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  شكر وتقدیر 

العلوم ساتذة الكرام أعضاء قسم بجزیل الشكر والتقدیر إلى األ الطالبة تتقدم

، والسادة أعضاء لجنة المناقشة الكرام على تفضلهم الشرق األوسطجامعة السیاسیة في 

رشاداتهم وتوجیهاتهم، وباألخص أستاذ ٕ ثراءها بمالحظاتهم وا ٕ  يبمناقشة هذه الرسالة وا

الذي تفضل مشكورًا بقبول اإلشراف على هذه  محمد صالح بني عیسىالدكتور 

رشاده وتوجیه ،سالةالر  ٕ   .لي خالل فترة إعداد هذه الرسالة هفالشكر الجزیل على جهده وا

بجزیل الشكر والعرفان لكل من ساهم في إخراج هذا العمل  الطالبة تتقدمكما 

إلى حیز الوجود سواء بالمساعدة في توفیر المعلومات أو تقدیم النصح واإلرشاد أو 

  . ق والترجمةالمساعدة في أعمال الطباعة والتنسی

  

  منى راشد الدریعي
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  اإلهداء

  

  ...إلى نبع الحنان المتدفق دوماً 

  الغالیة أمي 

  

لى شقیقتي  ٕ   ...وا

  نورة

  

  ضعاأهدي هذا العمل المتو 
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   دولة الكویتب في االنتخابات النیابیةعلى المشاركة  السیاسیةأثر التنشئة 
 دراسة میدانیة: 2012- 2003

  

  إعداد الطالبة 
   منى راشد محمد الدریعي

  إشراف 
  محمد صالح بني عیسى الدكتور

  
  ملخص
  

تحدید دور التنشئة السیاسیة في تحدید اتجاهات مشاركة المواطنین إلى  هدفت هذه الدراسة

 2003 من عام لفترةلفي الحیاة السیاسیة خصوصًا من خالل االنتخابات النیابیة  بدولة الكویت 

لتنشئة السیاسیة للمواطن أن ا"هذه الدراسة من افتراض أساسي مفاده  تقوقد انطل .2012إلى 

واعتمدت ". الكویتي تلعب دورًا إیجابیًا في تشكیل اتجاهاته نحو المشاركة في االنتخابات النیابیة

ومواطنة مواطنًا  385الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي، حیث تكونت عینة الدراسة من 

 .شاركوا في االنتخابات الكویتیة خالل فترة الدراسة

مناقشة نتائج تحلیل االستبیان واختبار فرضیة الدراسة األساسیة، یتضح صحة من خالل و 

التنشئة السیاسیة للمواطن الكویتي تلعب دورًا إیجابیًا في تشكیل اتجاهاته نحو الفرضیة بأن 

، سواء أكانت هذه التنشئة مستمدة من مصادر إیجابیة أو مصادر المشاركة في االنتخابات النیابیة

أنها على العموم هي العامل الحاسم والفصل في طبیعة توجهات المواطن الكویتي نحو  سلبیة، إال

 .المشاركة السیاسیة وممارسة حقوقه االنتخابیة المختلفة
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Supervised by  
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Abstract  
This study aimed to determine the role of political socialization in 

identifying trends in the participation of citizens in political life, especially 

during the parliamentary elections in Kuwait between 2003- 2012.  

This study started from the basic assumption "that the political socialization 

of the Kuwaiti citizen to play a positive role in shaping the trends towards 

participation in the parliamentary elections." 

By discussing the results of analysis of the questionnaire and test the 

hypothesis of study, it was clear that the political socialization of the 

Kuwaiti citizens played a positive role in shaping the trends towards 

participation in the parliamentary elections, whether socialization derived 

from sources that are positive or negative, but on the whole it is considered  

a key factor in the nature of the Kuwaiti citizen attitudes toward political 

participation and the exercise of the various electoral rights. 
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  الفصل األول

  اإلطار العام للدراسة
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  فصل األوللا

  اإلطار العام للدراسة

  المقدمة

تعتبر التنشئة السیاسیة أحد أهم مقومات عملیة مشاركة المواطنین في الحیاة السیاسیة 

والتي من أهم مظاهرها المشاركة في االنتخابات النیابیة والتي تعكس حرص المواطنین على 

من خالل اختیار ممثلیهم في  وطنهم بشؤون الصلة ذات القرارات صنع في عملیةسة حقوقهم ممار 

المجالس النیابیة، والذین ینوبون عنهم في مراقبة األداء السیاسي واالقتصادي للحكومة والنظام 

  . السیاسي ككل

 إال تقوم أن  یمكن ال إنهاحیث  بالمجتمع،وثیقًا  ارتباطاً  الواسع بمفهومها التنشئةترتبط و 

قیم  الفردعملیة تلقین : بأنهافهي تُعرف  وبذلك األفراد، من مجموعة بین التفاعل خالل من

 تحدد أدوار مجموعة إشغال على متدرباً بحیث یصبح  فیه، یعیش الذي مجتمعه ومقاییس ومفاهیم 

 كائناً یكون  ألن والدته منذ الفرد إعدادعملیة  أنهاكما ینظر إلى التنشئة ب ،الیومي سلوكه نمط

  .معین مجتمع في وعضوا اجتماعیاً 

 نحو اتجاهاتهم وتشكیل السیاسیة الثقافة إلى دااألفر  جذب یتم السیاسیة التنشئة وبواسطة

، والكبار الصغار على تأثیر له المجتمع يف السائد يالسیاس المناخ أن كما ،يالسیاس النظام  معًا

 ال أو یشاركوا أن السیاسیة السلطة یحترموا ال وأ حترموای أن المناخ هذا خالل من یتعلمون فهم

 مع یتسامحوا ال أو یتسامحوا وأن ، القانون یحترموا ال أو یحترموا أن السیاسیة األنشطة يف یشاركوا

 من وهى ، للمجتمع السیاسیة الثقافة يف الهامة المصطلحات من السیاسیة والتنشئة. األخر يأر ال

 النظام على والحفاظ التكیف عملیات يف يالسیاس النظام علیها دمیعتي الت توالمیكانزما األسالیب
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 على تأثیرها ینعكس ثم ومن الداخل، من النظام وفاعلیة كفاءة على مباشر بشكل تؤثر ألنها القائم

  .أدائه أسلوب

أي تجربة جوهر  ینظر إلى عملیة ممارسة المواطنین لحقوقهم االنتخابیة باعتبارهاو   

في ممارسة االنتخابات  یةالخلیجالعربیة دول الالكویت من أقدم دولة طیة ناجحة، وتعتبر دیمقرا

وكانعكاس لطبیعة التنشئة السیاسیة لدى السیاسیة،  المواطنین في الحیاة كأداة لمشاركة النیابیة

  .المواطن الكویتي

في لى المشاركة ع السیاسیةأثر التنشئة وتسعى الباحثة من خالل هذه الدراسة إلى تبیان   

، من خالل استطالع آراء 2012- 2003خالل الفترة من عام  دولة الكویتب االنتخابات النیابیة

 .المواطنین الكویتیین

  وأسئلتهامشكلة الدراسة 

في تحدید اتجاهات مشاركة  السیاسیةالتنشئة  دورتتلخص مشكلة هذه الدراسة بتحدید 

خالل الفترة  دولة الكویتن خالل االنتخابات النیابیة  بالمواطنین في الحیاة السیاسیة خصوصًا م

 .2012وحتى عام  2003 من عام

، ال بد من طرح مجموعة من األسئلة ذات الدراسة وحتى یتسنى للباحثة معالجة مشكلة  

  :الصلة بموضوع البحث

  ؟لدى المواطن الكویتي السیاسیةأهم مالمح التنشئة  ما :أوالً 

  الكویتیین؟ لدى المواطنین باالنتخابات النیابیةالمشاركة مفهوم و  السیاسیةشئة مفهوم التنما : ثانیاً 

  فرضیة الدراسة

للمواطن الكویتي تلعب  السیاسیةالتنشئة  أن"تنطلق هذه الدراسة من افتراض أساسي مفاده 

  . "االنتخابات النیابیةفي في تشكیل اتجاهاته نحو المشاركة إیجابیًا دورًا 
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   أهداف الدراسة

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق األهداف التالیة  

  . لدى المواطن الكویتي السیاسیةتحدید أهم مالمح التنشئة  :أوالً 

 لدى المواطنین في االنتخابات النیابیةومفهوم المشاركة  السیاسیةالتعرف على مفهوم التنشئة  :ثانیاً 

  .الكویتیین

  أهمیة الدراسة

  :النقاط التالیةیمكن تحدید أهمیة الدراسة ب  

للمواطنین  السیاسیةتنبع أهمیة الدراسة من كونها تعالج موضوعًا مهمًا یتعلق بأثر التنشئة ) 1

كوسیلة متحضرة لحفظ حقوق المواطنین وتعزیز  في االنتخابات النیابیةالكویتیین على المشاركة 

  .دورهم السیاسي في المجتمع

 وعاتول تقدیم إضافة أكادیمیة لموضوع من أهم الموضتنبع أهمیة هذه الدراسة من كونها تحا) 2

التي تواجه المجتمعات العربیة في الوقت الراهن وخصوصًا في ظل الربیع العربي الذي أظهر جلیًا 

قدرة المواطن على التغییر والذي یجب أن یتم بطرق سلمیة ومن خالل القنوات الشرعیة المتمثلة 

للمواطنین على السیاسیة مع بیان أثر التنشئة  االقتراعصنادیق من خالل في االنتخابات بالمشاركة 

  .تحدید مسارات هذه المشاركة واتجاهاتها

تنبع أهمیة الدراسة من كونها یمكن أن تساعد صانع القرار السیاسي في دولة الكویت في ) 3

اركة السیاسیة تطویر آلیات التنشئة السیاسیة في المجتمع الكویتي، وزیادة االهتمام بتعزیز المش

  .للمواطنین سواء من خالل االنتخابات النیابیة أو من خالل الوسائل األخرى للمشاركة السیاسیة
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  حدود الدراسة 

  .2012 -2003تتحدد هذه الدراسة من الناحیة الزمنیة بالفترة الممتدة من : الحدود الزمنیة -

  .يیتالكو المجتمع تقتصر هذه الدراسة على : الحدود المكانیة - 

 السیاسیةالتنشئة تقتصر هذه الدراسة من حیث الموضوع على تحدید أثر : الحدود الموضوعیة - 

  .2012-2003الكویت خالل الفترة الممتدة من دولة ب في االنتخابات النیابیةعلى تطور المشاركة 

  محددات الدراسة 

، األمر الذي حال دون اسـتخدام قصر الفترة الزمنیة إلجراء الدراسة، والتي لم تتعدى ثالثة أشهر) 1

ـــة یحتـــاج إلـــى فتـــرة أطـــول بكثیـــر ، عینـــة دراســـیة أوســـع وأشـــمل ألنـــه الوصـــول إلـــى مثـــل هـــذه العین

كانــت تعمـل لوحــدها أحیانــًا أو بمسـاعدة عــدد قلیــل مـن األصــدقاء فــي أحیــان  الباحثــةوخصوصـًا أن 

  .أخرى

الكثیــر ممــن طلبــت الباحثــة مــنهم صــعوبة الحصــول علــى موافقــة المشــاركین فــي الدراســة، إذ أن ) 2

  .تعبئة االستبیان رفضوا ذلك بحجة انشغالهم بأمور أخرى أو بسبب عدم االهتمام بالموضوع

  متغیرات الدراسة

 .2012-2003 دولة الكویتب في االنتخابات النیابیةالمشاركة : المتغیر المستقل - 

 .التنشئة السیاسیة لدى المواطن الكویتي :المتغیر التابع - 

  طلحات الدراسةمص

ـــة "بأنهـــا تُعـــرف التنشـــئة السیاســـیة  :السیاســـیةالتنشـــئة  - ـــة یكتســـب الفـــرد مـــن خاللهـــا الهوی عملی

الشخصیة، تلك التي تسمح له بالتعبیر عن ذاتـه، علـى اعتبـار أن التنشـئة السیاسـیة، وسـیلة لتعـدیل 

ــدة تجــد فیهــا ا لنخبــة الحاكمــة ضــرورة الثقافــة السیاســیة الســائد أو أنهــا تســاعد علــى خلــق ثقافــة جدی

  ).10-9 :1979المنوفي، " (لالنتقال بالمجتمع من حالة التخلف إلى حالة التقدم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


6 
 

 ّ ـــًا سیاســـیة التنشـــئة الف وتعـــر  مـــن خاللهـــاالعملیـــة التـــي ألغـــراض هـــذه الدراســـة بأنهـــا إجرائی

 بعـالم ةالخاص وتقییماتهمشاعره و  ومعرفته الخاصة السیاسیة ئهاآر لمواطن في دولة الكویت ا یكتسب

  .الكویتدولة نحو القضایا السیاسیة التي تشهدها  هوالتي تشكل اتجاهات ،السیاسة

 بواسـطتها المواطنـون یقـوم التـي العملیة تلك" بأنها النیابیة االنتخابات فر تعـــ: النیابیة االنتخابات -

 وذلك التنفیذیة أو تشریعیةال السلطة مناصب الستالم ممثلیهم باختیار حسب القانــــــــــــون دوري وبشكل

  .)341: 1990الكیالي، (صنادیق االقتراع  خالل مــــن

ــًا ألغــراض هــذه الدراســة النیابیــة وتعــرف االنتخابــات  ــام المــواطنین الكــویتیین إجرائی بأنهــا قی

  ).البرلمان(بانتخاب ممثلیهم في مجلس األمة الكویتي 

ــاة حــرص الفــر : " وتُعــرف بأنهــا: المشــاركة السیاســیة - ــه دور إیجــابي فــي الحی د علــى أن یكــون ل

ـــة، أو مناقشـــة  ـــات المنتخب ـــة لحـــق التصـــویت أو الترشـــیح للهیئ ـــة اإلرادی السیاســـیة مـــن خـــالل المزاول

 ).18: 1979المنوفي، " (القضایا السیاسیة مع اآلخرین، أو االنضمام إلى المنظمات الوسیطة

مجمل األنشطة واألدوار التي اسة بأنها المشاركة السیاسیة إجرائیًا ألغراض هذه الدر  وتعرف

لتـأثیر فــي صـنع القــرار السیاسـي والخطــط والبـرامج التــي ل هداخـل مجتمعــالمـواطن الكــویتي یقـوم بهــا 

المـــواطنین  بشـــكل یحقـــق مصـــالحالحیـــاة السیاســـیة واالقتصـــادیة واالجتماعیـــة فـــي الـــبالد تـــؤثر فـــي 

  .ممارسة حقوقهم السیاسیةوذلك عن طریق الكویتیین 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري) أ

  التنشئة السیاسیة: أوالً 

ینظــر إلــى التنشــئة بمفهومهــا العــام بأنهــا إعــداد الفــرد منــذ والدتــه ألن یكــون كائنــًا اجتماعیــًا 

هي أول بیئة تتولى هذا اإلعداد، فهي تستقبل المولود وتحیط به،  واألسرةوعضوًا في مجتمع معین، 

وتروضــه علــى آداب الســلوك االجتمــاعي وتعلمــه لغــة قومــه وتــراثهم الثقــافي والحضــاري مــن عــادات 

وتقالید وسنن اجتماعیة وتاریخ قومي وتأخذ بأسلوب الحزم للقضاء على مـا یظهـره مـن مقاومـة لهـذه 

الطبیــب، (ســیتها فــي نفســه لینشــأ عضــوًا صــالحًا مــن أعضــاء المجتمــع المواصــفات والقــیم وترســخ قد

2001 :10.(  

 فـي المفكـرین مـن الكثیـر باهتمـام  مفهـومأما فیما یتعلق بالتنشئة السیاسیة فقد استأثر هـذا ال

 القـرن مـن الخمسـینات حتـى السیاسـیة للتنشـئة مفهـوم تحدیـد السـهل مـن یكـن لـم ولكـن العصـور، كـل

 التعلـیم مفهـومي مـع یتـداخل وكـان والفالسـفة، المـربیین علـى حكـراً  المجـال هـذا كـان فقـد ،الماضـي

 حـول االجتمـاع علمـاء دراسـات خـالل مـن الـنفس وعلمـاء االجتماع علماء بعد فیما به واهتم والتربیة،

أبـراش، ( السیاسـة عـالم عمـ الشـباب تفاعـل لقیـاس األمـریكیین النفس علماء ودراسة السیاسي االغتراب

1998 :204(.  

 یـاتومع تزاید االهتمام بمفهـوم التنشـئة السیاسـیة، ظهـرت مجموعـة مـن التعریفـات فـي األدب

 واسـتمراریة تتفـق سـلوكیة السـتعدادات الفـرد كتسابا: "بأنها" Levine"لیفین روبرت عرفها، إذ ةالغربی

، "والـنظم عـاتالجما وجـود علـى للحفـاظ الضـروریة الوظـائف بـأداء السیاسـیة والـنظم الجماعـات قیـام

 ثقافته المجتمع بها ینقل التي الطریقة تلك: "بأنهاالتنشئة السیاسیة  "Langton " النتغون كینت وعرف
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 واألنمـاط االتجاهیـة المواقـف خاللهـا مـن الفرد یتعلم التي العملیة تلك أو جیل، إلى جیل من السیاسیة

  ).204 :1998 أبراش،( "السیاسیة بالحیاة الصلة الوثیقة السلوكیة

، حیـث 1977عـام " Greenstin"ومن أشهر التعریفـات للتنشـئة السیاسـیة تعریـف جرینسـتین 

غرس المعلومات السیاسیة وقیمها وممارستها في األذهان، من خالل : "عرف التنشئة السیاسیة بأنها

   .)Sawyer, 2005: 38-39(" معلمین مختصین في هذا المجال، وفي مختلف مراحل النمو لألفراد

إلـى  "Encyclopedia of Government and Politics"موسوعة الحكومة والسیاسة  وتشیر

أن التنشـــئة السیاســـیة هـــي عملیـــة تتضـــمن قیـــام األفـــراد منـــذ الطفولـــة بتطـــویر اتجاهـــاتهم السیاســـیة، 

ـــــدیولوجیات السیاســـــیة،  ومعلومـــــاتهم وآرائهـــــم السیاســـــیة، والتعـــــرف علـــــى األحـــــزاب السیاســـــیة، واألی

  ).Kogan, 2004: 438(ات األساسیة وغیرها والمعتقد

مجمل التعلیم السیاسي، سواء الرسمي أو غیر الرسمي، " :كما تعرف التنشئة السیاسیة بأنها

وفـي تعریـف أخـر تعـرف التنشـئة السیاسـیة  ).Stacey, 1991: 32-33" (المقصـود أو غیـر المقصـود

المـدارك واالتجاهـات والسـلوكیات المتعلقـة  عملیة التطور التي یكتسب مـن خاللهـا المراهقـون: "بأنها

  .)Buckingham, 2000:  10" (ببیئتهم السیاسیة

العملیات التي یكتسب الفرد من : "لتنشئة السیاسیة بأنهاا "Dawson" ویعرف ریتشارد داوسن

بخصوص بیئتـه ومحیطـه السیاسـي،  هخاللها توجهاته السیاسیة الخاصة، معارفه، مشاعره، وتقییمات

  ).55: 1998داوسن، (عملیة تطوریة یمكن الفرد من خاللها من النضوج سیاسیًا فهي 

المنـوفي فـي تعریفـه للتنشـئة السیاسـیة بـین اتجـاهین كمـال قـد میـز أما في األدبیات العربیة ف

األول یعتبر التنشئة السیاسیة عملیة یتم بمقتضاها تلقین الفرد مجموعة من القیم والمعاییر : رئیسیین

أمـا االتجـاه الثـاني . یة المستقرة في ضمیر المجتمع بما یضمن بقاءها واستمرارها عبـر الـزمنالسلوك

فیشیر إلى أنها عملیة یكتسب الفـرد مـن خاللهـا هویتـه الشخصـیة التـي تسـمح لـه بـالتعبیر عـن ذاتـه 
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ة فـــي ویـــرتبط بهـــذا االتجـــاه النظـــر إلـــى التنشـــئة السیاســـیة كوســـیلة لتعـــدیل الثقافـــة السیاســـیة الســـائد

المجتمع أو لخلق ثقافة جدیدة تراها النخبة الحاكمة ضروریة للعبور بالمجتمع من حالة التخلف إلى 

  )10-9: 1979المنوفي، (التقدم 

مجال من مجاالت التنشئة الذي یتم عن طریقه تأهیل "بأنها  أیضاً  تُعرف التنشئة السیاسیةو 

رة على التفاعل اإلیجابي ضمن نسـق سیاسـي معـین یمتلك القد -كائنًا سیاسیاً –الفرد لیصبح مواطنًا 

  ).32-31: 1979عبد الباسط، " (في إطار التدرج االجتماعي

 خاللهـا مـن الفـرد یكتسـب التـي العملیـة تلـك : "أیضـًا بأنهـا السیاسـیة التنشـئةكمـا تعـرف 

ُ وقیمه  وحقائقه معلوماته ن السیاسـیة، ثلـهوم ّ  ولوجیـةیاألید أو الفكریـة واتجاهاتـه مواقفـه بواسـطتها ویكـو

 علـى وتسـاعد المجتمـع، فـي السیاسـیة فاعلیتـه درجـة وتحـدد ،الیومیـة وممارسـته سلوكه في تؤثر التي

 السیاسیة واألسالیب والخبرات األفكار تمریر تستهدف طالما ، السیاسي النظام واستقرار ودیمومة بقاء

 اختالف على والجماعات األفراد وسنف في غرسها ویحاول ، الشعب أبناء بین المجتمع یعتمدها التي

  .)158: 2007 الطبیب،( "االجتماعیة والطبقیة خلفیاتهم

  :ویمكن التمییز بین نوعین من التنشئة السیاسیة

وهـي التــي یـتم تلقیهـا مــن خـالل األسـرة والمدرســة : الظـاهرة أو المباشــرة السیاسـیة التنشـئة - 

 .قاء وغیرهاووسائل اإلعالم واالحزاب السیاسیة وجماعات األصد

والتــي تتضــمن االتجاهــات غیــر الرســمیة التــي تــؤثر فــي ذهنیــة : التنشــئة السیاســیة الكامنــة - 

األفراد والتـي یـتم تلقیهـا مـن خـالل الثقافـة العامـة والثقافـة السیاسـیة واالهتمـام بالموضـوعات 

 ).55: 1994السید (السیاسیة والقضایا السیاسیة المحیطة بالفرد 
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  : فهي تنشئة السیاسیةمصادر الأهم أما 

تــؤثر األســرة فــي عملیــة الــتعلم السیاســي مــن خــالل دورهــا فــي تكــوین شخصــیة األبنــاء : األســرة) 1

: 2004الحواتمـة، ( وتهیئتهم لالندماج في الحیاة السیاسیة، حیث تنمي قیمهم السیاسیة واالجتماعیة

45-53(.  

