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 مفهوم و أهمية الوعي السياسي جتاه الدولة و اجملتمع

 

ن امحد م.م ناصر زين العابدي

)*(
ابوالقاسم ىم.م. ليلى عيس              

)**(
 

                                   

 املقدمة
الوعي السياسي هو إدراك الفرد لواقع جمتمعه وحميطه اإلقليمي والدويل ، ومعرفة مشكالت العصر املختلفة       

والقوووا الفاعلووة واملوو صرا ة اووراعة القوورار  ويريووا و عامليووا ة معرفووة الواقووع ، وراوود افوا وو  والقوووا املوو صرا فيووه 
و أاثرها ، وكولل  معرفوة اقاليود العصور وأعرافوه وصقافااوه وراد األحداث وحتليلها واستكشاف خلفياهتا وأبعادها 

وعلومووه والقوووا س السووالدا والاالوودا الووت اوالووه واتووواة عليووه ، لإلصووافة ملصووطلسات العصوور  ول ااووه السياسووية 
واألدبية والعلمية للتمكن من قوراةا خطابوه وحتليوا موا ة صرواوص للواووع إة معرفوة مشوارنع ا خورنن مون أاودقاة 

 وأعداة ، والتجارب الت رينة املختلفة واستكشاف أسااب جناحها أو فشلها. 
فالوعي السياسي اجملتمعي هو الرلط السا د ألفراد اجملتمع ة مواجهتوه لواقعوه اتجتمواعي و صليصوه مون مشواكله 

ة أو اخلارجيوة. وة ثنروا ومحانته مما نواجهه إقليميا و دوليا .وهو قوا استقرار سواة للمجتموع ة اعامالاوه الداخليو
 هلا  اس مفهوم الوعي السياسي ومصادرص وامهيته للدولة واجملتمع.

و  ظوورا لطايعووة املوصوووق فقوود قسووىل  الاسوو  إة مقدمووة و ماسنووس  وخاعووة. املاسوو  األوع بعروووا  مفهوووم الوووعي 
لنوا  ارواوع مصوادر الووعي السياسوي. واملطلو  ا ،ملطل  اتوع مفهوم الوعي السياسيالسياسي ومصادرص اراوع ا

أمهيوة الووعي السياسوي للمجتموع  واص  أما املاس  النا  بعروا  امهية الوعي السياسي حيو  ارواوع املطلو  األوع
 واملطل  النا  اراوع امهية الوعي السياسي للدولة  اص اجملتمع. الدولة

 املاس  األوع
 مفهوم الوعي السياسي و مصادرص

 مفهوم الوعي السياسي –ع املطل  األو 
الوعي السياسي هو حالة  من اليقظة الفكرنة نودرك فيهوا اإل سوا   فسوه و قدراوه علوه الوتفهىل و التسليوا ،       

وهووو عكووال الالنقأووة  أو السوواات والالوعووي ، ولكووي  عطووي الاسوو  حقووه تبوود موون اوصووي  بعوو  املصووطلسات 
 والفصا بيرهما لتجر  اخللط  والتقرب من اوصي  مفهوم الوعي السياسي .

را تبد من اإلشارا إة التمييز بس مفهوومي االسياسوةو وعلوىل السياسوة ، فكلموة السياسوة ل وة اعو  القيوام علوه وه
الشية مبا نصلسه ، وة احلدن  الشرنف : ا كا  برو إسوراليا نسوسوهىل أ ايوالهىل و أت نتولوو  أموورهىل ، واعورف 

 .و1اهنانة عليا للمجتمع والسياسة من مرظور مطلق أبهنا ا فن حكىل املدنرة ملا  عتربص 
                                                           

 .كلية العلوم السياسية/ جامعة اكرنها*و
 .كلية القا و  والعالقات الدولية   -جامعة جيها  ا**و
 .21-20و، ص 2000ليايا، مرشورات افامعة املفتوحة، سرة ، و د. امحد إبراهيىل افاري، ماادئ العلوم السياسية، ايرابلال(1
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و للقوووع أ  السياسووة هووي افوونو نووراد الت كيوود أبهنووا ة ممارسووتها امللموسووة ت ركوون أ  ارسصوور ت ة جموورد اطايووق 
القوا س الرظرنة و ت ة املمارسة التجرناية للقوا ، با أهنا استلزم  براعة معيرة اكتسو  للتجربوة ومبعرفوة قواعود 

تطل  أنأا إرادا العما بصورا اسيسة و فعالة  و اعرف السياسة أنأا أبهنوا  ل وة القيوام ملموسة معيرة ، وهي ا
 .و2ابش و  الرعية

وقد مجوع رواد الفكر السياسي بس اعارنف السياسة و وصعها ة اعرنف واحود فصله بيرها فوورتات زمرية يونلة ، 
اشما حكىل الدوع و حكوىل اجملتمعوات اإل سوا ية و كلموة  و اعترب مجعا بس القووودمي و احلودن  فكوووا ه ا السياسة

 .و3ااحلكىل اع  عردلل ة كا مجاعة من افماعات السلطة املرظمة و م سسات القيادا و اإلكراص و
مون هروا كوا  زموا حلسون القيوام  ولص الرعانوة، و عليه فإذا كا  معو  السياسوة رعانوة شو و  الرواو فيكوو  الووعي تو 

، وأ ووه نتراوهلووا علووىل اتجتموواق للدراسووة ظوورا خااووة أب  السياسووة أحوود األ ظمووة اتجتماعيووة الووتلعلموواة اتجتموواق  
اعيووة علووه الرسووق السياسووي السياسووة ة دراسووة مووا نوودور ة الاي ووة اتجتمالقووة ااادليووة بووس علووىل اتجتموواق و هروواك ع
 و.4ي السياسي مث ا اناق الرأت العامااتجتماعية ة اكونرها للوعاخا القالىل بس الرظىل السياسية و التدالتست و 

وموون  ظوورا علموواة اتجتموواق تلوو  إة  تيجووة مفاداهووا هووي أ  الوووعي السياسووي سووواة عروود اإل سووا  املووواين أو 
اجملتمعووات أب ووه الرانووة الشوواملة مبووا اتأوومره موون معووارف سياسووية و قوويىل و ا اهووات سياسووية الووت اتووي  ل  سووا  أ  

هووا ، و  كووىل عليهووا و  وودد موقفووه مرهووا و الووت ادفعووه للتسوورك موون أجووا ا يريهووا و نوودرك أوصوواق جمتمعووه و  لل
 اطونرها و احلفاظ عليها ل بقاة عله أحسن األوصاق املتطورا .

 و:5اشتما عله أربعة حمددات رليسية هيو براة عله هلا التعرنف ف   الوعي السياسي ن
 و النقافية الويرية و العاملية. الرانة الشاملة : للاي ة اتجتماعية واتقتصادنة -1
 اإلدراك الرافل: للواقع الداخلي احمللي و اخلارجي اإلقليمي و العاملي . -2
اإلحسووواو لملسوووو ولية : والووووت جوهرهوووا اتلتووووزام للنوابووووه اإلةابيوووة اتجتماعيووووة القيميووووة و الويريووووة و  -3

 اإل سا ية .
 اتجتماعية القيمية . الرغاة ة الت يري : مع اتحتفاظ للنوابه الويرية و -4
ومن خالع ما مت عرصه  صا عله أ  الفكر هو أساو كا وعوي سياسوي وأ  مون أهوىل  توالك الفكور النقافوة ،     

مبع  أ  الفكر اأت فكرو سوف نرتك مره صقافة معيرة ، وأ  هلص النقافة هي الت سوف اشوكا الووعي السياسوي 
نقافة ت اولد من فراغ با هي اعاري عن جمموعة من األفكوار والقويىل اللت سيسود ة جمتمع ما ، ومبع  آخر أ  ال

واألشووكاع واهلياكووا السياسووية املختلفووة ، وأ  وجووود الوووعي السياسووي أو ا عدامووه هووو  تيجووة مااشوورا لوجووود هوولص 
 النقافة و  وق األفكار والقيىل  املوجودا  ا .

