دراسة  ،%21.5حیث بلغت  شھیدة الباز ودراسة إیمان حسن كال

الالتي توصلن إلى أن ھناك " المدني في مصر اإلدارة الرشیدة في منظمات المجتمع"بعنوان 



ھیمنة من الذكور على العضویة في المنظمات مقابل الضعف في المشاركة النسویة وخاصة 
  .في مراكز صنع القرار بالمنظمات التي طبقت علیھا الدراستین

 وفقاً لمنظمات في الجمعیات العمومیة ل عضاءاأل نسبة مساھمةیوضح ) 2-8(جدول رقم 
  :والحجم لنوعل

حجم الجمعیة 
  العمومیة

  إناث  ذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  57.0  77  83.0  112  )3 - 1(صغیر 

  43.0  58  17.0  23  )6 – 4(كبیر 

  %100  135  %100  135  المجموع
     

أن نسبة الذكور أعضاء الجمعیات العمومیة ذات الحجم ) 2-8(من الجدول  یالحظ      

، في مقابل نسبة اإلناث عضوات الجمعیات العمومیة ذات الحجم %83.0الصغیر قد بلغت 

،أما نسبة الذكور أعضاء الجمعیات العمومیة ذات الحجم %57.0الصغیر والتي قد بلغت 

معیات العمومیة التي بلغت في مقابل نسبة اإلناث عضوات الج %17.0الكبیر قد بلغت 

، ولعل ھذه النتیجة تعزز نتیجة الجدول السابق التي بینت أن ھناك ھیمنة من 43.0%

  . الذكور على مراكز صنع القرار بالمنظمات بالرغم من مساھمة اإلناث بشكل كبیر

  

 لنوعل وفقاً المنظمات  المتطوعین في عضاءاأل نسبة مساھمةیوضح ) 3-8(جدول رقم   
  والحجم

  
  حجم التطوع

  إناث  ذكور

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  68.9  93  77.8  105  ) 25 - 5( صغیر 

  31.1  42  22.2  30  ) 50 – 26( كبیر 

  %100  135  %100  135  المجموع

بلغت  قدأن نسبة الذكور كمتطوعین بأعداد قلیلة لدى المنظمات ) 3- 8(الجدول  برزی   
، في مقابل نسبة اإلناث كمتطوعات بأعداد قلیلة لدى المنظمات حیث بلغت 77.8%
، في مقابل نسبة %22.2بلغت  فقدأما نسبة الذكور كمتطوعین بأعداد كبیرة   68.9%

، وقد یعود ذلك إلى عدة أسباب %31.1اإلناث كمتطوعات بأعداد كبیرة حیث بلغت 
ال یلزم األفراد بتحمل مسؤولیات العمل بشكل أبرزھا أن طبیعة التطوع للعمل مع منظمة ما 

مباشر، و ألن التطوع عمل مؤقت ال یتطلب منھم االلتزام المستمر بتأدیتھ كالعمل الوظیفي 
الرسمي وال یتطلب مؤھالت علمیة أو خبرات، و كذلك ألن اإلناث من الناحیة النفسیة أكثر 



ً بمساعدة اآلخرین لذا یسھل على ال ً واھتماما قائمین بتنفیذ مشروعات المنظمات تعاطفا
  . جذبھن للتطوع

ً لدى المنظماتتوزیع یوضح ) 9(جدول رقم     :حسب النوع األفراد األكثر تطوعا

  النسبة المئویة  التكرار  األكثر تطوعاً 

  67.4  91  ذكور

  32.6  44  إناث

  100  135  المجموع

ً لدى المنظم) 9(یتضح من خالل الجدول رقم    ھم من الذكور  اتأن األفراد األكثر تطوعا

ً وقد بلغت نسبتھن من المجموع الكلي %67.4حیث بلغت نسبتھم  ، بینما اإلناث أقل تطوعا

االجتماعیة بظروف المرأة  بعضھا تعلقی، ولعل ذلك یعود إلى عوامل عدیدة 32.6%

  .في المجتمع التقلیدیة لھاوالنظرة والصحیة 

  یوضح طبیعة تعاون المتطوعین مع المنظمات) 10(جدول رقم  

  النسبة المئویة  التكرار  طبیعة التعاون

  22.2  30  بشكل دائم في كل المشروعات

  51.9  70  على حسب القضایا التي یھتمون بھا

  25.9  35  لفترة محدودة من الوقت

  100  135  المجموع

أن أغلب المتطوعین الذین یعملون مع المنظمات  ) 10(الجدول رقم  معطیاتبین من یت   

 من المجموع الكلي، %51.9نسبتھم  بھا حیث بلغت یتطوعون حسب القضایا التي یھتمون

من المتطوعین الذین یعملون مع المنظمات لفترة محدودة،، یلیھا نسبة % 25.9ثم 

دائم في كل المشروعات وقد بلغت نسبتھم المتطوعین الذین یعملون مع المنظمات بشكل 

  . ، ولعل ذلك یعود إلى انشغال المواطنین بكثرة أعباء الحیاة الیومیة وضغوطاتھا22.2%



  :القدرات المادیة  - ب

  یوضح كیفیة تمویل مشروعات المنظمات) 11(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  كیفیة التمویل

  23.0  31  تمویل ذاتي

  41.5  56  المجتمع تبرعات وھبات من

  13.3  18  تمویل من القطاع الخاص

  5.9  8  تمویل من الحكومة

  9.6  13  تمویل من منظمات عربیة

  6.7  9  تمویل من منظمات أجنبیة

  100  135  المجموع

تعتمد في  المشمولة بالدراسة أن أغلب المنظمات) 11(یتضح من خالل الجدول رقم   

، یلیھا %41.5تمویل مشروعاتھا على تبرعات وھبات من المجتمع حیث بلغت نسبتھا 

المنظمات التي تعتمد على التمویل الذاتي من خالل اشتراكات األعضاء أو عوائد بعض 

، ثم المنظمات التي تعتمد على القطاع الخاص %23.0الخدمات والتي بلغت نسبتھا 

، یلیھا المنظمات التي یتم تمویل %13.3اتھا وقد بلغت نسبتھا كالشركات في تمویل مشروع

، والمنظمات التي یتم تمویل مشروعاتھا من %9.6مشروعاتھا من منظمات عربیة ونسبتھا 

، أما المنظمات التي یتم تمویلھا من الحكومة فقد بلغت %6.7منظمات أجنبیة ونسبتھا 

  %.5.9نسبتھا 

ة شھیدة الباز ودراسة إیمان الشحات عبد التواب بعنوان تتفق ھذه النتیجة مع دراس     

الالتي توصلن إلى أن غالبیة " نمط العالقة بین الدولة والمنظمات األھلیة في عصر العولمة"

المنظمات مصادر تمویلھا ذاتیة وتعتمد على التبرعات والھبات من المجتمع، وأن إسھام 

  .في تمویل المنظمات محدود جداً  - كالشركات  – القطاع الخاص

   :القدرات التكنولوجیة - ج 



  یوضح نوع قواعد البیانات المتوفر لدى المنظمات) 12(جدول رقم      

     

المجتمع المدني المشمولة منظمات أغلب اھتمام ) 12(الجدول رقم  أوضحت معطیات     

في ،من المجموع الكلي %45.9 ة بلغتبنسب قاعدة بیانات عن أعضائھا بالدراسة بإرساء 

ً  حین شكلت التي  % 28.2ما نسبتھ لدیھا قاعدة بیانات عن المشروعات التي نفذتھا سابقا

المنظمات التي لدیھا قاعدة بیانات عن المتطوعین الذین یلیھا نسبة ، جموع الكليمن الم

ة المنظمات تمتلك قاعدكما شكلت  من المجموع الكلي، %11.1 حیث بلغت یعملون معھا

المنظمات في حین لم تتجاوز نسبة ، %8.9 نسبة بلغت بیانات عن المستفیدین من نشاطاتھا

أن أحد  مرجع ذلك، ولعل المجموع الكليمن % 5.9ال تمتلك أي نوع من قواعد البیانات 

شروط وزارة الثقافة ومنظمات المجتمع المدني لمنح ترخیص مزاولة النشاط ھو توفیر 

  .لمنتسبین ألي منظمة جدیدة قبل إشھارھامعلومات عن األعضاء ا

  

  

  

  

  النسبة المئویة  التكرار  قواعد البیانات

  5.9  8  ال یوجد قواعد بیانات بالمنظمة

  45.9  62  قاعدة بیانات عن أعضاء المنظمة

  28.2  38 مشروعات المنظمةقاعدة بیانات عن 

  8.9  12 قاعدة بیانات عن المستفیدین

  11.1  15 قاعدة بیانات عن المتطوعین

  100  135  المجموع



  یوضح وسائل األعالم واالتصال التي تستخدمھا المنظمات) 13(جدول رقم  

  النسبة المئویة  التكرار  وسائل األعالم واالتصال

  17.0  23  موقع إلكتروني خاص بالمنظمة

  37.0  50  صفحات على شبكات التواصل االجتماعي

  3.7  5  محليرادیو  - برامج إذاعیة

  8.9  12  صحف ومجالت محلیة

  28.2  38  مطویات ومنشورات وملصقات

  5.2  7  كل ما تم ذكره

  100  135  المجموع

  

وسائل األعالم واالتصال م أغلب المنظمات تستخد أن) 13(یتضح من خالل الجدول رقم   

االجتماعي للتعریف بھا وبمناشطھا وبرامجھا من خالل صفحات على شبكات التواصل 

، ثم %28.2 ، ثم المطویات والمنشورات والملصقات حیث بلغت نسبتھا%37.0ونسبتھا 

، وقد %8.9، یلیھا الصحف والمجالت المحلیة بنسبة %17.0المواقع اإللكترونیة بنسبة 

من % 3.7، بینما %5.2بلغت نسبة المنظمات التي تستخدم كل الوسائل المذكورة 

اإلذاعیة في محطات الرادیو المحلیة، ولعل ھذه النتیجة تعود إلى  المنظمات تستخدم البرامج

ذوي المستوى التعلیمي الجامعي فما ) الشباب(أن غالبیة أعضاء المنظمات من صغار السن 

 ً فوق وبطبیعة الحال غالبیتھم من مستخدمي وسائل اإلعالم واالتصال الحدیثة وخصوصا

  . شبكات التواصل االجتماعي

  

  

  



  :درات التحكم والتنظیمق -د    

  یوضح كیفیة اختیار أعضاء مجالس اإلدارات بالمنظمات) 14(رقم  جدول     

  النسبة المئویة  التكرار  كیفیة االختیار

  74.1  100  باالنتخاب

  25.9  35  بالتعیین

  100  135  المجموع

أن أغلب المنظمات تختار أعضاء مجالس إدارتھا عن ) 14(یتضح من الجدول رقم   

من المنظمات تختار أعضاء % 25.9، بینما %74.1طریق االنتخاب حیث بلغت نسبتھا 

مجالس إدارتھا عن طریق التعیین، ولعل ھذه النتیجة تعود إلى حرص المنظمات على رفع 

  .  دید و تعزیز التنافس بین أعضائھامستوى فاعلیتھا ونشاطھا من خالل التج

  یوضح وجود أعضاء بالمنظمات معینون من الحكومة من عدمھ) 15(جدول رقم     

  النسبة المئویة  التكرار  أعضاء معینون من الحكومة

  5.9  8  نعم

  94.1  127  ال

  100  135  المجموع

أن أغلب المنظمات ال یوجد بھا أعضاء معینون من ) 15(من الجدول رقم  بینیت   

من المنظمات یوجد بھا أعضاء معینون % 5.9، بینما %94.1الحكومة حیث بلغت نسبتھا 

من الحكومة، ولعل ھذه النتیجة تعزز نتیجة السؤال السابع والذي أظھر في نتائجھ أن 

یة وبالتالي فإن تعیین األعضاء من قبل مبادرات تأسیس المنظمات ھي مبادرات شخص

منظمات وھي التي كانت مبادرة تأسیسھا من الحكومة ) 8(الحكومة مقتصر فقط على 

  .أیضاً 

  



  :اتیوضح وجود لجان مختلفة إلدارة النشاط بالمنظم) 16(جدول رقم      

  النسبة المئویة  التكرار  وجود لجان إلدارة النشاط

  75.6  102  نعم

  24.4  33  ال

  100  135  المجموع

أن أغلب المنظمات یوجد بھا لجان مختلفة إلدارة ) 16(یتضح من خالل الجدول رقم   
من المنظمات ال یوجد بھا لجان مختلفة % 24.4، بینما %75.6النشاط حیث بلغت نسبتھا 

إلدارة النشاط، ولعل ھذه النتیجة تدل على وجود وعي عام لدى أعضاء غالبیة المنظمات 
المبحوثین على معظم وقد انحصرت إجابات  ،بأھمیة تقسیم العمل وتوزیع المھام فیما بینھم

إدارة النشاط حسب أھمیتھا في استمارة المقابلة عن ترتیب لجان ) 16(السؤال المفتوح رقم 
  : التاليعلى النحو لدیھم 

  :المنظماتیوضح لجان إدارة النشاط لدى المنظمات حسب أھمیتھا لدى ) 17(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  ھمیةحسب األلجان إدارة النشاط 
  22.5  23  لجنة إدارة

  20.6  21  لجنة تخطیط وتنفیذ
  19.6  20  لجنة تمویل

  15.7  16  لجنة أعالم وعالقات عامة
  15.7  16  لجنة التدریب والتطویر
  5.9  6  لجنة إغاثة ومساعدات

  100  102  المجموع
      

 حیث أتضح ،)16(رقم  إجابات المبحوثین عن السؤال المفتوح) 17(الجدول رقم  یوضح    

أن أغلب المنظمات ترى أن لجنة اإلدارة ھي أكثر اللجان أھمیة لدیھا وقد بلغت نسبتھا 

، %19.6، یلیھا لجنة التمویل بنسبة %20.6، ثم لجنة التخطیط والتنفیذ بنسبة 22.5%

ً منھما، ثم لجنة % 15.7امة والتدریب والتطویر بنسبة ولجنتا األعالم والعالقات الع لكال

، لعل ھذه النتیجة توضح أن ھناك نوعین %5.9اإلغاثة والمساعدات اإلنسانیة بنسبة 

أساسیین من اللجان المتوفرة لدى المنظمات في مجتمع الدراسة، وھما اللجان التي تتصف 

ذ ولجنة التمویل أو المالیة، واللجان التي بالعمومیة كلجنة اإلدارة ولجنة التخطیط والتنفی

ً لنوع نشاط المنظمة واھتمامھا كلجنة التدریب والتطویر ولجنة  تتصف بالخصوصیة تبعا

  . اإلغاثة والمساعدات اإلنسانیة



یوضح عدد مرات اجتماع أعضاء المنظمات بأعضاء مجالس اإلدارات ) 18(جدول رقم   
  :فیھا

  النسبة المئویة  التكرار  عدد مرات االجتماع

  15.6  21  اجتماع أسبوعي
  61.5  83  اجتماع شھري

  12.6  17  اجتماع نصف سنوي
  10.4  14  مرة واحدة في العام

  100  135  المجموع
   

المشمولة بالدراسة تھتم أن أغلب المنظمات تبین ) 18(الجدول رقم  باستعراض معطیات    

من المجموع الكلي  %61.5بلغت نسبتھا عضائھا حیث بعقد اجتماعات دوریة كل شھر أل

في حین شكلت  ،من المنظمات یجتمع أعضائھا أسبوعیاً % 15.6 ما نسبتھ ، یلیھاللمنظمات

ً نصف سنويالتي المنظمات  ً في العام اجتماعاً و یجتمع أعضائھا اجتماعا  ما نسبتھ واحدا