 المحیط بالعالم اتصاله یبدأ وفیها الطفل، فیها ینشأ التي األولى االجتماعیة الخلیة األسرة تعدو 

 حیث تشكیلها، في األكبر الدور لألسرة ویكون أحاسیسه، وینمي تصورات لنفسه ویبلور به،

 هـم تلقوهـا التـي الثقافة نقل إلى األسرة أفراد یسعى ما "وغالبا رعایتهم، في هو من بطباع الفرد یتطبع

 األسرة وتعد الفرد، یعایشه اجتماعي بناء أول تمثل فاألسرة الصغر، منذ أبنائهم إلى أهلهم عن أنفسهم

 تلقـائي اتحاد فاألسرة االجتماعي والضبط االجتماعیة التنشئة عن المسئولة األولى االجتماعیة الخلیة

 ضـرورة وهـي االجتمـاع، إلـى تنـزع التـي البشـریة الطبیعـة فـي الكامنة والقدرات االستعدادات نتیجة یتم

  ). 22: 1986بركات، (االجتماعي  الوجود واستمرار البشري جنسال لبقاء حتمیة

یؤكــد ویتفــق جمیــع البــاحثین علــى أن األســرة تعتبــر مــن أهــم وســائل التنشــئة السیاســیة ممــا   

أن جذور الحیاة السیاسیة للفرد البالغ توجد في حیاة الطفولة وتقوم الوسائل األخرى للتنشـئة افتراض 

ا، وعلـى هـذا األسـاس فـإن األسـرة تعتبـر إحـدى وسـائل التنشـئة السیاسـیة بتعمیقها أو صقلها وتهذیبه

  ).412: 1987الظاهر، (واالجتماعیة إن لم تكن أهم العوامل على اإلطالق 

ویرجـــع العدیـــد مـــن البـــاحثین أهمیـــة األســـرة كمصـــدر أول للتنشـــئة السیاســـیة إلـــى عـــاملین   

مـــراد تنشـــئتهم، ففـــي الســـنوات التكوینیـــة ســـهولة وصـــول األســـرة إلـــى األشـــخاص ال: األول: أساســـیین

المبكـــرة مـــن عمـــر الفـــرد تحتكـــر األســـرة عملیـــة التواصـــل مـــع األفـــراد، وتؤكـــد النظریـــات االجتماعیـــة 

قــوة : ثانیــاً . المتعلقــة ببنــاء الشخصــیة علــى أهمیــة الســنوات المبكــرة فــي تحدیــد هویــة وشخصــیة الفــرد

اعد علــى زیــادة األهمیــة النســبیة لتــأثیر األســرة فــي الــروابط التــي تــربط بــین أفــراد األســرة الواحــدة تســ
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سهولة الوصول إلى الفرد والعالقات الشخصیة  من خالل وهذان العامالن،. عملیة التنشئة السیاسیة

داوسـن، (یجعالن األسرة في وضع یمكنها من القیام بدور مؤثر ومهـم فـي التنشـئة السیاسـیة  ،القویة

1998 :154.(  

من المتعارف علیه بأن وسائل االتصال واإلعالم الجماهیریة، قد أصبحت في : وسائل اإلعالم) 2 

العصــر الحــدیث علــى درجــة عالیــة جــدًا مــن التقــدم والفعالیــة وذلــك بســبب النهضــة التكنولوجیــة التــي 

ســادت العــالم اجمــع، وتبعــًا لــذلك أصــبحت االتصــاالت بــین مختلــف المجتمعــات أكثــر یســرًا وســهولة 

ر مصـادر التنشــئة خطـورة وأهمیـة علــى حـد سـواء، وذلــك تبعـًا لكیفیـة اســتغاللها ممـا یجعلهـا مــن أكثـ

كمصدر من مصادر التنشئة السیاسیة، مما جعل الحكومات تحاول السیطرة على تلك الوسائل بكل 

السبل، وذلك لكي تضمن سیر التوجه السیاسي واألیدیولوجي في االتجاه الـذي تریـده، ویحـافظ علـى 

  ).87: 2001الطبیب، (یاسي بقاء النظام الس

فــي تشــكیل آراء واتجاهــات الفــرد والقــیم والمعتقــدات السیاســیة تســاهم وســائل اإلعــالم إذ أن 

واألیدیولوجیة لدیه، حیث یمكث الفرد أمام هذه الوسائل وخاصـة المرئیـة منهـا أوقاتـًا طویلـة لیكتسـب 

ومن ثم تكوین اتجاهاته وأراءه حول معلوماته األساسیة حول األحداث والقضایا السیاسیة من حوله، 

  .)53-45: 2004الحواتمة، ( هذه القضایا

 نظـراً  لألفـراد، السیاسـیة التوجهات على التأثیر حیث من اإلعالم وسائل أهم التلیفزیون ویعتبر

 وغیـر المتعلمـین المجتمـع، طبقـات لجمیـع رسـالته توصـیل علـى وقدرتـه بالصـورة، الصـوت القتـران

 بشـكل سیاسـیة السیاسـة البـرامج تكـون ال فقـد البـرامج، بـه تقـدم الـذي الشـائق سـلوبولأل المتعلمـین،

 للكبار، بالنسبة وأفالم ومسلسالت، أغنیات أو لألطفال، بالنسبة متحركة صور طابع تأخذ بل واضح،

 وسائل یجعل وما ذكیة بطریقةتمت  إذا سیاسة من تخلو ال واإلعالن اإلشهار قنوات و لقطات إن بل

 دخولهـا هـو السیاسـیة التنشـئة عملیـة فـي وتـأثیر خطـورة ذات "خصوصا والمسموعة المرئیة عالم،اإل
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 بقـرص البیـوت، كـل فـيوموجـودًا  مألوفـاً  شـیئا أصـبحا والرادیـو فـالتلیفزیون ،احـد من إذن دون البیوت

 التتحلـی و وأحـداث متعـددة، ثقافـات مـع التواصـل یمكـن المنـزل سـطح علـى مثبـت الثمن زهید هوائي

  ).58-57: 2010د، یأبو هرب( عدیدة

، إذ  ــن  كمــا یعتبــر اإلنترنــت حالیــًا مــن أكثــر وســائل التنشــئة السیاســیة اإلعالمیــة تــأثیرًا یمكّ

متعددة المصادر واالتجاهات واألهداف بخصوص وقـائع وأحـداث سیاسـیة  اإلنترنت توفیر معلومات

جـراء نقـاشتسمح شبكة التعارف االجتماعیو . ووفیرة وتاریخیة غنیة ٕ . ة بنقـل أحـداث، طـرح مواقـف وا

ع الحیز لیشمل مساحات متعددة ومتنوعة أوسع مـن النـادي أو الحركـة الكشـفیة أو كما الحـزب  وتوسّ

التنشــئة السیاســیة  وبهــذا تخــدم هــذه الوســائل عملیــة. كمــا وتنقــل تجــارب عــابرة للمجتمعــات وللــدول

ســتبدل هــذا الواقــع أبــدا أیــا مــن الو . وتثریهــا َ التــي اســتخدمت حتــى اآلن للتنشــئة  وســائل التقلیدیــةال ی

نما تدعمها وتثریها وتخدمها ٕ  http://www.al-haqeeqa.net/arti: 2012أبو بكر، ( السیاسیة وا

cls/showArticlenews.asp?aid=1663(  

یقصــد بالمؤسســات التعلیمیــة هــي تلــك المؤسســات التــي یقیمهــا المجتمــع : المؤسســات التعلیمیــة) 3

تربیــة والتعلــیم مــن مــدارس ومعاهــد وجامعــات ومراكــز تدریبیــة مختلفــة، ومــن المعــروف أن لغــرض ال

، ویقضي بها طفولته ومرحلة المراهقة والتي هـي مـن  المدرسة تستقبل الطفل من سن السادسة تقریبًا

أخطر مراحل تكوین الشخصیة لدى الفرد كما یرى علماء االجتماع وعلماء النفس، فهـي تسـاهم فـي 

لقیم والمفاهیم ونقل الخبرات المختلفة والقیام بالدور التربوي الذي یریده المجتمع، فالتربیة هي غرس ا

نظام اجتماعي له تنظیماته وألیاته في سائر المجتمعات والدول، ولـه أیضـًا وظائفـه حـین ینظـر إلـى 

الطبیـب، (جتمـع التربیة كعملیة نمـو، ویواكـب هـذا النمـو مـا یـدور أو یطـرأ مـن متغیـرات فـي بنیـة الم

2001 :79.(  
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ســواء المــدارس أو المعاهــد أو الجامعــات مــن أهــم مصــادر  التعلیمیــةتعــد المؤسســات وبــذلك 

، وتسـاهم فـي التنشئة السیاسیة للفرد فهي مؤسسات تنشئة علمیة واجتماعیة وسیاسیة على حد سـواء

لیمیــة الموجهــة، أو مــن غــرس الكثیــر مــن القــیم السیاســیة فــي أذهــان األفــراد مــن خــالل المنــاهج التع

خالل احتكاك األفراد مع بعضهم البعض ضمن هذه المؤسسات التعلیمیة وتبادل المعارف السیاسیة 

  .)53-45: 2004الحواتمة، ( واالجتماعیة مما یساهم في زیادة الوعي السیاسي لدى األفراد

 فـي لشـبابا مرحلـة فـي تـنعكس مـن خـالل األسـرة والمـدارس السیاسـیة التنشـئةویالحـظ ان 

 الجامعـات، فـي خاصـة الطـالب من فئة تكون حیث ،سلباً  أو إیجاباً  السیاسي السلوك على الجامعات

 بممارسـة وتبـدأ وخارجهـا، التعلیمیـة المؤسسـات في وقرأته سمعته ما حصیلة هو معرفي بتراكم محملة

 الجامعي، نظامال بإصالح كالمطالبة بها، خاص سیاسي خطاب تمریر إلى الهادف السیاسي النضال

 كالمطالبـة للدولـة، العامـة السیاسـة لـتمس المطالـب هـذه تتجـاوز "وأحیانـا للطلبـة، أكثـر مـنح أو

 إلـى السیاسـیة األحـزاب تلجـأ فقـد وخـالف، جـدل محـل لقضـیة مسـاندتها عـن التعبیـر أو بالدیمقراطیـة

 السیاسـي النظـام علـى أو منافسـیهم علـى للتـأثیر نضـالیة كـأدوات واستعمالهم لصفها الطلبة استقطاب

 التنشـئة عملیـة فـي المدرسـة تـؤثر عـام وبشـكل اندفاعیـة، حماسـیة روح مـن الشـباب بـه یتمتـع لمـا نظـراً 

 والتوجهات والمناهج المقررة بالبرامج یتعلق الرسمي فالطریق ،ةرسمی وغیر ةرسمی: بطریقتین السیاسیة

 المقـررات إطـار خـارج مدرسـي نشـاط كـل فهـو ، الرسـمي غیـر الطریـق أمـا المدرسـین، عـن الصـادرة

 الـخ، والرحالت الجامعي أو المدرسي الثقافي والتبادل الدراسیة، والحلقات كالندوات المدرسیة، والكتب

 السیاسـیة األفكـار تتغلغـل ال حتـى الرسـمي الطریـق علـى السـیطرة إلـى دائمـاً  السیاسـي النظـام ویسـعى

  ).55: 2010أبو هربید، ( والمجتمع السیاسیة والثقافة العام بالنظام ساً مسا یعتبرها التي الداخلیة

تلعب األحزاب دورًا قیادیًا وحساسًا في عملیة التنشئة  : والحركات االجتماعیة األحزاب السیاسیة) 4

السیاســـیة لـــدى األفـــراد، عـــن طریـــق خلـــق وتغییـــر الثقافـــة السیاســـیة الســـائدة فـــي المجتمـــع، وتعتبـــر 
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وســیط بــین الدولــة والجمــاهیر، وبــین القاعــدة والقیــادة، وتعمــل األحــزاب األحــزاب السیاســیة بمثابــة ال

السیاســیة علــى تزویــد األفــراد بالمعلومــات السیاســیة الالزمــة لتشــكیل اتجاهــاتهم وتطلعــاتهم السیاســیة 

وتســعى األحــزاب السیاســیة عــادة وخصوصــًا فــي مراحــل . ونظــرتهم للقضــایا السیاســیة فــي المجتمــع

عیم أعضـــاءها بالمعرفـــة السیاســـیة، والرؤیـــة الواضـــحة، حتـــى تســـاعدهم علـــى نموهـــا األولـــى إلـــى تـــد

  ).53-45: 2004الحواتمة، ( المشاركة في الحیاة السیاسیة بفاعلیة أكبر

 هـي سیاسـیة وظیفـة السیاسـیة لألحـزاب أن اعتبـار فـي السیاسـیة األحـزاب تعریفـات تشـتركو 

  أساسـیاً  دوراً  السیاسـیة األحـزاب تلعب هنا منو  السلطة، في من على التأثیر أو السلطة إلى الوصول

مـا مطالبـه، ودعـم مسـاندته خـالل مـن السیاسـي النسـق خدمـة فـي إمـا ٕ  تؤلـب حیـث معارضـته فـي وا

 مـن للمجتمع السیاسیة الثقافة صیاغة في تساهم السیاسیة فاألحزاب ،السلطة ضد العام الرأي األحزاب

 المختلفـة، اإلعـالم وسـائل مسـتخدمة بها تقوم التي سیاسیةال التوعیة وعملیات ومبادئها برامجها خالل

 التي األنظمة في خاصة السیاسیة التنشئة عملیة منه تنطلق الذي المصدر هي السیاسیة الثقافة وهذه

 التـي الحاكمة، األحزاب بین ما السیاسیة التنشئة عملیة في تمایز یحدث حیث الحزبیة بالتعددیة تأخذ

 وأحـزاب نشـاطها فـي السیاسـي النظـام مقدرات كل موظفة السیاسي، النسق تحد سیاسیة تنشئة تمارس

 المعارضـة مواقفهـا خاللهـا مـن تتبلور وللجمهور ألعضائها، السیاسیة التنشئة تمارس التي المعارضة

 معلومـاً  لیكـون وتسـعى ،متمیـزاً  سیاسـیاً  أو لوجیایو أیـد خطابـاً  توظـف ذلـك فـي وهـي السیاسـي، للنسـق

لى الجمهور، قبل من ومقبوال ٕ  وسائل كامتالكها السیاسیة التنشئة عملیة في الخاصة وسائلها امتالك وا

 أو بـالحزب، خاصـة وتلفزیـون إذاعـي بـث قنـوات أو وكتـب، ومنشورات حزبیة صحف ، خاصة إعالم

 ).213: 1998أبراش، (تأثیر علیه  للحزب ویكون مستقلة،

ن كـان هامـًا وخطیـرًا فـي ومن الجدیر بالذكر أن دور الحزب في عملیة    ٕ التنشـئة السیاسـیة وا

إال  ،مختلف المجتمعات، وفي كـل مـن الـدول المتقدمـة والنامیـة اآلخـذة فـي التحـدیث علـى حـد سـواء
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أن الهدف الذي یتوخاه الحزب من وراء هذه العملیة لیس واحدًا في أغلب األحـوال، بـل یتـراوح عـادة 

ففـي الـنظم . ة ، وبـین خلـق أو تطـویر ثقافـة سیاسـیة جدیـدةبین دعم وتعزیـز الثقافـة السیاسـیة السـائد

اللیبرالیة مثًال ، حیث یسود نظام تعدد األحزاب ، ویمثل كل حزب طبقة أو جماعة اجتماعیة معینة 

لهذا ثقافتها الممیزة وتتناقض مصالحها مع مصالح غیرها من الطبقات أو الجماعات األخرى، تمیل 

تي تمثل الطبقة أو الطبقات المسیطرة في هذه النظم إلى تعزیز وتدعیم األحزاب المحافظة أو تلك ال

الثقافـــات التقلیدیـــة أو الثقافـــات الفرعیـــة المتعارضـــة ، وذلـــك بهـــدف اســـتمرار هـــذه الثقافـــات ومباشـــرة 

تأثیرها في األوضاع المجتمعیة وما تتسم من انقسـامات وصـراعات ، بمـا یخـدم فـي النهایـة مصـالح 

فــي حــین تعمــل األحــزاب الثوریــة أو الرادیكالیــة . اعــات التــي تمثلهــا هــذه األحــزاب الطبقــات أو الجم

على تعدیل أو تطـویر النسـق الثقـافي السـائد أو اسـتحداث نسـق آخـر بـدیل أكثـر تقدمیـة واتسـاقًا مـع 

ـــات الكادحـــة  التغیـــرات التـــي تصـــیب المجتمـــع ، ویعبـــر فـــي الوقـــت نفســـه عـــن مصـــالح وقـــیم الطبق

  .  )21: 1979المنوفي، (رة المستغلة المقهو 

ــوم    ــاحثین والدارســین فــي كافــة مجــاالت العل أمــا فیمــا یتعلــق بالحركــات االجتماعیــة، فــإن الب

ظاهرة التغیر والتي أصبحت اآلن تحظـى باهتمـام المختصـین فـي علـم االجتماعیة قد لفتت أنظارهم 

دراســة التغیــرات الرادیكالیــة  إذ تبلــور مفهــوم الحركــة االجتماعیــة لكــي یشــیر إلــى االجتمــاع السیاســي

وتسـتطیع الحركـات االجتماعیـة بمـا تعبـر . التي تشهدها األنساق االجتماعیة والسیاسیة في المجتمع

عنه من مطالب لمصلحة أفراد المجتمع فإنها تستطیع أن تنمـي قـیم ومبـادئ وتغـرس سـلوكیات لـدى 

  ).84: 2001الطبیب، ( ةالمواطنین مثلها في ذلك مثل األحزاب السیاسی
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  المشاركة السیاسیة: ثانیاً 

كان مفهوم المشاركة السیاسیة موضوعًا للجدل والحوار الذي یعكس اتجاهات متباینة سواء   

عدم وجود إجماع على  ةالغربی ةدبیات السیاسیاألفي األدبیات السیاسیة العربیة أو األجنبیة، وتبین 

وعة الدولیة للعلوم االجتماعیة إلى أن المشاركة للمشاركة السیاسیة، حیث تشیر الموس محدد تعریف

تلك األنشطة التطوعیة التي یشارك بها الفرد بقیة أعضاء مجتمعه في اختیار : "السیاسیة هي

الحكام، وصیاغة السیاسات العامة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، أي أنها تعني اشتراك الفرد في 

  .    )David, 1972: 252( "مختلف مستویات النظام السیاسي

   ّ ف اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة بأن المشاركة السیاسیة للمرأة وتعر

المشاركة في مؤسسات الدولة، والمشاركة الفعالة في المؤسسات األهلیة المرتبطة بالحیاة : "تتضمن

مارسة السلطات السیاسیة للدولة، والمشاركة في ممارسة السلطة السیاسیة وخصوصًا في م

التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة واإلداریة، وعلى مستوى المؤسسات األهلیة، كما تشمل الممارسة 

الفعالة المشاركة في المجالس المحلیة واألحزاب السیاسیة واالتحادات التجاریة، والمنظمات 

أبو غزالة، ( السیاسیة الصناعیة والمهنیة ومنظمات المرأة وغیرها من المنظمات المرتبطة بالحیاة

2003 :24(.  

أن المشاركة السیاسیة هي محاولة ) Hahn(وهاهن ) Arterton(ویرى كل من أرتیرون   

للتأثیر على السلوك المالحظ للمتبوعین في مجتمعه السیاسي، أو التأثیر ) التابع السیاسي(الفرد 

التعریف إلى فاعلین أثنین، األول  على سلوك الفئة التي ینتمي إلیها هؤالء المتبوعین، ویشیر هذا

والثاني هو المتبوع والمتجسد بالقائمین على هو األفراد التابعین والخاضعین وهم الطرف األقل قوة، 

عاشور، ( حیث یحاول الفاعل األول التأثیر في الثانيصنع القرار، وهو الطرف األكثر قوة، 

2003 :9.(  
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ّف ماك كلوسكي    األنشطة السیاسیة اإلرادیة :" ة السیاسیة بأنهاالمشارك) Closky(كما عر

التي عن طریقها یساهم أعضاء المجتمع في اختیار الحكام، وفي تكوین السیاسة العمومیة بشكل 

  . )Closky, 1982: 2( مباشر أو غیر مباشر

   ّ كل عمل إرادي ناجح أو فاشل، منظم : "المشاركة السیاسیة بأنها) Weiner(ف واینر ویعر

منظم، مرحلي أو مستمر یفترض اللجوء إلى وسائل شرعیة أو غیر شرعیة، بهدف التأثیر  أو غیر

على اختیارات سیاسیة أو إدارة الشؤون العامة، أو اختیارات الحكام، وعلى كل المستویات 

      .)179: 2000الكواري، ( الحكومیة، محلیة أو وطنیة

فیشیران إلى أن المشاركة السیاسیة في ) Huntington & Nelson(أما هانتنغنتون ونیلسون  

مفهومها الواسع تتضمن جمیع أفعال المواطنین التي تهدف للتأثیر على صناعة القرار السیاسي، 

وهذه األفعال یمكن أن تكون فردیة أو جماعیة، منظمة أو عفویة، سلمیة أو عنیفة، قانونیة أو غیر 

 Huntington( د القرارات الحكومیة التي تتأثر بهاوتظهر نتائج المشاركة السیاسیة في عد. قانونیة

& Nelson, 1976: 12(.  

إلى المشاركة السیاسیة باعتبارها شكل من أشكال السلوك ) Munroe(ویشیر تریفور مونرو   

السیاسي ویعرفها على أنها السیاق الذي یستخدم فیه المواطنین حقوقهم مثل حق االحتجاج، والحق 

  .)Munroe, 2002: 4( "بالتصویت، من أجل التأثیر في النشاط السیاسي بحریة الكالم، والحق

وقد وضع هانتنغنتون ونیلسون مجموعة من المؤشرات التي تعتبر محاولًة لتقدیم تعریف   

حاطة بمفهوم المشاركة السیاسیة وهذه المؤشرات هي ٕ   :أكثر شموًال وا

الت االنتخابیة والدعوة إلیها، وتأیید ویشمل التصویت والمشاركة في الحم: النشاط االنتخابي - 

  .ومناصرة مرشح معین
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وتشمل الجهود الفردیة أو الجماعیة لالتصال بالمسئولین الحكومیین، : أنشطة الضغط والتأثیر -

والقادة السیاسیین، بهدف التأثیر على قراراتهم في قضایا معینة من خالل عملیة التأیید أو 

   . المعارضة لقانون أو قرار ما

، ومسئوًال في تنظیم یكون هدفه : النشاط التنظیمي -  والذي یتضمن مشاركة الفرد باعتباره عضوًا

  .ممارسة التأثیر على عملیة صنع القرار الحكومي

وهو عمل فردي یتجه إلى المسؤولین الحكومیین، ویسعى في الغالب إلى تحقیق : االتصال - 

  .لناسمصالح فردیة خاصة، أو مصلحة فئة قلیلة من ا

والتي یمكن من خاللها التأثیر على عملیة صنع القرار الحكومي من خالل : األنشطة العنیفة - 

  .  )Huntington & Nelson, 1976: 12-13( إلحاق األذى باألفراد والممتلكات

أن كمال المنوفي  یالحظإلى تعریف الباحثین العرب لمفهوم المشاركة السیاسیة  العودةوفي 

حرص الفرد على أن یكون له دور إیجابي في الحیاة السیاسیة من خالل المزاولة : " یعرفها بأنها

اإلرادیة لحق التصویت أو الترشیح للهیئات المنتخبة، أو مناقشة القضایا السیاسیة مع اآلخرین، أو 

 .)18: 1979المنوفي، ( "االنضمام إلى المنظمات الوسیطة

مجمل النشاطات التي : "لمشاركة السیاسیة هيموسى شتیوي إلى أن االباحث یشیر  كما  

كالسلطة التنفیذیة، (تهدف للتأثیر على القرارات التي تتخذها الجهات المهمة في صنع القرار 

، وهذه النشاطات تشمل التصویت النتخاب الممثلین في المستویات كافة، )والتشریعیة، واألحزاب

االنضمام والعمل في األحزاب السیاسیة، والمشاركة والمشاركة في الحمالت االنتخابیة للمرشحین، و 

في النشاطات المختلفة المتعلقة بالمجتمع المحلي، وحتى أیضًا المشاركة في النشاطات السیاسیة 

غیر التقلیدیة كالمظاهرات والمسیرات والكتابة في الصحف حول الموضوعات المهمة، باإلضافة 
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مراكز السیاسیة التي تتم بالتعیین في مختلف مستویات إلى الترشح للمجالس االنتخابیة وتبؤ ال

   .)6: 1994شتیوي، ( السلطة السیاسیة

األنشطة اإلداریة التي یشارك : "داود الباز المشاركة السیاسیة بأنها تعنيالباحث ویحدد   

بمقتضاها أفراد المجتمع في اختیار حكامه، وفي صیاغة السیاسة العامة بشكل مباشر أو غیر 

: 2006الباز، ( "ر، أي أنها تعني اشتراك الفرد في مختلف مستویات العمل والنظام السیاسيمباش

18(.  

