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دور مؤسسبت اجملتمع املدني يف التنشئة السيبسية 
 

1  ناج  الزز 
 

 
 مفهوم  ات شئة  اسينسية

عممية تعمم الفرد المعايير االجتماعية عن طريق : بأنيا( التـنشئة السياسية)في كتابو  Hyman" ىايمنيقول 
 مؤسسات المجتمع المختمفة

التي من خالليا يكتسب الفرد االتجاىات والقيم السائدة في ىي جزء من التنشئة األجتماعية و التـنشئة السياسيةو
مدنية في المجتمع، وخمق ثقافة المنحرفة الثقافة السياسية  تصحيحل كما تعتبر التنشئة السياسية وسيمة , المجتمع
 .لمعبور بالمجتمع من حالة التخمف إلى التقدمومتحضرة جديدة 

ستيداف أفكاره ارية تحاول ان تؤثر في التنشئة السياسية لمفرد من خالل واألنظمة السياسية الديمقراطية والدكتاتو
عن طريق غرس معمومات وقيم وممارسات يستطيع من خالليا تكوين مواقفو واتجاىاتو الفكرية وااليدلوجية التي 

جأ االنظمة لذلك تل,  وىذا السموك يمعب دورا في فاعمية الفرد السياسية في المجتمع. تؤثر في سموكو السياسي
. السياسية الحاكمة الى خمق قيم وأيدلوجيات مقبولة ومشروعة ليا في عيون شعوبيا

, وبما إن التنشئة السياسية ىي عممية تأىيمية وتعميمية وتثقيفية يخضع ليا الفرد من أجل تفعيل دوره في المجتمع
وبذلك . لكونيا مؤسسات مستقمة, لمدنيلذا ينبغي أن تتحمل مسؤلية التنشئة السياسية لمفرد مؤسسات المجتمع ا

من خالل الدور الذي ,  تممك القدرة عمى التفاعل االيجابي في التعاطي مع مفيوم التنشئة السياسية كمادة تثقيفية
من خالل , وىي مدعوة أكثر من غيرىا في عممية التنشئة السياسية. تتقمده داخل إطار المجتمع وعالقتيا بالدولة

ويأتي ذلك نتيجة , لفرد باعتباره كائنًا سياسيًا مؤثرًا في المجتمع ضمن معطى سياسي معينتأىيل وتثقيف ا
التطور والتحول السياسي لممجتمع وطبيعة نظامو السياسي السائد ومعاييره االيديولوجية ومرونتو الديمقراطية 

قميميًا وعالميا . واالنفتاح محميًا وا 
فالتنافس السياسي الحاد , عن دورىا الميم في تثقيف التنشئة السياسيةوعندما تتنحى مؤسسات المجتمع المدني 

فتكون , كسب جميورىا ثقافة عصبية ترتكز عمى اقصاء االخرلمقوو السياسية والصراعات الحزبية والطائفية تُت 
لصحيحة وبذلك تنحرف مسارات التنشئة السياسية عن معايير القيم ا. التنشئة السياسية قائمة عمى ثقافة العنف
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وىذا االنحراف يشكل تباين . الى القيم الضيقة التي تساىم في تيشيم الثوابت الوطنية والوالء المطمق لموطن
والذي يميد الطريق الى العنف السياسي وبالتالي , وتناقض في القيم والسموكيات السياسية لمكونات المجتمع

. ر مستقر سياسيًا وأمنياً يدخل البالد في فجوو سيكولوجية كبيرة تجعل المجتمع غي
 

مكو نت  ات شئة  اسينسية 
من خالل تحديد مكونات التنشئة السياسية يمكننا معرفة طبيعة النظام السياسي وخصائصو وأىدافو كما يمكننا 

وثقافة التنشئة السياسية السائدة تساعد عمى فيم نمط العالقة  بين مكونات النظام السياسي لمبمد،تحديد العالقة 
ومن ىذه  اءة األطر الفكرية وااليديولوجية،من خالل قر, ن مكونات النظام السياسي القائم في المجتمعبي

: المكونات ىي
 

ثقنفة  افرد  امكتسبة   .1
ومن خالليا يستطيع الفرد أن يكتسب التنشئة من  ىي احدو مكونات التنشئة السياسية،إن ثقافة الفرد المكتسبة  

غرس نويكتسب الفرد تمك الثقافة في السنوات المبكرة من حياتو وت الذي يعيش فيو، مجتمعثقافة وسموك وقيم ال
وتختمف أنماط التنشئة  ،في ذاتو وقد تتطور تمك القيم والسموكيات نتيجة تطور المجتمع ونظامو السياسي

كسبو وأكتسبو من  السياسية لمفرد نتيجة التساع مداركو وتنوع ثقافاتو فيدخل في مرحمة التقييم والمقارنة بما
والتأثير الثقافي لممدرسة والعالقات مع االسرة والمجتمع  ،التجربة العمرية ومجاليا المعرفي ومراحميا ومحطاتيا