السياسي واوجيهه ، وا طالقا من هلا ركن اعرنف الووعي فالنقافة هي األداا األساسية للسيطرا عله الوعي      
السياسي ا عله أ ه إدراك اإل سا  مبا هو حوله زو ل خرنن ، مبع  هو معرفة اإل سا  للااه و واقعه و إمكا يااه 

                                                           
 .661و،ص1968االقاهرا ، مصر ، دار الرهأة العربية ،سرة 3و د. امحد عطية هللا ، القاموو السياسي،ط(2
 .7و مورنال دنفرجيه، مدخا إة علىل السياسة ، ارمجة مجاع األاتسي ، ادار دمشق ، بدو  سرة للرشر و، ص (3
 .40و، ص 1988رهأة العربية، سرة ، دار الوالسياسة، الارا ، بريوتعد، دراسات ة اجملتمع و د. امساعيا علي س(4
 .9و، ص2000ادار القليىل، دمشق، 1د. عادالكرمي بكارا، حتدند الوعي، طو (5
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 و ماذا نرند حتقيقه و معرفة كا ما هو حولوه ، وهوو عمليوة اراكميوة اسوتمر موع اإل سوا  يووع حيااوه و لويال جمورد
 .و6امرحلة م قتة نعيشها اإل سا  با هو حركة دالمة من أجا اإلحساو واإلدراك واملعرفة و العما 

و للوعي السياسي أ واق خمتلفة و أبعاد متعددا تبد من حتدندها حىت ركن فهىل و حتقيق املراس  مره للتعاما مع 
ي السياسي و حماولوة فهموه أ   فورق علوه األشياة ومواجهة التسدوت ، ولعا من املراس  عرد احلدن  عن الوع

 -سايا املناع بس أ واق الوعي السياسي عله الرسو ا يت:
الوعي السياسي اللايت و الوعي السياسي افماعي ، مبع  تبد من التمييز بس الوعي السياسي اللت رتلكه  -1

 .و7انشرتك فيه كا أبراة الشع ي اللت الفرد أو جمموعة من األفراد ة جمتمع ما و بس الوعي السياس
فالوعي السياسي اللت رتلكه الفرد أو جمموعة من األفراد انبع من مو صرنن اصروس أحودمها ذايت اجتمواعي انبوع مون 
الترشو ة النقافيووة األسوورنة و اتجتماعيووة و الاي ووة و ات وواص الوولت جصور بووه الفوورد جووراة اعووامالت  مطاقووة أصوورت علووه 

ولد له ا اص معس مرها يايعية ، و اوجه األسرا ة  وعيوة وعيهوا السياسوي و جصريهوا علوه الفورد الفرد ة ارميته و ا
الوولت نرتعوورق فيهووا و ارشوو  أفكووارص اتقتااسووية موون أفكووار الكاووار ة الوو  ا سوورا ، و  وعيووة و مسووتوا صقافتهووا و 

و اوجههووا بتوجيهاهتووا ،علووه سووايا املنوواع صصصوواهتا العلميووة و العمليووة و موودا ا تمالهووا للاي ووة اتجتماعيووة العامووة 
يايعووة الاي ووة الووت نوورتف فيهووا يفووا ة مويرووه رتتلووف عوون الوولت نوورتف ة دولووة أجرايووة ، فسوويكو  هرالوو  اخووتالف 
شاما و كاري بس اتصرس ة يايعة الترش ة و اتقتااو  اتجتماعي األخالقي و القيمي و النقاة و حىت الل وت ، 

لا نرعكال  عله الوعي السياسي و نظهر سولوك املوايروة. أموا املو صر ا خور فهوو عوام اجتمواعي لوه و للتايل كا ه
أساو موحد انبع من صقافوة و أفكوار املوايروة األسورنة و ات تمواة الووي  ، و الولت ا سسوه الدولوة و اسواهىل فيوه 

لألسوورا و ارايوو  دخلهووا  املعاشووي و األسوورا ناوودأ موون يايعووة احلالووة اتقتصووادنة للدولووة ، موودا إمكا يووة اتهتمووام 
مستواص ة الرمو اتقتصادت و هتي وة الاي وة النقافيوة للترشو ة اتجتماعيوة ة مودا قودرا الفورد علوه القوي العلووم و 
الرتبية ة م سساهتا  اكو  مستوا  صقاة للمجتمع ، فواألفراد بشوكا عوام رتلكوو  ة هولص احلالوة و عيوا سياسويا 

لوووي  املتمنووا الووت  صلووق أسوواو ات تموواة ااسووي املرشوو  موون م سسووات الدولووة، و ه للوووعي السيمتسوواوو مبووا  سوومي
. أما الوعي السياسوي الولت نشورتك فيوه كوا أبرواة الشوع  فهوو مكوو  مون القويىل و ات اهوات و لملوايرة الصاحلة

أساسووها الترشوو ة العامووة السوولوكيات العامووة و املعووارف السياسووية للمجتمووع فهووو مكووو  موون جمموعووة موو صرات  هووي 
ابتداة من املدرسة ة مجعها للتكاف ات العمرنة و النقافيوة و اووت إة وسوالا اإلعوالم العاموة و اخلااوة ة ازونود 

 .و8االفرد لملعلومات السياسية و ارسيخ القيىل السياسية 
الرظوورت الوولت نكتفووي بواووف الوووعي اجملوورد و الوووعي العملووي مبعوو  تبوود موون التفرنووق بووس الوووعي السياسووي  -2

 األحداث و الوعي التطايقي املمارو اللت أصاه جناحه ة امليدا .
 الوعي الزالف و الوعي احلقيقي مبع  تبد من التفرنق بس الوعي املألا و ما بس الوعي السليىل و املفيد . -3

ليرا كيفية التعاموا موع التسودوت الوت إ  معرفة هلص األبعاد السياسية و املقدرا عله التمييز بيرها سوف نسها ع
 سوف اواجهرا و نقود إة حتقيق األهداف املرشودا ة أقصر وقه  ممكن و أبقا التكاليف .

                                                           
 .21املصدر  فسه، صو (6
 .33عة هاوار،ص،االعراق، دهوك، مطا1ورنرفا  سليما  الربوارت، الوعي السياسي واطايقااه، "احلالة الكردستا ية امنوذجا"، ط7ا
 .38و املصدر السابق، ص(8
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الوووعي املشووارك و الوووعي التووابع :فوواألوع هووو الوولت نسوواعد ة اشووكيا ات اهووات  وواص املوصوووق أو املسوو لة  -4
 و مشاركا نعترب إةابيا. السياسية و للتايل فالوعي حس نكو  مسامها

أمووا الروووق النووا  و هووو أ  نكووو  اتبعووا لوورأت فوورد أو مجاعووة بشووكا متعصوو  و مستسوولىل دو  الرجوووق إة يوور   
 اسااع أو مسامهة ف   هلا الوعي سليب و ندفع إة ا اهات سلاية .

 د و شخصيته فقط .الوعي احملدود: و هو اللت ت نشكا أت ا ري أو مشاركة و هو حمدود برطاق الفر  -5
و هرا نعترب الوعي السياسي أب ه وعي الفرد وشعورص لملصري التاررتي جملتمعوه و عالقااوه لملقودرات الراهروة للرسواة 
إليوووه و إة جمتمعوووه و الشوووعور ل أووومامه و ارااايوووه لجملتموووع و مسووو وليته  اهوووه ، و نعتووورب الووووعي السياسوووي املركوووز 

واقعه السياسي ، للتايل و مبا أ ه املركز اإلدراكي ف   اإلدراك و الاصريا هلا أسااب  اإلدراكي ملشاركة اإل سا  مع
 :و9احتدث  ا و مرها

 –السوومع  -اموتالك أدوات املعرفووة حيوو  أ وه لتلوو  األدوات جا وو  حسووي و متمنلوة لحلووواو االلمووال -أ
تمكن اإل سووا  موون الاصوور و و جا وو  معروووت هووو العقووا فمووا ت نوودرك لحلووواو نوودرك للعقووا و لكووي نوو

اطووونر وعيووه و أحيالووه ةوو  أ  نقوووم بترميووة هوولص افوا وو  و اطونرهووا موون خووالع املمارسووة و التموورنن ، 
وذلوو  بترميووة العقووا و اإلدراك ة خمتلووف أ ووواق املعرفووة حيوو  نتكامووا الوووعي السياسووي بشووكا إةووا  

 تت احلياا .عردما نتكاما الوعي اتجتماعي و اتقتصادت و النقاة ة أكنر جما
اتهتووداة مبووورهك معووس : إ  الفووورد لجملتمووع تبووود أ  نكوووو  لووه مووورهك نسووري عليوووه و نعتوورب مبنابوووة العقوووا   -ب

 اخلارجي و عليه فمن خالع العقا الداخلي و اخلارجي  صا إة الوعي و الاصريا.
لفورد مون أمسوه ونعتورب ل ودص التجارب احليااية لكا فرد لجملتمع و الت اعترب رايد للاصريا نتعلىل فيها ا -جو 

فهووي حصوويلة حياايووة للتجووارب و مواقفهووا و صاووات مواجهتهووا و قووراةات و مراقشووات ة خمتلووف املعووارف و 
 اجملاتت . 
 مصادر الوعي السياسي –املطل  النا  

بصفة عامة نوجد رأو  حوع مصادر الوعي السياسي : األوع نرظر إليها أبهنا  قا التوةهات السياسية من        
 .و10اخمتلف قروات ارش ة الوعي السياسي إة الفرد املراد ارش ته عليها

ملووودارو حتووواوع  قوووا و افالوالووودا  نووورقال  افأووويالهتما احلزبيوووة و السياسوووية و مواقفهوووا األندنولوجيوووة إة أجنووواهلىل ، 
األحاسيال اإلةابية  اص األمة إة االميولها علوه مسوتوا اجملتموع ، ونقواع أحيواان أ  الووعي السياسوي املعلومات و 

أساسه الترش ة السياسية ، و الت اتأمن  قا النقافة السياسية من جيا إة آخر . أما الرأت النوا  فريكوز بصوورا 
اسووي للفوورد و اكووونن أسوولوب خوواص ة التفكووري حوووع السياسووة و العالقووات أكوورب علووه منووو و اطووور الوووعي السي