عبد المحسن جمال أن المشاركة السیاسیة هي العملیة التي من خاللها الباحث ویرى   

ینخرط األفراد في النشاط الذي یصادم السلطة الوطنیة وهیكلها في المجتمع، وقد یكون هذا النشاط 

ادیًا أو مؤیدًا للنظام، فالمشاركة المؤیدة تكون عندما یتقدم عدد كبیر من األفراد لتأیید سلطة مع

ومع تطور عملیة المشاركة . یسهل علیهم االتصال بها والوصول إلیها والتي تمثل مصالحهم

الشعبیة ونضجها تدخل الجماهیر دائرة اتخاذ القرار خصوصًا على مستوى القضایا التي تالمس 

جذور المجتمع، وتصاحب هذه الحركة زیادة في المطالب االجتماعیة والسیاسیة النابعة من 

الطبقات الدنیا والوسطى، وتقوم النخبة السیاسیة بتشجیع هذه المطالب والوفاء بها سعیًا وراء تمثیل 

   .  )54: 2004جمال، ( أوسع

نوفي أن المشاركة السیاسیة وفي طرح مشابه لما وضعه هانتنغنتون ونیلسون یرى كمال الم  

عضویة األحزاب أو جماعات المصالح، و التصویت، : كسلوك تتجسد واقعیًا في المؤشرات التالیة

عطاء التبرعات، وحضور ندوات ومؤتمرات  ٕ واالتصال بالمسئولین والنواب، وجمع التبرعات، وا

صة، والترشیح لمنصب تقدیم شكاوي إلى الجهات المختو الدخول في مناقشات سیاسیة، و سیاسیة، 

عام، أو شغل منصب عام، وهناك مؤشرات أخرى ربما تكون أكثر داللة لبلدان العالم الثالث، 
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 كالمظاهرات واإلضرابات وحروب العصابات والثورات كأشكال غیر تقلیدیة للمشاركة السیاسیة

 ).78: 1979المنوفي، (

طة والمجاالت السیاسیة المختلفة والمشاركة ال تعني مشاركة كل المواطنین في كل األنش  

ما تعني مشاركة أكبر قدر ممكن من أفراد المجتمع في أكبر عدد ممكن  وفي كل األوقات، بقدر

والمشاركة . من هذه األنشطة والمجاالت بقدر ما تسمح به استعدادات وقدرات ومیول هؤالء األفراد

أي نسق سیاسي، على تعدد أسالیبها السیاسیة من العناصر األساسیة التي تخلق التفافًا حول 

واختالف مستویاتها، ومهما تناقضت المقاربات السیاسیة واالجتماعیة والفلسفیة، فإن المشاركة 

أوسع من أن تؤطر في زمان ومكان، فهي منفلتة عن كل هیكل وظرف سیاسي وتاریخي، لصعوبة 

ومع ذلك فإنه . حضاریة واحدةتحدید أنماطها، وهي أعمق من أن تختزل إلى صیغة أیدیولوجیة و 

یكاد یكون هناك شبه إجماع بین الباحثین على بعض صیغ المشاركة التي تمكننا من دراستها 

وتحدید كافة العوامل السیاسیة والنفسیة واالجتماعیة والتاریخیة التي تُسهم فیها كالتصویت في 

المنظمات السیاسیة، وهذه الصیغ االنتخابات، والحمالت االنتخابیة، واالنتماء الحزبي، وعضویة 

 من المشاركة ترتبط بآلیات العالقة بین الدولة والمجتمع المدني وطبیعة الممارسة السیاسیة السائدة

  .)15- 14: 1999عبد الوهاب، (

  وسائل المشاركة السیاسیة

  :)342- 340: 1987المنوفي، ( یمكن تصنیف أنشطة المشاركة السیاسیة في مجموعتین  

وتشمل التصویت ومتابعة األمور السیاسیة والدخول مع الغیر في  :ة تقلیدیة أو عادیةـ أنشط 1

مناقشات سیاسیة، وحضور الندوات والمؤتمرات العامة، والمشاركة في الحملة االنتخابیة بالمال 

والدعایة، واالنضمام إلى جماعات المصلحة، واالنخراط في عضویة األحزاب واالتصال 

  .ترشیح للمناصب العامة وتقلد المناصب السیاسیةبالمسئولین، وال
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ویعتبر التصویت أكثر أنماط المشاركة السیاسیة شیوعًا حیث تعرفه األنظمة الدیمقراطیة   

وغیر الدیمقراطیة على السواء مع خالف في داللته ودرجة تأثیره، فهو في األولى آلیة للمفاضلة 

یة بدرجة كبیرة من الحریة، ولكنه لیس كذلك في بین المرشحین واختیار شاغلى المناصب السیاس

األنظمة التسلطیة إذ تعد االنتخابات هناك أداة لمن هم في مواقع السلطة یستخدمونها للدعایة 

ن الحكم والسیاسة ؤو وكسب التأیید والشرعیة أكثر منها أداة لالختیار السیاسي الواعي والتأثیر في ش

  .االمتناع عن التصویت لونًا من االحتجاج الصامتمن قبل الجماهیر، ولهذا قد یعتبر 

وغیر قانوني في بالد  ،مثل الشكوىبعضها قانوني في بعض البالد : ـ أنشطة غیر تقلیدیة 2

  .من السلوكیات السلبیة االتظاهر واإلضراب وغیرهمثل أخرى 

  :وبشكل عام یمكن تصنیف أبرز قنوات أو وسائل المشاركة السیاسیة بما یلي  

وتعتبر المشاركة باألحزاب السیاسیة من المشاركات عالیة : المشاركة في األحزاب السیاسیة: أوالً 

المستوى، فالحزب السیاسي كما عرفه العدید من الباحثین هو عالقة اجتماعیة تنظیمیة تقوم على 

من أساس من االنتماء الحر، والهدف هو إعطاء رؤساء األحزاب السلطة داخل الجماعة التنظیمیة 

  .)415-414: 1966بدوي، ( أجل تحقیق هدف معین أو الحصول على مزایا مادیة لألعضاء

واألحزاب السیاسیة باعتبارها وعاء المشاركة المستمرة تعمل على توسیع النشاط السیاسي   

والمشاركة الجماهیریة، كما تعد بمثابة حلقة الوصل بین الحاكمین والمحكومین، ومن خاللها تتم 

ة العادیة الیومیة لحریة الرأي، وبدون األحزاب ال یمكن لرغبات الجماهیر أن تصل إلى الممارس

آذان السلطات الحاكمة، وال یستطیع المواطن أن یؤثر في الحیاة السیاسیة معزوًال عن أقرانه، 

  .  )97: 1982كامل، ( فالعمل الفردي یؤدي أحیانًا إلى ضیاع الجهود وتشتیت القوى

عندما تتضرر فئة من المواطنین تلجأ إلى تشكیل جماعة ضاغطة  :جماعات الضغط تشكیل: ثانیاً 

لتحقیق مصالح ومكاسب جدیدة، وتبدو صورة هذا األمر بجالء في الدول الغربیة والوالیات المتحدة 
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ولكي توصف جماعة ما بأنها من جماعات الضغط السیاسي، یتعین علیها أوًال أن . األمریكیة

شتركة مادیة كانت أم أدبیة، وثانیًا أن تتخذ الجماعة من الضغط على الجهاز تستهدف مصلحة م

  ).413: 1966بدوي، ( الحكومي وسیلة لتحقیق تلك المصلحة

كاإلضراب أو العصیان المدني لتحقیق أهداف : المشاركة السیاسیة بوسائل احتجاجیة: ثالثاً 

    . كالحوار ب المشاركة بالطرق السلمیةسیاسیة، وهذا اإلجراء یتم اللجوء إلیه عندما یغلق با

حیث تعمد الحكومات الدیمقراطیة إلى الحصول مسبقًا على موافقة  :المشاركة باالستفتاء: رابعاً 

شعوبها على ما ستطبقه من قوانین، أو ما ستقوم به من إجراءات من شأنها التأثیر على مصالح 

صول على موافقة الشعب على القانون المزمع مواطنیها، ویتم اللجوء إلى االستفتاء الشعبي للح

  .)10: 2003عاشور، ( تطبیقه

حیث یرتبط هذا الحق بالمشاركة الدیمقراطیة التمثیلیة : التصویت والترشیح في االنتخابات: خامساً 

ویعد االنتخاب دعامة . بمعنى أن السلطة التي یمارسها الشعب هي من خالل ممثلین منتخبین

م الدیمقراطي باعتباره وسیلة للمشاركة في تكوین حكومة نیابیة تستمد وجودها أساسیة لنظام الحك

في السلطة، واستمراریتها من استنادها إلى اإلرادة الشعبیة، ومن هنا یظهر االنتخاب كوسیلة 

لالتصال بین الحكام والمحكومین، بین مصدري السیاسات والمنفذین لها، إذ هو التنظیم القانوني 

عیة ممارسة السلطة باسم الشعب، والذي من خالله تتنافس األحزاب السیاسیة من أجل لمبدأ مشرو 

  . )11: 1988فهمي، ( الحصول على التأیید الشعبي لها

وتختلف النظم االنتخابیة من بلد آلخر، ولكن المحصلة هي أن هذا الصوت هو حصة   

عن إرادة الشعب أو األمة، والنظام المواطن ونصیبه في المشاركة، حیث تتشكل الغالبیة التي تعبر 

السیاسي هو الذي یعطي لهذه القناة التشاركیة فاعلیتها ومصداقیتها، فبالقدر الذي یلتزم فیه النظام 

بما تفرزه صنادیق االقتراع یعزز دور هذه القناة والعكس صحیح، وقد یكون التصویت في 
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ال یكلف المال والوقت، وهو بالنسبة للتقالید االنتخابات هو الشكل األسهل للمشاركة السیاسیة ألنه 

      ).11: 1988فهمي، ( الدیمقراطیة حق مقدس

  مستویات المشاركة السیاسیة

لما كانت المشاركة السیاسیة تعنى بصفة عامة تلك األنشطة االختیاریة أو التطوعیة التي   

مشاركة المواطنین في الحیاة یسهم المواطنون من خاللها في الحیاة العامة، فإن هذه المستویات ل

ویتوقف ذلك على مدى توفر  ،العامة تختلف من دولة ألخرى ومن فترة ألخرى في الدولة نفسها

 .الظروف التي تتیح المشاركة أو تقیدها، وعلى مدى إقبال المواطنین على اإلسهام في العمل العام

  :وهناك أربعة مستویات للمشاركة السیاسیة

وهم ممارسو النشاط السیاسي ویشمل هذا المستوى من تتوافر فیهم ثالث : المستوى األعلى -أ

عضویة منظمة سیاسیة، والتبرع لمنظمة أو مرشح، وحضور االجتماعات : شروط من ستة 

السیاسیة بشكل متكرر، والمشاركة في الحمالت االنتخابیة، وتوجیه رسائل بشأن قضایا سیاسیة 

السیاسیة أو للصحافة، والحدیث في السیاسة مع أشخاص خارج المناصب  ولذويللمجلس النیابي، 

  .نطاق الدائرة الضیقة المحیطة بالفرد

ویشمل هذا المستوى الذین یصوتون في : المهتمون بالنشاط السیاسي :المستوى الثاني - ب

  .االنتخابات ویتابعون بشكل عام ما یحدث على الساحة السیاسیة

ویشمل من ال یهتمون باألمور السیاسیة وال : في العمل السیاسي الهامشیون :المستوى الثالث  -ج

ن كان بعضهم یضطر  ٕ یمیلون لالهتمام بالعمل السیاسي وال یخصصون أى وقت أو موارد له، وا

للمشاركة بدرجة أو بأخرى في أوقات األزمات أو عندما یشعرون بأن مصالحهم المباشرة مهددة أو 

  .بأن ظروف حیاتهم معرضة للتدهور

وهم أولئك الذین یعملون خارج األطر الشرعیة القائمة، : المتطرفون سیاسیاً : المستوى الرابع -د 

والفرد الذي یشعر بعداء تجاه المجتمع بصفة عامة أو تجاه النظام . ویلجئون إلى أسالیب العنف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


25 
 

، السیاسي بصفة خاصة إما أن ینسحب من كل أشكال المشاركة وینضم إلى صفوف الالمبالین

ما أن یتجه إلى استخدام صور من المشاركة تتسم بالحدة والعنف ٕ   .)19-18: 2003طهبوب، ( وا

وجود تسلسل هرمي " المشاركة السیاسیة"في كتابه ) Milbrath" (لیستر میلبراث"ویفترض   

للمشاركة یتراوح بین عدم المشاركة وبین تولي منصب عام، ویكون أقل مستویات المشاركة الفعلیة 

لتصویت في االنتخابات، وقد قام بتقسیم الشعب األمریكي حسب درجة مشاركته إلى ثالث هو ا

  :مجموعات

  .الذین یكونون في حالة نشاط دائم في مجال السیاسة مه: المجالدون )1

  .هم الذین یشاركون في السیاسة بمقدار الحد األدنى :المتفرجون )2

 .اإلطالقهم الذین ال یشاركون في السیاسة على : الالمبالون  )3

وقد أخذ میلبراث عبارات المجالدین والمتفرجین والالمبالین على سبیل القیاس التمثیلي من 

األدوار التي كان یتم لعبها في صراع المجالدین في روما القدیمة، فقد كانت جماعة صغیرة 

 من المجالدین تتقاتل إلمتاع المتفرجین وهم بدورهم یهتفون ویصفقون ثم یدلون بأصواتهم

عبد الوهاب، ( لیقرروا من كسب المعركة، أما الالمبالون فإنهم حتى ال یشاهدوا العرض

1999 :20( . 

  مراحل المشاركة السیاسیة

یندرج هذا االهتمام من مجرد االهتمام أو متابعة االهتمام بالقضایا العامة :  أ ـ االهتمام السیاسي

حیث یمیل . ى متابعة األحداث السیاسیةوعلى فترات مختلفة قد تطول أو تقصر، باإلضافة إل

بعض األفراد إلى االشتراك في المناقشات السیاسیة مع أفراد عائالتهم أو بین زمالئهم فى العمل، 

  .وتزداد وقت األزمات أو في أثناء الحمالت االنتخابیة
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مع على المعرفة بالشخصیات ذات الدور السیاسي في المجت یقصد بها هنا :ب ـ المعرفة السیاسیة

وأعضاء مجلس الشعب والشورى بالدائرة  يمثل أعضاء المجلس المحل الوطنيالمستوى المحلى أو 

  .كالوزراء الوطنیةوالشخصیات 

الحمالت االنتخابیة بالدعم والمساندة المادیة من  يیتمثل في المشاركة ف: جـ ـ التصویت السیاسي

  .بالتصویت خالل تمویل الحمالت ومساعدة المرشحین أو المشاركة

تتمثل في االتصال باألجهزة الرسمیة وتقدیم الشكاوى وااللتماسات  :د ـ المطالب السیاسیة

  ).19- 18: 2003طهبوب، ( واالشتراك في األحزاب والجمعیات التطوعیة

  دوافع المشاركة السیاسیة

ز المواطنین على المشاركة في الحیاة هناك مجموعة من الدوافع النفسیة التي تحفّ   

  :السیاسیة، تتمثل في األمور التالیة

المشاركة السیاسیة تمنح المواطنین الثقة بالنفس وهم یشاركون عبر العملیة االنتخابیة في  -1

اختیار من یمثلهم، فهي تعطي كل فرد اإلحساس بأهمیته كمواطن، وقیمته كفرد في المجتمع الذي 

  .یعیش فیه

ًا من أجل الحصول على الحریة، خاصة لمن یملك للمواطن طموح السیاسیة تشكل المشاركة -2

  .لدیه" األنا"خصائص النضال والعمل الجدي، فهو من خاللها یشبع رغبة 

  .قد تكون المشاركة السیاسیة طلبًا لموقع أو منصب -3

  .نقابیة أو سیاسیة أو اجتماعیة قد تكون أداة للتعبیر عن مطالب -4

عن وعي سیاسي كنوع من الواجب الوطني والذي تمتد  قد تكون المشاركة السیاسیة تعبیراً  -5

  . جذوره في الشخصیة عبر عملیة التنشئة السیاسیة في المجتمع والتي ال تتساوى بها المجتمعات

  .قد تأتي المشاركة كتعبیر عن وعي سیاسي أو دوافع نفسیة تتعلق بإثبات الوجود -6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


27 
 

ضد خطر متوقع، فالمناخ السیاسي العام  ةفعل دفاعی ةقد تأتي المشاركة السیاسیة كرد -7

والظروف التي تحیط بالدولة، قد تخرج الفرد من حالة الالمباالة وتدفعه نحو المشاركة، كالخوف 

 من وصول أفكار متطرفة إلى السلطة أو تحرك العلمانیین خوفًا من تأثیر الحركات األصولیة

  .والوصولیة

طهبوب، ( مظهر من مظاهر التضامن العائلي أو القبليكلألفراد مشاركة السیاسیة القد تأتي  -8

2003 :13.(  

  وظائف المشاركة السیاسیة

  : وهماتنحصر وظائف المشاركة السیاسیة في وظیفتین رئیسیتین   

إقرار شرعیة الحكام، األمر الذي ینجم عنه تسهیل ممارستهم السلطة، وتبدو قدرة االنتخابات : أوالً 

رعیة أعلى كثیرا من قدرة عملیات التصویت المجردة التي تخلو من مظاهر التنافسیة على إقرار الش

االختیار، والتي یوجد فیها مرشح رسمي وحید، ولهذا السبب تخشى الدیمقراطیات التعددیة من 

  . انهیار المشاركة نتیجة االمتناع المفرط عن التصویت

للمشاركة السیاسیة من خالل قنواتها حیث یمكن : االستفادة من التدخل في اختیار الحكام: ثانیاً 

المختلفة أن تؤثر على التوازن القائم بین الحكومة واألحزاب والتیارات السیاسیة في الدولة، وهذا 

ن كانت االستجابة متفاوتة من حالة إلى أخرى،  ٕ بدوره یجعل الحكومة تستجیب لهذه المشاركة، وا

  .)331-329: 1998برو، ( الدولةوبالتالي یستطیع األفراد أن یؤثروا في سیاسات 

  قیمة المشاركة السیاسیة

المشاركة السیاسیة هي األساس الذي تقوم علیه الدیمقراطیة، بل إن نمو وتطور   

الدیمقراطیة إنما یتوقف على إتاحة فرص المشاركة السیاسیة أمام فئات الشعب وطبقاته، وجعلها 

المشاركة السیاسیة الجادة الهادفة هي التي تخلق  حقوقًا یتمتع بها كل إنسان في المجتمع، كما أن
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معارضة قویة وبالتالي تساعد على تدعیم الممارسة الدیمقراطیة وترسیخها وتحولها إلى ممارسة 

باإلضافة إلى ذلك فإنه كلما اتسعت فرص المشاركة السیاسیة كلما أدى ذلك إلى القضاء . یومیة

غتراب لدى الجماهیر، وكلما تحققت قیم المساواة على عملیات استغالل السلطة والشعور باال

ُساعد على تحقیق الشروط  والحریة فإن هذا یؤدي إلى االستقرار العام للمجتمع، وبالتالي ی

  ).16: 1999عبد الوهاب، ( االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة لنجاح خطط التنمیة المختلفة

فالتنمیة الحقیقیة الناجحة ال تتم بدون  والمشاركة مبدأ أساسي من مبادئ تنمیة المجتمع،  

مشاركة، كما أن المشاركة تعتبر أفضل وسیلة لتدعیم وتنمیة الشخصیة الدیمقراطیة على مستوى 

الفرد والجماعة والمجتمع، وهي بنفس الوقت من أبسط حقوق المواطن، وهي حق أساسي یجب أن 

حكامه وأن یختار نوابه الذین یقومون یتمتع به كل مواطن یعیش في مجتمع، فمن حقه أن یختار 

كما أنه من خالل المشاركة یمكن أن یقوم . بالرقابة على الحكام وتوجیههم لما فیه مصلحة الشعب

الفرد بدور في الحیاة السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة لمجتمعه، بقصد تحقیق أهداف التنمیة 

في وضع هذه األهداف وتحدیدها، والتعرف  الشاملة، على أن تتاح الفرصة لكل مواطن كي یسهم

على أفضل الوسائل واألسالیب لتحقیقها، وعلى أن یكون اشتراك المواطنین في تلك الجهود بناء 

على رغبة منهم في القیام بهذا الدور دون ضغط أو إجبار من جانب السلطات، وفي هذه الحالة 

بالمسؤولیة االجتماعیة تجاه مجتمعهم یمكن القول أن هذه المشاركة تترجم شعور المواطنین 

والمشكالت المشتركة التي تواجههم، والرغبة في تحویل األهداف التي یریدون بلوغها إلى واقع 

   ).17: 1999عبد الوهاب، ( ملموس
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  محددات المشاركة السیاسیة

التي تتأثر مشاركة األفراد في الحیاة العامة بتغیرات متعددة أهمها المؤثرات السیاسیة   

یتعرض لها، وخصائص الخلفیة االجتماعیة، ومدى توفر وفاعلیة القنوات المؤسسیة للتعبیر والعمل 

  :السیاسي، وغیرها من المحددات التي یمكن التعرض لها على النحو التالي

  :المنبهات السیاسیة -1

ر أن غی. مع تعرض الفرد للمؤثرات السیاسیة یزداد احتمال مشاركته في الحیاة العامة  

وتصدر المنبهات عن وسائل اإلعالم . التعرض للمنبه السیاسي ال یفضى بالضرورة إلى المشاركة

وبرغم أنها متاحة . الخ..الجماهیري والحمالت االنتخابیة واالجتماعات العامة والمناقشات العامة 

تماء الطبقي لجمهور عریض من األفراد، إال أن مستوى التعرض لها یرتبط بعوامل عدیدة مثل االن

اإلقامة والحالة التعلیمیة باإلضافة إلى المیول الشخصیة، والشخص اإلیجابي یرحب  ومكان

بالمنبهات السیاسیة بل ویسعى إلیها بعكس الشخص السلبي الذي ینأى بنفسه عنها ما استطاع 

  ).343: 1987المنوفي، (

  :المتغیرات االجتماعیة -2

ة بالمتغیرات االجتماعیة المختلفة مثل التعلیم والدخل یتأثر حجم ومدى المشاركة السیاسی  

فأصحاب . والمهنة والجنس والسن وغیرها من العوامل، حیث یرتبط الدخل ایجابیًا مع المشاركة 

الدخول المتوسطة أكثر مشاركة من ذوى الدخل المنخفض، وذوى الدخل المرتفع أكثر مشاركة من 

ى المشاركة بارتفاع مستوى التعلیم حیث تعتبر األمیة أحد كذلك یرتفع مستو . ذوى الدخل المتوسط

فالشخص المتعلم أكثر وعیًا ومعرفة بالقضایا السیاسیة . معوقات المشاركة في دول العالم النامي

المناقشات السیاسیة وتكوین آراء  يوأشد إحساسًا بالقدرة على التأثیر في صنع القرار واالشتراك ف

  ).343: 1987المنوفي، ( یا المختلفةبخصوص الموضوعات والقضا
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 يإلى المشاركة بدرجة أكبر من ذو  ةالمرتفع ةكز المهنیاالمر  أصحابكما یمیل األشخاص   

ن ظل هناك اختالف بین مجتمع وآخر وبین مهنة وأخرى ٕ   .المكانة المهنیة المنخفضة، وا

بوجه عام أقل میًال إلى حیث یالحظ أن المرأة  ،كما یتأثر حجم ومدى المشاركة السیاسیة بالنوع

المشاركة عن الرجل، غیر أن التطور االقتصادي واالجتماعي یعمل باستمرار على تضییق هذه 

وال یعنى هذا استقالل المرأة عن الرجل في . الفجوة بین الجنسین فیما یتعلق بالمشاركة السیاسیة

ن األحیان في التصویت واالنتماء تحدید مواقفها السیاسیة إذ ال تزال الزوجة تتبع زوجها في كثیر م

وباإلضافة إلى العوامل السابقة تتأثر المشاركة أیضا بعامل السن إذ یرتفع مستوى . الحزبي

المشاركة تدریجیا مع تقدم العمر، ویبلغ ذروته في األربعینات والخمسینات ثم یهبط تدریجیا بعد سن 

ذا كانت هذه العوامل ال تشكل قاعدة یحتكم. الستین ٕ ذلك أن المتغیرات االجتماعیة . إلیها دائما وا

  ).49: 1999الشرعة، ( تختلف من فرد آلخر ومن مجتمع آلخر

  :اإلطار السیاسي -  3

ترتبط المشاركة بعناصر اإلطار السیاسي التي تتمثل في رؤیة القیادة لدور المواطن ومدى   

. المنتخبة وطبیعة النظام اإلعالميتوافر الحریة للتنظیمات الحزبیة والشعبیة والمجالس النیابیة 

البناء  يمن أزمة مشاركة تعود جزئیًا إلى ما یعتر  يالدول النامیة بصفة عامة، فإنها تعانوتعاني 

فبعض الدول لیس بها دستور وبعضها اآلخر لیس بها مجالس  .السیاسي من تشوهات ونقائص

ن وجدت فهي شكلیة وتتفاوت هذه الدول بین األخذ ٕ بالحزب الواحد والتعددیة الحزبیة أو  نیابیة، وا

هذا المستوى الهابط من المؤسسیة السیاسیة یقابله تغیر . عدم األخذ بالنظام الحزبي من أساسه

اقتصادي اجتماعي مرموق، ولعل هذه الفجوة بینهما هي المصدر األساسي لعدم االستقرار 

  ).49: 1999عة، الشر ( منه كثیر من دول العالم النامي يالسیاسي الذي تعان

أن المشاركة السیاسیة تتأثر بمختلف أشكالها بعوامل مختلفة، حیث ) Pro(ویرى فیلیب برو   

ختلف تأثیر هذه تساهم هذه العوامل في بلورة حجم المشاركة السیاسیة من قبل المواطنین، وی
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كل دولة، إال خر في كثیر من األحیان نظرًا الختالف الخصائص الممیزة لشعب العوامل من بلد آل

برو، ( أنه یمكن القول أن أهم العوامل التي تؤثر في عملیة المشاركة السیاسیة بشكل عام هي

1998 :329 -331(   :  

  .وتتجلى عادة في الجنس والسن ومكان اإلقامة: العوامل االجتماعیة والسكانیة -1

  .كمستوى الدخل واالنتماء المهني: العوامل االقتصادیة -2

  . كمستوى التعلیم، االنتماء األیدیولوجي والثقافة السیاسیة: الثقافیة العوامل -3

خر، فالرجل ویمكن القول أن هذه العوامل كثیرًا ما تكون متداخلة أو أن أحدها سببًا لآل  

األسود في الوالیات المتحدة یتسم بقلة انخراطه في عملیة المشاركة السیاسیة، وقد یكون ذلك نتیجة 

ل االجتماعیة واالقتصادیة لمثل هذا الشخص والتي تؤدي بدورها إلى تشكل ثقافة طبیعیة للعوام

 سیاسیة خاصة بهذا الشخص تدفعه بشكل أو بآخر إلى اإلحجام عن المشاركة السیاسیة الفاعلة

  ).333: 1998برو، (

  أسباب ضعف المشاركة السیاسیة

للمواطنین، فإن السؤال الذي إذا كانت المشاركة السیاسیة تعبیر عن حق یضمنه الدستور   

لماذا یلجأ األفراد إلى التخلي عن هذا الحق، ففي العدید من : یثیره العدید من الباحثین هو

 ، المجتمعات نجد الكثیر من المواطنین یبتعدون عن العمل السیاسي، وال تعني السیاسة لهم شیئًا

الدافعة إلى هذا العزوف عن ویمكن اإلجابة على هذا السؤال من خالل تحدید بعض األسباب 

  :المشاركة السیاسیة، ومن أهمها

توقعات المواطنین السلبیة تجاه اشتراكهم في األعمال السیاسیة، فالبعض یعتقد أن مجرد : أوالً 

إسهامه في أي نشاط سیاسي قد یؤدي إلى تهدید حیاته الشخصیة، وهذا االعتقاد عادة ما یسود 