. ووسائل االعالم واالتصال 
 

 ثقنفة  افرد  اذ تية .2
عي وتحصيمو والمجتم األسري إن ثقافة الفرد الذاتية تختمف من انسان آلخر تبعًا لشخصيتو الذاتية ومحيطو  

والثقافة السياسية  ،مما يجعل تمك الثقافة جزء من شخصيتو فيدافع عنيا وييتم بأمرىا ،العممي وثقافتو المنتقاة
لمفرد تتمحور حول مجموعة من الضوابط المعرفية واالراء السياسية واالتجاىات الفكرية والقيم االجتماعية تتبمور 

وىذه الثقافة الذاتية تحكم تصرفات الفرد داخل النظام السياسي سوو  ،في عالقة الفرد مع سمطة النظام الحاكم
. كما تؤثر في سموك الفرد السياسي داخل اطار المجتمع ًا،ام محكوم اً كان حاكم

 
 ثقنفة  امؤسسة  اسينسية  .3
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أو ( النظامافة ثق)تتبناىا الدولة  السياسية سواء تمك التى تنشئةللت الرئيسية المكوناثقافة المؤسسة السياسية من 
 مة واالحزاب داخل السمطة وخارجيا،تخرج عن االطر الفكرية والفمسفية لالنظ وىذه الثقافة ال, االحزاب السياسية

ومن خالل تمك الثقافة تحاول االحزاب واالنظمة الحاكمة ان تفرض قيميا وأيديولوجياتيا  سوو كانت ديمقراطية 
وعمى الرغم من أن ىناك فرق شاسع بين التنشئة السياسية في المجتمعات  .رأسمالية ام أشتراكية, أو دكتاتورية 

اال أن اليدف ىو واحد من حيث المرجعية الثقافية لمفرد في المجتمع , الديمقراطية والمجتمعات الدكتاتورية 
عمى تحديد  وثقافة التنشئة السياسية في األنظة الديمقراطية تحرص.  احد مكونات التنشئة السياسية باعتبارىا

لكون االحساس , الوظائف السياسية لمفرد في المجتمع عمى أساس االيمان بضرورة الوالء لموطن والتعمق بو
كما تحدد ثقافة التنشئة األطر العامة لمعمل  ،باالنتماء لموطن من أىم المعتقدات السياسية لمتنشئة السميمة

. واقتصادية من واقع البيئة السياسية  السياسي وتغذية المواطن بمعمومات سياسية واجتماعية
 

 دور  اماتمع  امد ج فج  ات شئة
المجتمع المدني يقوم عمى المؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية المتنوعة وىي مؤسسات 

وىي تنظيمات تطوعية حرة تقوم بدور الوسيط بين المواطن والدولة من اجل , مستقمة في عمميا عن الحكومة
وتبتعد تمك المؤسسات عن دور السمطة . تحقيق مصالحو وفق معايير القيم االجتماعية والتعددية الثقافية والفكرية

وعي ي مجال الويتقدم دور المجتمع المدني عمى دور الدولة ف,  في صناعة قرارتيا وسن برامجيا التثقيفية
من خالل دورىا االساسي والفعال في نشر ثقافة التنشئة السياسية التي تساىم في  والتثقيف االجتماعي والسياسي

تكون السياسة حكرا عمى الطبقات  رفع الوعي السياسي ألبناء المجتمع وجذبيم الى ساحة العمل السياسي لكي ال
.  الحاكمة

ي منظمات تقوم بعممية تثقيف ر المجتمعات الديمقراطية المتحضرة وهومؤسسات المجتمع المدني تمثل جوه
ومواجية االزمات والتحوالت السياسية التي تؤثر في مستوو  ة الناس في تقرير مصيرىم السياسيمشارك ليوتفع

ىيل كما تقوم مؤسسات المجتمع المدني في تأ ،باعتبارىا من أىم قنوات المشاركة الجماىيرية حياتيم ومعيشتيم
,  وتدريب قيادات سياسية جديدة من خالل غرس ثقافة التنشئة السياسية

:  ىي  مكونات المجتمع المدنيومن 
رجال  واتحاداتالغرف التجارية والصناعية والجمعيات التعاونية الزراعية والحرفية والعمالية و النقابات المينية

واالتحادات الطالبية  يةىيئات التدريسوال تماعية والبيئةنوادي الرياضية واالجوالالحركات االجتماعية و االعمال
 وكذلك المؤسساتلمرأة ا كز حقوق االنسان ومنظماتاالمنظمات غير الحكومية مثل مرو يةمراكز الشبابالو
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 الثقافية والمراكز ىيئاتث والدراسات والومراكز البحو ة المستقمة وأجيزة االعالم والنشر غير الحكوميةيالصحاف
 .نيةوالف