المعطیات التي أفصحت عنھا أبرز نتائج ھذا ، لعل على التوالي% 10.4 و% 12.6

ألغلب المنظمات المشمولة  الفترات الفاصلة بین اجتماع وآخرالجدول المتمثلة في تقارب 

ساھم في حل المنظمات في أداء العمل ویتلك  ةنشطفاعلیة أمن  دون شك یزید بالدراسة،

  .رة لسیر العملمن المشكالت التي قد تواجھھا، نتیجة المتابعة المستم العدید

  :تحلیل مؤشرات البیئة الوسیطة: ثالثاً 
  :البیئة السیاسیة  -  أ

  :یوضح تأثر نشاط المنظمات بالمتغیرات واألحداث السیاسیة من عدمھ) 19(جدول رقم   

  النسبة المئویة  التكرار  تأثر النشاط

  65.9  89  نعم

  34.1  46  ال

  100  135  المجموع

أن أغلب المنظمات یتأثر نشاطھا بالمتغیرات ) 19(یتضح من خالل الجدول رقم    
، وقد بلغت نسبة المنظمات التي لم یتأثر %65.9واألحداث السیاسیة حیث بلغت نسبتھا 
، لعل ھذه النتیجة توضح أن المنظمات في %34.1نشاطھا بالمتغیرات واألحداث السیاسیة 

ت والتجاذبات السیاسیة وتتابع مخرجاتھا من جھة، وتعطي مجتمع الدراسة ترصد الصراعا
ً على تدخالت الجانب السیاسي في العمل المدني من جھة أخرى   .مؤشرا

  



  :یوضح قیام المنظمة بمناشط لنشر التوعیة السیاسیة من عدمھا) 20(جدول رقم  

  النسبة المئویة  التكرار  القیام بمناشط للتوعیة السیاسیة
  63.0  85  نعم
  37.0  50  ال

  100  135  المجموع
أن أغلب المنظمات قامت بمناشط تھدف لنشر ) 20(یتضح من خالل الجدول رقم     

، في حین بلغت نسبة المنظمات التي لم تقم %63.0التوعیة السیاسیة حیث بلغت نسبتھا 

السابق ، لعل ھذه النتیجة تدعم نتیجة السؤال %37.0بمناشط تھدف لنشر التوعیة السیاسیة 

وفي السؤال  ،وتعكس بوضوح تأثر المنظمات في مجتمع الدراسة بالمناخ السیاسي المتوتر

في استمارة المقابلة، عن أسباب عدم اھتمام المنظمة بالقیام بمناشط  ) 20(المفتوح رقم 

في الذین أجابوا على ھذه الفقرة تھدف لنشر التوعیة السیاسیة، تم حصر إجابات المبحوثین 

  :اب التالیةاألسب

یوضح أسباب عدم اھتمام المنظمة بالقیام بمناشط  تھدف لنشر التوعیة ) 21(جدول رقم 
  :السیاسیة

  النسبة المئویة  التكرار  أسباب عدم االھتمام
  22.0  11  لیس من األھداف التأسیسیة للمنظمة
  14.0  7  تفضیل البعد عن موضوعات السیاسة

  10.0  5  معقد العمل على الموضوعات السیاسیة عمل
  36.0  18  الخوف من تدخل الحكومة في عمل المنظمة

الخوف من عدم تقبل الفئة المستھدفة 
  للموضوعات السیاسیة

9  18.0  

  100  50  المجموع
    

المشمولة  من المنظمات% 36.0 ما نسبتھ أن) 21(یتضح من خالل الجدول رقم       

ال تھتم بالقیام بمناشط لنشر التوعیة السیاسیة ألنھا تخاف من تدخل الحكومة في  بالدراسة

من المنظمات ال تھتم بالقیام بمناشط لنشر التوعیة السیاسیة ألن % 22.0عملھا، ثم 

الموضوع لیس من أھدافھا التأسیسیة، وقد بلغت نسبة المنظمات التي تخشى عدم تقبل الفئة 

من المنظمات تفضل البعد عن % 14.0، یلیھا %18.0لسیاسیة المستھدفة للموضوعات ا

موضوعات السیاسة، أما نسبة المنظمات التي ترى أن العمل على الموضوعات السیاسیة 

ً فقد بلغت  ً معقدا ، ولعل ھذه النتیجة تعزز نتیجة السؤالین السابقین من جھة،  %10.0عمال

ً على الطبیعة التسلطیة لدور الحك ومة في متابعة نشاط المنظمات والرقابة وتعطي مؤشرا

  .على عملھا من جھة أخرى



  :یوضح طبیعة العالقة بین المنظمة والحكومة) 22(جدول رقم      

  النسبة المئویة  التكرار  طبیعة العالقة

  62.2  84  ال توجد عالقة نھائیاً 

  5.9  8  تمویل بعض المشروعات

  14.9  20  شراكة في تنفیذ مشروعات محددة

  17.0  23  إشراف ورقابة من جانب الحكومة

  100  135  المجموع

         

من المنظمات ال تربطھا أي % 62.2أن نسبة ) 22(یتضح من خالل الجدول رقم      

ً، بینما بلغت نسبة المنظمات التي تشرف الحكومة على مشروعاتھا  عالقة بالحكومة نھائیا

التي تشترك معھا الحكومة في تنفیذ ، وقد بلغت نسبة المنظمات %17.0وتراقبھا 

، في حین بلغت نسبة المنظمات التي تمول الحكومة مشروعاتھا %14.9مشروعات محددة 

ً على انعدام الثقة من جانب المنظمات في عالقتھا 5.9% ، وتعطي ھذه النتیجة مؤشرا

لمنظمات من بالحكومة، واكتفاء الحكومة بالدور اإلشرافي والرقابي السلطوي في عالقتھا با

جھة، باإلضافة إلي غیاب الوعي لدى الطرفین بأھمیة التعاون والمشاركة فیما بینھما لتحقیق 

  .التنمیة الشاملة للمجتمع من جھة أخرى

  

  

  

  

  



  :التشریعات والقوانین-ب

یوضح مدى حاجة القانون الحالي المنظم لعمل منظمات المجتمع المدني ) 23(جدول رقم  

  :المنظماتللتغییر حسب رؤیة 

  النسبة المئویة  التكرار  أسباب حاجة القانون للتغییر

  22.2  30  غیر مناسب لألوضاع والظروف الحالیة

  یعطي صالحیات كبیرة لتدخل الحكومة

  في شؤون المنظمة 

40  29.6  

  21.5  29  یربك العمل بالمنظمة ویجعلھ معقداً 

  19.3  26  یمس استقاللیة المنظمة

  3.7  5  ال یحتاج إلى تغییر

  3.7  5  أسباب أخرى تذكر

  100  135  المجموع
  

أن أغلب المنظمات ترى أن القانون الحالي المُنظم ) 23(یتضح من خالل الجدول رقم      

لعمل منظمات المجتمع المدني یحتاج للتغییر ألنھ یعطي صالحیات كبیرة لتدخل الحكومة في 

من المنظمات ترى أن القانون % 22.2، یلیھا %29.6شؤون المنظمة حیث بلغت نسبتھا 

غیر مناسب لألوضاع والظروف االجتماعیة واالقتصادیة الحالیة، وقد بحاجة للتغیر ألنھ 

بلغت نسبة المنظمات التي ترى أن القانون الحالي یحتاج للتغییر ألنھ یربك العمل بالمنظمة 

، أما المنظمات التي ترى أنھ یمس استقاللیة المنظمة فقد بلغت نسبتھا %21.5ویجعلھ معقداً 

یر فقد بلغت نسبتھا یترى بأن القانون الحالي ال یحتاج للتغ، أما المنظمات التي 19.3%

أسباب (وقد بلغت إجابات المبحوثین نفس النسبة على الفقرة المفتوحة من السؤال % 3.7

لغى، ) أخرى تذكر ُ وكان من المطالب في ھذه الفقرة أن تخفف قیمة االشتراكات السنویة أو ت

وإلغاء نشاطھا بموجب حكم قضائي ولیس بقرار  كذلك المطالبة بأن یكون حق الحل للمنظمة

إداري من الوزارة، التعدیل بما یتضمن حمایة العاملین بالمنظمات من أعضاء سواء من 

المنتسبین أو المتطوعین ویحفظ حقوقھم وحریاتھم، تبین ھذه النتیجة مدى تسلط الحكومة 

ً على وتعسفھا في القیام بدورھا الرقابي على المنظمات في مجتمع ا لدراسة، مما یعطي مؤشرا

  .عمق الھوة بینھا وبین المنظمات في مجتمع الدراسة



یوضح طبیعة العالقة بین المنظمة والجھة اإلداریة الحكومیة المعنیة ) 24(جدول رقم 
  :بشؤون المنظمات

  النسبة المئویة  التكرار  طبیعة العالقة
  43.7  59  جیدة

  25.2  34  متوترة أحیاناً 
  31.1  42  عالقةال توجد 

  100  135  المجموع
    

أن عالقة أغلب المنظمات بالجھة اإلداریة الحكومیة ) 24(یتضح من خالل الجدول رقم      
، أما المنظمات التي ال %43.7المعنیة بشؤون المنظمات عالقة جیدة حیث بلغت نسبتھا 

من % 25.2یلیھا % 31.1تربطھا أي عالقة بالجھة اإلداریة الحكومیة فقد بلغت نسبتھا 
تتفق ھذه النتیجة مع نتیجة  ،إلداریة الحكومیة متوترة أحیاناً المنظمات عالقتھا بالجھة ا

إلى أن العالقة الجیدة بین المنظمات والجھة اإلداریة  فیھا دراسة إیمان حسن التي توصلت
المنظمات  المعنیة بشؤون المنظمات ساعدت في حاالت قلیلة في فض النزاعات بین أعضاء

  .في مجتمع دراستھا
  

  :القیم الثقافیة -ج

یوضح أسباب عدم تشجیع الثقافة والقیم السائدة بالمجتمع على العمل ) 25(جدول رقم  
  :التطوعي بمنظمات المجتمع المدني

  النسبة المئویة  التكرار  أسباب عدم التشجیع
  34.8  47  معرفة محدودة بدور المنظمات

  43.0  58  ضعف ثقافة التطوع
  22.2  30  نقص االھتمام اإلعالمي ومحدودیتھ

  100  135  المجموع

ترى أن ضعف المشمولة بالدراسة المنظمات  أكثر من ثلثأن ) 25(من الجدول رقم  بینیت   
ثقافة التطوع أبرز أسباب عدم تشجیع الثقافة والقیم السائدة بالمجتمع على العمل التطوعي 

 كما شكلت، من المجموع الكلي %43.0بلغت نسبتھا بمنظمات المجتمع المدني حیث 
ترى بأن المعرفة المحدودة من جانب المجتمع بدور المنظمات أحد أسباب عدم التي المنظمات 

من % 34.8 ما نسبتھ تشجیع الثقافة والقیم السائدة بالمجتمع على العمل التطوعي بالمنظمات
ترى أن نقص االھتمام اإلعالمي  التي تالمنظمافي حین لم تتجاوز نسبة ، المجموع الكلي

بمناشط المنظمات ومحدودیتھ أحد أسباب عدم تشجیع الثقافة والقیم السائدة بالمجتمع على 
تتفق ھذه النتیجة   المجموع الكلي،من %  22.2العمل التطوعي بمنظمات المجتمع المدني 
اب مشكلة نقص المتطوعین إلى أن أبرز أسب فیھا مع نتیجة دراسة شھیدة الباز التي توصلت

  .لدى المنظمات ھي ضعف ثقافة التطوع بشكل عام في المجتمعات التي طبقت علیھا الدراسة

  



  

  یوضح أسباب مشكلة نقص المتطوعین لدى المنظمات) 26(جدول رقم       

  النسبة المئویة  التكرار  أسبـــاب المشكلـــة

  31.9  43  عدم توفر الوقت الكافي لدى المتطوع

  42.2  57  الظروف االقتصادیة واالجتماعیة للمتطوع

  25.9  35  الثقافة السائدة في المجتمع

  100  135  المجموع

  

أن أغلب المنظمات ترى أن أبرز أسباب مشكلة ) 26(یتضح من خالل الجدول رقم    

نقص المتطوعین ھو الظروف االقتصادیة واالجتماعیة للمتطوع حیث بلغت 

من المنظمات ترى أن سبب مشكلة نقص المتطوعین لدیھا % 31.9، یلیھا %42.2نسبتھا

من المنظمات فترى أن سبب % 25.9ھو عدم توفر الوقت الكافي لدى المتطوع، أما 

  .مشكلة نقص المتطوعین لدیھا ھو الثقافة السائدة في المجتمع

تتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة شھیدة الباز التي توصلت إلى أن أبرز أسباب مشكلة    

نقص المتطوعین لدى المنظمات ھو الظروف االقتصادیة وكثرة األعباء في الحیاة الیومیة 

  .المجتمعات التي طبقت علیھا الدراسة للمتطوع في

  

  

  

  

  



  :یوضح أھم المعوقات التي تحد من فاعلیة المنظمات) 27(جدول رقم  

  النسبة المئویة  التكرار  المعـــــــــــــــــــــوقات

  16.3  22  مشكلة التمویل

  8.9  12  المقر غیر المالئم

  17.0  23  اللوائح والقوانین غیر مالئمة للعمل التطوعي

  20.7  28  عدم توفر الخبرات الكافیة للتخطیط والتنفیذ

  14.8  20  قلة الوعي االجتماعي بأھمیة العمل التطوعي

  11.9  16  عدم توفر عمل جماعي بروح الفریق الواحد

  10.4  14  العادات والتقالید االجتماعیة تؤثر على األعضاء

  100  135  المجموع

أن عدم توفر الخبرات الكافیة للتخطیط تبین ) 27(الجدول رقم  بالوقوف على معطیات    
رز أب من نالمجتمع المدني بمجتمع الدراسة كالمنظمات  ء المنتسبینعضااألوالتنفیذ بین 

بلغت  بنسبة فاعلیة تلك المنظمات في مزاولة أنشطتھا المختلفةالمعوقات التي تحد من 
المنظمات ترى أن اللوائح والقوانین غیر  من% 17.0، یلیھا من المجموع الكلي 20.7%

من المنظمات % 16.3المالئمة للعمل التطوعي أحد المعوقات التي تحد من فاعلیتھا، بینما 
ترى أن مشكلة التمویل أحد المعوقات التي تحد من فاعلیتھا، وقد بلغت نسبة المنظمات التي 

المعوقات التي تحد من فاعلیتھا  ترى أن قلة الوعي االجتماعي بأھمیة العمل التطوعي أحد
من المنظمات ترى أن عدم توفر عمل جماعي بروح الفریق الواحد % 11.9، یلیھا 14.8%

من المنظمات ترى أن % 10.4بین أعضائھا أحد المعوقات التي تحد من فاعلیتھا، یلیھا 
من فاعلیتھا،  العادات والتقالید االجتماعیة تؤثر على األعضاء وھي أحد المعوقات التي تحد

وقد بلغت نسبة المنظمات التي ترى أن المقر غیر المالئم أحد المعوقات التي تحد من فاعلیتھا 
8.9 .%  

العالقة بین متطلبات "تتفق ھذه النتیجة مع نتائج في دراسة أحمد صادق رشوان بعنوان       
توصلت إلى أن " المستدامةبناء القدرات المؤسسیة للجمعیات األھلیة وتحقیق أھداف التنمیة 

ضعف البناء المؤسسي وضعف الموارد واإلمكانیات المالیة واالفتقار إلى الكوادر  الفنیة 
القادرة على تحدید األھداف واتخاذ القرارات بأسلوب علمي، ھي أبرز المعوقات التي تعاني 