معات تقید فیها الحریات العامة وال تمارس الدیمقراطیة بعكس المواطنین الذي یعیشون في مجت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


32 
 

 المجتمعات الغربیة ففیها یسعى المواطن للمشاركة السیاسیة للحفاظ على مصالحه الشخصیة

  .)7: 1996مرعي، (

قد تلعب الظروف التاریخیة والمراحل التي مر بها المجتمع دورًا كبیرًا في ضعف المشاركة : ثانیاً 

التیارات الفكریة الغربیة و الغزوات، و لمواطنین، وقد یكون ذلك مرتبطًا بالحكم األجنبي، السیاسیة ل

والتي عادة ما تترك جمیعها أثارًا سلبیة لدى المواطنین من خالل تقلیل حماسهم وانتمائهم، وتكریس 

حساسهم بال ٕ  غربةجهودهم لمحو مالمح العمل االجتماعي والسلوك التعاوني، وبث الفرقة بینهم وا

       ).19: 2003طهبوب، (

من العوامل التي تؤثر سلبًا في المشاركة السیاسیة اعتقاد بعض المواطنین بعدم جدوى : ثالثاً 

العمل السیاسي وأن نتائجه غیر مؤكدة وغیر مفیدة وأن هناك تناقضًا بین قول السیاسیین وأفعالهم 

اه العمل السیاسي فضًال عن غیاب التوعیة مما یؤدي إلى نوع من النفور الذاتي لدى المواطنین تج

  ).7: 1996مرعي، ( بأهمیة العمل السیاسي

أن االغتراب  "Almond"شعور المواطنین باالغتراب السیاسي ، ویرى جبرائیل ألموند : رابعاً 

السیاسي قد یؤدي إلى ضعف المشاركة السیاسیة، ویعني هذا االغتراب وصول المواطن إلى هذه 

حساس بالغربة وهو في داخل وطنه، وأن األحداث السیاسیة التي تدور حوله ال تعنیه الحالة من اإل

   ).20: 2003طهبوب، ( فیصاب بالسلبیة وعدم الرغبة بالمشاركة

وهي حالة تصیب المواطن حین تنعدم الثقة بینه وبین العاملین في مجال : الشك السیاسي: خامساً 

جة حتمیة لالغتراب السیاسي، ویتولد عادة هذا اإلحساس في السیاسة والقیادات السیاسیة، وهي نتی

، وأن العملیة االنتخابیة تهدف إلضفاء  الدول التي تسودها دیمقراطیة شكلیة وانتخابات محددة مسبقًا

  ).20: 2003طهبوب، ( الشرعیة، وأن األحزاب جزء من اللعبة السیاسیة
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في التأثیر على طبیعة المشاركة السیاسیة سواء یلعب المناخ السیاسي العام دورًا هامًا : سادساً 

سلبًا أم إیجابًا فقد یشكل المناخ السیاسي العام في مجتمع من المجتمعات عامًال من عوامل عزوف 

المواطنین عن المشاركة السیاسیة ویرتبط ذلك بالمؤسسات والتنظیمات القائمة وبالدستور وبطبیعة 

    ).7، 1996مرعي، ( بیعة البناء االجتماعي للمجتمعالنظام الحزبي في المجتمع وأیضًا ط

تأثیر التنشئة السیاسیة التي یتلقاها الفرد، فالتنشئة قد تعزز لدى المواطن فضیلة االبتعاد : سابعاً 

عن السیاسة وهمومها، وقد تدفعه بالخوف من السلطة والسیاسة وتبعاتها، وهو إحساس ناتج عن 

حساس بعدم القدرة على تحمل المسؤولیةواقعة معینة أو ضعف في الشخصی ٕ كما یدفع الجهل . ة وا

واألمیة بالفرد إلى التقوقع السیاسي، ألنه غیر قادر على المفاضلة وجاهالً ألسباب الصراعات 

الدائرة، إضافة لذلك، فإن غیاب التنشئة السیاسیة تؤدي إلى ضعف الحس الوطني وغیاب 

شریحة المترفة في المجتمع والتي تنظر إلى السیاسة بنوع اإلحساس بالمسؤولیة، خاصة لدى تلك ال

     ).7: 1996مرعي، ( من االستهتار واعتبارها ملهاة للفقراء

  الثقافة السیاسیة والتنشئة االجتماعیة السیاسیة

تعتبر الثقافة السیاسیة التي یحملها األفراد من أهم العوامل التي تؤثر في عملیة المشاركة   

ا السبب من الضروري توضیح مفهوم الثقافة السیاسیة، فالثقافة عند بعض الباحثین السیاسیة ولهذ

مجموعة قواعد السلوك والمعتقدات والتقنیات المادیة والفكریة الممیزة لكتلة اجتماعیة معینة، :"هي 

سائدة في وتتفرع الثقافة السیاسیة من الثقافة ال. أما الثقافة السیاسیة فهي الجوانب السیاسیة للثقافة

المجتمع، وبما أن الثقافة السیاسیة جزء من الثقافة العامة السائدة فإنها تتأثر بشكل تلقائي بتوجهاتها 

  ).18: 2003عاشور، ( وقیمها ومبادئها السائدة

إن أهم ما تقوم به الثقافة السیاسیة هو تأثیرها في السلوك السیاسي للمواطنین، كما أنها   

الحق في المشاركة السیاسیة وأشكالها وكافة العالقات السیاسیة في تساهم في تحدید أصحاب 
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المجتمع، فالثقافة السیاسیة تساهم في بلورة تصور الفرد للنظام السیاسي القائم في الدولة سواء كان 

هذا التصور یتسم برفض النظام السیاسي أو بقبوله، كما تساهم في تشكیل قناعات الفرد حول 

طات السیاسیة والتصور الذي یحمله الفرد لدوره في المجتمع، ونظرته إلى دور االنخراط في النشا

اآلخرین في المجتمع، ومن هنا فإنه یمكن القول مثًال أن تقبل الفرد أو عدم تقبله ألي دور سیاسي 

  ).18: 2003عاشور، ( تقوم به المرأة هو ناتج عن الثقافة السیاسیة التي یحملها هذا الفرد

ت الثقافة السیاسیة فهي ترتبط بتشكیل االتجاهات التي ترتبط بدورها بالسلوك، أما مركبا  

  :وتتضمن هذه االتجاهات مكونات هي

معرفة الفرد للنظام السیاسي وتوجهه ودوره، ومدخالت هذا النظام  یتضمن :التوجه المعرفي -1

  .ومخرجاته، ورجاالت الدولة

 م السیاسي وأشخاصه وأداءه، ویكون مصدر هذهشعور الفرد تجاه النظا: التوجه العاطفي -2

  .العاطفة التي یحملها الفرد هو وسائل اإلعالم أو أفكار شخص أو قائد یثق به

 السیاسیة استنادًا إلى المقومات المعرفیة وعاتإصدار األحكام على الموض :التوجه التقویمي -3

   ).19: 2003عاشور، ( والعاطفیة السابقة

  قة الدراسات الساب) ب

  الدراسات العربیة: أوالً 

هذه  تهدف. "المشاركة السیاسیة في الكویت" : بعنوان) 1997( ، یوسفدراسة غلوم - 1

الكویت بوصفه مجتمع عربي مسلم ، دولة الدراسة إلى إلقاء الضوء على المشاركة السیاسیة في 

لمختلفة، هذا فضال عن ز التي تشجع الكویتیین على المشاركة السیاسیة بأبعادها المعرفة الحواف

محاولة إلقاء الضوء على الجوانب النظریة والعملیة المتعلقة باإلسالم كعقیدة ، وفحص ما إذا كانت 
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وترى الدراسة أن أبحاث المشاركة . الكویت دولة تشكل حافزا أم معوقا للمشاركة السیاسیة في

دول الغربیة من دون االهتمام قراطیة في الحتى وقت قریب ، تتمحور حول الدیمالسیاسیة، كانت 

لتنامي ظاهرة  نظراً  عالمیاً  أخذ الباحثون یعطون المشاركة السیاسیة بعداً  مؤخراً ولكن . بغیرها

وبدأ هذا االهتمام یسود ، وبشكل قوي ، بعد انهیار حلف . قراطیة في دول العالم الثالث الدیم

الذي یسمى بالنظام العالمي الجدید ،  ، وبروز ما 1991وارسو وتفكك االتحاد السوفیتي في عام 

حجم مثل  وقد ازداد. قراطیة كبدیل ألشكال الحكم السیاسي التقلیدیةیرتكز على الدعوة إلى الدیم

هذه األبحاث وعلى األخص حول المجتمعات اإلسالمیة ، حیث كان تركیز الكثیر من الباحثین 

ومع أن . قراطي في تلك المجتمعاتالدیم كعامل معوق إلقامة النظام على إظهار الدین اإلسالمي

لم یكن هناك العدد الكافي من  ،جل هذه الدراسات خرجت بتعمیمات نظریة بحتة، إال أنه بالمقابل

 . الدراسات عن مشاركة المواطنین في تلك الدول للتحقق من تلك الفرضیة

على السلوك  التنشئة االجتماعیة وأثرها: "بعنوان) 2000(دراسة سالم، رعد حافظ  - 2

 قد بین في إطار رؤیة اجتماعیة ونفسیة تحلیلیة، األسباب التيتأن ه الدراسة هذ تحاول". السیاسي

تؤدي أو ال تؤدي إلى المشاركة السیاسیة والحریة السیاسیة والتسامح السیاسي واحترام الرأي اآلخر 

 ت الدراسةحاولسیاسیة، كما مة أثناء األزمات الوتشكل الجماعات السیاسیة التي تؤثر على الحكو 

اإلجابة على أسئلة تتردد كثیرًا في دول العالم الثالث حول أسباب انعدام حریة تشكیل األحزاب 

والمنظمات السیاسیة، والتداول السلمي للسلطة والتسامح والثقة في مجال العمل السیاسي، حیث 

تأثیر  تتناولو اریخیة لها وأهمیتها، التنشئة االجتماعیة وتعریفها والجذور الفكریة والتت استعرض

  . التنشئة االجتماعیة السیاسیة على السلوك السیاسي

 . "المشاركة السیاسیة للمرأة الكویتیة" : بعنوان) 2000( ، محمد منیفالعجميدراسة  - 3

هذه الدراسة قضیة المشاركة السیاسیة في المجتمعات العربیة بوجه عام، والمجتمعات  تتناول
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ة بشكل خاص، وعالقتها بعدد من القضایا األخرى ذات الطبیعة الخاصة المرتبطة بنظام الخلیجی

الحكم، ومساحة الدیمقراطیة في تلك النظم، والتنمیة السیاسیة وعالقتها بالتنمیة االجتماعیة، وارتباط 

الحراك كما ترصد . المشاركة السیاسیة بالكثیر من المتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة

االجتماعي للمرأة في المجتمعات الخلیجیة وبخاصة المجتمع الكویتي والذي یرجع إلى الربع األخیر 

، كما تحاول التعرف على شكل المشاركة السیاسیة للمرأة الكویتیة من خالل الماضي من القرن

رأة في العصور كما تبرز مكانة الم. الدراسة المیدانیة، واالطالع على آراء عینة البحث بخصوصها

  .القدیمة والعصر الحدیث، ورؤیة اإلسالم للمشاركة السیاسیة للمرأة

الواقع ... المشاركة السیاسیة للمرأة الخلیجیة : " بعنوان) 2001( ، سماءدراسة سلیمـان - 4

تناولت هذه الدراسة واقع المشاركة السیاسیة للمرأة في دول  ."والتحدیات واستراتیجیات التفعیل

ا إلى بعض المعاییر مثل مدى التحول في موقف النظم السیاسیة مجلس  التعاون الخلیجي، استنادً

ورؤیة الرجل , الخلیجیة تجاه مشاركة المرأة السیاسیة، ومدى وعیها بأهمیة ممارسة حقوقها السیاسیة

ها الخلیجي لهذه المشاركة، ودورها في نطاق العمل األهلي، باعتباره یمثل نقطة انطالق لدخول

: أولها, ةلى ثالث نقاط رئیسعالدراسة  وجاءت, مجال العمل العام في مجتمعات دول الخلیج

, طبیعة العالقة بین المتغیرات الجدیدة في المجتمعات الخلیجیة وأثرها في المشاركة السیاسیة للمرأة

للمشاركة السیاسیة رؤیة مستقبلیة : وثالثها, العوامل المؤثرة في المشاركة السیاسیة للمرأة: وثانیها

وخلصت الدراسة إلى أن تغییر دور المرأة في دول مجلس التعاون الخلیجي ال یتحقق من  .للمرأة

خالل حلول سریعة ومقتبسة من دول أخرى وال من خالل إجراءات وقوانین رسمیة من جهات 

ا على المشاركة الجماعیة من أغلبیة  ً نما ینبغي أن یكون التغییر قائم ٕ . أفراد المجتمعمحددة، وا

  .وبالفعل وضعت استراتیجیة لتفعیل هذه المشاركة من خالل مجلس التعاون الخلیجي
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دولة الكویت خالل الفترة  يالتنشئة السیاسیة ف ": بعنوان ) 2007(دراسة العجمي، ظافر ) 5

طبیعة دور حول  هدفت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن تساؤل رئیس. "2005- 1991من 

. عملیة التنشئة السیاسیة بدولة الكویت يسواء الحكومیة أو غیر الحكومیة ف -مختلفة المؤسسات ال

أنه توجد ستة مؤسسات أساسیة تقوم بدور فاعل أهمها نتائج وخلصت الدراسة إلى مجموعة من ال

عملیة  يلها دور ف يأكثر المؤسسات الت يعملیة التنشئة السیاسیة والمؤسسة اإلعالمیة ه يف

 واألخالقیاتعملیة التنشئة السیاسیة من خالل القیم  يسرة بدور كبیر فوتقوم األ .لسیاسیةالتنشئة ا

عملیة التنشئة السیاسیة من خالل  يف مهموللمؤسسة التعلیمیة دور  .األبناء يتغرسها ف يالت

السیاسیة ومواد العلوم  الوطنیةالمناهج الدراسیة المقررة مثل المواد التاریخیة والجغرافیة والتربیة 

عملیة التنشئة السیاسیة نتیجة لظروفها وأوضاعها  يوالتجمعات السیاسیة الكویتیة لها دور محدود ف

والمؤسسة الدینیة بالكویت  .بحریة تامة يوعدم تحویلها ألحزاب سیاسیة تمارس نشاطها السیاس

وى بصورة أكبر عملیة التنشئة لمیل تلك المؤسسة للدور الدع يمازالت دون المستوى المطلوب ف

عملیة التنشئة  يوم المؤسسة العسكریة بدور ضعیف فوتق ،واالبتعاد عن السیاسة بقدر المستطاع

حفظ األمن والنظام وضبط المنحرفین  يالسیاسیة وذلك نتیجة قیام تلك المؤسسة بدورها ف

  .يللشباب الكویت القانون مما یجعلها بعیدة عن القیام بدور مباشر للتنشئة السیاسیة لىوالخارجین ع

 
  األجنبیةالدراسات : ثانیاً 

 Political Elite and Political Development":  نبعنوا )Bax, 1981( أحمد، باكس دراسة - 1

in Kuwait".  هدفت هذه الدراسة إلى تحدید النخبة السیاسیة الكویتیة، واستقصاء دورها في

لنخبة وتتكون ا. وحتى وقت إنجاز الدراسة 1921المشاركة السیاسیة والمؤسسیة السیاسیة منذ عام 

القبائل البدویة، و مجتمع التجار، و عائلة الصباح الحاكمة، : مجموعات السیاسیة الكویتیة من أربع

الكویت قد دولة وأوضحت هذه الدراسة أن أولى دعوات اإلصالح السیاسي في . والنخبة الناشئة
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القرن الماضي، حیث مارسوا الضغط على العائلة  انطلقت من مجتمع التجار في العشرینیات من

حركة إصالح  1938و1921فقد قادوا في عامي . الحاكمة إلحداث تغییرات سیاسیة في البالد

وتوسیع عملیة صنع القرار السیاسي، ونتیجة لهذا الضغط، جاءت بعض  مأسسةتهدف إلى 

عداد د ٕ      ، 1938ستور للبالد عام اإلصالحات مثل تأسیس العدید من المجالس والدوائر، وا

الكویت على استقاللها عام دولة ولكن اإلصالحات السیاسیة الحقیقیة لم تظهر إال بعد حصول 

1961.  

 Factors influencing ruling: " بعنوان): Al-Bahrani, 1988(مهدي ، دراسة البحراني - 2

elites' policies on political participation in the state of Kuwait " . هدفت هذه الدراسة

إلى إلقاء الضوء على العوامل التي تؤثر في سیاسات النخبة الحاكمة في المشاركة السیاسیة في 

حیث تؤكد الدراسة على التأثیر الذي تمتلكه هذه النخبة في عملیة التغییر في . دولة الكویت

روِّج للسیاسات التي تقود إلى التغییر مجتمعها، وتؤكد على حقیقة أن النخبة تستطیع أن تقاوم أو ت

دولة وتهتم هذه الدراسة بنمط واحد من النخبة في . وسیاسیاً  اجتماعیاً و  في كل المجاالت، اقتصادیاً 

الكویت، وهي النخبة الحاكمة، ونمط واحد من السیاسة وهي السیاسات المتعلقة بالمشاركة 

ة أن النخب الحاكمة من خالل موقعها المفترض ویستند هذا االهتمام المحدد إلى حقیق. السیاسیة

في النظام السیاسي تمتلك القوة التخاذ القرارات المتعلقة بجمیع مظاهر الحیاة، والقرارات والسیاسات 

  .المبدئیة المتعلقة بالتغییر السیاسي

 Citizenship and Political":  بعنوان) Alhajeri, 2004( عبد اهللالهاجري،  دراسة - 3

Participation in the State of Kuwait: The Case of The National Assembly (1963-

لماذا وكیف أفرزت العقود األربعة األخیرة من : هو مهمانطلقت هذه الدراسة من سؤال  ." "1996

التجربة الدیمقراطیة الكویتیة نموذجًا دیمقراطیًا یتمیز بمشاركة محدودة من قبل المواطنین في 
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من هیمنة السلطة التنفیذیة علیه، رغم  التمثیل في مجلس األمة الذي عانى یة السیاسیة وفيالعمل

الضمانات الدستوریة التي یقدمها النظام السیاسي الكویتي؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ركزت الدراسة 

لفة وعالقة هذه المجالس المخت 1996- 1963على تحلیل وظیفة مجلس األمة الكویتي خالل الفترة 

 .  بالعائلة الحاكمة وبالسلطة التنفیذیة

 Women’s Rights And The: " بعنـوان) Tetreault, 2005(مـاري آن ، تاتریلـت دراسـة -4

Meaning of Citizenship In Kuwait" " . هدفت هذه الدراسة إلى شرح موقف الحركات النسائیة

الكویـت، وأیضـًا تتنـاول الدراسـة دولـة یة فـي الكویتیة في مطالبتها بمشاركة المرأة فـي الحیـاة السیاسـ

وتركـز الدراسـة . موقف الحكومات الكویتیـة المتعاقبـة والمعارضـة مـن أزمـة مشـاركة المـرأة السیاسـیة

على الصراع الـدائر بـین اإلسـالمیین واللیبـرالیین داخـل البرلمـان تجـاه أزمـة حقـوق المـرأة السیاسـیة، 

الكویـت حیـث وجـدت أن إشـهار األحـزاب دولـة السیاسـیة فـي  وتناولت الدراسة أیضـًا أزمـة األحـزاب

  .السیاسیة قد یكون هو الطریق األفضل للحد من التطرف اإلسالمي في الحیاة السیاسیة الكویتیة

 The Arab Gulf States: Further " :بعنوان) Peterson, 2006( إي يج، دراسة بیترسون - 5

Steps towards Political Participation ".  هدفت هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على أحد و

وتحاول بشكل محدد رصد . جوانب التغیر السیاسي في دول مجلس التعاون وهو المشاركة السیاسیة

حیث تخلص . دور البرلمانات ومجالس الشورى ومدى تأثیرها في الحیاة السیاسیة في دول المجلس

في  ةصادیة آخذالحاجة إلجراء إصالحات اقت ألنظمةالدراسة إلى أنه في الوقت الذي تدرك فیه ا

یظهر أن رغبتهم في تبني و تحقیق هذه الغایة، التي تعمل على  الخطواتاالعتبار الكثیر من 

إصالحات سیاسیة ال تزال دون التوقعات ویالحظ في الوقت نفسه ترددًا في إحداث تغیرات مهمة 

من المتوقع أن تستمر األنظمة باالعتماد على  أما في القرن الحادي والعشرین، فإن. وأساسیة
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سیاسة االستمرار في الشؤون السیاسیة على ما هي علیه مع إدخال بعض التعدیالت الطفیفة علیها 

  .من حین إلى آخر

  : الدراسة الحالیة وما تتمیز به عن الدراسات السابقة -

على المشاركة  السیاسیةلتنشئة اتتمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها تتناول أثر   

، وهو ما لم تتطرق 2012 -  2003الكویت خالل الفترة من عام دولة في في االنتخابات النیابیة 

التنشئة السیاسیة كان هناك دراسات تناولت  فقد .حسب علم الباحثة إلیه أي من الدراسات السابقة

، في حین كان هناك تخابات النیابیةفي االن دون الربط بینها وبین المشاركةفي دولة الكویت 

على تعزیز سیاسة التنشئة الولكن دون قیاس أثر  في االنتخابات النیابیةدراسات تناولت المشاركة 

ن هذه الدراسة تحاول تقدیم طرح أكادیمي إوتطویره، ومن هنا ففي هذه االنتخابات مفهوم المشاركة 

دولة في في االنتخابات النیابیة والمشاركة ة یسسیاالتنشئة الجدید یسعى إلى تحقیق الربط بین 

من خالل الدراسة المیدانیة االستطالعیة آلراء المواطنین الكویتیین حول أثر التنشئة  الكویت

  .السیاسیة لدیهم على توجهاتهم نحو المشاركة في االنتخابات النیابیة
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  الفصل الثالث 

  المنهجیة والتصمیم
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   الثالثالفصل 

  )الطریقة واإلجراءات(الدراسة  منهجیة

وتوزیعًا لعینة الدراسة فـي ضـوء متغیـرات الدراسـة یتناول هذا الفصل وصفًا لمجتمع الدراسة 

 كمــا تــم تقــدیم وصــف لــألداة). وطبیعــة العمــل، اإلقامــةمكــان الجــنس، العمــر، المســتوى التعلیمــي، (

 حصــائیةثباتهــا، وكـذلك وصـفًا للمعالجـات اإلوتقییمهـا و  المسـتخدمة فـي جمـع البیانــات وكیفیـة بنائهـا

  .التي تم اتباعها لإلجابة عن أسئلة الدراسة

  : منهج الدراسة

  . لمالئمته ألغراض الدراسة التحلیليتستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي 

  : مجتمع الدراسة 

الذین یحق لهم التصویت في  المواطنین الكویتیینیتكون مجتمع الدراسة من جمیع 

حسب احصائیات وزارة  ألف مواطن 400النتخابات النیابیة خالل فترة الدراسة والبالغ عددهم ا

  .الداخلیة الكویتیة

  : عینة الدراسة

عشوائیة من مجتمع الدراسة بحیث تكون ممثلة لمجتمع طبقیة اختیار عینة ب ةالباحث قامت

ق لهم المشاركة في االنتخابات مواطن كویتي ممن كان یح 400، حیث تم تحدید العینة بـ الدراسة

 أعوام في خمسة انتخابات والتي جرت خاللها 2012- 2003النیابیة الكویتیة خالل الفترة من 

وبعد استرجاع االستبیانات الموزعة على عینة الدراسة  .2012، 2009، 2008، 2006، 2003

من العینة النهائیة للدراسة استبانة غیر مكتملة، ولذلك تم استبعادها ) 15(ومراجعتها تبین وجود 

توزیع  .)6( )5) (4) (3) (2) (1(وتوضح الجداول رقم . مواطن ومواطنة) 385(التي أصبحت 

  .عینة الدراسة في ضوء متغیرات الدراسة
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  )1(جدول رقم 

  حسب متغیر الجنس الدراسة عینةتوزیع 

  %النسبة   العدد  الجنس

  47.3  182  ذكر

  52.7  203  أنثى

  %100  385  المجموع
  

أفراد عینة الدراسة هم من الذكور، وان من % 47.3 أن) 1(رقم یتضح من الجدول و 

من  ةبذلك كانت النسبة األكبر في عینة الدراسو ، من أفراد عینة الدراسة هم من اإلناث% 52.7

   .اإلناث

  )2(جدول رقم 

  العمرحسب متغیر  الدراسة عینةتوزیع 

  %النسبة   العدد  العمر

 44.4 171  نةس 30أقل من 

 30.9 119  سنة 40أقل من 

 16.6 64  سنة 50أقل من 

 8.1 31  سنة فأكثر 50

  %100  385  المجموع
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سنة وهي أعلى  30اقل من كانوا عینة المن أفراد % 44.4أن ) 2( رقم یتضح من الجدول

ینة من أفراد ع% 16.6، وأن سنة 40أقل من من أفراد عینة الدراسة % 30.9نسبة مئویة، وأن 

سنة فأكثر وهي  50من أفراد عینة الدراسة أعمارهم % 8.1وان ،  سنة 50أقل من الدراسة أعمارهم 

