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رأس املال االجتماعي وأثره على املشاركة السياسية يف املناطق 
 دراسة ميدانية على منطقة غرب البلد مبدينة أسيوط :العشوائية

 ()حمد اهلل أحمد كيالني 
 ملخص:

حبثت هذه الدراسة يف الددرر الدذي ومدبه ردس رملا اادجت اعي يفدجملش يف ااادجراة ال  جسد ة 
حتل ددددد  ؤرر   رددددداا  رملا اادددددجت اعي يفدددددجملش يف ااادددددجراة  رجاندددددجعش اليادددددبال ة   ددددد   ددددد ت

ال  جس ة رهدش  الي ادج  اعي يفجمل دة  رملةدبوة  ن يفدج  اا يفد  ااددا رالسدااي ال  جسد ة 
رالثمدة اعي يفجمل دةو رادد عادش الاجسددت ؤراسد س اا دا  دة مللدر  نلمددة دداي الالدد  دوندة ملسدد ب  

 فداؤ،  ثثد  ع د   213لدراسدة مللدر مل ندة ابا  دج رجمل اجرهج ملسد ااندجعش اليادبال ة  رعامدت ا
الفئدددددج  اعي يفجمل دددددة رالييفاودددددة اام يفدددددة  نلمدددددة الامدددددت    ددددد  د ج  اسددددد ا ج ج  ادددددجه الاجسددددددت 

يف ملن ؤرر رملا ااددجت  ةعجهلددجر صديف يفسو راددد  لصددت الدراسددة ة  نيفبملددة  دد  الن ددجل     دد  
ش الياددبال ة  ايفددج أاددً ملوةددج  ملن هنددج  اعي يفددجملش اددجن ًددجمل   يف اااددجراة ال  جسدد ة يف اانددجع

ريددص رددبر ةهدددار لدداملا ااددجت اعي يفددجملش الددع مل ددا  رجل ددلا مللددر اااددجراة ال  جسدد ة  ثدد   
ضدي  اقااددجت ليةددبوة  ن يفدج  اا يفدد  اادددا رالسددااي ال  جسد ة رضددي    دد بوج  الثمددة 

 اعي يفجمل ة رً ااباعنً رأف ك الانجء اعي يفجملشو

 :ةالكلمات الدال
 المشاركة السياسية، رأس المال االجتماعي، المناطق العشوائية.

                                           
() اجتماع املساعد بكلية آلاداب، جامعة أسيوطعلم لاا أستاذ
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"Social Capital and Its Impact on Political Participation in Slums" 

A Field Study of the Western Zone of Assiut City 

Abstract 

The study examined the role of social capital in political participation 

in slum areas through analyzing the role of social capital indicators in 

political participation; namely, social relations, membership of non-

governmental organizations, political parties and social trust. The 

researcher applied the field study on the western zone of Assiut City as 

one of the slums. The study was applied to a sample of 312 respondents, 

representing all social and age groups residing in the study area, using a 

questionnaire designed by the researcher. The study concluded that the 

role of social capital was effective in political participation in slums. It 

further revealed that there are some forms of social capital waste that have 

negatively impacted political participation, such as weak participation in 

civil society organizations and political parties, low levels of social trust 

among citizens and disintegration of social structure. 
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 مقدمة:
وبلددد اللفدد  يف الدددرت اا مد ددة دن ددج  رأ ددبن سصدد س  دد  رملا ااددجت الددذي سمم ددس الي ددجت 
ال ددجرمة ملجل ددة  ر دد   جس ددة مل دداو ًددرن اا دد بو اااأفدد  ل يددبر  رالاراأددا يف الدددرت اا مد ددة 
 مجر ددة ردددرت اليددجل الثجلددت  وي ددخ ربضددب  اع   ًددج  يف     دداج  الدرلددة ع     دداج  

ةذا اددددددجن ذلددددددك انج ددددددا ااددددددجؤي  دددددد  الثددددددار، اا يفي ددددددة   صددددددج    عددددددا    دددددددارا  الفدددددداؤ  ر 
   اف ج   يج يدج   رسدجل  اأصدجت سدوثدةوووإ  ًدرن ودة مل باملدج  مل داو  د  الثدار، اا يفي دة 
الدع أااايفددت يف الدددرت اا مد ددة رالددع ع أ  ددة رصددفة  جؤوددة  اجلد مااع ددة رسمددب  اق  ددجن  