. والنقافة السياسية الت هتدف إليها عمليات الترش ة و إعادا الترش ة السياسية إة برالها و ارميتها  و11االسياسية
القووويىل و و اوجيههوووا الوجهوووات املرغووووب فيهوووا ، فهوووي ة جوهرهوووا عاوووارا عووون عمليوووة اوزنوووع معوووس لال اهوووات و 

                                                           
 و موقع املعهد العر  للاسوث و الدراسات اتسرتاايجية .(9

W W W.  Airssforum .com. f397/t116320,html.  
 .130ارمجة :مصطفه عادهللا خشيىل ، مرجع ساق ذكرص، ص–و رنتشارد داوسن، الترش ة السياسية (10
 .17و، ص2005ابريوت، دار اهلادت للطااعة والرشر، 1السياسي، طعمار محادا، الوعي والتسليا و (11
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األحاسويال و املعلوموات و املهووارات السياسوية، فكموا أ  ا اهووات األفوراد ركون أ  اوو صر علوه موا نقومووو  بوه موون 
أعموواع ، فووإ  النقافووة السياسووية للدولووة هووي ذاهتووا ركوون أ  اوو صر علووه اصوورفات أو ميوووع و  زعووات موايريهووا و 

سياسووية ، و السياسووة العامووة و جصريهووا  علووه امليوووع و زعمالهووا  وواص مجيووع جوا وو  الرظووام السياسووي ، و العمليووة ال
، جنوود أ  األصوور األكنوور أمهيووة هووو أصوور صقافووة الدولووة علووه مسووتوا أسوواو  و12االرزاعووات املتعلقووة للرظووام السياسووي

يوع شرعية احلكومة ، أما فيما نتعلق بت صريها عله العملية السياسية ، فرجد أ  األصر األكنر أمهية هو أصر صقافة امل
علووه درجووة اتووراط املوووايرس موون العمليووات السياسووية سووواة كمشوواركس فعليووس أو حمكمووس، أمووا عوون جصووري النقافووة 
السياسية عله امليوع و الرزاعات املتعلقة للسياسة العامة ، فرجد أ  األصر األكنر أمهية هو أصر صقافة الدولة عله 

و اصوووراهتىل األساسووية حوووع اجملتمووع الصوواحت و كيفيووة حتقيقووه ، علووه الطرنقووة الووت نفهووىل  ووا الروواو القأوواو العامووة 
 .و13اأساو أ  هلص التصورات هي الت اشكا آرالهىل

فللووعي السياسوي و النقافوة أمهيتوه كاوريا ة ارميوة اجملتموع ، بفأولهما نسوتطيع أفوراد اجملتموع إدراك املصولسة علوه 
اخلااووة لسووتخدام العقووا و املرطووق و احوورتام احلقوووق و  حقيقتهووا ، وذلوو  بت ليوو  املصوولسة العامووة عوون املصوولسة

احلروت املمروحة هلىل و استعماهلا مبا  قق مصلسة اجملتمع ككا ، و عله العكال مون ذلو  جنود أ وه كلموا أتفو  
 .و14امستوا الشع  النقاة و قا وعيه كلما أستعما هلص احلقوق و احلروت صد الصاحت العام 

إ  الشعوب الأعيفة الوعي و النقافة افهىل أب  اخلالفات السياسية بس الف ات املختلفة عله أهنوا اوراق و ارواحر 
ة  أ  ارتهي بقأاة بعأها عله بع ، وهللا اقسىل احلياا السياسية لرظمها السياسية لتصطرالت والتشوكي  

ة و العقالدنة و اإلقليمية مما ندفع ة الرهانة هلص الرظىل و الدعانة امل رصة واتختالفات الدنرية و الرعرات الطالفي
السياسووية إة اللجوووة إة اسووتعماع وسوووالا العرووف ومووا نروووتك عوون ذلوو  عوودم اتسوووتقرار السياسووي  ولكووي نصوووا 
الشع  إة املرحلة الت نسوتطيع فيهوا أ   كوىل  فسوه برفسوه للشوكا الصوسي  ، ةو  أوت التخفيوف مون وحودا 

.أموا و15الصراق بس خمتلف ف ااه ، و ذل  عون يرنوق رفوع املسوتوا النقواة و زودا الووعي السياسوي ا قسامااه و ا
النقافوووة السياسوووية ف هنوووا هتوووتىل للقأووواو املتعلقوووة مبووودركات و معتقووودات األفوووراد  ووواص السياسوووة ، ولت اهوووات الوووت 

رشواط السياسوي الولت نعتورب مودخال للووعي نكتساوهنا حنو بع  األمور منا اتندلوجيا السياسية  واص السولطة وال
 السياسي ، وأحد الوسالا األساسية لفهىل عملية الت يري داخا اجملتمع .

إ  األفوراد علووه اخوتالفهىل نوجوود لوودنهىل اخوتالف كاووري ة مسوتوا وعوويهىل السياسووي ، فساجوات الفوورد و  اربووه و 
أوصاق التعلىل و الوعي السياسي ، وهلا نادو قدراه عله التفكري والفهىل اربز كمكوانت أساسية ة أت وصع من 

واصسا من خالع افسري التعلىل السياسي علوه أ وه مورااط بتطوور اإلدراك لودا الفورد وهرواك منطوا  عاموا  لترشو ة 
 :و16االوعي السياسي حس  ما حددهتا أدبيات الترش ة السياسية وهي

 الترش ة السياسية غري املااشرا للوعي السياسي : -أوت 

                                                           
 .21املصدر السابق، صو (12
 .35، ص 2002ار الرواد،ط اتوة ،و عامر رمأا  بوصاونة، الترمية السياسية ة الاالد العربية و اخليار افماهريت ،يرابلال ، ليايا ،د(13
 .342،و، 1978االقاهرا، مكتاة مدبويل،  2العقا، ط اغتياع د. برها  غليو ،  و(14
 و عامر بوصاونة ، الترمية السياسية ة الاالد العربية و اخليار افماهريت، مرجع ساق ذكرص،                                       (15
 .131و  فال املرجع السابق ، ص(16
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اعوو  امليوووع و الرزعووات و التوجهووات املكتسوواة ماوودليا وهووي ة حوود ذاهتووا ليسووه سياسووية ولكرهووا اوو صر علووه  و   
 اطور التوجهات و وجهات الرظر السياسية احملددا فيما بعد.

فالتوجهووات غووري السياسووية نووتىل اكتسووا ا أوت ، وبعوود ذلوو  نووتىل اوجيههووا  وواص األمووور السياسووية لتكووو  التوجهووات 
ة . هلا الروق من التعلىل السياسي و ك حد مصادر الوعي ركون إنأواحه بشوكا معوس مون خوالع الطرنقوة السياسي

 .و17االت نكتس   ا األفراد اوجهاهتىل  اص السلطة السياسية
 
 

 -األمناط ال ري املااشرا للوعي  السياسي: –اث يا: 
ذات حمتوا سياسي اورف ، ة حوس أ  الترشو ة  و اشري إة العمليات الت اكو  فيها التوجهات الت نراد  قلها

السياسية غري املااشرا استلزم عملية من خطواس أو مرحلتس ، ف   الرمط املااشر نتأمن الرقا املادلي لتوجهات 
سياسية واصسة ، فالفرد نتعلىل بشوكا واصو  عون بريوة حكومتوه و مسوو و علوو امتوه علوه بقيوة األموىل ، فوال نوجود 

 ة عملية الترش ة السياسية املااشرا. ميا أو اوجه عام
و هرا   كد عله صرورا عدم اخللط بس التعلىل املااشر  و غري املااشر من جا و  و التمييوز بوس الترشو ة املقصوودا 
و غوووري املقصوووودا مووون انحيوووة أخووورا ، وكووولل  أحيووواان إة الوووربط بوووس الترشووو ة السياسوووية غوووري املااشووورا و الترشووو ة 

 .و18اصودا من جهة ، وبس الترش ة السياسية املااشرا و الترش ة السياسية من جهة أخراالسياسية غري املق
و إ  هوولا الووربط اووال  أل ووه  وود موون فالوودا هوولنن التمييووزنن و ة  فووال الوقووه رتلووط بووس مفهوووم مصووادر الوووعي 

االميولص ليكو ووا السياسي . فالترش ة السياسية املااشرا قد اكو  مقصوودا و اواهرا كمودرو الفصوا الولت  و  
مووايرس اواحلس و أ   رتمووا و نطيعووا القووا س ، كولل  كو   نكوو  الوتعلىل املااشور غوري مقصوود و نتعوود الطفووا 
عله اخلوف من الشرية  تيجة لسماعه ألخواه األكرب سرا وهىل نتسدصو  عن اعرصهىل للأرب من رجا الشرية، 

ار الطفا أب  ا الصيب الصاحتو هو اللت نطيوع الكاوار ، و قود و الترش ة غري املااشرا قد اكو  مقصودا منا أخا
اكووو  غووري مقصووودا منلمووا نووتعلىل الطفووا صوورورا القواعوود القا و يووة موون خووالع املشوواركة ة األلعوواب الروصووية ة 

 و.19احليا
الترشو ة ، و إمنوا  إ  التمييز احلاسىل بس األمناط املااشرا و غري املااشرا للوتعلىل ت نعتمود علوه القصود الظواهر لقرواا 