  .أقل نسبة مئویة

  )3(جدول رقم 

  المستوى التعلیميتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر 

  %النسبة   العدد  المستوى التعلیمي

 1.1 4  ابتدائي أو أقل

 7.1 27  متوسط

 15.4 59  ثانوي

  8.3 32  دبلوم

  68.1 262  جامعي

  %100  385  المجموع
  

مستواهم التعلیمي كان من أفراد عینة الدراسة  %1.1أن ) 3(رقم یتضح من الجدول 

من أفراد عینة الدراسة مستواهم التعلیمي متوسط، % 7.1وأن ، بتدائي أو أقل وهي أقل نسبة مئویةا

من أفراد عینة الدراسة % 8.3وأن ي ثانوي، من أفراد عینة الدراسة مستواهم التعلیم%  15.4وأن 

وهي أعلى ، مستواهم التعلیمي جامعيمن أفراد عینة الدراسة % 68.1وأن مستواهم التعلیمي دبلوم 

  .نسبة مئویة
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  )4(جدول رقم 

  اإلقامةحسب متغیر مكان  الدراسة عینةتوزیع 

  %النسبة   العدد  اإلقامةمكان 

 41.3 159  العاصمة

 3.4 13  األحمدي

 15.8 61  الفراونیة

 8.6 33  الجهراء

 23.9 92  حولي

 7.0 72  مبارك الكبیر

  %100  385  المجموع

  

 من أفراد عینة الدراسة هم من سكان العاصمة% 41.3أن ) 4( رقم یتضح من الجدول

االحمدي وهي  محافظةمن أفراد عینة الدراسة هم من سكان % 3.4وأن ، وهي أعلى نسبة مئویة

الفروانیة، وأن  محافظةمن أفراد عینة الدراسة هم من سكان %  15.8مئویة، وأن  أدنى نسبة

من أفراد عینة % 23.9الجهراء، وأن  محافظةمن أفراد عینة الدراسة هم من سكان هم % 8.6

 محافظةمن أفراد عینة الدراسة هم من سكان % 7.0حولي، وأن  محافظةهم من سكان  الدراسة

 .مبارك الكبیر
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  )5(ول رقم جد

  طبیعة العملتوزیع عینة الدراسة حسب متغیر 

  %النسبة   العدد  طبیعة العمل

 57.9 223  قطاع عام

 28.8 111  قطاع خاص

 2.4 9  أعمال حرة

 0 0  مهن یدویة

 7.3 28       متقاعد

  أو عاطل عن العمل
  على مقاعد الدراسة 

14 3.6 

  %100  385  المجموع
  

یعملون في القطاع العام  من أفراد عینة الدراسة% 57.9أن ) 5(رقم یتضح من الجدول 

%  2.4، وأن یعملون بالقطاع الخاص من أفراد عینة الدراسة% 28.8وأن ، نسبة مئویة وهي أعلى

وأن متقاعدین،  من أفراد عینة الدراسة% 7.3وأن یعملون أعماًال حرة،  من أفراد عینة الدراسة

من أفراد عینة % 0وأن أو على مقاعد الدراسة، لین عن العمل عاطمن أفراد عینة الدراسة % 3.6

  .وهي أقل نسبة مئویة  یعملون بالمهن الیدویةالدراسة 
  

أما فیما یتعلق بمتغیر المشاركة في االنتخابات، فقد شملت دراستنا خمسة انتخابات أعوام 

ري والنسبي التوزیع التكرا) 6(ویوضح الجدول رقم . 2012، 2009، 2008، 2006، 2003

  .للمشاركة في كل انتخابات من االنتخابات الخمسة من قبل أفراد عینة الدراسة
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  )6(رقم جدول 

 لمتغیر المشاركة في االنتخابات التوزیع التكراري والنسبي

  المتغیر  التكرار  النسبة المئویة

4.4 17 2003  
المشاركة 

في 

  االنتخابات

43.4 167 2006  
12.2 47 2008  
13.8 53 2009  
26.2 101 2012  

  المجموع 385  100%

  

قد شاركوا باالنتخابات للعام  من أفراد عینة الدراسة% 4.4أن ) 6(رقم یتضح من الجدول 

قد شاركوا باالنتخابات للعام  من أفراد عینة الدراسة% 43.4وأن ، نسبة مئویة وهي أدنى 2003

قد شاركوا باالنتخابات للعام عینة الدراسة  من أفراد%  12.2وأن ، نسبة مئویةوهي أعلى  2006

من % 26.2وأن  ،2009قد شاركوا باالنتخابات للعام من أفراد عینة الدراسة % 13.8وأن ، 2008

  .2012قد شاركوا باالنتخابات للعام  أفراد عینة الدراسة

    :أداة الدراسة

الل القیـــام بـــالخطوات ببنـــاء أداة الدراســـة مـــن خـــ ةالباحثـــ قامـــتلتحقیـــق أهـــداف هـــذه الدراســـة 

  : التالیة

بالتنشــــئة السیاســــیة وأثرهــــا فــــي والدراســــات الســــابقة المتعلقــــة  األدبیــــات السیاســــیةمراجعــــة   - 

 .االنتخابات النیابیة
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 .تحدید مجاالت األداة  - 

 .صیاغة الفقرات - 

 .بناء األداة بصورتها األولیة - 

ا هــو مرفــق فــي مالحــق عمــل الصــدق والثبــات ألداة الدراســة لتخــرج بصــورتها النهائیــة كمــ - 

  .الدراسة

  : صدق األداة

  )صدق المحكمین(الصدق الظاهري : أوالً 

فــي األداة  علــى عــدد مــن الخبــراء المختصــین بعــرض  ةالباحثــ قامــتللتأكــد مــن صــدق األداة 

، للتحقــق مــن )2ملحــق رقــم مرفــق أســمائهم فــي (كویــت فــي ال التنشــئة السیاســیة واالنتخابــات النیابیــة

ومـن ثـم ، علـى أداة الدراسـة أي مالحظـات تطـرح مـن قـبلهممعرفة ألهداف الدراسة، و مدى مالئمتها 

  .كما اقترحها المحكمونبإجراء التعدیالت الواردة على األداة  ةالباحث تماق

  )الصدق البنائي(صدق االتساق الداخلي : ثانیاً 

 المفـردة ینبـ العالقـة مـدى أوالبعض،  بعضها معاالستبیان  مفردات اتساق مدىویقصد به 

 معـاییر مـن معیـاراً یمثـل  الـداخلي االتسـاقو . المفترضـة العالقـة ذات األجـزاء أواالسـتبیان و  الواحـدة

  . الصدق

بالتأكـد مـن صـدق االتسـاق الـداخلي لـألداة بحسـاب معامـل االرتبـاط بـین  ةالباحثـ قامـتوقد 

االتســاق الــداخلي لــألداة  كــل فقــرة مــن فقــرات األداة، والمجــال الــذي تنتمــي إلیــه ثــم التأكــد مــن صــدق

  .بحساب معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات األداة وجمیع مجاالتها
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  : ثبات األداة 

  : التاليمن خالل اتباع ألداة الدراسة ب معامل الثبات احسب قامت الباحثة

 على إعطاء االختبار قدرة ویقصد به مدى ،طریقة االتساق الداخلي بحساب معامل الثبات  . أ

 علـى یطبـق عنـدما مختلفـة أو ظـروف مختلفـة أوقـات في متقاربة درجات أو الدرجات نفس

 وقـد تـم حسـاب معامـل الثبـات مـن  .مـن المجتمـع نفسـه عینـة ممثلـة علـى أو نفسـها العینـة

وجــاءت ، ومواطنــة مــواطن) 30(ألداة الدراســة بتطبیقهــا علــى عینــة اســتطالعیة تتكــون مــن 

 .ألغراض هذه الدراسة ةمقبول لمعامال ههذقیمة و  0.92 قیمة المعامل

عـادة االختبـار     . ب ٕ وذلـك بحسـاب معامـل االرتبـاط بعـد  Test - Retest)(طریقـة االختبـار وا

وبفاصـل زمنـي  مـواطن ومواطنـة) 30( عینـة اسـتطالعیة تتكـون مـنتطبیق االسـتبانة علـى 

 ةمقبولـ لالمعامـ ههـذقیمـة و  0.82 وجـاءت قیمـه معامـل االرتبـاطأسبوعین بین كل تطبیـق، 

 .ألغراض هذه الدراسة

  : متغیرات الدراسة

 :المتغیرات المستقلة -

 ).ذكر، أنثى(الجنس  -1

 .)سنة فأكثر 50سنة،  50سنة، أقل من  40سنة، أقل من  30أقل من (العمر  -2

 ). ابتدائي أو أقل، متوسط، ثانوي، دبلوم، جامعي : (المستوى التعلیمي -3

 ).فروانیة، الجهراء، حولي، مبارك الكبیرالعاصمة، األحمدي، ال: (مكان اإلقامة -4

عاطـل عـن ، متقاعـد، مهـن یدویـة، أعمـال حـرة، قطـاع خـاصقطـاع عـام، (: طبیعة العمل -5

 ).العمل
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  : المتغیرات التابعة -

  . 2012-2003دولة الكویت ب في االنتخابات النیابیةعلى المشاركة  السیاسیةأثر التنشئة 

  : المعالجات اإلحصائیة

 SPSS )Statistical Packageسـتخدام برمجیـة المعالجـات اإلحصـائیة ابثـة الباح قامـت

for the Social Sciences) (وذلـك مـن خـالل اسـتخدام ). الحزمة االحصـائیة للعلـوم االجتماعیـة

استخدام المتوسطات الحسابیة واالنحرافات حیث تم الدراسة أسئلة لإلجابة عن  األسالیب اإلحصائیة

) Ttest() ت(اختبـــار و , ) One-Way MANOVA(حلیـــل التبــاین المتعـــدد توكــذلك  المعیاریــة

  .لعینتین مستقلتین

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


51 
 

 
  

  

  

  

  الفصل الرابع 

  نتائج الدراسة
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  الفصل الرابع 

  نتائج الدراسة

م هذا الفصل عرض قدّ ُ تنطلـق إذ  .الرئیسـیة ة الدراسـةفرضـیاختبـار من خـالل لنتائج الدراسة  اً ی

إیجابیــًا فــي للمــواطن الكــویتي دورًا  السیاســیةالتنشــئة  تلعــب"ســي مفــاده هــذه الدراســة مــن افتــراض أسا

  . "االنتخابات النیابیةفي تشكیل اتجاهاته نحو المشاركة 

  :وفي محاولة اختبار هذه الفرضیة تم إجراء التحلیالت اإلحصائیة التالیة

  فقرات االستبیانل التحلیل العام: أوالً 

  :راعاة ما یليصیاغة فقرات االستبیان مفي تم   

  .من الدیمقراطیة الكویتیة أفراد عینة الدراسةتعبر عن موقف  )15) (5) (4) (2) (1(الفقرات  - 

تعبر عن موقف المشاركین من  )19) (18) (17) (14) (13) (12) (11) (3(الفقرات  - 

  .في دولة الكویت االهتمام باالنتخابات

في تحفیز دور وسائل التنشئة السیاسیة  تعبر عن )22) (21) (10) (9) (8) (7) (6(الفقرات  - 

  .االنتخابات المواطن الكویتي على المشاركة في

 إقبالبالسیاسیة وعالقتها لتنشئة الجوانب السلبیة لعبر عن ت) 24) (23) (20) (16(الفقرات  - 

 .االنتخاباتالمشاركة بعلى  المواطن الكویتي

مشاركة المواطن الكویتي والقبلي في  تعبر عن البعد الطائفي )25() 24() 20) (4(الفقرات  - 

  .االنتخاباتفي 

 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  لفقرات االستبیان) 7(یوضح الجدول رقم و 

أوافق بشدة، أوافق، محاید، ال أوافق، (حسب إجابة أفراد عینة الدراسة على مستوى التدرج الخماسي 
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، )2(، وال أوافق )3(، ومحاید )4(وأوافق ) 5(أوافق بشدة  ، حیث یتم منح درجة)ال أوافق إطالقاً 

  ).1(وال أوافق إطالقًا 

  )7( رقم جدول

 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  لفقرات االستبیان

  رقم
  العبارة  الفقرة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

20  
من قبائلهم على  یفضل أبناء القبائل الكویتیة الكبیرة اختیار مرشحین

  .اختیار المرشحین أصحاب البرامج السیاسیة
4.28 1.01 

7  
یستمد المواطن الكویتي معلوماته السیاسیة من خالل العائلة والبیئة 

 .االجتماعیة المحیطة به
4.28 0.77 

24  
تؤثر العادات والتقالید االجتماعیة في القناعات السیاسیة للمواطنین 

  .ینالكویتیین تجاه المرشح
4.27 0.74 

1  
تعبر االنتخابات النیابیة في دولة الكویت عن التجربة الدیمقراطیة 

 .الكویتیة وتطورها مقارنة مع دول أخرى في المنطقة والعالم
4.18 0.77 

4  
یعكس التنوع في المرشحین لالنتخابات الرأي السیاسي والطائفي 

 .والثقافي في المجتمع الكویتي
4.14 1.03 

25  
االنتخابات الكویتیة تعبر عن حجم ظاهرة القبلیة في المجتمع نتائج 

  .الكویتي
4.13 0.97 

9  
تركز الحكومات الكویتیة عادة على حث المواطنین على المشاركة في 

  .االنتخابات
4.09 0.89 

 0.97 4.04  .یتابع المواطنون الكویتیون االنتخابات النیابیة باهتمام كبیر  14
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  رقم
المتوسط   العبارة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

23  
ون الكویتیون باختیار مرشحیهم في االنتخابات یقوم بعض المواطن

  .متأثرین بالعاطفة الدینیة أحیاناً 
4.03 0.90 

2  
یتوجه المواطن الكویتي إلى االنتخابات انطالقًا من دوره في العملیة 

 .الدیمقراطیة في البالد
4.01 1.05 

18  

یحرص المواطن الكویتي على اختیار المرشح الذي یمكن أن یخدمه 

أو یخدم عائلته أو منطقته أكثر من اهتمامه باختیار المرشح  شخصیاً 

  .الذي یخدم الوطن أجمع

3.99 1.07 

11  
یقوم الكویتیون احیانًا بمقاطعة االنتخابات كوسیلة للتعبیر عن رفضهم 

  .لبعض سلوكیات الحكومات الكویتیة
3.93 1.11 

5  
ي دولة تعكس نتائج االنتخابات الكویتیة عادة التنوع السیاسي ف

  .الكویت
3.86 1.08 

8  
تقدم وسائل اإلعالم الرسمیة الكویتیة الكثیر من المعلومات للمواطنین 

 .حول الشؤون السیاسیة في البالد
3.81 1.08 

 1.11 3.73 .یهتم المواطن الكویتي بقراءة ومتابعة البرامج االنتخابیة للمرشحین  3

15  
لكویتیة على إجراء یثق المواطنون الكویتیون بحرص الحكومات ا

  .االنتخابات بكل نزاهة وشفافیة
3.72 1.06 

10  
یفضل المواطن الكویتي االطالع على الشؤون السیاسیة في دولة 

  .الكویت من خالل وسائل اإلعالم الرسمیة
3.67 1.14 

6  
تحرص الكتل والتجمعات السیاسیة الكویتیة على توعیة الناخب 

 .اختیار ممثلیه في مجلس النواب الكویتي بحقوقه السیاسیة وأهمها
3.50 1.18 
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  رقم
المتوسط   العبارة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

22  
تساهم المساجد ودور العبادة في دولة الكویت في تشكیل اتجاهات 

  .المواطنین الكویتیین السیاسیة
3.50 1.04 

16  
یشارك بعض المواطنون الكویتیون في االنتخابات فقط من أجل 

  .الحصول على خدمات وهدایا من المرشحین لالنتخابات
3.49 1.20 

21  

تساهم المدارس والمؤسسات األكادیمیة في دولة الكویت في توعیة 

المواطن الكویتي حول حقوقه السیاسیة وضرورة المشاركة في 

  .االنتخابات

3.49 1.10 

19  
تمارس المرأة الكویتیة حقها باالنتخاب استنادًا إلى قناعتاها وبعیدًا عن 

  .تأثیر الزوج أو العائلة أو األبناء
3.45 1.14 

17  
ینظر المواطنون الكویتیون إلى جمیع الشخصیات السیاسیة الكویتیة 

  .من مختلف التیارات السیاسیة باحترام كبیر
3.25 1.20 

12  
یتقبل المواطنون الكویتیون جمیعًا فكرة مشاركة المرأة في االنتخابات 

  .سواء انتخابًا أو ترشیحاً 
3.15 1.23 

13  
ي بآراء عائلته وأصدقائه في اختیار ممثلیه في ال یتأثر المواطن الكویت

  .مجلس األمة
2.82 1.50 

  1.05 3.79  المتوسط العام
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بــین  تراوحــت مــالفقــرات االســتبیان ن المتوســطات الحســابیة أبــ) 7(رقــم  الجــدول مــنیتضــح 

یفضـل أبنــاء القبائــل الكویتیــة الكبیــرة ")20( رقــم متوسـط كــان للفقــرة ىوان اعلــ ،)4.28 - 2.82(

بمتوســط حســابي " اختیــار مرشــحین مــن قبــائلهم علــى اختیــار المرشــحین أصــحاب البــرامج السیاســیة

  .)1.01(معیاري  فوبانحرا) 4.28(

یستمد المواطن الكـویتي معلوماتـه السیاسـیة مـن خـالل العائلـة والبیئـة  ) "7(لفقرة رقم ایلیه و 

  .)0.77(ري معیا فوبانحرا) 4.28(بمتوسط حسابي " االجتماعیة المحیطة به

تـــؤثر العـــادات والتقالیـــد االجتماعیـــة فـــي القناعـــات السیاســـیة  ) "24(ومـــن ثـــم الفقـــرة رقـــم 

  .)0.74(معیاري  فوبانحرا) 4.27(بمتوسط حسابي " للمواطنین الكویتیین تجاه المرشحین

تعبــر االنتخابــات النیابیــة فــي دولــة الكویــت عــن التجربــة الدیمقراطیــة  ) "1(تلیهــا الفقــرة رقــم 

 فوبــانحرا) 4.18(بمتوســط حســابي " الكویتیــة وتطورهــا مقارنــة مــع دول أخــرى فــي المنطقــة والعــالم

  .)0.77(معیاري 

یعكــس التنــوع فــي المرشــحین لالنتخابــات الــرأي السیاســي والطــائفي ") 4(تلیهــا الفقــرة رقــم و 

  .)1.03(معیاري  فوبانحرا) 4.14(بمتوسط حسابي " " والثقافي في المجتمع الكویتي

تســـاهم المـــدارس  ) "21(أمـــا الفقـــرات التـــي نالـــت أقـــل متوســـط حســـابي كانـــت للفقـــرة رقـــم 

والمؤسسات األكادیمیة في دولة الكویت في توعیة المواطن الكویتي حـول حقوقـه السیاسـیة وضـرورة 

  .)1.10(بانحراف معیاري) 3.49( لحسابيوالتي بلغ متوسطها ا" المشاركة في االنتخابات

تمارس المرأة الكویتیة حقهـا باالنتخـاب اسـتنادًا إلـى قناعتاهـا وبعیـدًا  ) "19(م تلیها الفقرة رق

  .)1.14(بانحراف معیاري) 3.45( حسابيبمتوسط " عن تأثیر الزوج أو العائلة أو األبناء
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ینظــر المواطنــون الكویتیــون إلــى جمیــع الشخصــیات السیاســیة  ) "17(ومــن ثــم الفقــرة رقــم 

ـــــف التیـــــا ـــــاحترام كبیـــــرالكویتیـــــة مـــــن مختل بـــــانحراف ) 3.25( حســـــابيبمتوســـــط " رات السیاســـــیة ب

  .)1.20(معیاري

یتقبــــل المواطنــــون الكویتیــــون جمیعــــًا فكــــرة مشــــاركة المــــرأة فــــي  ) "12(الفقــــرة رقــــم وتلیهــــا 

  .)1.23(بانحراف معیاري) 3.13( حسابيبمتوسط " االنتخابات سواء انتخابًا أو ترشیحاً 

ال یتأثر المواطن الكویتي بآراء عائلته وأصدقائه في اختیـار ") 13(قل متوسط للفقرة أوكان 

  .)1.50(بانحراف معیاري) 2.82( لحسابيوالتي بلغ متوسطها ا" ممثلیه في مجلس األمة

  .)1.05(وبانحراف معیاري ) 3.79(أما المتوسط العام فقد بلغ 

  

  حسب المجاالت الرئیسیة لالستبیان فقرات االستبیانتحلیل : ثانیاً 

  فیما یتعلق بموقف أفراد العینة من الدیمقراطیة الكویتیة )أ

ویظهر الجدول من االستبیان ) 15) (5) (4) (2) (1(وقد عبرت عن هذا الموقف الفقرات 

  .موقف أفراد العینة من الدیمقراطیة الكویتیة) 8(رقم 

  )8(جدول رقم 

المتعلقة بموقف المواطنین  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  لفقرات االستبیان

 من الدیمقراطیة في دولة الكویت نالكویتیی

  رقم
  الفقرة

المتوسط   العبارة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

1  
تعبر االنتخابات النیابیة في دولة الكویت عن التجربة الدیمقراطیة 

 .الكویتیة وتطورها مقارنة مع دول أخرى في المنطقة والعالم
4.18 0.77 
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  رقم
المتوسط   العبارة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

4  
س التنوع في المرشحین لالنتخابات الرأي السیاسي والطائفي یعك

 .والثقافي في المجتمع الكویتي
4.14 1.03 

2  
یتوجه المواطن الكویتي إلى االنتخابات انطالقًا من دوره في العملیة 

 .الدیمقراطیة في البالد
4.01 1.05 

5  
 تعكس نتائج االنتخابات الكویتیة عادة التنوع السیاسي في دولة

  .الكویت
3.86 1.08 

15  
یثق المواطنون الكویتیون بحرص الحكومات الكویتیة على إجراء 

  .االنتخابات بكل نزاهة وشفافیة
3.72 1.06 

  1.04 3.32  المتوسط العام

  

لفقرات االستبیان فیما یتعلق بمجال ن المتوسطات الحسابیة أب) 8(رقم  الجدول منویتضح 

 ،)4.18 - 3.72(بین  تراوحت ما الدیمقراطیة في دولة الكویتمن  نالمواطنین الكویتییموقف 

تعبر االنتخابات النیابیة في دولة الكویت عن التجربة  ) "1( رقم متوسط كان للفقرة ىوان اعل

) 4.18(بمتوسط حسابي " الدیمقراطیة الكویتیة وتطورها مقارنة مع دول أخرى في المنطقة والعالم

یعكس التنوع في المرشحین لالنتخابات الرأي ") 4(تلیها الفقرة رقم و . )0.77(معیاري  فوبانحرا

معیاري  فوبانحرا) 4.14(بمتوسط حسابي " السیاسي والطائفي والثقافي في المجتمع الكویتي

یثق المواطنون الكویتیون بحرص الحكومات  ) "15(أقل متوسط فقد كان للفقرة رقم أما . )1.03(

معیاري  فوبانحرا) 3.72(بمتوسط حسابي  ".ابات بكل نزاهة وشفافیةالكویتیة على إجراء االنتخ

)1.06(.  
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  فیما یتعلق بموقف أفراد العینة من المشاركة في االنتخابات ) ب

من  ) 19) (18) (17) (14) (13) (12) (11) (3(وقد عبرت عن هذا الموقف الفقرات 

  .لمشاركة في االنتخاباتاموقف أفراد العینة من ) 9(ویظهر الجدول رقم االستبیان 

  )9(جدول رقم 

المتعلقة بموقف  لفقرات االستبیان المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  لفقرات االستبیان

 من المشاركة في االنتخابات نالمواطنین الكویتیی

  رقم

  الفقرة
  العبارة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

 0.97 4.04  .االنتخابات النیابیة باهتمام كبیریتابع المواطنون الكویتیون   14

18  

یحرص المواطن الكویتي على اختیار المرشح الذي یمكن أن یخدمه 

شخصیًا أو یخدم عائلته أو منطقته أكثر من اهتمامه باختیار المرشح 

  .الذي یخدم الوطن أجمع

3.99 1.07 

11  
تعبیر عن رفضهم یقوم الكویتیون احیانًا بمقاطعة االنتخابات كوسیلة لل

  .لبعض سلوكیات الحكومات الكویتیة
3.93 1.11 

 1.11 3.73 .یهتم المواطن الكویتي بقراءة ومتابعة البرامج االنتخابیة للمرشحین  3

19  
تمارس المرأة الكویتیة حقها باالنتخاب استنادًا إلى قناعتاها وبعیدًا عن 

  .تأثیر الزوج أو العائلة أو األبناء
3.45 1.14 

17  
ینظر المواطنون الكویتیون إلى جمیع الشخصیات السیاسیة الكویتیة 

  .من مختلف التیارات السیاسیة باحترام كبیر
3.25 1.20 
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  رقم

  الفقرة
  العبارة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

12  
یتقبل المواطنون الكویتیون جمیعًا فكرة مشاركة المرأة في االنتخابات 

  .سواء انتخابًا أو ترشیحاً 
3.15 1.23 

13  
ائلته وأصدقائه في اختیار ممثلیه في ال یتأثر المواطن الكویتي بآراء ع

  .مجلس األمة
2.82 1.50 

  1.05 3.55  المتوسط العام

  