  .منھا المنظمات والجمعیات األھلیة في المجتمع الذي طبقت علیھ الدراسة

  

  



  :تحلیل مؤشرات المخرجات: رابعاً 

  :الوصول للفئات المستھدفة -أ

  :یوضح توزیع الفئات المستھدفة من أنشطة المنظمات) 28(جدول رقم        

  النسبة المئویة  التكرار  الفئات المستھدفة

  19.3  26  الشباب والطالب

  15.6  21  النساء واألطفال

  7.4  10  المسنین والمعوقین

  5.9  8  المنفعة العامةجماعات 

  51.9  70  المجتمع المحلي ككل

  100  135  المجموع

        

أن أغلب المنظمات تستھدف بنشاطھا المجتمع ) 28(یتضح من خالل الجدول رقم     

من المنظمات تستھدف بنشاطھا % 19.3، یلیھا %51.9المحلي ككل حیث بلغت نسبتھا 

من المنظمات تستھدف بنشاطھا فئة النساء واألطفال، % 15.6فئة الشباب والطالب، أما 

من % 5.9ا فئة المسنین والمعوقین، أما من المنظمات تستھدف بنشاطھ% 7.4یلیھا 

المنظمات تستھدف بنشاطھا جماعات المنفعة العامة كالروابط والنقابات المھنیة وجماعات 

ً فمن جھة توضح أن غالبیة المنظمات  ً مھما الدفاع والمناصرة، تعطي ھذه النتیجة مؤشرا

ُولي جل نشاطھا إلى تنمیة المجتمع المحلي و ال تتجھ لفئة معینة، ومن متعددة األغراض وت

جھة أخرى توضح ضرورة العمل على تنسیق وتحدید االختصاصات بین المنظمات حتى ال 

ً على عملیة التنمیة   . تنصب كافة الجھود في مجال واحد لكي ال تنعكس سلبا

  

  



  :یوضح كیفیة اختیار القضایا والموضوعات التي تھتم بھا المنظمات) 29(جدول رقم    

  النسبة المئویة  التكرار  یار القضایا والموضوعاتكیفیة اخت

  28.9  39  بقرار من مجلس إدارة المنظمة

  8.9  12  بقرار من الجمعیة العمومیة

  16.3  22  عن طریق المالحظة من المجتمع المحلي

  7.4  10  من البیانات الرسمیة المتاحة والمتوفرة

  7.4  10  من وسائل األعالم المختلفة

  9.6  13  الفئات المستھدفة من النشاط من استطالع رأي

  21.5  29  من نتائج نقاش وحوار بین كل أعضاء المنظمة

  100  135  المجموع

  

من المنظمات تختار القضایا % 28.9 ما نسبتھ أن) 29(یتضح من الجدول رقم       

من % 21.5والموضوعات التي تھتم بھا عن طریق قرار من مجلس إدارتھا، یلیھا 

المنظمات تختار القضایا والموضوعات التي تھتم بھا عن طریق نتائج نقاشات وحوارات بین 

لتي تھتم كل أعضاء المنظمة، وقد بلغت نسبة المنظمات التي تختار القضایا والموضوعات ا

من المنظمات تختار % 9.6، أما %16.3بھا عن طریق المالحظة من المجتمع المحلي 

القضایا والموضوعات التي تھتم بھا عن طریق استطالع رأي الفئات المستھدفة من النشاط، 

من المنظمات تختار القضایا والموضوعات التي تھتم بھا عن طریق قرار من % 8.9یلیھا 

ة، وقد بلغت نسبة المنظمات التي تختار القضایا والموضوعات التي تھتم بھا الجمعیة العمومی

ً منھا% 7.4عن طریق البیانات الرسمیة و وسائل األعالم المختلفة    .لكال

في دراسة إیمان حسن والتي توصلت إلى أن مجلس اإلدارة  ما جاءتتفق ھذه النتیجة مع       

سمة الفردیة على العمل في منظمات المجتمع الذي یحتكر اتخاذ القرارات، بمعنى غلبة ال

  .  طبقت علیھ دراستھا

  

  



  :یوضح الزیادة في أعداد الفئات المستفیدة من نشاط المنظمات من عدمھا) 30(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  تزاید أعداد المستفیدین

  31.9  43  نعم

  68.1  92  ال

  100  135  المجموع
    

ً في % 68.1ما نسبتھ أن ) 30(یتضح من خالل الجدول رقم        من المنظمات ال ترى تزایدا

من المنظمات ترى بأن ھناك زیادة في أعداد % 31.9أعداد المستفیدین من نشاطھا، مقابل 

والتي توضح عدم اھتمام ) 28(المستفیدین من نشاطھا، تدعم ھذه النتیجة نتیجة السؤال 

یما بینھا حیث تتوجھ بنشاطھا في الغالب لتنمیة المجتمع المحلي ككل، المنظمات بالتنسیق ف

مما أدى إلى عدم تزاید أعداد المستفیدین من المناشط من جھة، ومن جھة أخرى تعطي ھذه 

ً على طبیعة المشروعات و المناشط نفسھا وحاجة الفئات المستھدفة لھا كذلك  النتیجة مؤشرا

  .لتي تستغرقھاحجم التمویل والمدة الزمنیة ا

یوضح أدوات المنظمات لمعرفة مدى رضا الفئات المستھدفة من ) 31(جدول رقم      
  :النشاطات التي تقوم بھا

  النسبة  المئویة  التكرار  األدوات المستخدمة

  48.9  66  مقابالت فردیة أو جماعیة

  35.6  48  استمارات استطالع رأي

  15.6  21  تخصیص صندوق للشكاوى

  100  135  المجموع
     

المقابالت الفردیة أو  أن أغلب المنظمات تستخدم) 31(یتضح من خالل الجدول رقم      
، یلیھا %48.9الجماعیة لمعرفة مدى رضا الفئات المستھدفة من النشاط حیث بلغت نسبتھا 

من المنظمات تستخدم استطالعات الرأي لمعرفة مدى رضا الفئات المستھدفة من % 35.6
من المنظمات تخصص صندوق الستقبال الشكاوى من الفئات % 15.6أما النشاط، 

والتي توضح أن مصادر التمویل لغالبیة ) 11(المستھدفة، تدعم ھذه النتیجة نتیجة السؤال 
المنظمات ذاتیة وبالتالي تستخدم المقابالت الفردیة أو الجماعیة وذلك ألنھا أیسر األدوات 

   .مادیةوأسھلھا وال تحتاج إلى تكالیف 
  
   



  :االستجابة للمطالب المجتمعیة-ب

یوضح قدرة المنظمة على االستجابة للمطالب المجتمعیة المتغیرة من ) 32(جدول رقم      
  عدمھا

  النسبة المئویة  التكرار  القدرة على االستجابة

  35.6  48  نعم

  64.4  87  ال

  100  135  المجموع
  

أن أغلب المنظمات ترى أنھا لم تتمكن من االستجابة ) 32(یتضح من خالل الجدول رقم  

من المنظمات ترى % 35.6، مقابل %64.4للمطالب المجتمعیة المتغیرة حیث بلغت نسبتھا 

تتفق ھذه النتیجة مع نتیجة في دراسة أحمد  ،بأنھا تمكنت من االستجابة للمطالب المجتمعیة

إلى أن غالبیة المنظمات ال تمتلك القدرة على االستجابة للمطالب  صادق رشوان توصلت

  . المجتمعیة المتغیرة

  یوضح مجال انعكاس نشاط المنظمة على تنمیة المجتمع) 33(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  المجال التنموي

  27.4  37  تنمیة بشریة

  29.6  40  تنمیة اجتماعیة

  28.2  38  تنمیة سیاسیة

  14.8  20  اقتصادیة تنمیة

  100  135  المجموع
      

من المنظمات ینعكس نشاطھا % 29.6 ما نسبتھ أن) 33(یتضح من خالل الجدول رقم   

من المنظمات ینعكس نشاطھا % 28.2على تنمیة المجتمع في مجال التنمیة االجتماعیة، یلیھا 

من المنظمات ینعكس نشاطھا في مجال التنمیة % 27.4في مجال التنمیة السیاسیة، أما 

من المنظمات ینعكس نشاطھا في مجال التنمیة االقتصادیة، توضح % 14.8البشریة، یلیھا 

تنمیة المجتمع، ھذه النتیجة غلبة السمة الخیریة واإلنسانیة على توجھ المنظمات في اھتمامھا ب

ً على ضعف إسھامھا في المجالت التنمویة المختلفة األمر  باإلضافة إلى أنھا تعطي مؤشرا

الذي قد یعود لغیاب الوعي بأھمیة دورھا في ھذه المجاالت من قبل العاملین بھا ومن قبل 

  .   المواطنین والقطاع الحكومي على حد السواء



مارة المقابلة، عن أھم القضایا التي یجب التوجھ في است) 33(وفي السؤال المفتوح رقم 
، تم حصر إجابات المبحوثین لتمثل القضایا التالیة ً   :      نحوھا مستقبال

  :یوضح أھم القضایا التي یجب التوجھ نحوھا مستقبالً ) 34(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  القضایا المستقبلیة
  20.0  27  )ضد المرأة -المدرسي - األسري(العنف 

  15.6  21  الحفاظ على الموارد البیئیة وترشید االستھالك
  13.3  18  توعیة المجتمع بأھمیة منظمات المجتمع المدني

  13.3  18  التسرب الدراسي للطالب الذكور
  11.1  15  حمایة المستھلك ومواجھة الغالء

  9.6  13  مناھضة زواج القاصرات
  9.6  13  رفع كفاءة قطاع التعلیم

  7.4  10  قطاع الصحةدعم 
  100  135  المجموع

         

من المنظمات ترى أن قضیة العنف % 20.0أن ) 34(یتضح من خالل الجدول رقم        

، ) ضد المرأة –المدرسي  –األسري ( ً من أھم القضایا التي ینبغي التوجھ نحوھا مستقبال

البیئیة وترشید االستھالك من المنظمات ترى أن قضیة الحفاظ على الموارد % 15.6یلیھا 

، مقابل  ً من المنظمات ترى أن % 13.3من أھم القضایا التي ینبغي التوجھ نحوھا مستقبال

قضیة توعیة المجتمع بأھمیة منظمات المجتمع المدني وقضیة التسرب الدراسي للطالب 

، بینما  ً ظمات من المن% 11.1الذكور من أھم القضایا التي ینبغي التوجھ نحوھا مستقبال

ترى أن قضیة حمایة المستھلك ومواجھة الغالء من أھم القضایا التي ینبغي التوجھ نحوھا 

، یلیھا  ً من المنظمات ترى أن قضیة مناھضة زواج القاصرات وقضیة رفع % 9.6مستقبال

، وقد بلغت نسبة  ً كفاءة قطاع التعلیم من أھم القضایا التي ینبغي التوجھ نحوھا مستقبال

ي ترى قضیة دعم قطاع الصحة كأھم القضایا التي ینبغي التوجھ نحوھا المنظمات الت

 ً ، توضح ھذه النتیجة وعي العاملین بالمنظمات وإدراكھم لخطورة قضیة %7.4مستقبال

وما قد یترتب ) العنف األسري أو المدرسي أو ضد المرأة(العنف بمختلف جوانبھا سواء 

 ً على الرغبة الصادقة من جانب المنظمات علیھا من مشكالت اجتماعیة، وتعطي مؤشرا

ُعد عائق أمام ) رغم قلة مواردھا وضعف إمكانیاتھا( في المساھمة لحل ھذه المشكالت التي ت

  .تنمیة المجتمع
  

  



  :متابعة النشاط وتقییمھ -ج
  

  :یوضح الجھة المسؤولة عن عملیة تقییم المناشط السابقة للمنظمات) 35(جدول رقم     

  النسبة المئویة  التكرار  الجھة المسؤولة
  40.7  55  أعضاء مجلس اإلدارة

  8.9  12  أعضاء الجمعیة العمومیة
  34.8  47  كل أعضاء المنظمة

  15.6  21  جھات خارجیة مستقلة عن المنظمة
  100  135  المجموع

     

من المنظمات یقوم أعضاء مجالس % 40.7 ما نسبتھ أن) 35(من الجدول رقم بین یت     
من المنظمات تتم عملیة تقییم % 34.8اإلدارات فیھا بعملیة تقییم المناشط السابقة، یلیھا 

من المنظمات فإن عملیة % 15.6المناشط السابقة فیھا عن طریق كل أعضاء المنظمة، أما 
وقد بلغت نسبة المنظمات التقییم فیھا تتم عن طریق جھات خارجیة مستقلة عن المنظمات، 
تتفق ھذه النتیجة  ،%8.9التي تتم عملیة التقییم فیھا عن طریق أعضاء الجمعیات العمومیة 

إلى احتكار مجلس اإلدارة التخاذ فیھا توصلت التي دراسة إیمان حسن ب ما جاءمع 
على العمل في المنظمات التي  )أو الصفة المركزیة( القرارات وبالتالي غلبة السمة الفردیة

  .طبقت علیھا دراستھا
     

  :بعملیة التقییم لنشاطاتھا السابقة اتیوضح كیفیة قیام المنظم) 36(جدول رقم     
  النسبة المئویة  التكرار  كیفیة التقییم

  39.3  53  من خالل نتائج نقاش أعضاء مجلس اإلدارة

  28.1  38  تقاریر خاصة من أحدى اللجان بالمنظمة

  17.0  23  من خالل استبیان للفئات المستفیدة

  15.6  21  من تقاریر منظمة أخرى متخصصة

  100  135  المجموع
    

أن أغلب المنظمات تتم عملیة التقییم فیھا من خالل ) 36(یتضح من خالل الجدول رقم      
من % 28.1، یلیھا %39.3نتائج نقاشات أعضاء مجالس اإلدارات فیھا حیث بلغت نسبتھا 

أحدى اللجان بالمنظمة،  نالمنظمات التي تتم عملیة التقییم فیھا من خالل تقاریر خاصة م
من المنظمات التي تتم عمیلة التقییم فیھا من خالل استبیان الفئات المستفیدة % 17.0مقابل 

ظمة من المنظمات التي تتم عملیة التقییم فیھا من خالل تقاریر من% 15.6من النشاط، یلیھا 
و تتفق مع  ،السابق مع ما جاء في أحدى نتائج الجدولھذه النتیجة  تتفق ،أخرى متخصصة

إلى احتكار مجلس اإلدارة التخاذ القرارات فیھا توصلت  التي دراسة إیمان حسنبنتیجة 
  .   وبالتالي غلبة السمة الفردیة على العمل في المنظمات التي طبقت علیھا دراستھا



في استمارة المقابلة، ) 37- 36(ابات المبحوثین عن األسئلة المفتوحة رقم تم حصر إجوقد    

ً، والفئات المستھدفة من تلك  حول أھم المشروعات الناجحة التي قامت بھا المنظمات سابقا

  :المشروعات في التصنیف التالي

  :یوضح أھم المشروعات الناجحة التي قامت بھا المنظمات سابقاً ) 37(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  وعات الناجحةالمشر

  20.7  28  حمالت خیریة

  29.6  40  حمالت توعیة

  28.2  38  دورات تدریبیة

  21.5  29  دعم مشروعات صغرى

  100  135  المجموع

  