نعتمد عله ما إذا كا ه اخلربا أو التجربة الترشونة األولية اتأمن حمتواً سياسيا حمددا. هلا  الرمطوا  مون الوتعلىل 
مرتشوورا  ة عمليووة الترشوو ة السياسووية و كالمهووا القووي اهتمامووا موون دارسووي الووتعلىل السياسووي ك حوود مصووادر الوووعي 

 .و20االسياسي
، كيود الوتعلىل السياسوي غوري املااشوروع اكو  الوعي السياسوي و ارشو ته كا وه عيوا إة جإ  التصورات املادلية ح

ف كنر الدراسات السابقة ركزت عله الت كيد برقا امليوع و ات اهات املتعلقة لملواقف غوري السياسوية إة األموور 
                                                           

 http://legalcounsel.own0.com/t123-topicوالوعي السياسي عله الربط اتلكرتو : (17
 .132ارمجة :مصطفه عادهللا خشيىل ،مرجع ساق ذكرص ،ص –ورنتشلرد داوسن، الترش ة السياسية، (18
  .9و، ص2000ادار القليىل، دمشق،1و د.عاد الكرمي، حتدند الوعي،ط(19
 .132و رنتشارد داوسن، الترش ة السياسية، مرجع ساق ذكرص ،ص (20
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و القأاو السياسية و هلا اناك عن جصوري دراسوات النقافوة و الشخصوية و ات نربيولوجيوا الوت مت اسوتعارا املفواهيىل 
 و.21ااملادلية لترش ة الوعي السياسي مرها 

أ ه من الصع  فس  ا ليات الت نكتس  األفوراد مون خالهلوا وعويهىل السياسوي ة اوجهواهتىل و وجهوات  ظورهىل 
أومرا ، وإمنوا نوتىل ذلو  مون خوالع اكتشواف القرووات الرابعوة ملصوادر الووعي السياسوي ، والوت السياسوية فسصوا مت

 :و22ااتكو  من جمموعة من القروات الرليسية وهي 
 األسرا كقراا للوعي السياسي: -

ة حتتا األسورا أحود القرووات األساسوية ة عمليوة برواة و ارشو ة الووعي السياسوي ة خمتلوف دوع العواي ، و أ  أمهيو
دور األسوورا و جصريهووا ت نت ووري مهمووا كا ووه الكيفيووة الووت اووتىل  ووا دراسووة هوولص الظوواهرا سووواة كووا  ذلوو  موون خووالع 
 حتدند أهىل القروات الت اقوم برقا القيىل و املعلومات و اترااايات اتجتماعية األساسية إة األجياع افدندا.

ياسي الكلي قد ات ري و لكن جصري األسرا نادو واصوسا بصوفة إ  األمهية الرساية لألسرا ة عملية براة الوعي الس
عامة ة كا اجملتمعات التقليدنة و اجملتمعات املتقدمة املركاة و املتشابكة . إ  قيام األسرا  لا الدور األساسي ة 

 -عملية ارش ة الوعي السياسي نسترد عله عاملس أساسيس مها:
املوراد ارشو تهىل ففووي السوروات التكونريوة املاكورا للفورد ، واكواد األسوورا  سوهولة واووع األسورا إة األشوخاص –أ 

 عملية الواوع إة األفراد .
و ا كد بع  الرظروت اكو  الشخصوية و ارميوة و اطوور الطفوا و الترشو ة علوه أ  السورس األوة املاكورا مهموة 

 . و23اة و اتجتماعيةجدا  ة اكونن اخلصال  األساسية للشخصية و ة حتدند  اهلونة الشخصي
قوا الروابط الت اربط بس أفراد األسرا الواحدا اساعد عله األمهية الرساية ة عملية ارش ة املصدر األوع  –ب 

للووووعي السياسوووي ، إ  جصوووري التجمعوووات املختلفوووة ة عمليوووة الترشووو ة نعتمووود جزليوووا علوووه قووووا وحووودا العالقوووات 
اايات و كلما كا ه هولص اترااايوات شخصوية كلموا زاد جصوري التجموع الشخصية و العايفية ، فكلما زادت اترا

أو املرظمة عله الفرد ، و هللا السا  اربز أمهية و جصري العالقوات ا األوليوةو حيو  أ  قلويال جودا مون العالقوات 
 ا الواحدا .اإل سا ية اوازت قوا العالقات بس الوالدنن و األيفاع و ة بع  احلاتت بس األبراة داخا األسر 

هلا  العوامال  سوهولة الواووع إة الفورد و العالقوات الشخصوية القونوة ةعوال  األسورا ة وصوع ركرهوا مون      
القيام بدور م صر و مهىل ة الترش ة و ة  فال الوقه  لكر أ  هرواك أسواال  علروا  توقوع أحيواان أ  العو  األسورا 

لات ، وذلو  أ  كنوري مون األدوار و العالقوات السياسوية ت اووتىل إت دورا أقوا أمهيوة ة ارشو ة الووعي السياسوي للو
 .و24اعرد الكرب و معظىل حاتت املشاركة السياسية للفرد ارااط بقأاو سياسية معاارا و اراياات حكومية حمددا

إ  الفوورتا الووت نكووو  فيهووا الفوورد ة أكنوور حوواتت وعيووه و مشوواركته السياسووية هووي فوورتا بعيوودا كووا الاعوود عوون      
مرحلة الطفولة ، كما أ  األسرا ت هتتىل كنريا إبعداد أبرالها للسياا السياسية منا اهتمامها إبعدادهىل ألداور أخرا 

                                                           
 .133ملرجع السابق ، صو  فال ا(21
 .154و  فال املرجع السابق ، ص(22
 .154ارمجة :مصطفه عادهللا خشيىل ،مرجع ساق ذكرص ،ص –و رنتشارد داوسن، الترش ة السياسية، (23
 .127و، ص1968د.احسا  حممد شفيق العا ، املالم  العامة لعلىل اتجتماق السياسي،امطاعة جامعة ب داد،و(24
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تهتمامات معظىل األسر ، كلل  ف   احمليط السياسي ت رنا  ، فالسياسة ت اقع ة أعله سلىل األولووت للرساة
 شي ا مهما و لرزا للرساة ملعظىل األيفاع أو الصايا .

وإعداد األبراة عله القيىل و األخالق و اوت إة الكماع األخالقي و ح  الوين و احرتام الكاار و العطف     
أكنر أمهية و أولونة للرساة ملعظىل األسر ة إعدادهىل للسياا  عله الص ار و إعدادهىل ألدوار مهرية و أسرنة نعترب

 . و25االسياسية ، ولكن ااقه األسرا الراقلة للتوجهات و ا راة السياسية
 التعلىل و الدراسة : -2

الدراسة غانة نووفر للطفوا أساسويات اقريوات جمتمعوه و نسواعد ة احلصووع علوه املعوانري النقافيوة جملتمعوه ، و  ورا 
بوصووو  ة مروواهك املوودارو الووت اوودرو املووواد اتجتماعيووة و مووواد الرتبيووة الويريووة ، و الووت اركووز علووه قوويىل ذلوو  

 اجملتمع .
فالطفا املاتدئ ة الدراسة نتعلىل أ  ياعة السلطة أمر صرورت للرجوا  و الرصوا ، وذلو  إة جا و  اكونروه      

من خالهلا كسو  الرصوا و الطاعوة العاموة ة القيوه و حتملوه  العلمي للرساة للمواد األخرا الت نتلقاها ، و نظهر
للواجاات ، و من املعروف و الواص  أ  التعليىل و التدرنال ليال مرتادفس ، فاجملتمع نعلىل أفرادص من خالع عدد  
و  كاري و واسع من القروات األسرا شيوخ العشريا و وسالا اإلعالم افماهريت ، وغريها من القروات الت ت اعد

ت حتصه ، و أيخول الفصوا الدراسوي مكا وه ك حود هولص القرووات التعليميوة الرتبونوة املكو وة مون امل سسوات العاموة 
املدعومووة و مكلفووة بشووكا واصوو  ة التوجووه اخلوواص و العووام ، و قيووام أشووخاص موودربو  خصيصووا للقيووام بعمليووة 

اوجهات متماصلة ة معظىل اجملتمعات، فتادأ التدرنال مع احلأور اليومي  وفق مقررات موحدا و القي اعليمات و 
سووروات الدراسووة موون سوون اخلامسووة أو السادسووة و ارهووي ة سوون السووابعة عشوور أو النامرووة عشوور فيمووا عوودا قليلووو  
الوولنن نوااوولو  دراسوواهتىل افامعيووة و العليووا ، فوو   هوولص السووروات جوهرنووة ة ارميووة الوولات السياسووية و الوووعي 

 . و26االسياسي
مييز بس  وعس من التعليىل و التوجيه السياسي و مها اعليىل املوايرة و التلقوس السياسوي األنودنولوجي ، و ركن الت

ورغىل غموض هولا التمييوز إت أهنوا  سوتطيع أ   وصو  أ روا  عو  للرتبيوة الويريوة أو اعلويىل املوايروة ذلو  افوزة مون 
. إمنووا التلقووس ة احليوواا السياسووية ألمتووه وويرووه دالتعلوويىل السياسووي الوولت ن كوود علووه كيفيووة مشوواركة املووواين افيوو

السياسي األندلوجي فيهتىل بتعليىل أندنولوجيا سياسية معيرة بقصد اربنر و قاوع  ظام حكىل معس ، والرتبية الويرية 
 صلق الوعي السياسي الوي  فهي اطلع الطال  و اعرفه بتارنخ أمته و ويره و كيفية العما ألجلها.