ال  جسددددد ة  ر  س دددددج  اا يفددددد  ااددددددا  رالرددددد جت اق جر دددددة  ر مجردددددج  الييفدددددجت  رالسدددددااي
رأس الماااااال لل فجملددددد  اعي يفدددددجملشإ رهدددددذا الندددددبا  ددددد  رملا اادددددجت واددددد    دددددج وللدددددش ملل دددددس  

   رمللدددر دددداار رملا اادددجت اادددجؤي  ًدددرن هندددج  أفجرأدددج  ااددد ا  ردددً الددددرت اا مد دددة  االجتمااااعي
أبظ فسورأيددددد   ددددرلة اااددددجراة يف ااددددجت رالدددددرت النج  ددددة يف س ددددجا، رملا ااددددجت اعي يفددددجملش  ر 

ال  جسددش ملسددد الاددباد  السجسدد ة سددباء يف ردداا   ال نيف ددة ال  جسدد ة  ملر يف ةعددجر ال دديش  ددب 
حت ددددً ملسدددددلبي س دددددة رةؤار، ردددددئبن الدرلدددددة  ريف ةعددددجر ؤًددددد    ددددد ، اقرددددد   ال  جسدددددش  

ة  الادفجً ة  راا دجءلة  رال مبت  ب الد مااع ة يف اليدود    الدرت النج  دة  رال ديش  دب اد 
راليدت  راق صجف  راع  يفجء  رااباعنة  راااجراة  رحتبول دج ة  رااد  ة دج  يف هدذه الددرت  
 ددد   ددد ت ؤملدددة ساودددج   رسمدددب  اق  دددجن السجسددد ة  رالدددع  ددد  مل  دددج ااادددجراة ال  جسددد ة  

ب  اق  دجن  رافجلدة س ت أيد ملسد احملدؤا  الال  ة لييفل ة ال مبت الد مااعش  راسرتاه سمد
سجيج  الًدااؤ  رحتم دش  ةراجارجقضجًة ة  ملن اااجراة ال  جس ة أييف  مللر  ممجرسة ساوجأسو

  ررددرن هلددة ؤرر يف ااددجذ المدداارو س ددت أدداؤاؤ اااددجراة  دد  رر ف دد ةذاهتددة  رليل ددة   ددبن 
ؤ أ  ا مللدر   ج  دس ارأفجا    بو ااي اة  ايفج ملن را ة الي اج  الماار ة  راعي يفجمل ة للفا 

اعي يفجمل ة رال  جس ة  ر  ررظ فة رر    اجرا س ال  جس ة  ايفج ملن الثمة الع  صد  ملل  دج 
الًدددااؤ  ددد   ددد ت الؤرار اا يددددؤ، الدددع ومدددبه هدددج  دددب ملجلل دددس رن يفيدددس هلدددج مل اهدددج مللدددر عا يدددة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة السياسية في المناطق العشوائيةرأس المال االجتماعي وأثره على المشارك

 ـــــــــــــــــــــــــــ(ــــــــــــــــــــــــــــ022ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

وصددام  دد   مااه اناااو ؤراسدد ساااددجراة ال  جسدد ةو رليدد  ذلددك هددب  ددج ييدد  الاجسددت وف ددا يف 
 بأبعاااااادهدور رأس الماااااال االجتمااااااعي  ال  دددددة ملن و لدددددس  الادددددجسثبن  دددددب أمصدددددش رؤراسدددددة 

و ر دد  ت أددره هددذه الدراسددة  ايف ددج ة  دد  الاجسددت يف المختلفااة  فااي المشاااركة السياسااية
أمصددش ايم مددة ر ااييددة ؤرر رملا ااددجت اعي يفددجملش يف اااددجراة ال  جسدد ة  جرددة يف اانددجعش 

 اليابال ةو
 موضوع البحث: -الا أو 

أامددت هدددذه الدراسدددة يف ؤرر رملا اادددجت اعي يفددجملش  ملرردددد، الًدددااؤ  ددد  الي ادددج إ يف 
اااجراة ال  جس ة رجانجعش اليادبال ة  رودره اه يفدجه الاجسدت رجليادبال ج  رجمل اجرهدج ملسدد ملهدة 
ال مددددددوج  الدددددع أبايدددددس مليفل دددددة ال مددددددبت الدددددد مااعش يف الددددددرت النج  دددددة  س دددددت ةن سدددددد جن 