 المشمولة بالدراسة من المنظمات% 29.6ما نسبتھ أن ) 37(من الجدول رقم  بینیت      

، یلیھا التي قامت بتنفیذھا قامت بحمالت توعیة قصیرة المدة كأھم المشروعات الناجحة

، وقد التي قامت بھا من المنظمات قامت بدورات تدریبیة كأھم المشروعات الناجحة% 28.2

بلغت نسبة المنظمات التي قامت بدعم المشروعات الصغیرة كأھم المشروعات الناجحة 

المنظمات التي قامت بحمالت خیریة قصیرة المدة كأھم  من% 20.7، یلیھا 21.5%

المشروعات الناجحة، وتبین ھذه النتیجة حرص المنظمات على توعیة الفئات االجتماعیة 

المختلفة بمشكالت وقضایا المجتمع المتعددة، وذلك من خالل عقد الدورات التدریبیة 

تواھم المعرفي والثقافي وتعزیز والمحاضرات الفكریة و ورش العمل التي تھدف إلى رفع مس

  .روح المبادرة والمشاركة لدیھم

  

  

  



  :یوضح الفئات المستھدفة من المشروعات الناجحة للمنظمات سابقاً ) 38(جدول رقم   

  النسبة المئویة  التكرار  الفئات المستھدفة

  19.3  26  الشباب

  15.6  21  الطالب

  14.8  20  الموظفین

  8.1  11  النساء

  8.9  12  األطفال

  11.1  15  األسر النازحة

  8.1  11  المرضى

  14.1  19  المجتمع المحلي

  100  135  المجموع
  

الفئات المستھدفة من المشروعات الناجحة  كثرأن أ) 38(یتضح من خالل الجدول رقم        

ً كانت فئة الشباب حیث بلغت نسبتھا  ، یلیھا فئة الطالب حیث بلغت %19.3للمنظمات سابقا

 ت، أما المنظمات التي استھدف%14.8، ثم فئة الموظفین وقد بلغت نسبتھا %15.6نسبتھا 

ً فقد بلغت ن ، یلیھا فئة %14.1سبتھا المجتمع المحلي ككل من مشروعاتھا الناجحة سابقا

، وقد %8.9، ثم فئة األطفال وقد بلغت نسبتھا %11.1األسر النازحة حیث بلغت نسبتھا 

ً منھما، تدعم ھذه النتیجة نتیجة السؤال السابق % 8.1بلغت نسبة فئتي النساء والمرضى  لكال

روعات حیث یظھر في نتیجتھ أن غالبیة المنظمات قامت بحمالت توعیة كأھم المش) 37(

ً، ویظھر في نتیجة السؤال  أن غالبیة المنظمات ركزت على أن قضیة ) 34(الناجحة سابقا

، ) ضد المرأة -المدرسي - األسري(العنف  ً من أھم القضایا التي یجب التوجھ نحوھا مستقبال

ً من  وبالتالي یظھر في ھذه النتیجة أن الشباب والطالب  أكثر الفئات االجتماعیة استھدافا

ً على وعي المنظمات بخطورة ھذه المشر ً للمنظمات، مما یعطي مؤشرا وعات الناجحة سابقا

الفئة العمریة في حالة غیاب االحتواء والرعایة والتوجیھ وتھذیب السلوك العام، وھو الدور 

  .المنوط بالمؤسسات والمنظمات االجتماعیة بطبیعة الحال

  

  

  



  :میة السیاسیةتحلیل مقیاس إسھام المنظمات في التن: خامساً 

 :عرض التحلیل لكل فقرة من فقرات المقیاس - 1
   

  :یوضح تحلیل فقرات مقیاس إسھام المنظمات في التنمیة السیاسیة) 39(جدول رقم   

  

  

  م

  

  الفقرات
  

  أوافق

  

  أوافق لحد ما

  

  ال أوافق

  
  المتوسط

  

  الرتبة

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

على تعزیز قیم الوالء  تعمل المنظمة  1
واالنتماء والوطنیة لمختلف الشرائح 

 االجتماعیة

74  54.8  17  12.6  44  32.6  2.22  11  

تستخدم المنظمة وسائل األعالم المختلفة   2
بما فیھا المطویات والملصقات، لتوضیح 
معنى بعض المفاھیم السیاسیة كمفھوم 

 العزل السیاسي وغیره

63  46.7  26  19.3  46  34.0  2.13  15  

ال تھتم المنظمة بحضور ندوات ومحاضرات   3
حول القضایا السیاسیة و المشاركة في 
البرامج اإلعالمیة التي تناقش القضایا 

 والموضوعات السیاسیة

49  36.3  20  14.8  66  48.9  2.13  15  
  مكرر

أن مسؤولیة نقل التاریخ السیاسي والقیم   4
السیاسیة وتعلیمھا لألجیال مسؤولیة تخص 

 المؤسسات التعلیمیة وحدھا

49  36.3  22  16.3  64  47.4  2.11  17  

ُمكن المواطنین من   5 أن التنشئة السیاسیة ت
حل الكثیر من الصراعات السیاسیة 

 والمشكالت المجتمعیة على حد السواء

70  51.9  25  18.5  40  29.6  2.22  11  

  مكرر

6  
قراءة الكتب ب ال یھتمون المنظمة ءأعضا

والجرائد السیاسیة ومتابعة النشرات 
 السیاسیةوالقضایا اإلخباریة 

41  30.4  28  20.7  66  48.9  2.19  13  

تؤكد المنظمة على أن التنشئة السیاسیة   7
الجیدة تجعل المواطن یتقبل اآلراء 

 السیاسیة المخالفة لرأیھ وتوجھاتھ

74  54.8  25  18.5  36  26.7  2.28  9  

المنظمة للتأثیر في الرأي العام بتبني تسعى   8
 أفكار حزب سیاسي معین

34  25.2  22  16.3  79  58.5  2.33  6  

المؤسسات و تكممنظم بین التعاون  9
التعلیمیة المختلفة في إقامة االحتفاالت 

بالمناسبات الوطنیة مجرد تضییع للوقت 
 ال یجدي نفعاً 

44  32.6  27  20.0  64  47.4  2.15  14  



ً لھ دور فعال في الشباب   10 المثقف سیاسیا
الحراك الشعبي نحو القضایا السیاسیة أكثر 

 من غیره

65  48.1  21  15.6  49  36.3  2.12  16  

تسعى المنظمة لترسیخ ونشر مفھوم دولة   11
المؤسسات وقیم الدیمقراطیة والحریات 

 المدنیة لدى المواطنین 

72  53.3  17  12.6  46  34.1  2.19  13  
  مكرر

أن االنتخابات ھي الوسیلة األفضل للتداول   12
 لسلطةى العالسلمي 

60  44.5  30  22.2  45  33.3  1.89  24  

األزمة السیاسیة التي تعیشھا البالد حالیاً   13
 تعود أسبابھا في األصل للصراعات القبلیة 

59  43.7  28  20.7  48  35.6  2.08  18  

المجالس المحلیة نجحت في تحقیق األھداف   14
 منھاوخاصة السیاسي  منھا المرجوة

57  42.2  30  22.2  48  35.6  1.93  22  

لیصعد  معینحزب سیاسي  تكممنظمتدعم   15
 للسلطة

39  28.9  28  20.7  68  50.4  2.21  12  

أن كافة الجھات السیاسیة قد ترى منظمتكم   16
فشلت في القیام بمھامھا التشریعیة 

 والتنفیذیة

54  40.0  23  17.0  58  43.0  1.97  21  

نفوذ القبیلة في الوقت أن  تكمال ترى منظم   17
 الحالي أقوى من نفوذ الدولة

60  44.4  29  21.5  46  34.1  1.90  23  

إقامة األحزاب السیاسیة قبل إقامة دستور    18
للبالد بمثابة جریمة سیاسیة أو قفز على 

 السلطة

75  55.6  19  14.0  41  30.4  2.25  10  

یكفل الدستور حقوق تعمل المنظمة على أن   19
وحریات المواطنین بشكل متساوي لكافة 

 االجتماعیة الشرائح

57  42.2  29  21.5  49  36.3  2.00  20  

أن الدیمقراطیة ال تتفق مع العادات والتقالید   20
 حالیاً  السائدة في مجتمعنا

54  40.0  20  14.8  61  45.2  2.05  19  

21  
نشاط منظمات المجتمع المدني ال یؤثر وال 

 یجدي نفعاً على الصعید السیاسي
40  29.6  21  15.6  74  54.8  2.25  10  

  مكرر

عن المشاركة في  تكمتبتعد منظم  22
ً من تأزم  االحتجاجات واالعتصامات خوفا

 الوضع السیاسي

39  28.9  16  11.9  80  59.3  2.30  8  



بعقد ندوات وجلسات  تكممنظمال تھتم   23
حواریة بین أعضائھا لمناقشة األحداث 

 والتطورات السیاسیة 

45  33.3  16  11.9  74  54.8  2.21  12  
  مكرر

القیم الثقافیة واالجتماعیة السائدة بالمجتمع   24
ال تؤثر في عملیة المشاركة السیاسیة 

 للمواطنین

43  31.9  23  17.0  69  51.1  2.19  13  
  مكرر

لتوضیح أھمیة المشاركة  تكمتسعى منظم  25
بل للقضاء  السیاسیة للمواطنین، كأھم السُ

 على الفساد السیاسي

87  64.4  22  16.3  26  19.3  2.45  3  

ات المجتمع المدني یُشكل التنافس بین منظم  26
 ً  لالھتمام بالقضایا السیاسیة تكملمنظمحافزا

79  58.5  19  14.1  37  27.4  2.31  7  

27  
صب القبلي والجھوي عائقاً ال یُشكل التع

في سعیھا للقیام بمناشط  تكممنظمأمام 
 لنشر ثقافة المشاركة والتوعیة السیاسیة

24  17.8  9  6.7  102  75.6  2.58  1  

من أسباب األزمة السیاسیة الراھنة ضعف    28
 المشاركة السیاسیة من قبل عامة الشعب

83  61.5  20  14.8  32  23.7  2.38  5  

29  
تھتم المنظمة بالتشجیع على المشاركة 

 تجنب الصراعاتلالسیاسیة للمواطنین 
86  63.7  18  13.3  31  23.0  2.41  4  

جتماعیة والواجب الوطني المسؤولیة اال  30
للمشاركة في الحراك  تكممنظمیدفعان 

 الشعبي المناھض لبعض القرارات السیاسیة

95  70.4  14  10.4  26  19.3  2.51  2  

  

من المنظمات ترى أن التعصب % 75.6 ما نسبتھ أن) 39(خالل الجدول رقم یتضح من  

ً أمام سعیھا للقیام بمناشط لنشر ثقافة المشاركة والتوعیة  القبلي والجھوي یُشكل عائقا

األحزاب  "في دراسة أحمد عقلھ الحسامي بعنوان ما جاءالسیاسیة، وتتفق ھذه النتیجة مع 

إلى أن اإلرث  فیھا وصلي تتال"  عملیة التنمیة السیاسیةالسیاسیة األردنیة ودورھا في 

  . الثقافي السلبي قد عزز الخوف من األنخراط في مناشط األحزاب السیاسیة

كانت  المسؤولیة االجتماعیة والواجب الوطنيأن من المنظمات % 70.4 كما أكدت   

ات السیاسیة، مما في الحراك الشعبي المناھض لبعض القرار تھالمشارك الدافع األساسي

یشیر إلى حرص المنظمات على مناصرة المطالب الشعبیة وتوصیلھا للجھات المعنیة بصنع 

  . القرار



من المنظمات تسعى لتوضیح أھمیة المشاركة السیاسیة للمواطنین، % 64.4 تھنسبما و  

بل للقضاء على الفساد السیاسي، یلیھا  لتشجیع تھتم با من المنظمات التي% 63.7كأھم السُ

على المشاركة السیاسیة للمواطنین لضمان التداول السلمي على السلطة وتجنب الصراعات، 

من المنظمات تعتقد أن من أسباب األزمة السیاسیة الراھنة ضعف % 61.5ونسبة 

المشاركة السیاسیة من قبل عامة الشعب، مما یوضح أن المنظمات تحاول بذل جھودھا 

قافة المجتمع ودفع عامة الشعب للمشاركة في كل ما یتعلق بالحیاة لتغییر النمط السلبي في ث

السیاسیة من مناشط وأحداث، من خالل توضیح األضرار التي قد یتعرضون لھا في حال 

االبتعاد عن المشاركة والرضوخ لما ینتج عن ھیئات صنع القرار من قرارات تمس حیاتھم 

  . الیومیة بشكل أو بأخر

بة المنظمات التي ال تبتعد عن المشاركة في االحتجاجات في حین بلغت نس    

ً من تأزم الوضع السیاسي  ، تعطي ھذه النتیجة داللة على %59.3واالعتصامات خوفا

حیویة ونشاط المنظمات من جھة، وحرصھا على الدفاع عن حقوق ومصالح عامة الشعب 

  .  من جھة أخرى

أثیر في الرأي العام بتبني أفكار حزب من المنظمات التي ال تسعى للت% 58.5یلیھا   

سیاسي معین، مما یعطي مؤشر واضح على وعي المنظمات بطبیعة أھدافھا كتنظیمات 

مدنیة ال تسعى للسلطة وال للكسب، ووعیھا بدورھا الفعلي وھو تقدیم الخدمات بمختلف 

  .ھاأنواعھا لكافة شرائح المجتمع، وسعیھا لتنمیة وتطویر القطاعات التي تستھدف

ً لھا    وقد بلغت نسبة المنظمات التي یشكل التنافس بین منظمات المجتمع المدني حافزا

وتوضح ) 20-19(، تدعم ھذه النتیجة نتیجة السؤالین %58.5لالھتمام بالقضایا السیاسیة 

أن غالبیة المنظمات في مجتمع الدراسة تولي اھتمامھا بقضایا السیاسة ومشكالت المجتمع 

ً للتنافس فیما بینھاالسیاسیة مم   . ا یشكل مجاال

من المنظمات التي ترى أن إقامة األحزاب السیاسیة قبل إقامة دستور للبالد % 55.6 یلیھا  

بمثابة جریمة سیاسیة أو قفز على السلطة، یظھر من خالل ھذه النتیجة أن منظمات المجتمع 

  . قھم السیاسیة والمدنیةتحرص على حمایة مصالح األفراد وحقو بمجتمع الدراسة المدني

من المنظمات التي تؤكد على أن التنشئة السیاسیة الجیدة تجعل المواطن % 54.8یلیھا   

من المنظمات التي تعمل % 54.8یتقبل اآلراء السیاسیة المخالفة لرأیھ وتوجھاتھ، ونسبة 

على تعزیز قیم الوالء واالنتماء والوطنیة لمختلف الشرائح االجتماعیة، مما یوضح أن 



في مجتمع الدراسة تدرك أن التنشئة السیاسیة السلیمة للمواطنین تساھم في غالبیة المنظمات 

تغییر النمط الثقافي السلبي تجاه الحیاة السیاسیة وتعزز االستقرار السیاسي للمجتمع، وفي 

الوقت ذاتھ ھي مسؤولیة مجتمعیة ینبغي على منظمات المجتمع التكفل بھا من ضمن 

  .مسؤولیاتھا

لمنظمات التي تھتم بعقد ندوات وجلسات حواریة بین أعضائھا لمناقشة وقد بلغت نسبة ا  

من المنظمات التي تشجع أعضائھا % 48.6، یلیھا %54.8األحداث والتطورات السیاسیة 

وھذا ما  ،على قراءة الكتب والجرائد السیاسیة ومتابعة النشرات اإلخباریة والقضایا السیاسیة

یدل على أن منظمات المجتمع المدني في مجتمع الدراسة تضم أعضاء وكوادر عمل لدیھم 

  .  درجة عالیة من الثقافة والوعي السیاسي

ً لھ دور فعال في الحراك من % 48.1یلیھا    المنظمات التي ترى أن الشباب المثقف سیاسیا
 من المنظمات التي ال ترى %47.4مقابل ، الشعبي نحو القضایا السیاسیة أكثر من غیره