السياسي في رو ة ذهن الفرد الطال  الوتة لألموة عاموة و لقويىل األندنولوجيوة السياسوية وركون جنوا  أما التلقس 
التعلووويىل ك حووود مصوووادر الووووعي السياسوووي ة اوحيووود هووولنن الرووووعيس مووون التعلووويىل ، وة خلوووق اوجوووه عوووام ة الووورأت 

هور العام ة خلق و اوجيوه األفكوار ة السياسي كرأت عام و اللت ة األخري هو اعاري افماعة أو اجملتمع أو افم

                                                           
 .438و، ص1990اب داد،1علىل اتجتماق السياسي، طود. اادق اتسود، 25ا

 .412و، ص1988ا اترد ، دار الكردت، 1د. امحد مجاع ااهر، دراسة الفلسفة السياسية،، ط(26)
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. و بصرع الوعي السياسي من خالع عملية التعليىل نرا  الرأت الكامن ال ري و27اوقه معس للرساة ملوصوق معس 
 .و28امعلن ، والرأت الواقعي الفعلي و الصرن  و النابه و الكلي و الرالد و القالد و نقأي عله الرأت املألا

 و29( نتولد من التعليىل ك حد مصادر الوعي السياسي ا يتو من خالع كا ذل  
 ا*وو املعانري اتجتماعية . ا*واحملافظة عله حرمة القيىل –أ 

 املسا دا الشاملة للرظام السياسي و م سسااه. -ت
 رعانة املنا اتجتماعية و دعىل اخللفية اخللقية . -جو 
 إذكاة الرو  املعرونة للجماعة . –د 

الوتة العوام مون خوالع الورأت العوام مون عمليوة التعلويىل ة برواة الووعي السياسوي حيو  نصوا  الووعي و هرا نتكو  
ااهرا اجتماعية مرااطوة بوجوود اجملتموع و موا  تونوه مون  ظوىل و م سسوات خمتلفوة ، لولا ف  وه نتو صر للورتاث النقواة 

 اكوونن ا اهوات و آراة األفوراد. و كلموا  للجماعة اللت نتىل  قله عن يرنق الترش ة اتجتماعيوة و املو صر بودورص ة
كا  الرقا النقاة و الترش ة اتجتماعية ااحلس ، كلما أاا  ذل  عوامال مو صرا  ة اكوونن ات اهوات السوونة و 
الرأت العام السليىل ، و  شري ة هولا الصودد إة أ  املدرسوة ة األوقوات احلاليوة اوربز ك حود األدوات الرليسوية ة 

بية الويرية ، و نشري الاع  إة أ  خربات الترش ة املاكرا ا صر بدرجة كاريا من األمهية عله الرزعات اشكيا الرت 
 أو امليوع األساسية لشخصية الفرد ومن مث ف هنا قد ا صر فيما بعد عله سلوكه السياسي .
هو دور املدرو ة  قا و هرا تبد أ   لكر أهىل أساو للدور التعليمي كمصدر من مصادر الوعي السياسي أت و 

القيىل  -1و شر القيىل السياسية  واملدرو قد نقوم للتعاري عن آراله حوع  وعس خمتلفس من القيىل السياسية مها : 
 القيىل احلزبية.            - 2التوافقية. 

، أما القيىل احلزبيوة  القيىل التوافقية هي القيىل الت نفرتض أ  اكو  سالدا ة اجملتمع ككا منا النقة ة  ظام احلكىل
فهي ال  القيىل الت اقسىل اجملتمع   اص املواقف و السياسات و نفرتض بصفة عامة أ  املودرو سويعرب عون جنيودص 
للقيىل التوافقية ، حي  أاا  املدرسس نلعاو  دورا لرزا ة العملية السياسية، و املدرو ن صر كلل  عله التطور 

 وق من النقافة التعليمية أو الرظام اتجتماعي و  شر  قويىل صقافيوة متعوددا و السياسي للطال  من خالع جسيال 
  و30اة هنانة العملية التعليمية التكونرية للوعي السياسي نتاس لدنرا ا يت :

 كلما كا  الفرد أكنر اعليما كلما أوص  أ ه نتابع األمور السياسية الويرية و العاملية.
آراة حووع  طواق أوسوع ة املواصويع السياسوية و اهتمامااوه أوسوع  طاقوا و أكنور يروحوا الفرد األكنور اعليموا لدنوه 
 حلا  املشاكا و املشاركة.

 الفرد األكنر اعليما أكنر ميال للمشاركة السياسية و املراقشات السياسية .  -أ
                                                           

 .172و،ص1974و حامد عادالسالم زهرا  ، علىل الرفال اتجتماعي ، ا،القاهرا، مصر، عاي الكت   ،(27
 .173و  فال املرجع السابق،ص(28
 .302براهيىل افاري ، ماادئ العلوم السياسية ، مرجع ساق ذكرص ، ص و امحد ا(29

اة الوت اوجوه رغاااروا القيىل :عاارا عن ارظيمات ألحكام ا فعالية معممة منو األشخاص و املعا  و أوجه الرشاط ،أو أهنوا اعاوري عون دوافوع اإل سوا  وعنوا األشوي(*)
 أو ا اهاارا حنوها.

 هي السلوك اتجتماعي الرموذجي املنايل اللت  أه بقوع اجتماعي دو  رف  أو اعرتاض أو  قد. املعانري اتجتماعية :(*)
 .216ارمجة :مصطفه عادهللا خشيىل، مرجع ساق ذكرص ، ص–ورنتشارد دواسن ، الترش ة السياسية ،(30
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ة صقتوه باي توه جوة و عو  املرظموات اإل سوا ية املرتالفرد األكنر اعليما أكنر ميال أل  نكوو  عأووا  شوطا ة ب -ب
 اتجتماعية .

ة ااوووادع املصووادر واخلووربات واملهوووارات األشووخاص األفأووا اعليمووا نشووواركو  ة شوواكة ااصوواتت لجملتمووع  -ج 
اإلةابية املوجهة ة حيواا اجملتموع لسياسي وهو القرارات افماعية و ، وهرا نتولد عرصر مهىل ة الوعي اوالرشايات
 الترظيمية.

ة اإلحساو لملقودرا السياسوية علوه املشواركهات ركن  قلها للمسيط السياسي و ملتعلىل نكس  ا ااملواين ا –د 
ية ، وكلل  املواين املتعلىل نشعر أب ه ارااايوا لألحوداث السياسوخري العقال  للم سسة اتجتماعيةالتسواإلجناز و 

 يموحاهتىل .و ا صر فيهىل و ة إجنازاهتىل و 
 :الدنن -

، ولوو أخولان ادسولوك األفور د او صر جصوريا مااشورا علوه آراة و ، وهي للت كيو  أدوارا هامة ة احلياات األدوا د      
تو صري جمتمعرا اإلسوالمي سورالحا الودور اهلوام لودنررا احلريوف املتكاموا ة ارشو ة الفورد و اجملتموع ، فااإلصوافة إة ال

من اوعية ة بيوت هللا املساجد و مراكز حتفيا القرآ  و الدور اللت نقوم به علماة الدنن بنرواه النقافية الكاريا و 
 و.31اوجيهات الرأت العام ا ة اكونن الوعي السياسي و الزواو الدنرية له جصري

 من قلصه للتايل  والسياسة الدنن بس افصا الت العلما ية ياقه املسيسية ال ربية الدوع أ  املعروف ومن     
 املتسودا الووتوت شوهدت فقود ذلو  مون وللورغىل السياسوية، احليواا علوه التو صري علوه الدنريوة امل سسوات قودرا

 علوه جكيودها مون السياسوية للترشو ة كمصودر العاوادا دور أمهيوة جدند.  واراع ألاولية إحياة وأورول األمرنكية
 ة العواي شوهدص موا اوا وة اجملتموع، ة األفوراد سولوكيات اوجيوه ة او صر الوت الدنريوة واملعتقودات القويىل غورو

 السوروات شوهدت كموا السياسوة، ة الودنن دور إغفواع ركون ت الالدنريوة لأل ظموة اهنيوار مون األخوريا السوروات
 القالىل للجدع مع  هراك نعد وي الدولة، عن الدنن فصا إة ادعو الت العلما ية احلمالت صعف"أنأا األخريا
 الترشو ة عمليوة ة الودنن أمهيوة الودوع أدركوه ولقود ،"السياسوة ة دنون وت الودنن ة سياسوة ت " مقولوة علوه

 .و32اوغريها والسياسية اتجتماعية
 وسالا اإلعالم و اتاصاع و اخلربات السياسية: -

و ة ا يوري  ، وكمصودر أساسوي للووعي السياسويلعصور احلودن  دورا هاموا ة الارواةالع  وسالا اإلعوالم ة ا     
، وكوولل  لصووسف واجملووالت والصووور والرسووومموون وسووالا اإلعووالم املعروفووة هووي املقووروةا كا، ا اهووات الوورأت العووام