ددد  اددد ة اع  يفدددجء لددددو ة   – جردددة الاددداجي–ليادددبال ج  ا ةذا ل وددد ة ةؤ دددجي ة يف اا يفددد  رًر
راوجؤ،  اجرا  ة يف المندبا  رالبسدجل  ااادارملة راسد  يجي ألليدجهتة رحتم دش و دجهلة رأبظ د  
اددددراهتة رعجادددجهتة  ًدددرنة و مبلدددبن ة  ادددبو اي يفجمل دددة سدددلا ة   ددد  ملن أ دددبن انالدددة  بابأدددة 

ماار اا يفيددش  دد   دد ت الصددبر الين فددة رال ددلا ة لليفاددجراة ال  جسدد ة  رو ب ددبا ل  دوددد اعسدد 
دة الدع أ د م   ادجملا ال درا راقسادج  رالاديبر ردجل  يف   رريدده  هدًج ل ً جر رالم ة اا لًا
اعه يفدجه  دد  يج ددا ال دللة ال  جسدد ة  رالددع واودد  دد   لبرهتددج سدجع  ان دد  رملددده الددبملش 

 اددد و ددجء اسدد  دا  ج  دد  يج ددا عجملددج  ملر ملًددااؤ ل مم ددش  صددج  ال  جسددش ملر الدددوت الددع
ملر  اددا ادد ة رملً ددجر ملجلفددة اددج هددب سددجلد لدددي رم ددة اا يفدد   راسدد  داه رسددجل     جرددة هددة

وملا ملل  ج عجر  الين  راع  مدجه  د  اا يفد  رد  رالادادة يف أم د ه  رلدب ردجلمب،   رليلندج ال دبه 
 صددا ويددج بن  دد  ايا ددجن  دد  رملا ااددجت ااددجؤي رالاادداي    سددأ ملن سدد جن الياددبال ج  يف 

رويددددج بن ملوةددددج  دددد  ايا ددددجن  دددد  ملردددد جت رملا ااددددجت اعي يفددددجملش يف ظدددد  د ددددجي ال ن  يفددددج  
اعي يفجمل دددة رال  جسددد ة   رددد  ان ملرردددد، الًدددااؤ  ددد  رملا اادددجت اعي يفدددجملش أ ندددجا  ملر هتددددر 
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 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ027ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

جاصددج  الفاؤوددة الةدد مة راع  فددجء مللددر رجسدد يفاار يف اانددجعش الياددبال ة مللددر  لف ددة اعه يفددجه ر
  الذا  يف  مجر  اا يف و 

لذا  جرت الاجست يف هذه الدراسة ملن و  ا   دو أر    دج   ل دس اادباعنً  د  مل ادج  
 رملا ااجت اعي يفجملشإ مللر مليفل ة اااجراة ال  جس ة يف اانجعش اليابال ة  سباء اج ت هدذه 

عي ددج  ملهل ددةإ ملر يف رددبر، ادد ة  -يفجمل ددة  ملسددااي س جسدد ة الي اددج  يف رددبر، رددا ج  اي 
يفدددة الي ادددج   أددددً  ة   اودددد  ددد  اع دددد جث راع جر دددة  ثددد  ا يفدددة الثمدددة رالادادددة يف ال يدددجرن را

  رددددا ة الي اددددج  اعي يفجمل ددددة  أددددر  اعي يفجمل ددددة  ر ددددجرت الاجسددددت ملن ومدددد  مللددددر  دددددو 
 يفددددد  ااددددددا  را يفدددددة الثمدددددة  رجمل اجرهددددددج رااادددددجراة يف السدددددااي ال  جسددددد ة  ريف  ن يفدددددج  اا

 لاملا ااجت اعي يفجملش يف اااجراة ال  جس ةو الال   ةاحملدؤا  

 أامية البحث: -ثانياا 
ويدددد  ف دددبه رملا اادددجت اعي يفدددجملش  ددد  اافدددجه ة ايدوثدددة   دددا ج  الدددع ل أنددد  اعه يفدددجه  -

 اة ال  جس ة الفيجلةوال جيف    اا  الاجسثً مللر الادة    مل   س يف حتم ش اااجر 
 ددددددر، الدراسدددددج  الدددددع أنجرلدددددت  بضدددددبا رملا اادددددجت اعي يفدددددجملش رمل ا دددددس رجاادددددجراة  -

 ال  جس ة يف  صا رالبع  اليا و
 ثد  ايا ددجن  د  رملا ااددجت اادجؤي ملسدددو اااد    الددع أبايدس سدد جن الياددبال ج   -

أارودد ال د جن ردايص رصفة  جرة  رهنج أره مل  ة ؤراسة رملا ااجت اعي يفدجملش يف 
الفدددال الدددع أ دددجهة يف ايصدددبت مللدددر ريدددص اع   دددجاا  ييفجودددة  صدددجي ة رأمبودددة 