التعاون مع المؤسسات التعلیمیة المختلفة إلقامة االحتفاالت بالمناسبات الوطنیة مجرد  في
مدى حرص المنظمات في مجتمع الدراسة على ، لعل ھذه النتیجة تعكس تضییع للوقت

باعتبارھا التثقیفي لمختلف الشرائح االجتماعیة وخاصة الشباب، -ممارسة دورھا التربوي
  . تنظیمات اجتماعیة مستقلة تھدف لتنمیة وتطویر المجتمع

أن االنتخابات ھي الوسیلة األفضل للتداول السلمي وقد بلغت نسبة المنظمات التي ترى  
تعتقد أن األزمة السیاسیة التي تعیشھا من المنظمات % 43.7 ، مقابل%44.5على السلطة 

ً تعود أسبابھا في األص من المنظمات التي % 40.0، یلیھا ل للصراعات القبلیةالبالد حالیا
ً، مما یوضح مدى  ترى أن الدیمقراطیة ال تتفق مع العادات والتقالید السائدة في مجتمعنا حالیا

إدراك منظمات المجتمع المدني في مجتمع الدراسة وفھمھا لطبیعة التركیبة االجتماعیة 
      .     واألنماط الثقافیة السائدة بالمجتمع

المنظمات التي ترى أن الجھات السیاسیة المعنیة بصنع القرار لم تفشل من % 43.0یلیھا  
ترى  أن المجالس ، وقد بلغت نسبة المنظمات التي في القیام بمھامھا التشریعیة والتنفیذیة

، %42.2المحلیة نجحت في تحقیق األھداف المرجوة منھا وخاصة على المستوى السیاسي 
لنتیجة مدى قرب منظمات المجتمع المدني في مجتمع الدراسة من الواقع  تعكس ھذه ا

  .ورصدھا ومتابعتھا لكل المتغیرات واألحداث السیاسیة التي تجري في المجتمع

تعمل على أن یكفل الدستور حقوق وحریات المواطنین من المنظمات التي % 42.2یلیھا  
ً على أن منظمات المجتمع المدني  تعطي ھذه النتیجة ،بشكل متساوي لكافة الشرائح مؤشرا

قد تحصلت على قدر من المرونة في عالقتھا بجھات صنع القرار تمثل في السماح لھا 
بالمشاركة في العمل على صیاغة الدستور الذي یعتبر األداة التي تنعدم في ظلھا المظالم 

  .والفساد وخاصة في الجانب السیاسي ألي مجتمع من المجتمعات



 :تحلیل الوصفي البسیط ألبعاد مقیاس التنمیة السیاسیةعرض ال - 2
  :یوضح مدى إسھام منظمات المجتمع المدني في التنمیة السیاسیة) 40(جدول رقم 

  اإلسھام            
  األبعــــاد

    األكثر  األقل
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  المجموع

  
  التنشئة السیاسیة

  
56  

  
41.5  

  
79  

  
58.5  

135  
100%  

  
  الوعي السیاسي

  

  
45  

  
33.3  

  
90  

  
66.7  

135  
100%  

  
  المشاركة السیاسیة

  

  
38  

  
28.1  

  
97  

  
71.9  

135  
100%  

أن منظمات المجتمع المدني األكثر إسھام في بُعد ) 40(الجدول رقم  تبین معطیات   

ً في نفس %71.9المشاركة السیاسیة قد بلغت نسبتھا  ، مقابل نسبة المنظمات األقل إسھاما

ً في بُعد الوعي السیاسي %28.1البُعد والتي بلغت  ، وقد بلغت نسبة المنظمات األكثر إسھاما

ً ، مقابل نسبة المنظمات 66.7% ، في حین بلغت نسبة المنظمات %33.3األقل إسھاما

ً في بُعد التنشئة السیاسیة  ً في البُعد %58.5األكثر إسھاما ، مقابل نسبة المنظمات األقل إسھاما

أما ) 21.87(، وقد بلغ المتوسط الحسابي لبُعد التنشئة السیاسیة %41.5نفسھ حیث بلغت 

) 20.48(وسط الحسابي لبُعد الوعي السیاسي ، وقد بلغ المت)5.90(االنحراف المعیاري 

أما ) 23.60(، وبلغ المتوسط الحسابي لبُعد المشاركة السیاسیة )4.60(واالنحراف المعیاري 

  ).5.18(االنحراف المعیاري 

توضح ھذه النتیجة أن اھتمام منظمات المجتمع المدني في مجتمع الدراسة باإلسھام في   

بُعد المشاركة السیاسیة، فمن جھة تدل ھذه النتیجة على حرص التنمیة السیاسیة تركز على 

المنظمات على تحفیز المواطنین وحثھم على المشاركة في كل ما یتعلق باألمور السیاسیة 

وممارسة حقھم في التعبیر عن آرائھم سواءً مؤیدة أو معارضة لقرارات الجھات الحكومیة، 

بالثقة لدیھم بأنھم قادرین على التأثیر في نظام دون اللجوء إلى العنف، مما یُنمي الشعور 

ً، ومن جھة أخرى، تعطي  الحكم السیاسي، ولدیھم القدرة على المساھمة في صنع القرار أیضا

ً على أن اھتمام المنظمات بالمشاركة السیاسیة ولید الظروف المرحلیة وما  ھذه النتیجة مؤشرا

ً من مشاكل وأزمات سیاس یة نتیجة الصراع على السلطة بین التیارات یمر بھ المجتمع حالیا

  .والتنظیمات السیاسیة المختلفة



  :النتائج: سادساً 

 :نتائج البیانات األولیة - 1

تبین من خالل بیانات الدراسة أن غالبیة المبحوثین من الذكور، ومن صغار السن حیث 

فوق، كما سنة، ومن ذوي المستوى التعلیمي الجامعي فما  32- 22تتراوح أعمارھم من 

ً بین المنظمات ھو المجال الحقوقي  .أظھرت النتائج أن مجال النشاط األكثر انتشارا

 : نتائج مؤشرات القدرات - 2
توضح النتائج أن أغلب المبحوثین من المدراء التنفیذیین للمنظمات، وأن  :القدرات البشریة  -أ 

أعضاء المنظمات تأسیس أغلب المنظمات جاء من المبادرات الشخصیة لألعضاء، وأن أغلب 

كان من الذكور، وھم الفئة األكثر ) على مستوى اإلدارة والجمعیة العمومیة والمتطوعین(

ً لتنفیذ مشروعات المنظمات، وذلك على حسب القضایا التي یھتمون بھا  .تطوعا

أظھرت النتائج أن أغلب المنظمات ذاتیة التمویل وتمثل التبرعات والھبات  :القدرات المادیة  -ب 

مجتمع المصدر الرئیسي لتمویل مشروعاتھا إلى جانب عوائد بعض الخدمات ورسوم من ال

 .اشتراكات األعضاء

أظھرت النتائج أن أغلب المنظمات لدیھا قواعد بیانات عن أعضائھا  :القدرات التكنولوجیة  -ج 

ً، وأن أغلب المنظمات تستخدم وسائل اإلعالم واالتصال  وعن المشروعات التي نفذتھا سابقا

كصفحات التواصل االجتماعي، و كالمطویات  ،ةمیقدتنوعت ما بین الحدیثة وال حیث

 . والمنشورات والملصقات

تبین أن اختیار أعضاء مجلس اإلدارة ألغلب المنظمات یتم عن   :قدرات التحكم والتنظیم  -د 

طریق االنتخاب، وال یوجد أعضاء معینون من الحكومة بتلك اإلدارات، وأن أغلب المنظمات 

لجنة  -لجنة التخطیط والتنفیذ - لجنة اإلدارة(یھا لجان إلدارة النشاط ترتبت حسب األھمیة لد

، وأن االجتماع الدوري بین أعضاء مجلس اإلدارة وكافة أعضاء المنظمة یعقد )التمویل

 .شھریاً 

 : نتائج مؤشرات البیئة الوسیطة - 3
اطھا باألحداث والمتغیرات أظھرت النتائج أن أغلب المنظمات یتأثر نش: البیئة السیاسیة  -أ 

، وأن أغلبھا قد قامت بأعمال و مناشط تھدف لنشر التثقیف والتوعیة الجاریة حالیاً  السیاسیة

 .السیاسیة، و أن أغلب المنظمات ال تربطھا أي عالقة بالحكومة نھائیاً 
ھ ألنھ تبین أن أغلب المنظمات تطالب بتغییر القانون الذي تعمل في ظل :التشریعات والقوانین  -ب 

یعطي صالحیات كبیرة لتدخل الحكومة في شؤون المنظمات وعملھا، وألنھ غیر مناسب 



ً، وأن أغلب المنظمات  لألوضاع والظروف االجتماعیة واالقتصادیة التي تمر بھا البالد حالیا

 .تصف عالقتھا بالجھة اإلداریة المعنیة بشؤون المنظمات بالجیدة
 والثقافیة أن أغلب المنظمات تؤكد على أن القیم االجتماعیةأظھرت النتائج : القیم الثقافیة  -ج 

السائدة بالمجتمع ال تشجع على العمل التطوعي نتیجة ضعف ثقافة التطوع وبسبب ھذه الثقافة 

السائدة بالمجتمع تعاني أغلب المنظمات من مشكلة نقص المتطوعین، وأن أغلب المنظمات 

ً من المعمول تؤكد على أن اللوائح والقوانین  .أبرز معوقاتھا بھا حالیا

 :نتائج مؤشرات المخرجات - 4
تبین أن أغلب المنظمات تستھدف المجتمع المحلي ككل بأعمالھا : الوصول للفئات المستھدفة  -أ 

و مناشطھا، وأن اختیار القضایا والموضوعات التي تھتم بھا یتم عن طریق قرار من مجلس 

أعداد المستفیدین من نشاطاتھا، وأن أغلب  اإلدارة، وأن أغلب المنظمات تالحظ زیادة في

المنظمات تستخدم المقابالت الفردیة والجماعیة لمعرفة رضا الفئات المستھدفة من 

 .المشروعات المنفذة سابقاً 
أتضح أن أغلب المنظمات لم تتمكن من االستجابة للمطالب : االستجابة للمطالب المجتمعیة  -ب 

ظمات ینعكس نشاطھا في مجال التنمیة االجتماعیة، وأن المجتمعیة المتغیرة، و أن أغلب المن

ضد المرأة  والموجھ المدرسي و أغلب المنظمات تدعو لالھتمام بقضیة العنف األسري

 .مستقبالً 
ولین عن تقییم األعمال التي ؤن أن أعضاء مجلس اإلدارة ھم المستبی: متابعة النشاط وتقییمھ  -ج 

ً في أغلب المنظمات، وذلك  فذت سابقا ُ من خالل مناقشات مجلس اإلدارة، وأن أكثر ن

ً ألغلب المنظمات ھي حمالت التوعیة قصیرة المدة والتي تستغرق من  المشروعات نجاحا

یوم في تنفیذھا والدورات التدریبیة، وكانت الفئات المستھدفة من تلك الحمالت  14أسبوع إلى 

 .الشباب والطالب والموظفین
 :السیاسیةنتائج أبعاد مقیاس التنمیة  - 5
للتأثیر في الرأي العام   أظھرت النتائج أن أغلب المنظمات ال تسعى :بعد التنشئة السیاسیة  -أ 

نھا تعمل على تعزیز قیم الوالء واالنتماء والوطنیة لكبتبني أفكار حزب سیاسي معین، و

ل لمختلف الشرائح االجتماعیة و تؤكد على أن التنشئة السیاسیة الجیدة تجعل المواطن یتقب

ُمكنھم من حل  اآلراء السیاسیة المخالفة لرأیھ وتوجھاتھ، وترى أنھا عملیة تساعد المواطنین وت

 .الكثیر من الصراعات السیاسیة والمشكالت المجتمعیة على حد سواء



أظھرت النتائج أن أغلب المنظمات ترى أن إقامة األحزاب السیاسیة  :بعد الوعي السیاسي  -ب 

تسعى لترسیخ  ثابة جریمة سیاسیة أو قفز على السلطة، وأن أغلبھاقبل إقامة دستور للبالد بم

 .المواطنینكافة ونشر مفھوم دولة المؤسسات وقیم الدیمقراطیة والحریات المدنیة لدى 

أظھرت النتائج أن أغلب المنظمات ال یُشكل التعصب القبلي : بعد المشاركة السیاسیة  -ج 

ً أمام سعیھا للقیام بمناشط  لنشر ثقافة المشاركة والتوعیة السیاسیة، وأن أغلب والجھوي عائقا

المنظمات تدفعھا المسؤولیة االجتماعیة والواجب الوطني للمشاركة في الحراك الشعبي 

المناھض لبعض القرارات السیاسیة، كما تسعى أغلبھا لتوضیح أھمیة المشاركة السیاسیة 

بل للقضاء على الفساد السیاسي  .للمواطنین، كأھم السُ

أن الدراسة قد أجابت على تساؤالتھا وحققت أھدافھا، حیث توصلت إلى أن  تضح من النتائجأ  -د 

ً في مجتمع الدراسة، وأن  المنظمات ذات النشاط الحقوقي ھي أكثر أنواع المنظمات انتشارا

أعمال و مناشط المنظمات في مجتمع الدراسة تتأثر بالمتغیرات واألحداث السیاسیة، وأن 

لمنظمات تعتمد بشكل رئیسي على التبرعات والھبات المجتمعیة، وأن القوانین مصادر تمویل ا

ً لرؤیة المنظمات وتقییمھا ل منظمھوالتشریعات ال عمل المنظمات تحتاج للتغییر والتعدیل وفقا

نقص الخبرات  :تتمثل فيلتلك القوانین، وأن أبرز المعوقات التي تحد من فاعلیة المنظمات 

وأن اھتمام منظمات المجتمع  ،التمویلو ائح والقوانین المنظمة لعملھااللووبین أعضائھا 

المدني باإلسھام في التنمیة السیاسیة في مجتمع الدراسة قد تركز على بُعد المشاركة السیاسیة 

یعود لألزمة السیاسیة  تحلیل ذلك ربماثم بُعد التنشئة السیاسیة، و ویلیھ بُعد الوعي السیاسي

ً، والتي فرضت علیھا متابعة والظروف االقتصا دیة واالجتماعیة التي یمر بھا المجتمع حالیا

ومواكبة مجریات األحداث السیاسیة بشكل مستمر، وجعلت اھتمامھا ینصب بشكل مكثف 

كاالعتصامات (وقوي على تعزیز المشاركة السیاسیة للمواطنین بمختلف مظاھرھا 

ً )یرھاوالمظاھرات واإلدالء باألصوات االنتخابیة وغ ، إلى جانب االھتمام بشكل أقل زخما

ً ما( بنشر التوعیة والثقافة السیاسیة من خالل استخدام طرق ووسائل مختلفة لتعریف ) نوعا

ً إلى حد كبیر من  المواطنین بمفاھیم ومصطلحات سیاسیة متعددة، بینما كان االھتمام منخفضا

الرغم من أھمیتھ في غرس قیم التسامح  قبل المنظمات لإلسھام في بُعد التنشئة السیاسیة على

من الوعي والثقافة ویمتلك القدرة على المشاركة  واالنتماء وخلق جیل على قدر عالِ والوالء 

 .السیاسیة بشكل إیجابي یضمن الحفاظ على المجتمع واستقراره

  

  



    : التوصیات: سابعاً 

من خالل ما تقدم من نتائج توصلت لھا الدراسة، قد تم صیاغة مجموعة من      

  :التوصیات على النحو التالي

یجب أن تتمتع وزارة الثقافة والمجتمع المدني بقدر من المرونة في تعاملھا مع المنظمات،  - 1