خطوريا ة اكوونن ا اهوات ية. أما اتاصواع بروعيوه الشخصوي وافمواهريت ف  وه نلعو  دورا هاموا و املسموعة و املرل
ملوجووه اوو صر ة سووالا اإلعووالم ا، وهرووا نتاووس أ  و  ووري إةووا  املأوولا اهلوودامالالعووام اإلةووا  اهلووادف الاروواة و  الوورأت

سسووات الرمسيووة للدولووة إة ، وة املعلومووات اليوميووة عوون األحووداث السياسووية املرقولووة عوون امل  التوجهووات السياسووية
م سساهتا ، وهلا ن صر ة ا  مواو الفورد بووعي و افاعلوه املواين، ومدا اواالها و شايها املسانر ألداة الدولة و 

اسه الووو  الوسوووالا مهموووة ة يجوووة للتقووودم التقووو  ة وسووالا اإلعوووالم و اتاصووواع أاووومووع العمليوووة السياسوووية و  ت
                                                           

 .190و،ص1990سكردرنة، مصر، دار املعرفة افامعية ،سامية حممد جابر ، اتاصاع افماهريت و اجملتمع احلدن  ، الرظرنة و التطايق ، ااإل31)ا
دمووة لريووا درجووة  يفووس حمموود أبووو هربيوود، دور وسووالا اإلعووالم احملليووة املسووموعة و املرليووة ة الترشوو ة السياسووية للشووااب الفلسووطي  ة قطوواق غووزا، رسووالة مقو (32

 .55غزا كلية اتقتصاد و العلوم اإلدارنة، ص –املاجستري ة العلوم السياسية، جامعة األزهر 
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حنو احلداصة  اكونن التوجهات السياسية و الدولة القومية برظراهتا السياسية الواحدا ، وة  قا اجملتمعاتاشكيا و 
فيها و براة التوافق السياسي  ، وبراة الوعي السياسي لكا الف ات العمرنة ة اجملتمع و الت صريو ات دماج السياسي

وارميته عردما ت نكو  موجودا . ففي السابق كا ه وسالا اإلعالم أدوات انقلة غري موجهة أما ة العصر الراهن 
فهوووي موجهوووة و مووو صرا ة خلوووق التوافوووق اتجتمووواعي السياسوووي و  قلوووه . لقووود ااوووا  مووون الواصووو  أ  األعوووالم و 

عيوووة بوووس شوووخ  اجتمووواعي نتفاعوووا موووع ا خووورنن و نشوووارك ة  شوووايات اتاصووواع افمووواهريت هوووو عمليوووة اجتما
 و. 33اجتماعية اعاو ية و قا رسالا سياسية و إصراة الوعي السياسيا

 أمهية الوعي السياسي -املاس  النا 
هروواك أمهيووة اسووتنرالية قصوووا ملسوو لة الوووعي السياسووي للشووعوب حيوو  أهنووا  سوود و بشووكا واصوو  للماهيووة     

احلأارنة هلا ، وعنا مستوا و حجىل مراعتها و مواجهة أت حاتت من ال وزو النقواة و الفكورت و السياسوي ، و 
و عوودم اوااوولها احلأووارت موون خمتلووف هوولص املراعووة ت اعوو  لملوورا ا  ووالق و ا طووواة هوولص الشووعوب علووه أ فسووها 

الوجوووص مووع اخلووارج إذ أ  املراعووة اكووو  دومووا بوجووه احلوواتت الشوواذا و السوولاية الووت اسووعه للريووا موون مقوودرات و 
مسريا الشعوب ،حي  أ  الوعي السياسوي للشوعوب نسوتمد أهوىل مقومااوه مون الفأواة النقواة مبختلوف أييافوه و  

 السياسي. كلما زادت صقافة الشعوب زاد وعيها
أموا احلالووة العكسوية ة غيوواب الوووعي السياسوي اتمنووا ة ا اثر السوولاية و اكوو  هووي السووالدا و جصريهوا علووه بروواة 
اجملتمع سياسيا و اقتصادو و اجتماعيا حي  ارهوار قويىل احليواا و افقود اوازهنوا و برنقهوا ة فأواة اجملتموع و نرطفو  

 مجر العقا الاشرت .
ي للرساة ألفراد اجملتمع أمهية لل ة للرساة للدولة ، و لملقابا فإ  أجهزا الدولة السياسوية إ  قوا الوعي السياس

ة سلمها اإلدارت فإ  قوا وعيها السياسي له عالقة ااادلية ة براة اجملتمع و ارسيخ حقوقه و أ ظمته اتجتماعية 
. 

دص و ارسويخه سوواة ة اجملتموع أم ة أجهوزا الدولوة للا سرتراوع افا   التااديل للوعي السياسي ة أمهيتوه و وجوو 
 السياسية .

  -أمهية الوعي السياسي للمجتمع  اص الدولة : -املطل  األوع  
سياسوي و قووا لارالهوا اتقتصوادت إ  قوا الوعي السياسي  للمجتمع هي قوا لسياسة الدولة و استقرارها ال      

اد اجملتموووع مووع م سسوووات الدولوووة ة حتقيوووق األهوووداف ، واوووالة املشووواكا للتوووايل اوحووود أفووور والنقوواة واتجتمووواعي و 
اإلقوووالع مووون اخلسوووالر املادنوووة والتكووواليف و عووودم هووودر األموووواع ة اإلاوووال  والارووواة اتجتمووواعي ، و  اتجتماعيوووة

مسووريا  املتروعوة الووت صصصووها الدولوة ملعافووة املشوواكا اتجتماعيوة ممووا نرفووع  سواة الرفقووات العامووة ة جا و  ناطوو 
التقدم و التطور ة الاراة ، ففي اطور الوعي السياسي ألبراة اجملتمع نتىل  ر  املظواهر اهلداموة و نوتىل التقورب مون 

 و.34املظاهر الاراةا فيتىل صصي  الرفقات العامة لرفقات حقيقية إ تاجية ا

                                                           
 .277و، ص2000، اعما ، دار الاشري للرشر والتوزنع، 2دورنال انة جربري، سلطة وسالا اتعالم ة السياسة، ارمجة د. اسعد ابو ليدص،طو (33
 .151، ص2005و د. إحسا  حممد احلسن ، علىل اتجتماق السياسي ،عما  ،اترد  ، دار والا للرشر ،سرة (34
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املهرية و الوايفية،  فإذا كا  اجملتمع  إ  اجملتمع نزود الدولة للكادر الاشرت اللت حتتاجه أجهزهتا اإلدارنة و     
واعيا ومتعلما ومتدرل عله أاراف الفرو  واملهارات والكفواةات العلميوة و التكرولوجيوة فإ وه سويتمكن مون  هيوز 
الدولوة للكووادر الويريوة واملسو ولة وامللتزموة  واص ويرهووا ، فوالوعي السياسوي هوو أسواو التوجوه الارواة وات تموواة ، 

 اا  بدو  وعي سياسي وت فالدا للم هالت والكفاةات بدو  وعوي سياسوي موجوه علوه أسواو الارواة فالدولة ت
الوووي  و التأووسية موون أجووا املصوولسة العامووة ، فمووا فالوودا املوو هالت بوودو  وعووي وا تموواة  ،  وعووي سياسووي  وواص 

 الدولة واجملتمع .
ا اطونر إمكاانت افماهري و رفع  وعيتوه وقدراوه وهللا من مصلسة الدولة  فسها أ  اعما و اراصا من اج      

عله العما واإل تاج ، وذل  بارواة وعيوه السياسوي علوه أسواو املوايروة الصواحلة والتأوسية وحتموا املسو وليات ، 
فكلمووا اهتموووه الدولووة بارووواة الوووعي السياسوووي ف هنووا سوووترتك قيووادات املسوووتقاا اإلدارنووة الوووت سوووف اووودنر أجهوووزا 

 لترفيلنة وة  فال الوقه ستقود اجملتمع خلدمة الدولة.وم سسات الدولة ا
فموون مصوولسة الدولووة  فسووها أ  اعمووا موون أجووا بروواة وعووي سياسووي جمتمعووي منوووذجي لتطووونر إمكوواانت اجملتمووع ، 
ونكووووو  موووون خووووالع اتهتمووووام لمل سسووووات النقافيووووة والرتبونووووة والتكونريووووة ، وامل سسووووات العالليووووة واتقتصووووادنة 

 .و35اوالصسية
إ  الوعي السياسي عردما رتلكه اجملتمع ف  ه سوف نرجز اجملتمع به واجاااه الكربا الت حتافا عله الرظوام       

 و:36، ومن أهىل واجاات اجملتمع هي الة من القيام برشاياهتا وواالفهااتجتماعي وعكن الدو 
لداخلية  الوت قود ارشو  بوس أفورادص العما عله حتقيق يموحااه و أغراصه من خالع القأاة عله الصراعات ا –أ 

ومجاعااه وحتقيوق الوحودا السويكولوجية واتجتماعيوة بيورهىل ، وأ  واجو  كهولا ركون اجملتموع مون السوري قودما حنوو 
 ارفيل واجاااه وواالفه ، وللتايل الواوع إة أهدافه القرناة والاعيدا األمد.