   ج   ة رسمبا ة ال  جس ة راعي يفجمل ة راعا صجؤوةو 
اان يفدددج  اعي يفجمل دددة رال  جسددد ة  س دددت أيدددد  ددد  ملهدددة الينجردددا  أليادددسالددددرر الدددذي  -

ملجودة اعي يفجمل دة  رال در   مللدر الفجمللة اااوك ملسجسش للدرلة يف أنف دذ س جسدج  الا 
 مليفل ة اااجراة ال  جس ة ررن  الماارو
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 ـــــــــــــــــــــــــــ(ــــــــــــــــــــــــــــ020ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 23ونددجوا ر 32 ددا اا يفدد  ااصدداي يف الراددج  الااهنددة ريددد ال مددبع  ال  جسدد ة يف  -
وب  ددددب  اسلدددددة  عددددجت مل ددددددهج رأدددددر ا  اؤرؤهددددجإ أ ددددد  دف  مددددد  اا يفدددد   ددددد  رضددددد  

 مددد ا  الدا ل دددة را جري دددة اا صدددجؤي س جسدددش    جلدددك  ة   بااادددة اا ددد لدا  راا
رلدد   دددا هددذا ردددرن سةددبر ر اددجراة  اددلة  دد  مل لدد  الجملددج  اا يفدد   جرددة 

 س جن اليابال ج و
الدخ الندباي ااصداي ريدبؤ سدلبا ج   3312ايفج عسأ الاجست   ت ا   جردج    -

سددلا ة سددباء ملدد  عاوددش ر دد  الرددبا  ملر الالللددة  ممددج ؤًدد  الاجسددت ل ه يفددجه ردددرر 
 اجت اعي يفجملش يف اااجراة ال  جس ةورملا ا

 أاداف البحث: -ثالثاا 
رأس حتدؤ اهلدف الال  ش يف هدذه الدراسدة يف وجرلدة رردد سم مدة الددرر الدذي ومدبه ردس 

و ريف ضدبء هدذا اهلددف اليدجه المال االجتماعي في المشاركة السياسية بالمناطق العشوائية
 ال جيل وة نيفبملة    الهداف الفامل ة مللر النمب 

 البابف مللر راا  اااجراة ال  جس ة يف اانجعش اليابال ةو -1
 د  حبت الي اة ردً رملا اادجت اعي يفدجملش رااادجراة ال  جسد ة يف ااندجعش اليادبال ة   -3

    ت ال ياف مللر
 ملإ مل ا الي اج  اعي يفجمل ة يف اااجراة ال  جس ةو
 اجراة ال  جس ةويإ ؤرر ملةبوة   س ج  اا يف  اادا ىف اا
 ثإ مل ا الثمة اعي يفجمل ة يف اااجراة ال  جس ةو

ماا حقيقاة الادور الا   مل ج ملسئلة الدراسة ًمد يجء ال  جؤت الال  ش مللر النمب ال جيل  
رحتدت   لدة هدذا ال  دجؤت اليدجه   يقوم به رأس الماال االجتمااعي فاي المشااركة السياساية 

  وة ملدؤ    ال  جؤع  الفامل ة  رهش 
  ج راا  اااجراة ال  جس ة يف اانجعش اليابال ة؟و -1
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رذلدك  ج الي اة رً رملا ااجت اعي يفجملش راااجراة ال  جس ة يف اانجعش اليادبال ة؟و  -3
       ت اقيجرة مللر ال  جؤع  ال جل ة

 ملإ   ج مل ا الي اج  اعي يفجمل ة مللر اااجراة ال  جس ة؟
 اا يف  اادا ىف اااجراة ال  جس ة؟يإ   ج ؤرر ملةبوة   س ج  

 ثإ   ج  دو أر   الثمة اعي يفجمل ة مللر اااجراة ال  جس ة؟

 اإلطار النظر : -رابعاا 
ا  اددددددا  صددددددللم رملا ااددددددجت  ( الساااااايار التاااااااريخي لنظريااااااة رأس المااااااال االجتماااااااعي:1)

ليفدددددددجء اعي يفدددددددجملش يف ال دددددددنبا  ال ددددددد ،  ةع مل دددددددس ع و ةددددددديف  ملً دددددددجر يدودددددددد، رجلن ددددددداة لي
اعي يفددددددجا  ً دددددد   دددددد  اااددددددجراة راع ددددددد جث اعي يفددددددجملش  ر ددددددج اددددددد ورتأددددددا مللددددددر ريبؤ ددددددج 
 دددد  ة جر ددددج  سددددباء مللددددر   دددد بو الفدددداؤ ملر اا يفدددد   ال ددددج ملً ددددجر رل  دددد ة رملردددد لة البيددددبؤ 