ً إلى حد ما  بحیث ال تكتفي بدور الرقابة واإلشراف فقط، وإنما تتعدى ذلك لتصبح شریكا

في وضع خطط وبرامج العمل لمعالجة القضایا المجتمعیة التي تھتم بھا المنظمات وتعمل 

 . على حلھا

رة تنسیق العمل فیما بین المنظمات حتى ال تنصب جھودھا في اتجاه واحد، وذلك ضرو - 2

 .لضمان تحقیق التنمیة الشاملة للمجتمع

كالتجدید في عضویة الفریق  - ضرورة التغییر والتجدید في البنیة التأسیسیة للمنظمات - 3

ة في ید مجلس تركز السلطال تد األفكار وحتى تتجد -الذي یتولى مھام اإلدارة بالمنظمة 

ضمان االبتعاد عن النمط خلق روح اإلبداع والنشاط بین األعضاء ولوكذلك اإلدارة وحده، 

 . الروتیني في أداء العمل

ضرورة تنمیة قدرات المنظمات وخاصة البشریة منھا، من خالل عقد الدورات التدریبیة  - 4

منظمات المجتمع  لرفع كفاءة العاملین بھا وخاصة المتطوعین وذلك لتعریفھم بفلسفة

 .المدني وأھدافھا وما یمكن أن تقوم بھ من أعمال تنمویة في مجاالت متعددة

ضرورة العمل على إیجاد صیغ قانونیة وتشریعیة تتمتع بقدر من المرونة، وتسمح  - 5

نمي المنظمات ما فیما یخص جانب التمویل، حتى تُ للمنظمات بالعمل بحریة أكبر والسی

 .ل عملھا على أوسع نطاق ممكنقدراتھا وتتوسع في مجا

العمل على إیجاد قنوات اتصال تكنولوجیة بین المنظمات المتخصصة في مجاالت نشاط  - 6

محددة  والجھات الحكومیة المختصة بذات النشاط حتى تتوفر للمنظمات بیانات 

وإحصائیات رسمیة حول موضوع االھتمام، وتتاح لھا الفرصة في المشاركة لمعالجة 

ً إلى جنب مع القطاع الحكوميالمشاكل ال  .مجتمعیة جنبا

المعنوي الحكومي للمنظمات حتى تتمكن من والمادي وضرورة توفیر الدعم الفني  - 7

 .المساھمة بشكل أكثر فاعلیة وإیجابیة في تحقیق التنمیة

 التعاون مع وزارة األوقاف بتخصیص جزء من أموال الزكاة لدعم المنظمات،ضرورة  - 8

ً ما تكون ھي األقرب للفئات االجتماعیة التي تحتاج للرعایة  وذلك ألن المنظمات غالبا

  .والدعم



التعاون مع وزارة األعالم بتسلیط الضوء على مناشط وبرامج المنظمات لما لذلك ضرورة  - 9

  .من أھمیة في نشر ثقافة التطوع بین المواطنین

شر الوعي وثقافة المشاركة من خالل أقامة التعاون مع المؤسسات التعلیمیة للعمل على ن  -10

ندوات ومؤتمرات ومحاضرات وذلك لغرس وتعزیز قیم الوالء والوطنیة لدى مختلف 

 .الفئات العمریة بالمراحل التعلیمیة

  الصعوبات :ثامناً 
  :واجھت الباحثة العدید من الصعوبات أثناء القیام بھذه الدراسة منھا

ً التساع المفاھیم الواردة في الدراسة صعوبات على المستوى النظري وال - منھجي، نظرا

وشمولیتھا مما جعلھا بالغة الصعوبة في اإلخضاع للقیاس، كمفھوم التنمیة السیاسیة الذي تم 

بُعد (قیاس إسھام منظمات المجتمع المدني فیھ عن طریق األبعاد الثالثة التي تمثلت في 

حیث یُعد  كل مفھوم منھا ) عد المشاركة السیاسیةبُ  –بُعد الوعي السیاسي  –التنشئة السیاسیة 

ً بذاتھ ویحتاج لعدة مفاھیم أخرى لتوضیح معناه وإخضاعھ للقیاس ً مستقال  . مفھوما

عدم توفر المراجع والكتب العلمیة والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة بشقیھ  -

كل صعوبة بالغة أمام الباحثة و على الصعید المحلي ش) المجتمع المدني والتنمیة السیاسیة(

 .أضطرھا  للسفر خارج البالد أكثر من مرة وتحمل أعباء وتكالیف مادیة أضافیة

  :وكذلك واجھت الباحثة صعوبات في أجراء الدراسة المیدانیة منھا

حصر مجتمع الدراسة والتأكد من دقة وصحة البیانات واإلحصائیات المتحصل علیھا  -

-الحقوقي  –التوعوي (للمنظمات العاملة في مجاالت النشاط بخصوص العدد اإلجمالي 

من وزارة الثقافة والمجتمع المدني والتي اختلفت وتباینت محتویاتھا باختالف ) التنموي

تواریخ الحصول علیھا نتیجة اختالف القوانین والتشریعات الصادرة بشأن منح أذن اإلشھار 

     .والمزاولة للنشاط  بشكل رسمي من الحكومة

، وكذلك عدم صعوبة الوصول للمنظمات المستھدفة بسبب عدم امتالك مقر ثابت ألغلبھا -

 . تواجد األعضاء بالمقرات في أغلب األوقات وعدم التزامھم بمواعید إجراء المقابلة معھم

شكلت الظروف األمنیة وحالة الحرب التي تعاني منھا أغلب األحیاء السكنیة في مجتمع  -

الدراسة صعوبة أمام الباحثة في الوصول للمنظمات المستھدفة، مما دعا لالستعانة بفریق 

 . لجمع البیانات من سكان المدینة ومن العاملین بمنظمات المجتمع المدني في الوقت ذاتھ

 



  

  

  

  

  

  

  

  مــراجــعال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 :الكتب العربیة: أوالً 

إبراھیم أبراشي، مدخل في علم االجتماع السیاسي، دار الشروق للنشر والتوزیع،  - 1
  .1998رام هللا، 

، مكتبة ومطبعة دار )النظریة والتطبیق(ــــــــــــــــــــــ، علم االجتماع السیاسي  - 2
 .2011المنارة غزة، 

وآخرون، نماذج ونظریات تنظیم المجتمع، دار الثقافة للنشر إبراھیم عبد الرحمن  - 3
 .1983والطباعة، القاھرة، 

، 6أحمد حسین الرفاعي، مناھج البحث العلمي، دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة  - 4
 .2009عمان 

حالة الجزائر ومصر، : أحمد زاید وعروس الزبیر، النخب السیاسیة واالجتماعیة - 5
  .القاھرة،بدون تاریخ النشرمكتبة مدبولي، 

أحمد شكر الصبحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات  - 6
 .2000الوحدة العربیة، بیروت، 

دراسة في أزمة  –أحمد مجدي حجازي، المثقف العربي وااللتزام األیدیولوجي  - 7
، مجموعة من )موجود في كتاب نحو علم اجتماع عربي(المجتمع العربي 

 .1989مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  2باحثین العرب،الطبعةال
 المكتب الجامعي الحدیث، أحمد مصطفى خاطر، طریقة تنظیم المجتمع، - 8

 .1984اإلسكندریة، 
رؤیة جدیدة للواقع :أحمد وھبان، التخلف السیاسي وغایات التنمیة السیاسیة - 9

 .2000لنشر، اإلسكندریة، السیاسي في العالم الثالث،دار الجامعة الجدیدة ل
أماني قندیل، المجتمع المدني في مصر،الشبكة  العربیة للمنظمات األھلیة،  -10

 .2000القاھرة، 
ــــــــــــــــ، الموسوعة العربیة للمجتمع المدني، الشبكة العربیة للمنظمات األھلیة،  -11

 .2008القاھرة 
بكة العربیة للمنظمات األھلیة، ــــــــــــــــ، تطویر مؤسسات المجتمع المدني، الش -12

 .2004القاھرة 
قراءة نقدیة للواقع واألدبیات، الشبكة :ــــــــــــــــ، أي دور یلعبھ المجتمع المدني -13

 .2011العربیة للمنظمات األھلیة، القاھرة،
ـــــــــــــــ، مؤشرات فاعلیة منظمات المجتمع المدني العربي، الشبكة العربیة  -14

 .2010لیة، القاھرة للمنظمات األھ
أمین محمد علي دبور، دراسات في التنمیة السیاسیة،  مكتبة ومطبعة دار المنارة،  -15

 .غزة بدون تاریخ النشر



أیمن السید عبد الوھاب، المجتمع المدني وعملیة التحول الدیمقراطي، مركز  -16
 .2012الدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة، القاھرة، 

منظمات المجتمع المدني في الدول العربیة والغربیة، دار بالل أمین زین الدین،  -17
 .2014الفكر الجامعي، اإلسكندریة،

بومدین طاشمة،  دراسات في التنمیة السیاسیة في بلدان الجنوب، دیوان  -18
 .2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

سات ثناء فؤاد عبد هللا،  آلیات التغییر الدیمقراطي في الوطن العربي، مركز درا -19
 .1998الوحدة العربیة، القاھرة، 

: في" المؤشرات الكمیة والكیفیة: بناء المجتمع المدني"حسنین توفیق إبراھیم، -20
المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقیق الدیمقراطیة، مركز دراسات 

 .1992الوحدة العربیة، بیروت 
اعیة، المكتب الجامعي رشاد أحمد عبد اللطیف، إدارة وتنمیة المؤسسات االجتم -21

 .2000الحدیث اإلسكندریة، 
المشكالت السیاسیة في العالم الثالث، دار بیت الحكمة،  ،ریاض عزیز ھادي -22

 .1989بغداد، 
، مكتبة األسرة، 2سامي خشبھ،  مصطلحات الفكر الحدیث، الجزء -23

 .2006القاھرة،
،دمشق، سلیم ناصر بركات، علم االجتماع السیاسي، منشورات جامعة دمشق  -24

2001. 
األبعاد المعرفیة والمنھجیة، الجزء : السید عبد الحلیم الزیات، التنمیة السیاسیة -25

 .1985األول، دار المعارف الجامعیة، اإلسكندریة،
المنظمات األھلیة العربیة على مشارف القرن الحادي شھیدة الباز وآخرون،  -26

یة للمنظمات األھلیة، ، الشبكة العربوالعشرین، محددات الواقع وآفاق المستقبل
 .1997القاھرة، 

أسسھ وأبعاده، مطبعة دار الحكمة، بغداد،  -صادق األسود، علم االجتماع السیاسي -27
1990. 

 .1999طارق عبدالوھاب، سیكولوجیا المشاركة السیاسیة، دار غریب، القاھرة، -28
، الطاھر أحمد الزاوي،  جھاد اللیبیین في دیار الھجرة، دار الفرجاني، طرابلس -29

عبد الھادي الجوھري، علم اجتماع اإلدارة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، .1976
 .1987القاھرة، 

 .1982عادل حسن، اإلدارة والمدیر، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة،  -30
عبد هللا عامر الھمالي، أسلوب البحث االجتماعي وتقنیاتھ، منشورات جامعة  -31

 .2003، بنغازي، 3قاریونس الطبعة 
  .1981عبد المطلب غانم، دراسة في التنمیة السیاسیة، مكتبة نھضة الشرق، جامعة القاھرة  -32



مركز :عزمي بشارة، المجتمع المدني ــ دراسة نقدیة مع إشارة للمجتمع المدني العربي -33
 .1998دراسات الوحدة العربیة، بیروت،

لسلة الدراسات التربویة س: عصام  ھالل ومحمد المنوفي، التنشئة السیاسیة للطفل الفلسطیني -34
 .2001دار فرحة للنشر والتوزیع، القاھرة، 

 .1975علي السلمي ، تطور الفكر التنظیمي، وكالة المطبوعات، الكویت، -35
علي عباس مراد، مشكالت وتجارب التنمیة في العالم الثالث، دار الحكمة، بغداد،  -36

1990.  
ولمة، دار الفجر للنشر علي غربي وآخرون، تنمیة المجتمع من التحدیث إلى الع -37

 .2003والتوزیع القاھرة،
عمر إبراھیم الفتحلي، اتجاھات التنمیة السیاسیة في لیبیا، المؤسسة الدولیة للنشر  -38

 .1984والمعلومات القاھرة،
عمر التومي الشیباني، مناھج البحث االجتماعي، منشورات مجمع الفاتح  -39

 .1989، طرابلس،  3للجامعات، الطبعة 
عقب االنتخابات الرئاسیة والبرلمانیة، : ربیع، مصر واإلصالح عمرو ھاشم -40

  .2008مركز األھرام للدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة، القاھرة،
، منشورات 8، الطبعة )المواطنة والدیمقراطیة(عیسى الشماس، المجتمع المدني -41

 .2008اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
دارة منظمات الرعایة االجتماعیة، فوزي بشرى أحمد وآخرون، أسس وعملیات إ -42

 .1987تكنوماشین للطباعة، القاھرة،
كمال المنوفي، اإلصالح المؤسسي بین المركزیة والالمركزیة، مركز دراسات  -43

 .2000واستشارات اإلدارة العامة، القاھرة، 
ماھر أبو المعاطي، إدارة المؤسسات االجتماعیة، تكنوماشین للطباعة،  -44

 .1988القاھرة،
دراسة نظریة مع التطبیق -أحمد إسماعیل، دور المثقفین في التنمیة السیاسیة محمد -45

  .1985على مصر،دار المعارف، القاھرة،
 .1993محمد زاھي المغیربي، وثائق جمعیة عمر المختار، دار الھالل، بنغازي،  -46
رة، ـــــــــــــــــــــــــــــــ، التنمیة السیاسیة والسیاسة المقارنة قراءات مختا -47

 .1998منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، 
، دار 4محمد الجوھري، علم االجتماع وقضایا التنمیة في العالم الثالث، الطبعة -48

 .1985المعارف القاھرة، 
مصطفى رزق مطر، تنظیم وإدارة الھیئات والمؤسسات االجتماعیة، مكتبة  -49

 .1977األنجلو المصریة، القاھرة،

في علم االجتماع المعاصر، دار الكتب الجامعیة، محمد عاطف غیث، تطبیقات  -50
 .1970اإلسكندریة 



محمد عبدالفتاح محمد، إدارة الجودة الشاملة وبناء قدرات المنظمات االجتماعیة،  -51
 .2012المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، 

مجتمعیة، ـــــــــــــــــــــــــــــــ،االتجاھات النظریة الحدیثة في دراسة المنظمات ال -52
  .2007المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة،

محمد محفوظ، اإلصالح السیاسي والوحدة الوطنیة، المركز الثقافي العربي،  -53
  .2004بیروت 

صفحات من تاریخ لیبیا : محمد یوسف المقریف، لیبیا بین الماضي والحاضر -54
 .2006، دار مكتبة وھبھ، القاھرة، 4السیاسي، المجلد 

وآخرون، التطوع والمتطوعین في العالم العربي، الشبكة العربیة  موسى شتیوي  -55
 .للمنظمات األھلیة، القاھرة، بدون تاریخ النشر

سلسلة خاصة، مركز : ناھد عز الدین، المجتمع المدني، موسوعة الشباب السیاسیة -56
 .2008األھرام للدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة، القاھرة،

م المجتمع، دار المطبوعات الجدیدة، نبیل جامع، المفتتح في عل -57
 .1973اإلسكندریة،

قضایا وإشكالیات  - نبیل عبدالفتاح، وآخرون،المنظمات األھلیة العربیة والمحكومیة -58
  .2004وحاالت  مركز الدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة، القاھرة،