ت الوت هتودد كيا وه و وجوودص فعليوه احلولر مون األعمواع عله اجملتمع أ   مي  فسه من األخطار و التسودو –ب 
املقصودا الت نقوم  ا عدد من أفرادص ، و الت قد استهدف  ظامه الل وت مونال أو حالتوه اتجتماعيوة واحلأوارنة 

 أو اواز ه العأوت أو اقدمه ة األاعدا املادنة والعلمية .
وعقيودا واحودا ارشودص إة العموا املورظىل و املوحود و افودت  صورورا اعتقواد الرظوام اتجتمواعي إبندنولوجيوة -جوو 

اللت نسهىل ة اطونر اجملتمع وحتقيق أهدافوه الكوربا ، بيرموا إذا كوا  الرظوام اتجتمواعي بووعي متفورق و متفواوت 
  ف  ه نعتقد آبراة وأندولوجيات وأفكار كنريا ومتراقأة وسيصطدم أفرادص الواحد مع ا خر موا نروتك عروه اصودق ة

 كيا  اجملتمع وااعنر وحداه الويرية . 
صرورا قيام اجملتمع بتسفيز أفرادص عله العما  املنمر اللت نرتك من اقدم اجملتمع و اقدمه ة خمتلف امليادنن  –د 

احلياايوووة و التسفيوووز هووولا أيخووول عووودا أشوووكاع كتشوووجيع املووووايرس علوووه اإلسوووهام و املشووواركة ة األعمووواع املرتجوووة 
العما افيود .، وقيوام اجملتموع بتسوهيا عمليوة اتاصواع  واخلالقة واقدم احلوافز واملكافآت للمادعس و الاارزنن ة

 والتفاعا اتجتماعي والوايفي بس األدوار القيادنة الوايفية واألدوار الروايرية الت اقع ة قاعدا اهلرم الوايفي. 
                                                           

 و من الالوعي اة الوعي السياسي. عله الرابط اتلكرتو :(35
 http://mohamedberween.blogspot.com/2011/11/blog-post_7821.html 

 .151و د. إحسا  حممد احلسن ، علىل اتجتماق السياسي ، مرجع ساق ذكرص ،ص (36
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 -أمهية الوعي السياسي للدولة  اص اجملتمع: -املطل  النا  

لتأووخىل السووكا  واوسووع املوود  وا تشووار معوواي التصووريع والتسأوور و شوويوق بعوود اعقوود اجملتمووع الاشوورت  تيجووة      
النقافوة والرتبيووة والتعلويىل بووس ف وات وعرااوور اجملتموع املختلفووة وارافواق املسووتووت اتقتصوادنة واتجتماعيووة لألفووراد 

ت تماة الوي  وافماعات ااا  الوعي السياسي لألجهزا الترفيلنة مل سسات الدولة دورا مهما ة االحىل حجىل ا
والشووعور لإلجنوواز واملوايرووة الصوواحلة ة اقوودمي اخلوودمات واإل توواج وواالفهووا ألبروواة اجملتمووع للمسافظووة علووه األموون 

 .و37اوالرظام الداخلي و وايفة الدفاق اخلارجي
فوالوعي السياسوي ألجهوزا الدولووة األمريوة و الدفاعيوة صورورا ة حتمووا املسو ولية لتلتوزام الوواعي و اإلخووالص     

الوي  ة الواج  املكلف به ، والوعي السياسي نقرب األهداف ال ري مرظورا و املرظورا املطلوب التخطويط هلوا 
يتووه واطووونرص حنووو األحسوون موون قاووا م سسووات الدولووة سووواة صطيطووا اقتصووادو أو اجتماعيووا أو عمرا يووا ل وورض ارم

التشرنعية والترفيلنة ، وة محانة أفوراد اجملتموع مون اتحتكوار واتسوت الع و حتقيوق الفوالود غوري املشوروعة مون قاوا 
 .و38ام سسات القطاق اخلاص 

ها ، وذل  قيام الدولة و الحا أ ه للوعي السياسي أااسه واجاات والتزامات الدولة اتشرتاكية إزاة شعا      
للتدخا ة ش و  اجملتمع ومسامهتها بتلاية حاجات ويموحات األفراد حي  أ  م سساهتا اتشرتاكية اإل تاجية و 

 اخلدمية ارجز مجيع األعماع و اخلدمات الت  تاجها أبراة اجملتمع. 
فووووالوعي السياسووووي ة مجيووووع م سسووووات الدولووووة أكنوووور قوووورل للمجتمووووع و إحساسووووا مبطالاووووة اتجتماعيووووة و        

اتقتصادنة ة الرظىل اتشرتاكية ومرفلا ملطالاه ، والوعي السياسي مهىل للدولة ة حس نلع  القطاق اخلاص الدور 
ا وجمس حاجاهتا و يموحاهتا  ، والوعي السياسي األساسي ة اجملتمعات الرأمسالية من انحية الاية متطلاات شعو 

ة الرظام الرأمسايل ت نقرب الدولة من اجملتمع ة الاية حاجاهتا و إمنا ساا حتقيق األرل  هو الرابط بوس اجملتموع و 
ة الدولة ، للل   الحا عدم ا تظام الوعي السياسي ة الرظىل الرأمسالية ل اص واحد و هدف واحد وهو صعيف 

خلوووق ات تمووواة الووووي  والووودافع اإل سوووا  ة خلوووق التكوووااف و التكافوووا اتجتمووواعي والووورابط اتجتمووواعي و إمنووواة 
 الشخصية اللااية ، والدافع اإل سا  هو اللت نلع  دور ة الوعي السياسي.

لرظوام بوواريا وعوي ة سياق األمهية الشاملة للوعي السياسي ة م سسوات الدولوة  واص اجملتموع اسوتتااب األمون واو 
 .و39اموحدا ة جمس راحة و سالمة املوايرس ا الدولة للعما عله  ظام ومرهجيةسياسي موحد ألجهز 

فالوعي السياسي ألجهزا الدولة ن من الواجاات املهمة للدولة  اص اجملتمع ة محانة حدود و اربة ويره من         
أيماق ال زاا واإلمربولس اللنن  ملو  األيماق اتستعمارنة التوسعية و نانو   واو الشر و العدوا  صد األموة و 

 حأارهتا العرنقة.

                                                           
 عله الرابط اتلكرتو : وأمهيته« الوعي السياسيو»(37

 http://www.al-madina.com/article/94033/ 
 .203و، 1998ابراهيىل ابراشي، علىل اتجتماق السياسي ،ا دار الشروق للرشر و التوزنع ، رام هللا،  فلسطس، و (38
 .45و رنرفا  سليما  الربوارت، الوعي السياسي واطايقااه، مصدر ساق ذكرص ، ص(39
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ن الوووداخلي والووودفاق اخلوووارجي اتسموووا الدولوووة مسووو ولية واوووالف كنوووريا ومتطوووورا إزاة وجبا ووو  واوووالف األمووو       
املوووايرس كالواووالف اتقتصووادنة والنقافووة والصووسة ومسوو ولية صطوويط اجملتمووع موون أجووا ارميتووه واطووونرص  ة مجيووع 

 احلقوع وامليادنن احليااية لكي نكو  جمتمع انهأا . 
ها األهىل هي خلق ات تماة الوي  ألفراد اجملتمع لرتاب الوين و الدولة وهلا إ  أمهية الوعي السياسي والت  عترب 

 نقود إة عملية افاعلية صلق الوعي اتجتماعي واتقتصادت والنقاة .
 و.40وعليه فقد عرف الااحنو  ات تماة عله أ ه ات تساب احلقيقي للدنن والوين فكرا  سدص افوار  عمالا

ألمهية اتجتماعيوة للووعي السياسوي ة الارواة ، فوإذا كوا  التوجيوه الووي  أو الرتبيوة الويريوة هوو وهرا اتاس ا       
قيوام مموا  إعداد املوايرس من الرواحي الفكرنة و السولوكية و العايفيوة إعوداداً نكفوا هلوىل القيوام ثقووق الووين خوري

افا   العملي هللص الرتبية وهو الرتمجة الواقعية هلا ، والرماة للوين فإ  ات تماة الوي  هو  قق هلىل العيش الكرمي
. 

إ  الووووعي السياسوووي هوووو  تيجوووة خلوووق ات تمووواة والنا يوووة  تيجوووة الرتبيوووة والترشووو ة، والووووعي السياسوووي حالوووة إ تاجيوووة 
 اجتماعية ة الرظام اتجتماعي . 