لفقرات االستبیان فیما یتعلق بمجال ن المتوسطات الحسابیة أب) 9(رقم  الجدول منویتضح 

 ،)4.04 - 2.82(بین  تراوحت ما من الدیمقراطیة في دولة الكویت نالمواطنین الكویتییموقف 

یتابع المواطنون الكویتیون االنتخابات النیابیة باهتمام  ") 14( رقم متوسط كان للفقرة ىوان اعل

یحرص ) "18(تلیها الفقرة رقم  .)0.97(معیاري  فوبانحرا) 4.04(بمتوسط حسابي " .كبیر

المواطن الكویتي على اختیار المرشح الذي یمكن أن یخدمه شخصیًا أو یخدم عائلته أو منطقته 

 فوبانحرا) 3.99(بمتوسط حسابي " .اهتمامه باختیار المرشح الذي یخدم الوطن أجمعأكثر من 

  .)1.07(معیاري 

ال یتأثر المواطن الكویتي بآراء عائلته وأصدقائه  ) "13(أما أقل متوسط فقد كان للفقرة رقم 

  .)1.50(معیاري  فوبانحرا) 2.82(بمتوسط حسابي " .في اختیار ممثلیه في مجلس األمة
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وسائل التنشئة السیاسیة في تحفیز اإلیجابي لدور الفیما یتعلق بموقف أفراد العینة من  )ج

  . المواطن الكویتي على المشاركة في االنتخابات

من االستبیان  )22) (21) (10) (9) (8) (7) (6(وقد عبرت عن هذا الموقف الفقرات 

  .یجابي للتنشئة السیاسیةالدور اإلموقف أفراد العینة من ) 10(ویظهر الجدول رقم 

  )10(جدول رقم 

موقف أفراد العینة من المتعلقة ب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  لفقرات االستبیان

  الدور اإلیجابي للتنشئة السیاسیة

  رقم

  الفقرة
  العبارة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

7  
من خالل العائلة والبیئة  یستمد المواطن الكویتي معلوماته السیاسیة

 .االجتماعیة المحیطة به
4.28 0.77 

9  
تركز الحكومات الكویتیة عادة على حث المواطنین على المشاركة في 

  .االنتخابات
4.09 0.89 

8  
تقدم وسائل اإلعالم الرسمیة الكویتیة الكثیر من المعلومات للمواطنین 

 .حول الشؤون السیاسیة في البالد
3.81 1.08 

10  
یفضل المواطن الكویتي االطالع على الشؤون السیاسیة في دولة 

  .الكویت من خالل وسائل اإلعالم الرسمیة
3.67 1.14 

22  
تساهم المساجد ودور العبادة في دولة الكویت في تشكیل اتجاهات 

  .المواطنین الكویتیین السیاسیة
3.50 1.04 
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  رقم

  الفقرة
  العبارة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

21  

الكویت في توعیة  تساهم المدارس والمؤسسات األكادیمیة في دولة

المواطن الكویتي حول حقوقه السیاسیة وضرورة المشاركة في 

  .االنتخابات

3.49 1.10 

  1.05 3.81  المتوسط العام

  

لفقرات االستبیان فیما یتعلق ن المتوسطات الحسابیة أب) 10(رقم  الجدول منویتضح 

      بین  تراوحت مایاسیة الدور اإلیجابي للتنشئة السمن  نالمواطنین الكویتییبمجال موقف 

یستمد المواطن الكویتي معلوماته  ") 7( رقم متوسط كان للفقرة ىوان اعل ،)4.82 - 3.49(

 فوبانحرا) 4.82(بمتوسط حسابي " .السیاسیة من خالل العائلة والبیئة االجتماعیة المحیطة به

ادة على حث المواطنین على تركز الحكومات الكویتیة ع ) "9(تلیها الفقرة رقم  .)0.77(معیاري 

  .)0.89(معیاري  فوبانحرا) 4.09(بمتوسط حسابي " .المشاركة في االنتخابات

تساهم المدارس والمؤسسات األكادیمیة في دولة  ) "21(أما أقل متوسط فقد كان للفقرة رقم 

" .تالكویت في توعیة المواطن الكویتي حول حقوقه السیاسیة وضرورة المشاركة في االنتخابا

  .)1.10(معیاري  فوبانحرا) 3.49(بمتوسط حسابي 
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وسائل التنشئة السیاسیة في تحفیز السلبي لدور الفیما یتعلق بموقف أفراد العینة من  )د

  . المواطن الكویتي على المشاركة في االنتخابات

ویظهر الجدول من االستبیان  )24) (23) (20) (16(وقد عبرت عن هذا الموقف الفقرات 

  .الدور السلبي للتنشئة السیاسیةموقف أفراد العینة من ) 11( رقم

  )11(جدول رقم 

موقف أفراد العینة المتعلقة ب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  لفقرات االستبیان

 للتنشئة السیاسیة السلبيمن الدور 

  رقم
المتوسط   العبارة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

20  
ناء القبائل الكویتیة الكبیرة اختیار مرشحین من قبائلهم على یفضل أب

  .اختیار المرشحین أصحاب البرامج السیاسیة
4.28 1.01 

24  
تؤثر العادات والتقالید االجتماعیة في القناعات السیاسیة للمواطنین 

  .الكویتیین تجاه المرشحین
4.27 0.74 

23  
حیهم في االنتخابات یقوم بعض المواطنون الكویتیون باختیار مرش

  .متأثرین بالعاطفة الدینیة أحیاناً 
4.03 0.90 

16  
یشارك بعض المواطنون الكویتیون في االنتخابات فقط من أجل 

  .الحصول على خدمات وهدایا من المرشحین لالنتخابات
3.49 1.20 

  1.00 4.02  المتوسط العام
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لفقرات االستبیان فیما یتعلق ن المتوسطات الحسابیة أب) 11(رقم  الجدول منویتضح 

         بین تراوحت ماالدور السلبي للتنشئة السیاسیة من  نالمواطنین الكویتییبمجال موقف 

یفضل أبناء القبائل الكویتیة الكبیرة  ") 20( رقم متوسط كان للفقرة ىوان اعل ،)4.28 - 3.49(

بمتوسط حسابي " .رامج السیاسیةاختیار مرشحین من قبائلهم على اختیار المرشحین أصحاب الب

تؤثر العادات والتقالید االجتماعیة في  ) "24(تلیها الفقرة رقم  .)1.01(معیاري  فوبانحرا) 4.28(

 فوبانحرا) 4.27(بمتوسط حسابي " .القناعات السیاسیة للمواطنین الكویتیین تجاه المرشحین

  .)0.74(معیاري 

یشارك بعض المواطنون الكویتیون في  " )16(أما أقل متوسط فقد كان للفقرة رقم 

بمتوسط حسابي " .االنتخابات فقط من أجل الحصول على خدمات وهدایا من المرشحین لالنتخابات

  .)1.20(معیاري  فوبانحرا) 3.49(

  

  . المشاركة في االنتخابات أثر البعد الطائفي والقبلي فيفیما یتعلق بموقف أفراد العینة من  )ه

ویظهر الجدول من االستبیان ) 25() 24() 20) (4(ا الموقف الفقرات وقد عبرت عن هذ

  .أثر البعد الطائفي والقبلي في المشاركة في االنتخاباتموقف أفراد العینة من ) 12(رقم 
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  )12(جدول رقم 

البعد الطائفي المتعلقة بأثر  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  لفقرات االستبیان

  .ي مشاركة المواطن الكویتي في االنتخاباتوالقبلي ف

 

  رقم
المتوسط   العبارة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

20  
یفضل أبناء القبائل الكویتیة الكبیرة اختیار مرشحین من قبائلهم على 

  .اختیار المرشحین أصحاب البرامج السیاسیة
4.28 1.01 

24  
قناعات السیاسیة للمواطنین تؤثر العادات والتقالید االجتماعیة في ال

  .الكویتیین تجاه المرشحین
4.27 0.74 

4  
یعكس التنوع في المرشحین لالنتخابات الرأي السیاسي والطائفي 

 .والثقافي في المجتمع الكویتي
4.14 1.03 

25  
نتائج االنتخابات الكویتیة تعبر عن حجم ظاهرة القبلیة في المجتمع 

  .الكویتي
4.13 0.97 

  1.00 4.21  العامالمتوسط 

  

لفقرات االستبیان فیما یتعلق ن المتوسطات الحسابیة أب) 12(رقم  الجدول منویتضح 

 أثر البعد الطائفي والقبلي في المشاركة في االنتخاباتمن  نالمواطنین الكویتییبمجال موقف 

القبائل  یفضل أبناء ") 20( رقم متوسط كان للفقرة ىوان اعل ،)4.28 - 4.13( بین تراوحت ما

" .الكویتیة الكبیرة اختیار مرشحین من قبائلهم على اختیار المرشحین أصحاب البرامج السیاسیة

تؤثر العادات  ) "24(تلیها الفقرة رقم  .)1.01(معیاري  فوبانحرا) 4.28(بمتوسط حسابي 
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متوسط حسابي ب" .والتقالید االجتماعیة في القناعات السیاسیة للمواطنین الكویتیین تجاه المرشحین

  .)0.74(معیاري  فوبانحرا) 4.27(

نتائج االنتخابات الكویتیة تعبر عن حجم ظاهرة  ) "25(أما أقل متوسط فقد كان للفقرة رقم 

  .)1.20(معیاري  فوبانحرا) 3.49(بمتوسط حسابي " .القبلیة في المجتمع الكویتي

 
   حسب متغیر الجنس تحلیل فقرات االستبیان: ثالثاً 

العالقة بین متغیر الجنس وأثر التنشئة السیاسیة على المشاركة ) 13(جدول رقم یوضح ال  

  في االنتخابات 

  ) 13(رقم جدول 

في المشاركة أثر التنشئة السیاسیة على لعینتین مستقلتین لالختالف في ) ت(نتائج اختبار 

  االنتخابات تبعا لمتغیر الجنس 

االنحراف   المتوسط  الجنس  المجال

  المعیاري

  الداللة  ت

مــن  أفــراد العینــةموقــف 

  الدیمقراطیة الكویتیة

 0.29 1.05 0.74 4.02  ذكور

 0.30 1.04 0.65 3.95  اناث

مــن  أفــراد العینــةموقــف 

  االهتمام باالنتخابات

 0.13 1.54- 0.61 3.50  ذكور

 0.13 1.53- 0.56 3.59  اناث

التنشـــــــــئة السیاســـــــــیة 

  بالمشاركةوعالقتها 

 0.90 0.12 0.47 3.00  ذكور

 0.90 0.12 0.48 3.00  اناث
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االنحراف   المتوسط  الجنس  المجال

  المعیاري

  الداللة  ت

البعـــد الطـــائفي والقبلـــي 

  في االنتخابات

 0.02 2.37 0.34 3.38  ذكور

 0.02 2.42 0.50 3.28  اناث

  

في مجال البعد الطائفي والقبلي  اللة احصائیةدذات وجود عالقه ) 13(من الجدول یتضح 

اما بقیة  0.05داللة  بمستوى 2.37) ت(في االنتخابات والجنس، حیث بلغت قیمة االحصائي 

  . االبعاد فلم تبلغ مستوى الداللة االحصائیة مع متغیر الجنس

  

  مكان اإلقامةحسب متغیر  تحلیل فقرات االستبیان: رابعاً 

العالقة بین متغیر مكان اإلقامة وأثر التنشئة السیاسیة على ) 14(یوضح الجدول رقم 

  .المشاركة في االنتخابات

   )14(رقم جدول 

في المشاركة أثر التنشئة السیاسیة على نتائج اختبار تحلیل التباین االحادي لالختالف في 

  مكان االقامةاالنتخابات تبعا لمتغیر 

مجموع   مصدر التباین   المجال

  المربعات 

درجات 

  الحریة 

متوسط 

  المربعات

  الداللة  ف

موقف أفـراد العینـة مـن 

  الدیمقراطیة الكویتیة

 0.00 9.92 4.23 5.00 21.17  بین المجموعات 

   0.43 379.00 161.77  داخل المجموعات 
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مجموع   مصدر التباین   المجال

  المربعات 

درجات 

  الحریة 

متوسط 

  المربعات

  الداللة  ف

    384.00 182.94  المجموع   

موقف أفـراد العینـة مـن 

  االهتمام باالنتخابات

  

 0.00 9.89 3.06 5.00 15.31  بین المجموعات 

   0.31 379.00 117.40  داخل المجموعات 

    384.00 132.71  المجموع 

لسیاســــــــیة التنشــــــــئة ا

  وعالقتها بالمشاركة

 0.00 5.73 1.22 5.00 6.12  بین المجموعات 

   0.21 379.00 81.07  داخل المجموعات 

    384 87.20  المجموع 

ــي  ــد الطــائفي والقبل البع

  في االنتخابات

 0.03 2.55 0.47 5 2.33  بین المجموعات 

   0.18 379 69.00  داخل المجموعات 

    384 71.32  المجموع 
  

إحصـــائیة فـــي المجـــاالت األربعـــة لـــة الدذات وجـــود عالقـــه ) 14(رقـــم مـــن الجـــدول یتضـــح 

التنشـئة ، موقـف أفـراد العینـة مـن االهتمـام باالنتخابـات، موقف أفراد العینة من الدیمقراطیة الكویتیـة(

قامـة، حیـث ومتغیـر مكـان اال) البعـد الطـائفي والقبلـي فـي االنتخابـات، السیاسیة وعالقتهـا بالمشـاركة

  . 0.05بمستوى داللة  2.55، 5.73، 9.89، 9.92) ف(بلغت قیمة االحصائي 

  حسب متغیر المستوى التعلیمي تحلیل فقرات االستبیان: خامساً 

العالقة بین متغیر المستوى التعلیمي وأثر التنشئة السیاسیة على ) 15(یوضح الجدول رقم 

  .المشاركة في االنتخابات
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  ) 15(رقم جدول 

المشاركة أثر التنشئة السیاسیة على في تائج اختبار تحلیل التباین االحادي لالختالف ن

  المستوى التعلیمي  االنتخابات تبعا لمتغیرفي 

مجموع   التباین  مصدر  المجال

  المربعات 

درجات 

  الحریة 

متوسط 

  المربعات 

  الداللة  ف

مــن  أفــراد العینــةموقــف 

  الدیمقراطیة الكویتیة

  

 0.00 16.05 6.61 4.00 26.45  ات بین المجموع

   0.41 380.00 156.49  داخل المجموعات 

    384.00 182.94  المجموع 

مــن  أفــراد العینــةموقــف 

  االهتمام باالنتخابات

  

 0.00 14.45 4.38 4.00 17.52  بین المجموعات 

   0.30 380.00 115.19  داخل المجموعات 

    384.00 132.71  المجموع 

شـــــــــئة السیاســـــــــیة التن

  بالمشاركةوعالقتها 

 0.00 22.52 4.18 4.00 16.71  بین المجموعات 

   0.19 380.00 70.49  داخل المجموعات 

    384 87.20  المجموع 

البعـــد الطـــائفي والقبلـــي 

  في االنتخابات

 0.00 7.80 1.35 4 5.41  بین المجموعات 

   0.17 380 65.91  داخل المجموعات 

    384 71.32  المجموع 

  

ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي المجـــاالت األربعـــة وجـــود عالقـــه ) 15(رقـــم ن الجـــدول یتضـــح مـــ

التنشـئة ، موقـف أفـراد العینـة مـن االهتمـام باالنتخابـات، موقف أفراد العینة من الدیمقراطیة الكویتیـة(
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، المســتوى التعلیمــيومتغیــر ) البعــد الطــائفي والقبلــي فــي االنتخابــات، السیاســیة وعالقتهــا بالمشــاركة

  . 0.05بمستوى داللة   7.80، 22.52، 14.45، 16.05) ف(حیث بلغت قیمة االحصائي 

  حسب متغیر طبیعة العمل تحلیل فقرات االستبیان: سادساً 

العالقة بین متغیر طبیعة العمل وأثر التنشئة السیاسیة على ) 16(یوضح الجدول رقم 

  .المشاركة في االنتخابات

  ) 16(رقم جدول 

المشاركة أثر التنشئة السیاسیة على في نتائج اختبار تحلیل التباین االحادي لالختالف 

  طبیعة العمل  االنتخابات تبعا لمتغیرفي 

مجموع   مصدر التباین   المجال

  المربعات 

درجات 

  الحریة 

متوسط 

  المربعات 

  الداللة  ف

مـن  أفراد العینةموقف 

  الدیمقراطیة الكویتیة

  

 0.00 12.56 5.20 5.00 26.00  ات بین المجموع

   0.41 379.00 156.93  داخل المجموعات 

    384.00 182.94  المجموع 

مـن  أفراد العینةموقف 

  االهتمام باالنتخابات

  

 0.00 7.36 2.35 5.00 11.74  بین المجموعات 

   0.32 379.00 120.96  داخل المجموعات 

    384.00 132.71  المجموع 

ئة السیاســـــــیة التنشـــــــ

  بالمشاركةوعالقتها 

 0.00 11.55 2.31 5.00 11.53  بین المجموعات 

   0.20 379.00 75.67  داخل المجموعات 

    384 87.20  المجموع 

 0.00 8.09 1.38 5 6.88  بین المجموعات البعـد الطــائفي والقبلــي 
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مجموع   مصدر التباین   المجال

  المربعات 

درجات 

  الحریة 

متوسط 

  المربعات 

  الداللة  ف

   0.17 379 64.44  داخل المجموعات   في االنتخابات

    384 71.32  المجموع 

  

ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي المجـــاالت األربعـــة وجـــود عالقـــه ) 16(رقـــم مـــن الجـــدول یتضـــح 

التنشـئة ، موقـف أفـراد العینـة مـن االهتمـام باالنتخابـات، موقف أفراد العینة من الدیمقراطیة الكویتیـة(

، حیـث بیعـة العمـلط ومتغیـر) البعـد الطـائفي والقبلـي فـي االنتخابـات، السیاسیة وعالقتهـا بالمشـاركة

  . 0.05بمستوى داللة   8.09، 11.55، 7.36، 12.56) ف(بلغت قیمة االحصائي 
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

  فقرات االستبیانل لتحلیل العامامناقشة نتائج : أوالً 

لفقـــرات المتوســـطات الحســـابیة ســـتبیان بدایـــة بـــأن أوضـــحت نتـــائج التحلیـــل العـــام لفقـــرات اال

أي أن معدل القبول العام لفقـرات االسـتبیان بلغـت مـا  ،)4.28 - 2.82(بین  تراوحت مااالستبیان 

، وهذا یعني أن الشـعور العـام للمـواطنین الكـویتیین والتـي عبـرت عنهـا عینـة )5(من ) 3.55(قیمته 

أیضــًا عــن تــأثیر إیجــابي نوعــًا مــا للتنشــئة السیاســیة علــى بــر وهــذا یع ،لدراســة كــان مرتفعــًا نوعــًا مــاا

  .المواطنین الكویتیین

 ، فقــدقــرات االســتبیانفوعنــد اســتعراض إجابــات عینــة الدراســة مــن المــواطنین الكــویتیین عــن 

یفضل أبنـاء القبائـل الكویتیـة الكبیـرة اختیـار مرشـحین مـن قبـائلهم علـى "تبین أن الفقرة التي تتضمن 

مــن ) 4.28(وبلـغ  متوسـط حســابيكانـت ذات أعلــى " لمرشـحین أصــحاب البـرامج السیاســیةاختیـار ا

، وهــذا یــدل علــى شــبه إجمــاع مــن عینــة الدراســة علــى دور العامــل القبلــي فــي تحدیــد اتجاهــات )5(

  .المواطن الكویتي في المشاركة السیاسیة

ع الكـویتي واتجاهـات ومن المعروف أن العامل القبلي من أهم العوامـل المـؤثرة علـى المجتمـ

القبیلة كما یرى كثیر من المفكرین هي في األساس مبدأ تنظیمي یحدد فالمواطنین تجاه االنتخابات، 

رابطـة موحـدة الغـرض مبنیـة علـى  ياألطر العامة للعضویة في الجماعة حسب تراتبیة تنظیمیة، وه

ة مســتمدة مــن االنتمــاءات وتمثــل عقلیــة عامــ) والقرابــة(التحــالف بقــدر مــا هــي مبنیــة علــى النســب 

وتظهــر القبلیــة بتأثیراتهــا المختلفــة فــي كــل مراحــل . والــوالءات المنغرســة فــي أعمــاق وجــدان الجماعــة

 ّ ن التاریخ اإلنسـاني ، تضـعف أحیانـًا وتقـوى أحیانـًا أخـرى ، تتخفـى خلـف التنظیمـات السیاسـیة وتتلـو

  . )9، 1996النقیب، ( بألوان الطبقات أو الطوائف
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لقبائـل وقـد كـان لفتـرة طویلـة،  ذالكویـت منـدولـة لمجتمع الكـویتي مـن قبائـل سـكنت ویتكون ا

الحاكمـة اعتمـدت  ، وأن األسـرةالكویتدولة  في تطور الحیاة السیاسیة في اً مهم اً ممثلة بزعمائها دور 

أن الدولـة نشـأت علـى أسـاس عقـد حیـث  ،في المرحلـة السـابقة للـنفط یةوالعائلعلى التحالفات القبلیة 

. اجتماعي حقیقي بین أسرة الصباح وزعماء القبائل وكبار التجار الذین مثلوا مختلف فئات المجتمع

لى الیوم فإن هذه الواقعة التي ترجع إلى  ٕ ج آثارها وتضبط نتالقرن الثامن عشر ال تزال تمنتصف  وا

تشــكل حقیقــة میــزان عالقــة المجتمــع بالدولــة علــى أســاس أن الدولــة جــزء مــن كــل المجتمــع، وأنهــا ال 

بـل هـي  ،فالقبلیة لیست شكال أساسیا من أشـكال التنظـیم االجتمـاعي فقـط .مفارقة له، وال تعلو علیه

وال تنحصـر فـي فتـرة زمنیـة محـددة أو شـكل  ،ب الذاكرة الجماعیة للمجموعةأیضا عقلیة عامة تخصّ 

االقتصادیة والعاطفیة في من أشكال المجتمع، وأن المكونات األساسیة للمتغیرات الدینیة والسیاسیة و 

النقیب، ( االجتماعيالسیاسي و الكثیر من الممیزات في تفسیر السلوك  توافرمفهوم القبلیة السیاسیة  

1996 ،19-23(.  