, والعراق اليوم يخوض تجربة بناء المجتمع المدني في ظل تحول الدولة العراقية من الدكتاتورية الى الديمقراطية 
ولكن التطمع الواسع الى , وعمى الرغم من التحديات التي تواجو تجربة المجتمع المدني والدولة العراقية الحديثة 

ن ستخمق تكوينات وتنظيمات مجتمعية تسعى بدورىا الى تطوير تنامي تمك التجربة وتبمور مفيوم لدو المواط
.  وىذا يحتاج الى المزيد من الوعي والتثقيف السياسي, وتوسيع المشاركة في صناعة القرار

وىذا يأتي من خالل ,  لذا فالدور االساسي الذي تضطمع بو مؤسسات المجتمع المدني ىو التنشئة السياسية
,  ؤسسات بالتجربة الديمقراطية وتعميق مفيوميا وممارستيا والتأكيد عمى قيميا االساسيةااليمان المطمق لتمك الم
يأتي اال من خالل التنشئة السياسية  والبناء الديمقراطي ال نية االساسية لتمك المؤسسات،لكي تكون بمثابة الب

جتمع المدني تأىيل وتدريب كوادرىا وعمى مؤسسات الم. ليا اً اساسي اً السميمة التي تعتمد قيم الديمقراطية مرتكز
.  عمى التنشئة السياسية ومن ثم تنطمق لممجتمع لتمنح فرصة كبيرة لتربية وتنشئة الشعب سياسيًا وثقافياً 

 
 أثر  ات شئة  اسينسية على  اماتمع

 كتاتوريةدال وفي االنظمة ،و شكل الدولة ونظاميا السياسيتحافظ علناضجة في المجتمع وجود ثقافة سياسية ن إ
ف الميل إلى يضعىنا يكون المجتمع من السمطة ، وواالرىاب سياسية فى الخوف الثقافة التتمحور عناصر

 أن شراسة تمك االنظمة ال تتيحذاتية االنسان، وبشخصية و وذلك يعود الى فقدان الثقة، في صنع القرار المشاركة
لمسطوة والتسمط  كإفرازعارضة خارج اطار الدولة فقد تظير الم. الدولة طارإداخل  لظيور المعارضة ةالفرص

تؤمن السياسية والتنشئة السميمة التي ثقافة ال يكون واضح أثرف يةالديمقراط في االنظمةأما . الدكتاتوري 
 من كان حتى لو كرامة االنسان وحمايتو من مظاىر الخطر بضرورة ىي تؤمنحقوق االنسان، وبالديمقراطية و

في مناخ سياسي ديمقراطي مبني , وىي حريصة عمى بناء الثقة بين الحاكم والمحكوم. ىا السمطة الحاكمة نفس
.  بغض النظر عن توجياتو عمى أساس فكرة قبول اآلخر

طار الدولة ضمن قواعد وأطر سياسية بوجود معارضة سياسية تعمل داخل إ وتؤمن تمك االنظمة الديمقراطية
. السمطة الحاكمة في المجتمع موضوعية تقوم بميمة الرقابة عمى سموك

من خالل االنتخابات , في السمطة السياسية اتتحديد عناصر القيادبوتساىم الثقافة السياسية فى المجتمع 
 وتؤثر. طائفة معينةعائمة معينة أو حزب واحد والقيادة السياسية حكرا عمى  بعد أن كانت ،البرلمانية والمحمية

الوالء مجتمعات تتميز بقوة  ىناك، فوتفاعمو معيا بالعممية السياسية  مواطنالسياسية عمى عالقة الالتنشئة 
 فيىم االعامة، ويسالسياسية فى الحياة الى المشاركة الفرد  مما يدفع المواطنة،  واالنتماء لموطن عمى أساس
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عدم شعورىم وفي بعض المجتمعات يساىم االفراد في االغتراب عن وجو الوطن و . لمجتمعوالتنمية لالنيوض 
وينظر االفراد لمنظام السياسي الحاكم بأنو نظام تسمطي يمارس الوصايا عمى الفرد ويجرده من , بالوالء واالنتماء

ويشكك الفرد بيذا النظام الذي يعتبره مجرد أداة لتحقيق أغراض أيدلوجية  ،كل رغباتو وميولو وحقوقو الشخصية
.  لمصمحة النظام وتقوية سمطتو

والتوافق في الثقافة السياسية بين الجماىير , لسياسية السميمة تؤسس لالستقرار السياسي في المجتمعوالتنشئة ا
وفي حالة  ،خب السياسية يساىم في تقريب وجيات النظر ويعزز من حالة االستقرار السياسي في المجتمعنوال

جانب  وا ىمال, نظر بين مفترق كبير االختالف وعدم التوافق بين ثقافة الجماىير وثقافة النخب يجعل وجيات ال
  .التنشئة ييدد أمن وأستقرار المجتمع

 

 
 

 

  

http://www.adhwaa.org/