لترشووو ة وإصوووافة افدنووود عليهوووا  تيجوووة وهنانوووة هووولص التسووووتت راجعوووة للفالووودا للرهانوووة إة حتسوووس الرتبيوووة وا      
التجارب و اخلربات املرتاكمة ، وهرا ات ري املسريا إة وجود ا لنة راجعة ة العملية . واتاس أمهية الوعي السياسي 
كرتيجة من براة ات تماة الووي  عرودما نكوو  ات تمواة مبنابوة صومري داخلوي بوجوه ونرشود ثيو  نعموا املوواين موا 

ا وجه ولرايا  ، فهو الرقي  الداخلي عله  فسه و للدفاق التلقالي عن القيىل دو  أشراف سلطة عليه عله أكم
آمرا ، وات تماة عموال كموا للقووع فهوو سولوك نتأو  ة خطووا علوه يرنوق الووين وحتقيوق األهوداف الوت اسوعه 

 . و41االاالد لالوغها من اطور ومناة و بلوغ أمسه املراا  ما بس الدوع واألمىل 
وعردما رتلق الوعي السياسي ات تماة فهو رتلق سولوكا متعلموا مكتسواا فهوو كالودوافع اتجتماعيوة كات اهوات    

املكتساة إذ نصا  وجدا  اإل سا  بدورص دافعا لسلوكه أيعر أبمرص ونرتهي برهيوه لوه قووا الودافع القطورت املووروث 
إل سا  كموا  تواج إة ات تمواة ، ت نشوعر للرصوا واتيم روا  با أ  علىل الرفال نقرر أ  هراك دافعا اجتماعيا ،فا

. و اتجلووه أمهيووة الوووعي و42ابوودو  الشووعور برصووه افماعووة عرووه عروودما نتمنووا معانريهووا وقيمهووا ونعمووا ملصوولسته
مهيوة السياسي ة عملية ات تماة الت صلقها أو الت اراع من إ تاجها ، وهرا اعطي عملية ات تمواة بعودا جدنودا لأل

 -:و43افتعكال ماهية وجوهر ات تماة من خالع ما نلي 
إ  قيمووة أو ذروا الوووتة و ات تموواة اتأوو  ة التأووسية ة سووايا الوواالد و العاوواد و أعظووىل مووا اتأوو  عروودما  -1

 ادهلىل اخلطوب بدعوا افهاد فيره  كا قادر عله الدفاق و للرد عره كيد الطامعس .

                                                           
 .66،ص2007يربية ، الرتبية الويرية و الترش ة السياسية ، ،عما ، األرد ،دار احلامد للرشر و التوزنع و د. ختام العرا  ، و حممد عصام (40
ادار والوا للطااعووة، والرشور، عمووا ،  1رعود حوافا سوواي، الترشو ة اتجتماعيووة واصرهوا علووه السولوك السياسووي، دراسوة اجتماعيوة سياسووية حتليليوة مقار ووة، طو (41

 .134و، ص2000
 .67العرا  ، و حممد عصام يربية ، الرتبية الويرية و الترش ة السياسية ، مرجع ساق ذكرص ، و ختام(42
 .67رنرفا  سليما  الربوارت، الوعي السياسي واطايقااه، مصدر ساق ذكرص، ص و (43
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ة موون خووالع الاروواة و األعمووار و املشوواركة ة اوورع حاصوور مزدهوور و مسووتقاا نتأوو  حسوون الوووتة و ات تمووا -2
 مشرق .

 من مظاهر ات تماة بفعا الوعي السياسي العما عله محانة املرجزات الويرية ة التارنخ الوي . -3
لودهتا للووين القيام للواج  عله الرسو األكما ة كافة اجملاتت ، وذل  للقيام لألعماع التطوعية لوتعىل فا -4

 و املوايرس ، وذل  لملاادرا اللااية.
التكافا و التعاو  داخا اجملتمع الواحد و حتقيق ا ماع الويرية و الطموحات و التطلعات و أهداف اجملتمع  -5

 عامة من قاا افموق ك سرا مرتابطة متماسكة .
، عادااوووه و اقاليووودص، واحووورتام مرتجااوووه معرفوووة رموووز الووووين واقووودنرص رانتوووه ،  شووويدص الووووي  ، لااسوووه الشوووعيب -6

واشجيعها وافأيلها ، وبراة ذوق وي  نفأا استهالك املرتجات الويرية عن غريها ، واقدنر الرموز الويرية الت 
 قاومه اتستعمار وصسه أبرواحها فداة للوين.

أت مظهر من مظاهر الوتة العما عله اكتساب اإلرادا الويرية الصلاة اللت نقف ة سايا كا ما نتعارض و  -7
للوووين و ارميووة الأوومري الوووي  لووردق املخووالف واصووون  اخلطوو  والرقوود الوولايت ة حلظووة املخووالف بوودو  رقيوو  ممووا 

 اشكا معه الشخصية املطلوبة للموايرس لعتاارهىل محاا للوين.
اين مون بعيود أو قرنو  و ااو  براة التوجه الارواة ة اتهتموام للقأواو الويريوة بكوا موا نتصوا للووين و املوو  -8

هلص القأاو جبدنة والتزام أمس و مس وع ، وافجري كووامن اإلبوداق واتبتكوار ة جمواع العلوىل و املعرفوة . إ  الووعي 
السياسي ة خلقه لال تماة الوي  هو حالة خلق للوعي الووي  ة معرفوة الووين وإدراك الوروابط الوت اتشوكا فيوه  

تارنخ واملصاحت املشرتكة وا ماع املستقالية والعما عله التمس   ا ولتعتزاز  وا و عنلهوا ة  كالعقيدا و الل ة وال
كا قوع وعما وكا الظروف . كما  إ  الوعي السياسي ة أمهيته الكربا أنأا خلقه  ظام إ تاجي اجتماعي نتميز 

جي هو أسواو كوا األ ظموة اإل تاجيوة ة جنوا  لإل تاج مبستوا افودا كمرتوج اجتماعي ، فالرظام اتجتماعي اإل تا
إ تاجها سواة كا ه مرتجة للخدمة أو السلعة ، أل  اإل سا  هو أسواو الرظوام اإل تواجي ، فوالوعي السياسوي نروتك 
اإل سا  واإل سا  بدورص هو املرتك و هو أساو أت  ظام إ تاجي . اتجله أمهية الووعي السياسوي كو وه مروتك لرظوام 

للرظام اإل تواجي الرواج  وأ  الووعي السياسوي رتلوق أفوراد جمتموع منووذجي موحود  ة وحودا براليوة اجتماعي م سال 
 حرن  عله ماادله وقيمه اتجتماعية الت  ش  عليها ، ونقدم أغله وا در مرتوج  وهو التأسية وبراة ويره.              

 اخلاعة
هوووو اسوووتيعاب الواقوووع ، وفهوووىل التسركوووات  السياسوووية ختووام هووولا الاسووو   صوووا إة أ  مفهووووم الووووعي          

واألحداث الت اعيشها اجملتمعات، والووعي السياسوي هوو وعوي لألهوداف وال واوت الوت نرشودها األعوداة ، وهوو 
اكتشاف وراد كا األسالي  واملمارسات الت رارسها األعداة ... الوعي السياسوي هوو املعرفوة الدقيقوة الشواملة 

ةرت من القأاو هلا هو الوعي السياسي لإلصافة اة املعانشة الدالمة ، أل  هراك فورق بوس الصسيسة لكا ما 
أ  اكووو  منقفوواً سياسووياً وبووس أ  اكووو  واعيوواً سياسووياً ... النقافووة السياسووية هووو أ  حتمووا املعلومووات السياسووية ة 

 . ألحوداث للممارسوة واحلركوةاردوق فكرك فقط ولكن الوعي السياسي هو اللت نودعوك ومون خوالع معانشوة ا
منا الوعي السياسي مستوا ادراك اتفراد للواقع السياسي جملتمعهىل ودورهىل ة العملية السياسوية ومشواركتهىل ة 
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التصووونه وات تخووالت وكيفيووة اتعتموواد علووه هوولص املت ووريات ة اقووومي الواقووع السياسووي والتعوورف علووه مووا نرا ووي 
 .دعمه أو ا يريص ة هلا الواقع

فالفرد اللت اتوفر لدنه درجوة كافيوة مون الووعي السياسوي نسوهىل بشوكا فعواع بقدراوه علوه التطوور الكلوي         
للواقع كسقيقة مرتابطة العراار، وليال وقالع مرفصلة، او احداث متراصرا ت ةمعها رابط، فالوعي السياسوي نعود 

ي سياسياً رل  القدرا عله اعيس موواين الأوعف والقووا والفرد الواع .عاماًل مهمًا ة املمارسة السياسية الرشيدا
لإلصووافة اة ا ووه نكووو  موو هاًل ملعرفووة واجاااووه وحقوقووه الووت نكفلهووا القووا و  وكيفيووة ممارسووتها واتتووراط ة العمووا 

 السياسي من خالع الترظيمات والتجمعات السياسية
رااط للووعي السياسوي ويايعوة اجملتموع ت وه رنوا حلقوة فالعما السياسي اللت اقوم بوه الودوع  واص اجملتموع نو      

الواوووا بيرهوووا وبوووس العموووا السياسوووي وت وووه رنوووا ا عكاسووواً واصوووساً للظوووروف اتجتماعيوووة واتقتصوووادنة والسياسوووية 
وتجا ا  أيخل العما السياسي يرنقه الصسي  تبد ا  نتوفر له اجملتمع الدرقرايي والدن   .السالدا ة اجملتمع

سياسي اللت اعتمود فيوه اتموة علوه الرجوا واملورأا ولويال علوه يورف واحود، فاألموة ت اسوتطيع ا  اوره  مون وال
 .دو   سالها وهلص حقيقة معروفة قد اصاه الت رنخ استها خالع خمتلف العصور واتزمرة

 