هــي التــي تحــدد العالقــة بــین الدولــة والمجتمــع مــن  أیضــاً  الطائفــةو ومــا زالــت العائلــة والقبیلــة 

ة بالدول األخرى في نطاقها اإلقلیمي مـن ناحیـة أخـرى، ناحیة، وقد تحدد مسارات وآفاق عالقة الدول

فالقبیلــة رغــم انتفــاء وظائفهــا التقلیدیــة، ورغــم التحــوالت التــي أصــابت بناءهــا الــداخلي وســلطتها علــى 

أفرادهـا، مـا زالـت تمثـل مـن حیـث قوتهـا وحضــورها وسـیادة قیمهـا، مؤسسـة تبـدو فـي بعـض األحیــان 

ورغــم انتفــاء الوجــود التقلیــدي الفعلــي . ئیســیًا فــي المجتمــع والدولــةفــوق مؤسســة الدولــة، وتُعــد فــاعًال ر 

الكویــت، وقطــع أفرادهــا روابطهــم المادیــة مــع النظــام القبلــي الســابق بفعــل عملیــات دولــة للقبیلــة فــي 

التحول الحضري واالقتصادي، وبفعل انخراطهم كسائر أفـراد المجتمـع فـي عملیـات اإلنتـاج أو الریـع 

ال تــزال قائمــة فــي نفــوس أفرادهــا مــن الناحیــة الثقافیــة والذهنیــة، كمــا أن لالنتمــاء النفطــي، إال أنهــا 

القبلي دور كبیر في الحیاة السیاسیة وغالبًا ما یظهر في حاالت األزمات والشدة، وتمثل االنتخابات 
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،  2008النجـار، (عادة الفرصة األبرز للتجمع القبلي والتضامن أمام المنافسین من القبائل األخرى 

45-46.(  

ولیس من الصعب على أي مراقب للحیاة السیاسیة الكویتیة أن یستوضح حجم ومدى تأثیر 

الذهنیـة القبلیــة فــي عملیـة المشــاركة السیاســیة، حیــث أن الفـرز القبلــي كمــا هـو الحــال بالنســبة للفــرز 

النتخابــات، أو الطــائفي، یشــكل الســمة األبــرز فــي التفــاعالت السیاســیة الكویتیــة ســواء فیمــا یتعلــق با

فیـه  یالحظتشكیل الحكومات، أو حتى في عملیة تقلید المناصب العلیا في الدولة، وهو األمر الذي 

انعــدام أهــم المبــادئ الدیمقراطیــة ومبــادئ بنــاء المجتمــع العصــري، وعرقلــة واضــحة لجهــود اإلصــالح 

سهاماته ٕ م في صنع السیاسة العامـة السیاسي والتغییر في المجتمع، فالمشاركة السیاسیة للمواطنین وا

ال بد أن تستند إلى معیار الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولیة الوطنیة ولیس على معیار االنتساب 

  .)163: 2010العجمي، ( القبلي والطائفي

ومــن هنــا وكمــا یظهــر مــن نتــائج تحلیــل إجابــات عینــة الدراســة وكمــا سیتضــح مــن خــالل   

تعلقـة بـدور العامـل القبلـي والطـائفي فـي اتجاهـات المـواطن الكـویتي مناقشة نتـائج تحلیـل الفقـرات الم

أزمـة هویـة، المجتمـع الكـویتي قـد خلقـت  ين المالحـظ أن القبلیـة فـمـنحو المشاركة في االنتخابـات ف

في ظل فشل الدولة في تقدیم نفسها كهویة بدیلة للعصبیات  أو أزمة مواطنة داخل المجتمع، خاصةً 

وهــي  ،وعــدم رغبتهــا فــي صــهر القبائــل فــي بوتقــة واحــدةیــة أو الطائفیــة الســائدة، القبل أو االنتمــاءات

جمیــع أفــراد المجتمــع فــي العملیــة السیاســیة بغــض النظــر عــن  بوتقــة المواطنــة القائمــة علــى إشــراك

وقد ظهر ذلك من خالل تقسیم الدوائر االنتخابیـة، حیـث سـاعد هـذا التقسـیم علـى . انتماءاتهم القبلیة

صــبیات القبلیــة واالنتمــاءات الفئویــة مــن خــالل تحدیــد دوائــر معینــة تتســم بالطــابع الفئــوي، تعزیــز الع

بعیدًا عن أي انتماء سیاسي وبالتـالي أسـهمت الـدوائر االنتخابیـة بفـرز المجتمـع إلـى طوائـف وقبائـل 
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وعوائل تسعى مـن خـالل االنتخابـات إلـى التعبیـر عـن نفوذهـا وقوتهـا فقـط ولـیس للتعبیـر عـن همـوم 

    ).163: 2010العجمي، (وقضایا الوطن 

وربمــا یتأكــد هــذا أیضــًا مــن خــالل مالحظــة الفقــرات التالیــة لهــذه الفقــرة والتــي حصــلت علــى   

یســتمد المــواطن الكــویتي معلوماتــه السیاســیة مــن "أعلــى تقیــیم مــن قبــل عینــة الدراســة وهــي الفقــرات 

ـــه ـــة االجتماعیـــة المحیطـــة ب تـــؤثر العـــادات والتقالیـــد االجتماعیـــة فـــي  "وأیضـــًا " خـــالل العائلـــة والبیئ

إذ أن هــاتین الفقــرتین تؤكــدان علــى أن . "القناعــات السیاســیة للمــواطنین الكــویتیین تجــاه المرشــحین

القبیلة أو األسرة تشكالن عامًال هامـًا وحاسـمًا مـن عوامـل التنشـئة السیاسـیة لـدى المـواطن الكـویتي، 

هــا ســلبیة أو إیجابیــة بحكــم أن مصــادرها قــد ال تكــون وبغــض النظــر عــن طبیعــة هــذه التنشــئة بكون

مصــادر موضــوعیة، إال أنهــا داللــة علــى أهمیــة العامــل القبلــي فــي التــأثیر علــى قناعــات واتجاهــات 

  .المواطن الكویتي في ممارسته لحقه السیاسي في المشاركة

تجربــــة تعبــــر االنتخابــــات النیابیــــة فــــي دولــــة الكویــــت عــــن ال"أمــــا الفقــــرة التــــي تــــنص علــــى   

فإنها تشیر إلـى قناعـة أفـراد " الدیمقراطیة الكویتیة وتطورها مقارنة مع دول أخرى في المنطقة والعالم

عینة الدراسة بأهمیة التجربة الدیمقراطیة الكویتیة، وبأن هذه التجربة قد بلغت حـدودًا متطـورة مقارنـة 

، وأن المــواطن  هالكــویتي یهــتم بالمشــاركة فــي هــذ بالعدیــد مــن دول الجــوار الخلیجیــة والعربیــة عمومــًا

  .التجربة وتعزیزها اقتناعًا منه بدور المواطن الكویتي في عملیة المشاركة السیاسیة

یعكــس التنــوع فـي المرشــحین لالنتخابــات الـرأي السیاســي والطــائفي "أمـا الفقــرة التــي تتضـمن   

  جابات أفراد عینة الدراسة فقد حازت على معدل عالي أیضًا من است" والثقافي في المجتمع الكویتي

وهي تعكس أیضًا مدى قناعة المواطن الكویتي بدور العوامـل القبلیـة والطائفیـة فـي عملیـة المشـاركة 

السیاســیة وحرصــه علــى األخــذ بعــین االعتبــار هــذه العوامــل إضــافة بــالطبع للعوامــل السیاســیة فــي 

  .ممارسته لحقوقه من خالل المشاركة السیاسیة
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  :لق بالفقرات التي نالت أقل نسبة موافقة من قبل عینة الدراسة وهيأما فیما یتع   

تساهم المدارس والمؤسسات األكادیمیة في دولة الكویت في توعیة المواطن الكویتي حـول  " - 

 ."حقوقه السیاسیة وضرورة المشاركة في االنتخابات

دًا عــن تــأثیر الــزوج أو تهــا وبعیــاتمــارس المــرأة الكویتیــة حقهــا باالنتخــاب اســتنادًا إلــى قناع " - 

 ."العائلة أو األبناء

ینظر المواطنون الكویتیون إلى جمیـع الشخصـیات السیاسـیة الكویتیـة مـن مختلـف التیـارات " - 

  ."السیاسیة باحترام كبیر

یتقبـــل المواطنـــون الكویتیـــون جمیعـــًا فكـــرة مشـــاركة المـــرأة فـــي االنتخابـــات ســـواء انتخابـــًا أو " - 

  ."ترشیحاً 

 . "طن الكویتي بآراء عائلته وأصدقائه في اختیار ممثلیه في مجلس األمةال یتأثر الموا" -

سـابقًا مـن أهمیـة العوامـل القبلیـة واألسـریة والطائفیـة  تم ذكـرهزیادة في تأكید ما ویالحظ هنا 

أقــل نســبة تأییــد مــن قبــل عینــة الدراســة كــان للفقــرة فــي المشــاركة السیاســیة فــي دولــة الكویــت، إذ أن 

، وهـذا "یتأثر المواطن الكویتي بآراء عائلته وأصدقائه في اختیار ممثلیه في مجلس األمةال "األخیرة 

یعنــي أن التــأثیر األهــم للتنشــئة السیاســیة یــأتي مــن البیئــة المحیطــة بــالمواطن ســواء أكانــت قبیلــة أو 

كـون أو جماعـة األصـدقاء، وهـذه المصـادر للتنشـئة السیاسـیة قـد ی ةطائفة أو على مستوى أقل األسر 

ضــررها أكثــر مــن نفعهــا، إال أنــه ال یمكــن تجاهــل تأثیرهــا علــى بنــاء الشخصــیة السیاســیة للمــواطن 

   .وتشكیل آرائه واتجاهاتهالكویتي 

تسـاهم المـدارس والمؤسسـات األكادیمیـة فـي دولـة  "وهذا یالحظ أیضًا من خـالل نیـل الفقـرة 

درجـة  "رورة المشـاركة فـي االنتخابـاتالكویت في توعیة المواطن الكویتي حول حقوقه السیاسیة وضـ

راسة، إذا أن هناك أیضًا اتفاق على هامشـیة دور هـذه المصـادر موافقة قلیلة أیضًا من قبل عینة الد
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ویتضح هذا . سابقاً  تمقارنة بالمصادر التي ذكر  اً في تنشئة المواطن الكویتي سیاسی) رغم إیجابیها(

تمـارس المـرأة "اركة السیاسـیة للمـرأة إذ نالـت الفقـرتین أیضًا من خالل موقف عینـة الدراسـة مـن المشـ

یتقبـل "و. "تها وبعیدًا عن تأثیر الزوج أو العائلة أو األبناءاالكویتیة حقها باالنتخاب استنادًا إلى قناع

قبوال متدنیًا  ."المواطنون الكویتیون جمیعًا فكرة مشاركة المرأة في االنتخابات سواء انتخابًا أو ترشیحاً 

قبل عینة الدراسة وهذا ما یظهر ضعفًا واضحًا في التنشئة السیاسیة اإلیجابیة للمـواطن الكـویتي  من

ألسرة(وذلك لصالح وسائل التنشئة السیاسیة السلبیة    ). القبلیة، الطائفیة، العادات والتقالید وٍا

سیاسـیة كـدلیل علـى التنشـئة الومن المعروف أهمیـة المشـاركة السیاسـیة للمـرأة فـي المجتمـع 

وضع المرأة في أي مجتمع ومـدى مـا تتمتـع بـه مـن حقـوق ومـدى مشـاركتها الفاعلـة اإلیجابیة إذ أن 

وممارسـتها لحقوقهـا  التجاریـةفي تطویر بلدها ونسبة تعلیمهـا ونسـبة انخراطهـا فـي الوظـائف والمهـن 

الكویتیـة فـي  أما عن دور المرأة. السیاسیة، وغیر ذلك من مؤشرات تعكس مدى تطور وتقدم أي بلد

لمـرأة ، إال أن ا1962عـام إقـراره ، فـرغم مراعـاة الدسـتور الكـویتي لهـذا الحـق عنـد المشاركة السیاسیة

مسـتوى الـوعي  لحداثـة التجربـة ولتـدنيآنـذاك ربمـا في المشاركة السیاسـیة افتقدت إلى حقها  الكویتیة

د تم تجاهل حقوق المرأة السیاسیة مـن ولهذا فقالعام وغیاب إدراك المرأة لدورها في الحیاة السیاسیة، 

المجلــس التأسیســي الــذي  ، وكــذلك الحــال مــعآنــذاك مطالبــة باإلصــالحات السیاســیةقبــل الحركــات ال

المجتمعیـة للمـرأة كانـت بعیـدة عـن  أن النظـرة خاصـةً و  ،1962لسـنة  35وضع قانون االنتخـاب رقـم 

   .)15-13 :1997غلوم، ( إعطاء أي دور للمرأة في الحیاة السیاسیة

بحمـــالت  جهـــود المـــرأة الكویتیـــة المطالبـــة بتعـــدیل المـــادة األولـــى مـــن قـــانون االنتخـــاب وبـــدأت  

ومطالبات ولقاءات  ومسیرات ،رفعت لمجلس األمة ىتمثلت في شكاو و  1971متتابعة بدءًا من عام 

طعـون أمـام المحـاكم اإلداریـة، و  أمـام ىسـبعة دعـاو  همع القیادات السیاسیة والنواب، رفـع مـا مجموعـ
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قـانون االنتخـاب وقـد رفضـت جمیعهـا ألسـباب  المحكمة الدستوریة وبعدم دسـتوریة المـادة األولـى مـن

   .)15 :2008خلیفة والحبیب، ( "إجرائیة"شكلیة 

یسمح  ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع لتعدیل قانون االنتخاب بما2004وفي مایو   

، وجـاء فـي بیـان لمجلـس الـوزراء لمجلـس األمـةاالنتخـاب والترشـح للمرأة الكویتیة بممارسة حقها فـي 

علــى توســیع المشــاركة الشــعبیة فــي المجــالس النیابیــة اســتعرض  ضــمن إطــار حــرص الحكومــة"أنــه 

في شأن انتخابات أعضاء  1963لسنة  35من القانون رقم  1المادة  المجلس مشروع قانون بتعدیل

 ة مــن ممارســة حقهــا فــي االنتخــاب والترشــح لمجلــس األمـــةللمــرأة الكویتیــ مجلــس األمــة بمــا یســمح

  ).73 :2005إبراهیم، (

وبعد قرابة عام كامل من المماطالت داخل مجلس األمة من قبـل معارضـي الحقـوق السیاسـیة 

إقــرار حقــوق المـرأة فــي المشــاركة السیاســیة، موضــوع  2005 مـایو 16للمـرأة، حســم المجلــس بتــاریخ 

ة األولـى مـن قـانون االنتخـاب التـي كانـت تمـنح حـق المشـاركة بالترشـح من خالل تعـدیل نـص المـاد

واالنتخــاب للــذكور فقــط مــن المــواطنین مــع اشــتراط أن تلتــزم المــرأة بالقواعــد واألحكــام المعتمــدة فــي 

  . )26 :2008خلیفة والحبیب، (الشریعة اإلسالمیة 

لكویتیــة حقوقهــا السیاســیة، إلعطــاء المــرأة ا الشــارع الكــویتي بــین مؤیــد ومعــارضقــد انقســم و     

جدیـدة  الخلـیجفـي  الدیمقراطیـةالمعارضون لحق تمتع المـرأة بحقوقهـا السیاسـیة أن الممارسـات  یرىو 

إضــافة  ،اإلســالمتتركــز فــي قوامــة الرجــال علــى النســاء فــي كــذلك االعتبــارات الدینیــة التــي  نســبیا،

التقالیـد االجتماعیـة السـائدة فـي العـادات و و بعة مـن طبیعیـة القـیم النا خالقیةاألو للمبررات االجتماعیة 

دولـة المقابـل یـذهب المؤیـدون إلـى أهمیـة تمتـع جمیـع النسـاء المسـلمات فـي  فـيو  .المجتمع الكـویتي

تمامـــا خطـــوة نقـــل المـــرأة  ونفیؤیـــد ، العربـــي واإلســـالمي بحقـــوقهن السیاســـیة كاملـــة والعـــالمالكویـــت 

ســیة اســتنادا الجتهـــادات الفقهــاء التــي تنفــي حرمـــان الحیــاة السیا أضـــواء إلــىالكویتیــة مــن الهــامش 

فـــي  والترشـــح، كحـــال الرجـــال تمامـــا فـــي االنتخـــاب العامـــة للمـــرأة مـــن المشـــاركة فـــي الحیـــاة اإلســـالم
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الوصـول إلـى  أوفي ظل عدم وجود قوانین إسـالمیة تـنص علـى حرمـانهن مـن االنتخـاب و البرلمان، 

    . )77 :2000الحمود، ( الدولةمواقع قیادیة في 

ورغم المعوقات القبلیة والطائفیة لدور المرأة في المشاركة السیاسیة في دولة الكویت، إال أن     

المالحظ من خالل تتبع مسیرة المطالبة بالحقوق السیاسیة للمرأة، أنها لم تأت مـن الخـارج أو نتیجـة 

، الماضــيلقــرن لضـغط دولــي، بــل كانــت نابعـة مــن داخــل المجتمــع الكــویتي، ومنـذ الســبعینیات مــن ا

إال أن إصــــرار المــــرأة  2008و  2006ورغــــم عــــدم اســــتطاعة النســــاء الفــــوز فــــي انتخابــــات عــــامي 

الكویتیــة علــى الحفــاظ علــى هــذه المكتســبات قــد ظهــر مــن خــالل الوصــول إلــى مجلــس األمــة بعــد 

مـن المقاعـد، % 8دًا وبنسـبة مقعـ 50والحصول علـى أربعـة مقاعـد مـن أصـل  2009انتخابات عام 

عد هذه النسبة عالیة على مستوى العالم ولیس المنطقة العربیة وحسب، رغم عدم اللجـوء إلـى تحیث 

منح المرأة كوتا انتخابیة، بل على العكـس كـان نجـاح المـرأة الكویتیـة قـد جـاء مـن خـالل االنتخابـات 

  ). 118: 2010العجمي، (والتنافس مع الرجال، وتحقیق مراكز متقدمة في أغلب الدوائر 

  حسب المجاالت الرئیسیة لالستبیان فقرات االستبیانتحلیل  مناقشة: اً ثانی

  فیما یتعلق بموقف أفراد العینة من الدیمقراطیة الكویتیة) أ

  : التالیةوقد عبرت عن هذا الموقف الفقرات 

 -  ّ ر االنتخابات النیابیة في دولة الكویت عن التجربة الدیمقراطیة الكویتیة وتطورها مقارنة تعب

 .ل أخرى في المنطقة والعالممع دو 

یعكس التنوع في المرشحین لالنتخابات الرأي السیاسي والطائفي والثقافي في المجتمع  - 

 .الكویتي

 .یتوجه المواطن الكویتي إلى االنتخابات انطالقًا من دوره في العملیة الدیمقراطیة في البالد - 
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 .دولة الكویتتعكس نتائج االنتخابات الكویتیة عادة التنوع السیاسي في  - 

یثق المواطنون الكویتیون بحرص الحكومات الكویتیة على إجراء االنتخابات بكل نزاهة  - 

  .وشفافیة

وهو ما ) 5(من ) 3.95(وأظهرت نتائج الدراسة فیما یتعلق بهذا المجال معدل قبول بلغ 

أوا بهذه التجربة أنها یعكس قبوًال ممتازًا من قبل عینة الدراسة للتجربة الدیمقراطیة الكویتیة، الذین ر 

متطورة بالمقارنة مع الدول األخرى، وأنها تعكس التنوع السیاسي والطائفي والقبلي في المجتمع، إال 

بحرص الحكومات الكویتیة على إجراء أنهم كانوا أقل قبوًال للفقرة المتعلقة بثقة المواطن الكویتي 

حال بعض من ضعف الثقة في الحكومات ویعكس ذلك بطبیعة ال. االنتخابات بكل نزاهة وشفافیة

الكویتیة نتیجة لما مرت به التجربة الدیمقراطیة الكویتیة من اضطرابات في العالقة بین مجلس 

األمة المنتخب من الشعب والحكومات الكویتیة عبر التاریخ أذ من المعروف أن الكثیر من 

إلى التدخل  إضافة. لرها الحمع الحكومة وكان مصیقد اصطدمت  الكویتیة المنتخبة المجالس

في أكثر من مناسبة  هابعض الحكومات الكویتیة في االنتخابات وتزویر  الواضح الذي قامت به

،لنیي في هذه االنتخابات عالحكوموقد كان التدخل ، 1967أشهرها انتخابات عام  أظهرت كما  ًا

من خالل  لمصلحتهار النتائج حیث عملت الحكومة على تجیی، لعملیة االنتخاباتالبیانات الالحقة 

ورغم ، ضمان وصول العدید من النواب المؤیدین للحكومة على حساب الشخصیات المعارضة لها

الحكومة الكویتیة أن اعتراض بعض المرشحین الخاسرین والفائزین أیضًا على هذا التزویر إال 

من المجلس احتجاجًا على عندما أعلن النواب الفائزون استقالتهم رفضت قبول هذه االعتراضات و 

الغزالي، (فرعیة لتعویض النواب المستقیلین انتخابات التزویر، ردت الحكومة بإعالنها عن إقامة 

2007: 76.(   
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  فیما یتعلق بموقف أفراد العینة من المشاركة في االنتخابات ) ب

 :من االستبیان  التالیةوقد عبرت عن هذا الموقف الفقرات 

  .كویتیون االنتخابات النیابیة باهتمام كبیریتابع المواطنون ال - 

یحرص المواطن الكویتي على اختیار المرشح الذي یمكن أن یخدمه شخصیًا أو یخدم  - 

  .عائلته أو منطقته أكثر من اهتمامه باختیار المرشح الذي یخدم الوطن أجمع

سلوكیات یقوم الكویتیون احیانًا بمقاطعة االنتخابات كوسیلة للتعبیر عن رفضهم لبعض  - 

  .الحكومات الكویتیة

 .یهتم المواطن الكویتي بقراءة ومتابعة البرامج االنتخابیة للمرشحین - 

تها وبعیدًا عن تأثیر الزوج أو اتمارس المرأة الكویتیة حقها باالنتخاب استنادًا إلى قناع - 

  .العائلة أو األبناء

ة من مختلف التیارات ینظر المواطنون الكویتیون إلى جمیع الشخصیات السیاسیة الكویتی - 

  .السیاسیة باحترام كبیر

یتقبل المواطنون الكویتیون جمیعًا فكرة مشاركة المرأة في االنتخابات سواء انتخابًا أو  - 

  .ترشیحاً 

  .ال یتأثر المواطن الكویتي بآراء عائلته وأصدقائه في اختیار ممثلیه في مجلس األمة - 

سة من المشاركة في االنتخابات قد القى وقد أظهرت نتائج التحلیل أن موقف عینة الدرا

وهي درجة ذات داللة جیدة رغم اإلشكالیات التي تعاني منها  )3.43(قبوًال بلغت درجته بالمتوسط 

التجربة الدیمقراطیة الكویتیة، إذ تظهر إصرار المواطن الكویتي على ممارسة حقه في المشاركة 

، ورغم حل مجلس األمة الكویتي في أكثر من السیاسیة رغم ضعف ثقته في اإلجراءات الحكومیة

  .2012مناسبة كان آخرها العام الماضي 
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وسائل التنشئة السیاسیة في تحفیز اإلیجابي لدور الفیما یتعلق بموقف أفراد العینة من  )ج

  . المواطن الكویتي على المشاركة في االنتخابات

  :من االستبیانالتالیة وقد عبرت عن هذا الموقف الفقرات 

یستمد المواطن الكویتي معلوماته السیاسیة من خالل العائلة والبیئة االجتماعیة المحیطة  - 

 .به

  .تركز الحكومات الكویتیة عادة على حث المواطنین على المشاركة في االنتخابات - 

الرسمیة الكثیر من المعلومات للمواطنین حول الشؤون الكویتیة تقدم وسائل اإلعالم  - 

 .دالسیاسیة في البال

یفضل المواطن الكویتي االطالع على الشؤون السیاسیة في دولة الكویت من خالل وسائل  - 

  .اإلعالم الرسمیة

تساهم المساجد ودور العبادة في دولة الكویت في تشكیل اتجاهات المواطنین الكویتیین  - 

  .السیاسیة

كویتي حول تساهم المدارس والمؤسسات األكادیمیة في دولة الكویت في توعیة المواطن ال - 

  .حقوقه السیاسیة وضرورة المشاركة في االنتخابات

الدور اإلیجابي بفقرات االستبیان فیما یتعلق استجابة عینة الدراسة على  منویتضح 

وهي نسبة ) 5(من ) 4.2(إذ بلغت أن القبول كان بنسبة تعتبر ممتازة نوعًا ما للتنشئة السیاسیة 

بضرورة التعامل الصحیح مع مصادر التنشئة السیاسیة بشكلها إیمان المواطنین الكویتیین  تعبر عن

اإلیجابي، كما تظهر دورًا إیجابیًا تلعبه هذه المصادر من مصادر التنشئة السیاسیة في تحفیز 

المواطنین على المشاركة السیاسیة، رغم تراجع أهمیة بعض المصادر بالنسبة للمواطنین لصالح 

  .سریة واالجتماعیةمصادر أخرى نابعة من البیئة األ
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وسائل التنشئة السیاسیة في تحفیز السلبي لدور الفیما یتعلق بموقف أفراد العینة من  )د

  . المواطن الكویتي على المشاركة في االنتخابات

  :التالیةوقد عبرت عن هذا الموقف الفقرات 

ر المرشحین یفضل أبناء القبائل الكویتیة الكبیرة اختیار مرشحین من قبائلهم على اختیا - 

  .أصحاب البرامج السیاسیة

تؤثر العادات والتقالید االجتماعیة في القناعات السیاسیة للمواطنین الكویتیین تجاه  - 

  .المرشحین

یقوم بعض المواطنون الكویتیون باختیار مرشحیهم في االنتخابات متأثرین بالعاطفة الدینیة  - 

  .أحیاناً 

خابات فقط من أجل الحصول على خدمات یشارك بعض المواطنون الكویتیون في االنت - 

  .وهدایا من المرشحین لالنتخابات

خالل نتائج استجابات عینة الدراسة فیما یتعلق بهذا المجال أن دور وسائل  منویتضح 

التنشئة السلبیة أیضًا كان ذو داللة واضحة في التأثیر على المشاركة السیاسیة لدى المواطن 

وهي أیضًا نسبة معتبرة وقریبة ) 5(من ) 3.89(بدور هذه المصادر  الكویتي إذ كانت نسبة القبول

، وترى الباحثة أن هذه النسبة تعكس طبیعة من نسبة تأثیر مصادر التنشئة السیاسیة اإلیجابیة

التقالید االجتماعیة في دولة الكویت، ودور القبیلة والطائفة كمحفز للمشاركة السیاسیة، إضافة 

األخرى غیر اإلیجابیة مثل البحث عن المصلحة الذاتیة من خالل المشاركة بالطبع لدور الحوافز 

باالنتخابات بغض النظر عن مصلحة الوطن ككل، وذلك من خالل لجوء المواطن الكویتي إلى 

أو أن یكون المرشح من  ىانتخاب المرشح الذي یقدم له خدمات معینة، أو تصله به عالقات قرب

   .نفس الطائفة أو القبیلة
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  . المشاركة في االنتخابات أثر البعد الطائفي والقبلي فيفیما یتعلق بموقف أفراد العینة من  )ه

  :من االستبیانالتالیة وقد عبرت عن هذا الموقف الفقرات 

یفضل أبناء القبائل الكویتیة الكبیرة اختیار مرشحین من قبائلهم على اختیار المرشحین  - 

  .أصحاب البرامج السیاسیة

ادات والتقالید االجتماعیة في القناعات السیاسیة للمواطنین الكویتیین تجاه تؤثر الع - 

  .المرشحین

یعكس التنوع في المرشحین لالنتخابات الرأي السیاسي والطائفي والثقافي في المجتمع  - 

 .الكویتي

  .نتائج االنتخابات الكویتیة تعبر عن حجم ظاهرة القبلیة في المجتمع الكویتي - 

جابات عینة الدراسة على هذه الفقرات عن عمق التأثیر القبلي والطائفي وتظهر نتیجة است