نداء مطر صادق،التخلف والتحدیث والتنمیة السیاسیة، منشورات جامعة  -59
 .1998س، بنغازي قاریون

قراءة في اآللیات والمداخل والنظریات : نعیمة سمینة وآخرون، التنمیة السیاسیة -60
 .2012الحدیثة مركز النور للدراسات، الجزائر،

منظمة ھادیكار غیر الحكومیة،دور منظمات المجتمع المدني في التنمیة  -61
 . 2007االجتماعیة، مطبعة زانا، دھوك ، 

سلسلة خاصة،مركز األھرام : مصطفى،األحزاب،موسوعة الشباب السیاسیةھالة  -62
 .2008للدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة، القاھرة،

 :الكتب المترجمة: ثانیاً 

، األھلیة للنشر والتوزیع،ھشام عبد هللا: ترجمة، بناء مجتمع المواطنین، دون اى ایبرلي - 1
  .بدون تاریخ النشر، عمان

حمدي عبد الرحمن ومحمد عبد الحمید، :ریة التنمیة السیاسیة، ترجمةریتشارد ھیجوت، نظ - 2
  .2001المركز العلمي للدراسات السیاسیة، عمان،

عبد السالم حیدر، دار : النظریة والتطبیق السیاسي، ترجمة- فرانك دولف، المجتمع المدني - 3
  .2009المحروسة للنشر، القاھرة، 

المؤسسة الجامعیة ، محمد عرب صاصیال: ترجمة، علم االجتماع السیاسي، فیلیب برو - 4
 .1998،بیروت، للدراسات والنشر



   :الرسائل العلمیة: ثالثاً 
إیمان الشحات عبدالتواب، نمط العالقة بین الدولة والمنظمات األھلیة في عصر العولمة، دراسة  - 1

ة ماجستیر غیر میدانیة لواقع العالقة بین الدولة والمنظمات األھلیة في مدینة القاھرة، رسال

  .2008منشورة، قسم علم االجتماع، كلیة اآلداب ،جامعة عین شمس،

اإلدارة الرشیدة في منظمات المجتمع المدني في مصر، في أماني قندیل وعلي  إیمان حسن، - 2

، )الیمن –المغرب  –مصر (لیلة، اإلدارة الرشیدة في المنظمات األھلیة العربیة دراسة مقارنة 

 .2008للمنظمات األھلیة، القاھرة، الشبكة العربیة 

- 1989( أحمد عقلھ الحسامي، األحزاب السیاسیة األردنیة ودورھا في عملیة التنمیة السیاسیة - 3

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة اآلداب، جامعة الشرق )2008

 .2010األوسط،األردن،

تنظیمات المجتمع المدني، رسالة دكتوراه غیر أحمد محمد عبدالغني محمد، دولة الرفاھیة و - 4

 .2004منشورة، قسم علم االجتماع، كلیة اآلداب فرع بني سویف،جامعة القاھرة،

حنین عبد الرحیم جاد هللا ، التخطیط الرسمي لتنمیة وتفعیل المشاركة السیاسیة للمرأة في  - 5

العلیا،جامعة النجاح ، رسالة ماجستیر غیر منشورة،كلیة الدراسات )2006- 1996(فلسطین 

 .2007الوطنیة، فلسطین، 

على التنمیة السیاسیة في فلسطین، " حماس"خالد سلیمان فایز، أثر حركة المقاومة اإلسالمیة - 6

 .2004رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا،جامعة النجاح الوطنیة، نابلس،

ي في تدعیم الحقوق السیاسیة للمرأة، صنع الجلیل محمد محمود، جھود منظمات المجتمع المدن - 7

دراسة مطبقة على أمانة المرأة بالحزب الوطني الدیمقراطي بمنطقة حلوان، رسالة ماجستیر 

 .2008غیر منشورة، قسم التخطیط االجتماعي، كلیة الخدمة االجتماعیة، جامعة حلوان، 

تونس مثال، -رب العربيعائشة عباش، إشكالیة التنمیة السیاسیة والدیمقراطیة في دول المغ - 8

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، قسم العلوم السیاسیة والعالقات 

 .2008الدولیة، جامعة الجزائر، 

عایدة مسلم النوایشة، دور مؤسسات المجتمع المدني في عملیة التحول الدیمقراطي في  - 9

رة، قسم العلوم السیاسیة،كلیة اآلداب، ، رسالة ماجستیر غیر منشو)2009-1989(األردن

 .2011جامعة الشرق األوسط، األردن،

عبد الحكیم عبد هللا مكارم،دور وسائل األعالم في تكوین الوعي السیاسي لدى الشباب  -10

 .2003الجامعي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، معھد البحوث والدراسات العربیة،القاھرة، 



، رسالة ماجستیر  المشاركة السیاسیة لدى المواطن الیمنيمحمد عبد هللا الحورش،الوعي و -11

  .2012غیر منشورة، قسم العلوم السیاسیة ، كلیة اآلداب ، جامعة الشرق األوسط، األردن، 

دور المرأة المغاربیة في التنمیة السیاسیة المحلیة وعالقتھا بأنظمة الحكم نعیمة سمینة،  -12

ماجستیر غیر منشورة، قسم العلوم السیاسیة،كلیة  ، رسالة)المغرب -تونس - الجزائر: نماذج(

 .2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،الجزائر،

أثر اإلصالح السیاسي على عملیة المشاركة السیاسیة في المملكة  ھشام سلمان الخالیلة، -13

لسیاسیة،كلیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة،قسم العلوم ا)2012- 1999(األردنیة الھاشمیة

 .2012اآلداب،جامعة الشرق األوسط،األردن،

 :المجالت والدوریات العلمیة: رابعاً 
مجلة إدریس المسماري و رضا بن موسى، مؤسسات المجتمع المدني والثقافة في لیبیا،  - 1

 (pm 02:18 ) 2013-12-،2010نوفمبر  25، 8، العددعراجین
 www.libyaforym.org>index2 السید مصطفى كامل، مرساة المجتمع المدني على

، المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقیق الدیمقراطیة:ندوةالمستوى القومي، 
  .2000مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

إیمان محمد حسن، المنظمات غیر الحكومیة والتحول الدیمقراطي في التحلیل السیاسي  - 2
، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، مجلة النھضةحلیلیة، دراسة ت: المعاصر

  .2005المجلد السادس، العدد الرابع، أكتوبر 
مجلة جامعة دمشق للعلوم أحمد إبراھیم مالوي، أھمیة منظمات المجتمع المدني في التنمیة،  - 3

 .2008، العدد الثاني، 24، المجلد االقتصادیة والقانونیة

، مؤسسة مجلة الدیمقراطیةد عبد الوھاب، المجتمع المدني بین المفھوم والتجربة، أیمن السی - 4

  .2000األھرام، القاھرة، خریف 

أحمد صادق رشوان، العالقة بین متطلبات بناء القدرات المؤسسیة للجمعیات األھلیة وتحقیق  - 5

، كلیة الخدمة عیةالمؤتمر العلمي الدولي العشرون للخدمة االجتماأھداف التنمیة المستدامة، 

  .13/3/2007 – 12االجتماعیة، جامعة حلوان، الفترة من 

، مجلة الوحدة العربیةأحمد مجدي حجازي، محور المثقف العربي بین السلطة والمجتمع،  - 6

  .) 1985یولیو(، ) 10(السنة األولى، العدد 

المجتمع سلسلة أسامة بدیر و سامي محمود، منظمات المجتمع المدني وتنمیة الریف، - 7
 5:30-2013-2-22)، 2007، مركز األرض لحقوق اإلنسان، القاھرة،24،العددالمدني

pm)   eg.org-www.lchr  
مجلة دفاتر السیاسة جمال منصر، دور األحزاب في التنمیة السیاسیة في العالم الثالث،  - 8

  .2011-الجزائر، أبریل- نابةع- ، جامعة باجي مختار12، العددوالقانون



: جریدة الجزیرةخالد القصیبي،المؤسسات الخیریة واألھلیة ودورھا في التنمیة االجتماعیة،  - 9
  ،2007مارس  24، السبت 12595،العدد صحیفة سعودیة على اإلنترنت

 2013(3:20 pm)-12-10 jazirah.com-www.al.  

، العدد )شؤون اقتصادیة(جریدة الرأي األردنیة لوزني، اقتصادیات الزكاة والصدقة، خالد ا -10
  12-7 www.alrai.com-(7:15pm)2013، 2007أكتوبر 7، األحد13519

، مجلة الفكر العربي، المثقف العربي المسیطر وعلم االجتماع األكادیمي، رشاد وھدان  -11
  .1991نوفمبر 2 66العدد

 رعد عبودي بطرس، أزمة المشاركة السیاسیة وقضیة حقوق اإلنسان في الوطن العربي، -12
 ..1996-، أبریل26، العددمجلة المستقبل العربي

ورقات عمل الملتقى نظرة في المفاھیم والنظریات، : صالح بالحاج، التنمیة السیاسیة -13
، الملتقى العلمي الجزائر واقع وتحدیاتالتحوالت السیاسیة وإشكالیة التنمیة في :الوطني

  .2008بقسم العلوم السیاسیة، جامعة الشلف، الجزائر، 

، مجلة السیاسة الدولیةعبد المنعم المشاط، العسكریون والتنمیة السیاسیة في العالم الثالث،  -14

  .1988-، أبریل92العدد

العاصر،السلسلة  عبد الجلیل التمیمي،المواطنة والدولة والمجتمع في المغرب العربي -15

منشورات مؤسسة   13،رقم البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة في البالد العربیةالسادسة،

  .2007التمیمي للبحث العلمي والمعلومات، المغرب ،
المجلة مسألة المفھوم من المعاني و النزعات المباشرة، :عبد العزیز لبیب، المجتمع المدني -16

، 13الجمعیة التونسیة للدراسات الفلسفیة ، تونس، السنة ، التونسیة للدراسات الفلسفیة

  .1997، 18العدد

، المجلة القطریة للعلوم السیاسیةعطا محمد زھرة، نظریة الدور في السیاسیة الخارجیة،  -17

  .2002، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة بغداد، 2العدد 

مجلة علیاء محمد حسین، نشأة وتطور المجتمع المدني مكوناتھ وإطاره التنظـیـمي،  -18
  .2000، مؤسسة األھرام، القاھرة، خریف الدیمقراطیة

غادة حجازي و خالد شعبان، التنشئة السیاسیة وعالقتھا بتوكید الذات لدى طلبة المدارس  -19

، 21، المجلدت التربویة والنفسیةمجلة الجامعة اإلسالمیة للدراساالثانویة بمحافظة رفح، 

  .2013، غزة 3العدد

مجلة المستقبل كمال المنوفي، الثقافة السیاسیة وأزمة الدیمقراطیة في الوطن العربي،  -20
  .1980، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،167، العددالعربي



شؤون  مجلةمحسن حضر، مستقبل العمل التطوعي في المجتمع المدني من منظور تنموي،  -21
  .2004، أكتوبر117، العددعربیة

النشأة واآللیات وأدوات العمل (محمد الفاتح عبدالوھاب العتیبي،منظمات المجتمع المدني -22

www.ahewar.org 20)-2-، 2009، 2724،العددالحوار المتمدن،)وتحقیق األھداف

2013-7:49pm)  
، مجلة المستقبل العربيالمثقف وأدواره بین الثابت والمتغیر،  محمد شكري سالم، وظائف -23

  .1995) أكتوبر(1، )200(العدد

مقترحات لتطویره في :مصطفى محمود عبدالسالم،دور العمل التطوعي في تنمیة المجتمع -24

 .2004، ابریل 325، العددالمجلة العربیةالمعالجة النفسیة والصحیة والسلوكیة، 

كل لایر ینفق فیھ عائد خمسة ریاالت، ..التطوعي استثمار أمني واقتصاديھیام المفلح، العمل  -25

 2007ابریل  7،السبت 14166، العدد  جریدة الریاض السعودیة

2013(4:12pm) -12-8 www.alriyadh.com. 

، مجلة جامعة دمشقمشكالتھا وآفاقھا، :ھیثم سطاحلي، التنمیة السیاسیة في المجتمعات النامیة -26

  .1997، دمشق، 2، العدد13المجلد

 :المواقع اإللكترونیة: خامساً 
مشروع دلیل الجھات الخیریة والتطوعیة في لیبیا،  : عالم التطوع العربي - 1

2013 (8:10pm)-12-1 www.arabvolunteering.org  
 12-3  www.ar.wikipeia.org-(7:08pm)2013موسوعة ویكبیدیا،  - 2
   1-12 aa.orgwww.annab-(6:30pm)2014. شبكة النبأ المعلوماتیة - 3
4 -  2014/10:35am)-1-(22 www.ikhwanonline.com  
5 - )2014/4:53pm-3-2( www.Saaid.net 
6 - 2014/10:05am)-1-(12  www.almadapaper.net   
7 - 2013/5:05pm)-11-(20 overview.asp-www.civilcus.org.news/csi   
8 - 2013(9:49 pm)-12-. 3www.facbook.com/TajamaNoshataTarapolos/posts  

  حسن عمار علي، الدیمقراطیة والتنمیة تبادل منافع ال ارتباط حتمي، - 9
 2014(6:40pm)-2-20 www.ohram.org  

) pm6:34(مالھ وما علیھ، : جابر بكر، العمل األھلي في سوریا -10
2013-12-7  10pdf-ff.com/dosc/cfafroo9www.shebac  

  (8:05pm)-2013-2-20على الشبوط، مؤسسات المجتمع المدني المھمات والرسالة،  -11
 www.Alsabaah.com    

  4:15pm)-2013-2-(22.comwww.Arbtopics فرید باسیل، المجتمع المدني، -12



فوزیة بامرحول،دور منظمات المجتمع المدني في تدعیم التنمیة الیمنیة،المؤتمر نت من الیمن  -13
 12-8 www.almotamar.net/news/17300.htm-(pm 4:28)2013إلى العالم،

الیمن، المؤتمر نت من  الیمن إلى فیصل الصوفي، المنظمات غیر الحكومیة في  -14
  12-3 www.almotamar.net/news/1817.htm- (10:17pm)2003،2013العالم،

  :الوثائق واإلحصائیات الرسمیة: سادساً 

  .                                                                  1952، 1الجریدة الرسمیة، العدد رقم - 1

إحصائیات التسجیل واإلشھار ومزاولة النشاط، وزارة الثقافة ومنظمات المجتمع المدني،  - 2
  .2014،لیبیا -بنغازي

الثقافة ومنظمات المجتمع المدني، إحصائیات التسجیل واإلشھار ومزاولة النشاط، وزارة   - 3
 .2017،لیبیا -بنغازي

 .موسوعة التشریعات اللیبیة، الجزء الرابع - 4

  .2002مدونة التشریعات،  - 5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  الحـــقمــال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (             )رقم االستمارة                             :استمارة المقابلة) 1(المحلق رقم 

 :األولیةالبیانات  - 1

 (          )أنثى  - 2(        )                      ذكر  -1النوع؟       - 1



 .................................................................................................العمر - 2

 .......................................................................................المؤھل العلمي - 3

 ما مجال نشاط المنظمة؟ - 4

  (       ) أنشطة تنمویة   - 3(       )     أنشطة حقوقیة  -2(      )    أنشطة للتوعیة - 1

 :مؤشرات تتعلق بالقدرات - 2

ما صفة القائم بتعبئة ھذه االستمارة في المنظمة؟                                                                - 5

 (    ) المدیر التنفیذي  -3(      )  عضو مجلس اإلدارة  - 2(    )   رئیس مجلس اإلدارة - 1