ودور العادات والتقالید االجتماعیة في تحفیز المواطن الكویتي على المشاركة في االنتخابات، إذ 

، وتعكس حالة ) 5(من ) 4.21(بلغ متوسط القبول بهذه الفقرات  وهي نسبة قبول كبیرة جدًا

وناته القبلیة والطائفیة وأثر ذلك على المشاركة السیاسیة، إذ أن التنشئة ومكالمجتمع الكویتي 

السیاسیة الحقیقیة في المجتمع الكویتي تجد أمامها عائقًا كبیرًا جدًا متمثًال في البعد الطائفي والقبلي 

یتي ذات أولویة منخفضة في ذهن الناخب الكو والذي یجعل من البرامج السیاسیة والتیارات السیاسیة 

عمومًا وحتى المثقفین منهم، إذا أن عینة الدراسة قد تشكلت في الغالب من نسبة كبیرة من خریجي 

الجامعات، وهذا ما یعني أن البعد الطائفي والقبلي مسیطر حتى في إذهان نخبة المجتمع 

ات سواء من الذكور أو اإلناث، كما یمكن أن یعزى ذلك إلى تأثیر األسرة على خیار  والمتعلمین

، إذ أن طبیعة العادات والتقالید في المجتمع القبلي  الناخب واتجاهاته نحو المشاركة السیاسیة عمومًا

  .أو الطائفي تجعل من إرادة األسرة عامًال مهمًا في المشاركة السیاسیة
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   حسب متغیر الجنس تحلیل فقرات االستبیانمناقشة : ثالثاً 

موقف أفراد (تجاه مجاالت االستبیان األربعة سة أظهرت نتائج تحلیل استجابات عینة الدرا

التنشئة السیاسیة ، موقف أفراد العینة من االهتمام باالنتخابات، العینة من الدیمقراطیة الكویتیة

أن متغیر الجنس لم یكن ذو داللة إال ) البعد الطائفي والقبلي في االنتخابات، وعالقتها بالمشاركة

، وترى الباحثة أن ذلك البعد الطائفي والقبلي في االنتخابات وهو المتعلق فيفي مجال واحد 

االختالف ذو الداللة یمكن أن یعزو إلى كون الذكور أكثر إقباًال واهتمامًا فیما یتعلق بشؤون 

العالقات االجتماعیة مع باقي أفراد القبیلة، إضافة إلى محاولة الذكور التعبیر عن أنفسهم من 

مكانة جیدة  ام وكذلك حمایة هذه القبیلة أو الطائفة والحرص على تبوؤهخالل قبیلتهم أو طائفته

  . بالمقارنة مع غیرها من القبائل أو في مقابل الطوائف األخرى بالنسبة للطائفة

  حسب متغیر مكان اإلقامة تحلیل فقرات االستبیان مناقشة :رابعاً 

موقف أفراد (ستبیان األربعة أظهرت نتائج تحلیل استجابات عینة الدراسة تجاه مجاالت اال

التنشئة السیاسیة ، موقف أفراد العینة من االهتمام باالنتخابات، العینة من الدیمقراطیة الكویتیة

أن متغیر مكان اإلقامة قد بلغ مستوى ) البعد الطائفي والقبلي في االنتخابات، وعالقتها بالمشاركة

ثر تعبیرًا في الدراسة كلباحثة أن هذه الداللة هي األ، وترى احصائیة في المجاالت األربعةاإلالداللة 

إذ أن إذا أن من المعروف أن التوزیع القبلي والطائفي في الكویت محكوم في تجمعات معینة 

والسیاسیین المستقلین، أما محافظة حولي فیغلب  محافظة العاصمة یغلب علیها التجار والشیعة

ة، في حین أن محافظات األحمدي والجهراء والفروانیة علیها الطابع القبلي وتواجد كبیر للشیع

االرتباط بین ابعاد مجاالت االستبیان ومبارك الكبیر هي محافظات قبلیة بامتیاز، ولذلك فإن 

، نظرًا لكون هذا التوزیع القبلي والطائفي في  المختلفة ومتغیر مكان اإلقامة كان واضحًا جدًا

    . في عملیة المشاركة في االنتخابات المحافظات المختلفة ینعكس بالضرورة
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  حسب متغیر المستوى التعلیمي تحلیل فقرات االستبیانمناقشة : خامساً 

موقف أفراد (أظهرت نتائج تحلیل استجابات عینة الدراسة تجاه مجاالت االستبیان األربعة 

التنشئة السیاسیة ، موقف أفراد العینة من االهتمام باالنتخابات، العینة من الدیمقراطیة الكویتیة

قد أظهر أن متغیر المستوى التعلیمي ) البعد الطائفي والقبلي في االنتخابات، وعالقتها بالمشاركة

، وهذا األمر یعتبر طبیعي نظرًا لكون جمیعهاذات داللة إحصائیة في المجاالت األربعة عالقه 

السیاسیة وعلى اكتساب التنشئة  الثقافة المكتسبة من التعلیم تمثل حافزًا إضافیًا على المشاركة

   .السیاسیة من مصادرها المختلفة

  حسب متغیر طبیعة العمل تحلیل فقرات االستبیانمناقشة : سادساً 

موقف أفراد (أظهرت نتائج تحلیل استجابات عینة الدراسة تجاه مجاالت االستبیان األربعة 

التنشئة السیاسیة ، الهتمام باالنتخاباتموقف أفراد العینة من ا، العینة من الدیمقراطیة الكویتیة

عالقه أن متغیر طبیعة العمل قد أظهر ) البعد الطائفي والقبلي في االنتخابات، وعالقتها بالمشاركة

ویمكن أن یعزى ذلك كما هو الحال في ، ایضاً  ذات داللة إحصائیة في المجاالت األربعة جمیعها

العامة المكتسبة من خالل التعلم والوظیفة هذا بالطبع  متغیر المستوى التعلیمي إلى طبیعة الثقافة

، إذ أن الوظائف الحكومیة  إلى االرتباط الحاصل بطیعة الوظیفة والمستوى التعلیمي أصًال

  .والوظائف الخاصة عمومًا شغلها الجامعیون والذین یعكسون حالة ثقافة معینة في البالد

بیان واختبار فرضیة الدراسة األساسیة ، یتضح تحلیل االستمناقشة نتائج ومن خالل وأخیرًا 

إیجابیًا في تشكیل اتجاهاته نحو للمواطن الكویتي تلعب دورًا  السیاسیةالتنشئة صحة الفرضیة بأن 

، سواء أكانت هذه التنشئة مستمدة من مصادر إیجابیة أو مصادر االنتخابات النیابیةفي المشاركة 

امل الحاسم والفصل في طبیعة توجهات المواطن الكویتي نحو سلبیة، إال أنها على العموم هي الع

  .المشاركة السیاسیة وممارسة حقوقه االنتخابیة المختلفة
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  التوصیات

  :استنادًا إلى النتائج التي أظهرتها الدراسة، توصي الباحثة بمجموعة من التوصیات

مثل من یة وذات الفعالیة زیادة االهتمام الحكومي بمصادر التنشئة السیاسیة اإلیجابضرورة ) 1

ألن ضعف هذه المصادر یؤدي إلى بروز مصادر أخرى ووسائل اإلعالم  ،والجامعات ،المدارس

االتجاه الصحیح فیما یتعلق بحقوقها السیاسیة  الكویتي طائفیة وقبلیة وأسریة قد ال توجه المواطن

  .والمشاركة فیها

بوضع برامج ) الكویتدولة عند إقرارها في (ضرورة اهتمام التنظیمات السیاسیة واألحزاب ) 2

توعویة فعالة لخلق حالة من التنشئة السیاسیة بین المواطنین، بحیث تكون هذه التنشئة قائمة على 

لمبادئ الدیمقراطیة ومبادئ العمل السیاسي واحترام اآلخر وقبوله بغض  الكویتي احترام المواطن

  .اسیةالنظر عن قبیلته أو طائفته أو آراءه السی

التنشئة السیاسیة الحقیقیة من مصادر إیجابیة تتضمن  اهتمام األسرة بتلقي أبناءهاضرورة ) 3

مبادئ سیاسیة وثقافیة بدًال من ترك األبناء عرضة لمصادر التنشئة المشوهة والقائمة على العصبیة 

زیز دور األسرة بتعلم ، إضافة لتعهم واالحتراماوالطائفیة والصراع والتناقض مع اآلخر بدًال من التف

  .األبناء بحقوقهم السیاسیة وضرورة المشاركة في تعزیز التجربة الدیمقراطیة في البالد

ضرورة التزام المساجد ودور العبادة بالطریق السلیم للتنشئة السیاسیة لألفراد والجماعات، ) 4

ي والمذهبي، الذي یؤدي إلى وتلقینهم األخالق السیاسیة والدینیة بعیدًا عن التعصب الطائفي والقبل

  .الخالف والشقاق في المجتمع

ضرورة قیام الباحثین بالمزید من الدراسات في هذا المجال، وخصوصًا فیما یتعلق بتعزیز دور ) 5

على المشاركة السیاسیة وممارسة الكویتیین وسائل التنشئة السیاسیة اإلیجابیة في تحفیز المواطنین 

  .وسلمیة حقوقهم بوسائل دیمقراطیة
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  والمصادرالمراجع 
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  والمصادرالمراجع 

  )المترجمة(العربیة واألجنبیة  الكتب) أ

   .التوزیع و للنشر الشروق دار : عمان ،السیاسي االجتماع علم). 1998( إبراهیم أبراش، -1

اإلصالح السیاسي في دول مجلس التعاون لدول الخلیج ). 2005(إبراهیم، حسنین توفیق  -  -2

  .مركز الخلیج لألبحاث: ، دبيبیةالعر 

ندوة المرأة والمشاركة تشجیع مشاركة المرأة،  استراتیجیة ،)2003(أبو غزالة، هیفاء  -3

 .المعهد الدبلوماسي: ، أبو ظبيالسیاسیة

 .دار الفكر الجامعي: اإلسكندریة ،حق المشاركة في الحیاة السیاسیة ؛،)2006(الباز، داود  -4

ـــوم السیاســـة، )1966(بـــدوي، طـــه  -5 المكتـــب المصـــري الحـــدیث  دراســـة منهجیـــة،: أصـــول عل

 .للطباعة والنشر

  .العربیة الوحدة دراسات مركز: بیروت المعاصر، العربي المجتمع). 1986( حلیم بركات، -6

  .المؤسسة الجامعیة للدراسات: ، بیروتعلم االجتماع السیاسي، )1998(برو، فیلیب  -7

: ، دبيخطوات نحو المشاركة السیاسیة: دول مجلس التعاون ).2006(بیترسون، ج إي  -8

 .)مترجم( مركز الخلیج لألبحاث

  .دار قرطاس: ، الكویتالمعارضة السیاسیة في الكویت، )2004(جمال، عبد المحسن  -9

  .، القاهرةالطفل والتنشئة االجتماعیة، )2008(الجوهري، محمد وآخرون  - 10

مسـیرة المطالبـة بـالحقوق : حلـم تحـول إلـى حقیقـة). 2008( خلیفة، سامي والحبیـب، غـادة -11

  .وكالة األنباء الكویتیة: الكویت. السیاسیة للمرأة الكویتیة

  .معة قاریونسجا: ، بنغازيدراسة تحلیلیة: التنشئة السیاسیة). 1998( ریتشاردداوسن،  - 12
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، دار وائل السیاسي التنشئة االجتماعیة وأثرها على السلوك). 2000(سالم، رعد حافظ  - 13

  .للطباعة والنشر والتوزیع، عمان

  .المعارف دار :القاهرة والواقع، النظریة: يالسیاس السلوك). 1994( محمد عزیزةالسید،  - 14

مركز الدراسات : ، عمانالمرأة األردنیة والمشاركة السیاسیة، )1994(شتیوي، موسى،  - 15

  . اإلستراتیجیة

، منشورات جامعة السابع من أبریل، علم االجتماع السیاسي ).2007(الطبیب، مولود  - 16

  .الزاویة، لیبیا

  .مطبعة عمان: ، عماندراسات في الفلسفة السیاسیة). 1987(الظاهر، أحمد  - 17

مع دراسة في علم النفس : سیكولوجیة المشاركة السیاسیة، )1999(عبد الوهاب، طارق  - 18

  .، القاهرة، دار غریبالسیاسي في البیئة العربیة

  .، دار الثقافة الجامعیةاالنتخاب وأثره في الحیاة السیاسیة والحزبیة، )1988(فهمي، عمر  -19

  .دار الفكر العربي: ، القاهرةاألحزاب السیاسیة في العالم المعاصر، )1982(كامل، نبیلة  -20

یروت، مركز ، بالمسألة الدیمقراطیة في الوطن العربي، )2000(الكواري، علي وآخرون  - 21

 .دراسات الوحدة العربیة

، الموسوعة السیاسیة، الجزء الرابع، المؤسسة العربیة )1990(الكیالي، عبد الوهاب وآخرون  - 22

  1990للدراسات والنشر، بیروت، 

مركز األهرام للدراسات : ، القاهرةالثقافة السیاسیة المتغیرة، )1979(المنوفي، كمال  - 23

  .یةالسیاسیة  واإلستراتیج

المؤسسة : دورها في تنمیة المجتمع، عمان: التنشئة السیاسیة). 2001(الطبیب، مولود  - 24

  العربیة الدولیة للنشر،
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الربیعان للنشر : ، الكویتأصول النظم السیاسیة المقارنة، )1987(المنوفي، كمال  - 25

  .والتوزیع

  . دار الساقي: بیروت. الكویتحالة : صراع القبلیة والدیمقراطیة). 1996(النقیب، خلدون  - 26

  .دار الساقي: بیروت. الدیمقراطیة العصیة في الخلیج العربي). 2008(النجار، باقر 

 

 الدوریات) ب

، مجلة المستقبل حالة الكویت: المرأة في مجتمع دیمقراطي). 2000(الحمود، موضي  - 1

  .262العربي، العدد 

الواقع والتحدیات : للمرأة الخلیجیة المشاركة السیاسیة ). 2001(، سماء سلیمان -2

 .26مجلة مركز الخلیج للدراسات االستراتیجیة، العدد  .واستراتیجیات التفعیل

العالقات الوظیفیة بین التنشئة السیاسیة والتربیة من منظورات ). 1979(عبد الباسط، أحمد  -3

  .ة السادسة، السن4، مجلة العلوم االجتماعیة، الكویت، العدد التنمیة الشاملة

: م2007-1910الجماعــات السیاســیة الكویتیــة فــي قــرن، ). 2007(الغزالــي، صــالح محمــد  -4

  ).ن.د: (، الكویتاإلسالمیون، الشیعة، القومیون -الدستوریون

، مجلة العلوم االجتماعیة، المجلد المشاركة السیاسیة في الكویت). 1997(غلوم، یوسف  -5

  .4، العدد 25

، مجلة العلوم االجتماعیة، التنشئة السیاسیة في األدب السیاسي). 1979( المنوفي، كمال -6

  .4الكویت، العدد 
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 رسائل جامعیة) ج

دور وسائل اإلعالم المحلیة المسموعة و المرئیة في التنشئة ). 2010(أبو هربید، نیفین  -1

ة األزهر، غزة، ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعالسیاسیة للشباب الفلسطیني في قطاع غزة

  فلسطین

، رسالة ماجستیر، الجامعة دور اإلعالم في التنشئة السیاسیة). 2004(الحواتمة، عادل  -2

  األردنیة، عمان

، رسالة ماجستیر غیر المشاركة السیاسیة في الریف األردني، )1999(الشرعة، فراس  -3

  منشورة، جامعة آل البیت، المفرق، األردن

، رسالة 2000-1999المشاركة السیاسیة للمرأة األردنیة ، )2003(طهبوب، عبیر  -4

  .ماجستیر غیر منشورة، الجامعة األردنیة، عمان، األردن

 ، رسالة ماجستیرالتنشئة االجتماعیة ودورها في نمو التفكیر اإلبداعي). 2010(العابد، هناء  -5

 .، جامعة سنت كلیمنتس العالمیة، الشارقةغیر منشورة

-1991دولة الكویت خالل الفترة من  يلتنشئة السیاسیة فا .)2007(افر العجمي، ظ -6

  .، جامعة القاهرة، القاهرةغیر منشورة ، رسالة ماجستیر2005

-1991(اإلصالح السیاسي في الكویت وأثره في التغییر ). 2010(العجمي، محمد  -7

  ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الشرق األوسط )2010

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، المشاركة السیاسیة للمرأة األردنیة، )2003(إیاس عاشور،  -8

  .، عمان، األردنالمعهد الدبلوماسي

غیر  ، رسالة ماجستیرالمشاركة السیاسیة للمرأة الكویتیة) 2000(العجمي، محمد منیف  -9

  .، القاهرةمعهد البحوث والدراسات العربیة - ، جامعة الدول العربیة منشورة

، رسالة ماجستیر الشباب والمشاركة السیاسیة في المجتمع األردني، )1996(مرعي، جمال  -10

  .غیر منشورة، الجامعة األردنیة، عمان، األردن
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)1(ملحق رقم   

 استبیان الدراسة
  

  المواطنة الكریمة/ المواطن الكریم
  

  تحیة طیبة وبعد،
  

علـى المشـاركة  السیاسـیةأثر التنشئة  بیانبإعداد دراسة میدانیة لت ةقوم الباحثت

، وذلـك اسـتكماالً لمتطلبـات نیـل 2012-2003دولة الكویـت ب في االنتخابات النیابیة

لعلــوم السیاســیة مــن جامعــة الشــرق األوســط فــي المملكــة األردنیــة درجــة الماجســتیر فــي ا

  .الهاشمیة

مــن  ةالمكونــ ةاناالســتب هبإعــداد هــذ ةالباحثــ تولتحقیــق أهــداف هــذه الدراســة قامــ
  . قسمین

واختیـار اإلجابـة التـي تعكـس الواقـع الفعلـي،  ةیرجى من حضرتكم قراءة االسـتبان

علمًا أن المعلومات التي بحوزتكم سـوف تقـدم لنـا قـدر كبیـر مـن الفائـدة والتـي نرجـو أن 
تتعاونوا معنا للحصول علیها، كما أن هـذه المعلومـات لـن تسـتخدم إال ألغـراض البحـث 

  .العلمي

   شاكرین لكم حسن تعاونكم

  واقبلوا فائق االحترام والتقدیر

  الباحثة                                                                    

  منى راشد الدریعي/ الطالبة    
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  الشخصیة تالبیانا: القسم األول
  :یعبر عن الحالة الفعلیةفي المربع الذي  )√( إشارةیرجى وضع 

  
  ذكر         أنثى      : الجنس. 1

        
  سنة 40أقل من        سنة   30اقل من            :العمر. 2

  سنة فأكثر            50سنة           50أقل من              
  
  دبلومابتدائي أو أقل      متوسط       ثانوي       :      المستوى التعلیمي. 3
             امعي ج                         
  
  العاصمة           األحمدي           الفروانیة     : اإلقامةمكان . 4

  مبارك الكبیر      حولي    الجهراء         
  
  قطاع عام           قطاع خاص       أعمال حرة:       طبیعة العمل. 5

  عاطل عن العمل              متقاعد          ةیمهن یدو          
                  

   :االنتخابات التي شاركت بهاالرجاء تحدید : المشاركة في االنتخابات. 6

       2003              2006            2008           2009           2012  
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  االستبیان : القسم الثاني
فــــي مشــــاركة علــــى ال السیاســــیةأثر التنشــــئة فقــــرة متعلقــــة بــــ) 25(یحتــــوي هــــذا القســــم علــــى   

درجـات، یرجـى  خمـسوهـي متبوعـة بمقیـاس مـن  ،2012-2003دولـة الكویـت ب االنتخابات النیابیة

جانب كـل  إلىتحت درجات المقیاس التدریجي الموجودة ) √( إشارةووضع  هعلى حد فقرةقراءة كل 

  .ةعبارة والتي تمثل وجهة نظرك الموضوعی

  
  الفقرة

أوافق 

 بشدة

ال  محاید أوافق

 أوافق

أوافق  ال

 إطالقاً 

عـن التجربـة الكویـت دولـة االنتخابات النیابیة في تعبر   1

الدیمقراطیـــة الكویتیـــة وتطورهـــا مقارنـــة مـــع دول أخـــرى 

 .في المنطقة والعالم

     

یتوجــه المــواطن الكــویتي إلــى االنتخابــات انطالقــًا مــن   2

 .دوره في العملیة الدیمقراطیة في البالد

     

كویتي بقراءة ومتابعة البرامج االنتخابیة یهتم المواطن ال  3

 .للمرشحین

     

یعكس التنوع في المرشحین لالنتخابات الرأي السیاسي   4

 .والطائفي والثقافي في المجتمع الكویتي

     

تعكس نتائج االنتخابات الكویتیة عـادة التنـوع السیاسـي   5

  .في دولة الكویت

     

ة الكویتیــــة علــــى تحــــرص الكتــــل والتجمعــــات السیاســــی  6

توعیة الناخب الكویتي بحقوقه السیاسیة وأهمها اختیار 

 .ممثلیه في مجلس النواب
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  الفقرة

أوافق 

 بشدة

ال  محاید أوافق

 أوافق

أوافق  ال

 إطالقاً 

یستمد المـواطن الكـویتي معلوماتـه السیاسـیة مـن خـالل   7

 .العائلة والبیئة االجتماعیة المحیطة به

     

تقــــدم وســــائل اإلعــــالم الرســــمیة الكویتیــــة الكثیــــر مــــن   8

ن حـــــول الشـــــؤون السیاســـــیة فـــــي المعلومـــــات للمـــــواطنی

 .البالد

     

تركــز الحكومــات الكویتیــة عــادة علــى حــث المــواطنین   9

  .على المشاركة في االنتخابات

     

یفضــــــل المــــــواطن الكــــــویتي االطــــــالع علــــــى الشــــــؤون   10

السیاســیة فــي دولــة الكویــت مــن خــالل وســائل اإلعــالم 

  .الرسمیة

     

ة االنتخابــــات كوســــیلة یقــــوم الكویتیــــون احیانــــًا بمقاطعــــ  11

للتعبیـــــر عـــــن رفضـــــهم لـــــبعض ســـــلوكیات الحكومـــــات 

  .الكویتیة

     

یتقبـل المواطنـون الكویتیــون جمیعـًا فكــرة مشـاركة المــرأة   12

  .في االنتخابات سواء انتخابًا أو ترشیحاً 

     

ال یتــأثر المــواطن الكــویتي بــآراء عائلتــه وأصــدقائه فــي   13

  .اختیار ممثلیه في مجلس األمة

     

یتابع المواطنون الكویتیـون االنتخابـات النیابیـة باهتمـام   14

  .كبیر
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  الفقرة

أوافق 

 بشدة

ال  محاید أوافق

 أوافق

أوافق  ال

 إطالقاً 

یثــق المواطنــون الكویتیــون بحــرص الحكومــات الكویتیــة   15

  .على إجراء االنتخابات بكل نزاهة وشفافیة

     

یشارك بعض المواطنون الكویتیون في االنتخابات فقط   16

ن المرشـحین من أجل الحصول على خـدمات وهـدایا مـ

  .لالنتخابات

     

ینظــــر المواطنــــون الكویتیــــون إلــــى جمیــــع الشخصــــیات   17

ـــــارات السیاســـــیة  ـــــف التی ـــــة مـــــن مختل السیاســـــیة الكویتی

  .باحترام كبیر

     

یحــرص المــواطن الكــویتي علــى اختیــار المرشــح الــذي   18

یمكــن أن یخدمــه شخصــیًا أو یخــدم عائلتــه أو منطقتــه 

المرشــح الــذي یخــدم الــوطن  أكثــر مــن اهتمامــه باختیــار

  .أجمع

     

ـــة حقهـــا باالنتخـــاب اســـتنادًا إلـــى   19 تمـــارس المـــرأة الكویتی

  .تها وبعیدًا عن تأثیر الزوج أو العائلة أو األبناءاقناع

     

یفضــل أبنــاء القبائــل الكویتیــة الكبیــرة اختیــار مرشــحین   20

مــن قبــائلهم علــى اختیــار المرشــحین أصــحاب البــرامج 

  .السیاسیة

     

ـــــة   21 ـــــي دول تســـــاهم المـــــدارس والمؤسســـــات األكادیمیـــــة ف

الكویــــت فــــي توعیــــة المــــواطن الكــــویتي حــــول حقوقــــه 

  .السیاسیة وضرورة المشاركة في االنتخابات
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  الفقرة

أوافق 

 بشدة

ال  محاید أوافق

 أوافق

أوافق  ال

 إطالقاً 

تســـاهم المســـاجد ودور العبـــادة فـــي دولـــة الكویـــت فـــي   22

  .تشكیل اتجاهات المواطنین الكویتیین السیاسیة

     

اطنون الكویتیون باختیار مرشحیهم في یقوم بعض المو   23

  .االنتخابات متأثرین بالعاطفة الدینیة أحیاناً 

     

تـــــؤثر العـــــادات والتقالیــــــد االجتماعیـــــة فـــــي القناعــــــات   24

  .السیاسیة للمواطنین الكویتیین تجاه المرشحین

     

نتائج االنتخابات الكویتیة تعبر عن حجم ظاهرة القبلیة   25

  .تيفي المجتمع الكوی

     

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