 من بادر بتأسیس المنظمة؟ - 6

  (     )مبادرة من منظمة دولیة- 3(     )    شخصیة  مبادرة- 2(    )    مبادرة من الدولة - 1

 كم یبلغ عدد أعضاء المنظمة؟ - 7

 (         )إناث   - 2(           )         ذكور -1:    أعضاء مجلس اإلدارة - 1

 (          )إناث   - 2(          )         ذكور - 1:أعضاء الجمعیة  العمومیة - 2

 (         )إناث  - 2)                    (ذكور - 1:           عدد المتطوعین - 3

ً من أفراد المجتمع المحلي للمساعدة في تنفیذ برامج ومشروعات  - 8 من ھم األكثر تطوعا

 المنظمة؟ 

 (         )اإلناث  -2(         )             الذكور -1      

 :ھل ھؤالء المتطوعون یعملون مع المنظمة - 9

 (     )     على حسب القضایا التي یھتمون بھا - 2(      )   بشكل دائم في كل المشروعات  .1

 (      )لفترة محدودة من الوقت          - 3

 كیف یتم تمویل مشروعات وبرامج المنظمة؟ -10

 (          )تمویل ذاتي من خالل اشتراكات األعضاء، أو عوائد بعض الخدمات  .1

(        )                               تمویل من القطاع الخاص كالشركات-3(       )   مجتمعتبرعات وھبات من ال - 2

(         )                عربیة : تمویل من منظمات خارجیة - 5(         )  تمویل من الحكومة      -  4

  (          )أجنبیة: تمویل من منظمات خارجیة - 6

  

 

 ت لدى المنظمة ؟ما نوع قواعد البیانا -11

 (           )ال یوجد قاعدة بیانات بالمنظمة         .1

 (          )قاعدة بیانات عن أعضاء المنظمة      .2



 (          )قاعدة بیانات عن مشروعات المنظمة  .3

 (          )قاعدة بیانات عن المستفیدین            .4

 (          )قاعدة بیانات عن المتطوعین           .5

 ماذا تستخدمون من وسائل األعالم واالتصاالت للتعریف بالمنظمة وبمناشطھا؟  -12

 (      )    موقع إلكتروني خاص بالمنظمة    - 1

 (     )  رادیو محلي - برامج إذاعیة- 3(     )  صفحات على شبكات التواصل االجتماعي  - 2

 (      ) مطویات ومنشورات وملصقات    -5(      )   صحف ومجالت محلیة - 4

  (       )كل ما ذكر              - 6

 كیف یتم اختیار أعضاء مجلس اإلدارة بالمنظمة ؟   -13

 (         )بالتعیین  -2(        )           باالنتخاب - 1

   ھل یوجد بمجلس اإلدارة أعضاء معینون من الحكومة؟   -14

 (         )ال  -2(          )                      نعم - 1

 ھل یوجد بالمنظمة لجان مختلفة إلدارة النشاط؟ -15

 (          )ال  -2(       )                    نعم  .1

 ، أذكر ثالثة من تلك اللجان حسب أھمیتھا لدیكم؟)نعم(إذا كانت اإلجابة على السؤال السابق  -16

1. ................................................................................................... 

2. ................................................................................................... 

3. ................................................................................................... 

 كم  عدد مرات اجتماع أعضاء المنظمة بأعضاء مجلس اإلدارة ؟ -17

(       )        اجتماع نصف سنوي  - 3(     )    اجتماع شھري  -2(      )  اجتماع أسبوعي - 1

  (        )مرة واحدة في العام  - 4

 :مؤشرات البیئة الوسیطة - 3
 داث والمتغیرات السیاسیة على نشاط المنظمة؟ھل تؤثر األح -18

  (           )ال  -2(         )                     نعم  - 1

 ھل قامت المنظمة بأعمال و مناشط  ھدفت لنشر التثقیف والتوعیة السیاسیة؟ -19

  (           )ال  -2(         )                     نعم  - 1

، أذكر ثالثة أسباب لعدم االھتمام بمثل ھذه القضیة، )ال(السابق  إذا كانت اإلجابة على السؤال -20

 حسب األھمیة؟

1. ................................................................................................... 



2. ................................................................................................... 

3. .................................................................................................. 

 ما طبیعة العالقة بین المنظمة والحكومة؟ -21

ً               ال توجد عالقة نھ- 1  (        )تمویل بعض المشروعات     - 2(       )    ائیا

 (      )إشراف ورقابة من جانب الحكومة-4(        ) شراكة في تنفیذ مشروعات محددة- 3

 :ھل ترى أن القانون الحالي لمنظمات المجتمع المدني یحتاج إلى تغییر ألنھ -22

 (       )واالقتصادیة الحالیة  غیر مناسب لألوضاع والظروف االجتماعیة - 1

 (       )یعطي صالحیات كبیرة لتدخل الحكومة في شؤون المنظمات       - 2

3 -  ً  (          )  یربك العمل بالمنظمات ویجعلھ معقدا

 (         )یمس استقاللیة المنظمات                - 4

 (          )ال یحتاج إلى تغییر                      - 5

 :...............................................................................تذكرأخرى  - 6

 كیف تصف عالقة المنظمة بالجھة اإلداریة الحكومیة المعنیة بشؤون المنظمات؟ -23

ً  -2(       )         جیدة - 1  (       )ال توجد عالقة  -3(          )         متوترة أحیانا

ھل القیم االجتماعیة السائدة بالمجتمع ال تشجع على العمل التطوعي بمنظمات المجتمع المدني  -24

ً ألحد األسباب التالیة (    )                                 معرفة محدودة من جانب المجتمع بدور المنظمات- 1:نظرا

 (       ) مي ومحدودیتھ نقص االھتمام اإلعال-  3(       )        ضعف ثقافة التطوع  - 2

 ما أسباب مشكلة نقص المتطوعون برأیكم؟ -25

الظروف االقتصادیة واالجتماعیة - 2(    ) عدم توفر الوقت الكافي لدى المتطوعون .1

  (      )الثقافة السائدة في المجتمع            - 3(   )      للمتطوعین

مة ونشاطھا؟ضع إشارة على ثالثة ما أھم المشكالت أو المعوقات التي تحد من فاعلیة المنظ -26

 (       )المقر غیر المالئم  - 2(        )        مشكلة التمویل -1: عبارات من العبارات التالیة

 (     )عدم توفر الخبرات الكافیة للتخطیط والتنفیذ -4(   )  اللوائح والقوانین غیر مالئمة - 3

 (       )     قلة الوعي االجتماعي بأھمیة العمل التطوعي - 5

 (       )عدم توفر عمل جماعي بروح الفریق الواحد       - 6

  (        )العادات والتقالید االجتماعیة تؤثر على األعضاء  - 7

 :مؤشرات تتعلق بالمخرجات - 4
 ما الفئات الرئیسیة التي تستھدفھا المنظمة من خالل مشروعاتھا؟ -27

  (       )  المسنین والمعوقین  -3(     ) النساء واألطفال   - 2(    )   الشباب والطالب  .1



 (        )دفاع ومناصرة  - روابط ونقابات: جماعات المنفعة العامة -4 

 (      )المجتمع المحلي ككل  - 5

 كیف یتم اختیار القضایا والموضوعات التي تھتم بھا المنظمة؟ -28

(       )                    بقرار من الجمعیة العمومیة  - 2(        ) دارة المنظمة     بقرار من مجلس إ- 1

  (       )من المجتمع المحلي ذاتھ عن طریق المالحظة - 3

 (       )من البیانات الرسمیة المتاحة والمتوفرة        - 4

 (       )ت المستھدفة    استطالع رأي الفئا -6(        )    من وسائل األعالم المختلفة- 5

  (         )من خالل نتائج نقاشات وحوارات بین كل أعضاء المنظمة - 7

 ھل ھناك تزاید في أعداد الفئات المستفیدة من نشاط المنظمة؟ -29

 (        )ال  - 2(        )               نعم   .1

ة من المشروعات ما األدوات التي تستخدمھا المنظمة لمعرفة مدى رضا الفئات المستھدف -30

 المنفذة؟

 (        )استمارات الستطالع آرائھم  - 2(        )  مقابالت شخصیة أو جماعیة  - 1

 (        )  تخصیص صندوق للشكاوى - 3

 ھل تمكنت المنظمة من االستجابة لالحتیاجات المجتمعیة المتغیرة؟ -31

 (       )ال  -2(      )                    نعم  .1

جال الذي تتضح فیھ انعكاسات برامج ومشروعات المنظمة في عملیة تنمیة ما ھو الم -32

 المجتمع؟

 (      )  تنمیة سیاسیة  -3(      )      تنمیة اجتماعیة  - 2(        )      تنمیة بشریة    .1

  (        )    تنمیة اقتصادیة   - 4

؟  -33 ً  ما أھم القضایا أو الموضوعات التي ینبغي التوجھ نحوھا مستقبال

1. ................................................................................................. 

2. .................................................................................................. 

3. ................................................................................................ 

 

ً؟من یقوم بإجراء عملیة التقییم لألعمال التي قامت بھا المنظمة  -34  سابقا

 (       )أعضاء الجمعیة العمومیة    -2(       )              أعضاء مجلس اإلدارة     .1

 (       )جھات خارجیة مستقلة عن المنظمة   -4(       )     كل أعضاء المنظمة       - 3



  (       )جھة حكومیة مختصة     - 5

 كیف تتم عملیة التقییم؟ -35

  (        )دارة          من خالل مناقشات مجلس اإل- 1

 (        )تقاریر خاصة من أحدى اللجان بالمنظمة -2 

  (         )من خالل استبیان للفئات المستفیدة        - 3

 (         )تقاریر منظمة أخرى متخصصة          - 4

ً ؟ -36  عدد أھم ثالثة مشروعات ناجحة نفذتھا المنظمة سابقا

1. ................................................................................................... 

2. ................................................................................................... 

3. ................................................................................................... 

 أذكر الفئات المستھدفة من المشروعات السابقة حسب الترتیب؟ -37

1. ................................................................................................ 

2. ................................................................................................. 

3. ................................................................................................. 
 

 :مؤشرات مقیاس التنمیة السیاسیة - 5

 :أمام العبارة التي تعبر عن رأي المنظمة من العبارات التالیة) √(ضع عالمة  -38

  ال أوافق  أوافق لحد ما  أوافق  الـعـبــــــــــــــــــــــارات  م

 ً ُعد التنشئة السیاسیة: أوال   ب

تعمل المنظمة على تعزیز قیم الوالء واالنتماء والوطنیة لمختلف   1

  الشرائح االجتماعیة

      

تستخدم المنظمة وسائل األعالم المختلفة بما فیھا المطویات   2
معنى بعض المفاھیم السیاسیة كمفھوم العزل والملصقات لتوضیح 

  السیاسي وغیره

      

ال تھتم المنظمة بحضور ندوات ومحاضرات حول القضایا السیاسیة   3

والمشاركة في البرامج اإلعالمیة التي تناقش القضایا والموضوعات 

  السیاسیة

      

أن مسؤولیة نقل التاریخ السیاسي والقیم السیاسیة وتعلیمھا لألجیال   4
  مسؤولیة تخص المؤسسات التعلیمة وحدھا 

      

ُمكن المواطنین من حل الكثیر من الصراعات   5 أن التنشئة السیاسیة ت
  السیاسیة والمشكالت المجتمعیة على حد السواء

      



أعضاء المنظمة ال یھتمون بقراءة الكتب والجرائد السیاسیة ومتابعة   6
  السیاسیة والقضایا النشرات اإلخباریة 

      

تؤكد المنظمة على أن التنشئة السیاسیة الجیدة تجعل المواطن یتقبل   7
  اآلراء السیاسیة المخالفة لرأیھ وتوجھاتھ

      

أفكار حزب سیاسي  تسعى المنظمة للتأثیر في الرأي العام بتبني  8
  معین

      

التعاون بین منظمتكم والمؤسسات التعلیمیة المختلفة في إقامة   9
  االحتفاالت بالمناسبات الوطنیة مجرد تضییع للوقت ال یجدي نفعاً 

      

ً لھ دور فعال في الحراك الشعبي نحو القضایا   10 الشباب المثقف سیاسیا
  السیاسیة أكثر من غیره

      

ُعد : ثانیاً    ال أوافق  أوافق لحد ما  أوافق  الوعي السیاسيب
تسعى المنظمة لترسیخ ونشر مفھوم دولة المؤسسات وقیم   11

  الدیمقراطیة والحریات المدنیة لدى المواطن
      

        أن االنتخابات ھي الوسیلة الوحیدة للتداول السلمي على السلطة  12
ً تعود أسبابھا في األصل   13 األزمة السیاسیة التي تعیشھا البالد حالیا

  للصراعات القبلیة 
      

ة نجحت في تحقیق األھداف المرجوة منھا على كافة محلیالمجالس ال  14
  المستویات وخاصة السیاسي منھا

      

        تدعم منظمتكم حزب سیاسي معین لیصعد للسلطة  15
الجھات السیاسیة المعنیة بصنع القرار قد كافة ترى منظمتكم أن   16

  فشلت في القیام بمھامھا التشریعیة والتنفیذیة
      

نفوذ القبیلة في الوقت الحالي أقوى من نفوذ أن ال ترى منظمتكم    17
  الدولة

      

إقامة األحزاب السیاسیة قبل إقامة دستور للبالد بمثابة جریمة   18
  سیاسیة أو قفز على السلطة

      

تعمل المنظمة على أن یكفل الدستور حقوق وحریات المواطنین   19
  االجتماعیة بشكل متساوي لكافة الشرائح

      

أن الدیمقراطیة ال تتفق مع العادات والتقالید السائدة في مجتمعنا   20
  حالیاً 

      

ُعد المشاركة السیاسیة: ثالثاً    ب

ً على الصعید نشاط منظمات المجتمع المدني ال یؤثر وال یجدي   21 نفعا

  السیاسي

      

22   ً تبتعد منظمتكم عن المشاركة في االحتجاجات واالعتصامات خوفا

  من تأزم الوضع السیاسي

      

ال تھتم منظمتكم بعقد ندوات وجلسات حواریة بین أعضائھا لمناقشة   23
  األحداث والتطورات السیاسیة

      

ً في عملیة القیم الثقافیة واالجتماعیة السائدة    24 بالمجتمع ال تؤثر أطالقا

  المشاركة السیاسیة للمواطنین

      

      تسعى منظمتكم لتوضیح أھمیة المشاركة السیاسیة للمواطنین كأھم   25



بل للقضاء على الفساد السیاسي   السُ

ً لمنظمتكم   26 التنافس بین منظمات المجتمع المدني یشكل حافزا

  لالھتمام بالقضایا السیاسیة 

      

ً أمام منظمتكم في سعیھا   27 ال یشكل التعصب القبلي والجھوي عائقا

  للقیام بمناشط لنشر ثقافة المشاركة والتوعیة السیاسیة 

      

من أسباب األزمة السیاسیة الراھنة ضعف المشاركة السیاسیة من   28

  قبل عامة الشعب

      

لتجنب تھتم المنظمة بالتشجیع على المشاركة السیاسیة للمواطنین   29

  الصراعات

      

المسؤولیة االجتماعیة والواجب الوطني یدفعان منظمتكم للمشاركة   30

  في الحراك الشعبي المناھض لبعض القرارات السیاسیة

      

  

سن تعاونكم                           ً على حُ   شكرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

the reAlities of civil societies orgAnisAtions 

And their contribution in the PoliticAl 

develoPment society 

 

comPlete sociAl survey of civil societies 

orgAnisAtions 

in the city of benghAzi . 

 

PrePared by : 

Wardah ahmad mohammed abdulsalam 

suPervised by : 

omar ekrayem abdulnabi 

 

 

 )2017  (  