ملدددددددددددد   Tocquveillيف الف ددددددددددددا اعي يفددددددددددددجملش  ر  دددددددددددد  أليف دددددددددددد ج يف ا جرددددددددددددج  أباف دددددددددددد  
يف المددددددددان  Democracyin America  ددددددددة الد مااع ددددددددة يف البعوددددددددج  اا مددددددددد، ال او

ال جسدددددددد  ملاددددددددا  س ددددددددت ملريدددددددد  أباف دددددددد  الد مااع ددددددددة يف مل او ددددددددج ة  الددددددددرتار  اعي يفددددددددجملش 
ر ددددددارا ااددددددباعنً ة  اااددددددجراة يف اي ددددددج، اليج ددددددة  س ددددددت سددددددجرت  دددددد ت اوجرأددددددس ة  اا يفدددددد  
 ال او دددددددش ملن و يددددددداف مللدددددددر السددددددداجي الدددددددع ييلدددددددت ن يفيدددددددج  ادددددددجا يف  ال او دددددددش و يف ددددددد 
ملًددددااؤه رمدددددر ملددددجت  دددد  الفاؤوددددة  رو دددد ل يبن ممجرسددددة سمددددبا ة رساوددددجهتة اج لددددة  ردددد  ايفدددد  
ملر أددددددددد    دددددددد  ملسددددددددد   ريف هددددددددذا الصدددددددددؤ ملاددددددددد أباف دددددددد  ملن ريددددددددبؤ ال ن  يفددددددددج  ااد  ددددددددة 

Associations  هدددددددب  دددددددج  مدددددددش ال دددددددباان ردددددددً الفاؤودددددددة االلمدددددددة راا دددددددجرا، االلمدددددددة  ا دددددددش
ًرادددددددددددددد مللدددددددددددددر ااادددددددددددددجراة  EDorkhaimؤرر ادددددددددددددج   إو مل دددددددددددددج13-11  3313ويفدددددددددددددد  

 إAlejandroPortes 1998:2  اعي يفجمل ددددددددددة ارتوددددددددددج   رول ددددددددددة اباي ددددددددددة ملجلفددددددددددة المباملددددددددددد
  دددددددددددددج ااددددددددددددد   MechanicalSolidarity را دددددددددددددة اا يفيدددددددددددددج  ا يفيدددددددددددددج  ال ةدددددددددددددج   ا يل

ايدوثددددددددددة  س دددددددددددت اللجملدددددددددددة لل دددددددددددللة اا دددددددددد يفد،  ددددددددددد  اليدددددددددددجؤ،  رالدددددددددددارار  اعي يفجمل دددددددددددة  
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 ـــــــــــــــــــــــــــ(ــــــــــــــــــــــــــــ022ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 ايدوثددددددددددة  الددددددددددع أ يف ددددددددددا ربيددددددددددبؤ  OrganicSolidarityي رن يفيددددددددددج  ال ةددددددددددج   اليةددددددددددب 
 .Kإو رليددددد  ادددددجرت  دددددجراخ JohnField  2008:13  س دددددج  اي يفجمل دددددة    صصدددددة  

Marks  هدددددب ردددددجسا اللدددددا  ال  سددددد  ش اف دددددبه رملا اادددددجت  رهدددددب الدددددذي لفدددددت ال  دددددجر
 جرودددددة ة  ا ف دددددة  ادددددر، رملا اادددددجت  ددددد   ددددد ت الي ادددددج  اعي يفجمل دددددة ردددددً ال يبااودددددة رال رل 

 surplusإ  ر  دددددا ة  رملا اادددددجت رجمل ادددددجره ًدددددجلص الم يفدددددة 33  3332 سندددددجن ويفدددددد  

value  الدددددددددددارمإ النددددددددددددجأ  ملدددددددددددد  مليفل ددددددددددددة اق  دددددددددددجث  رالددددددددددددع و دددددددددددد لا ملل  ددددددددددددج الامل ددددددددددددجل بن 
رددددددددددددددً  moniesرال دددددددددددددبات  commodities  ال يبااودددددددددددددةإ  يف مليفل ددددددددددددددة أددددددددددددددارت ال ددددددددددددددل 

  consumption  NmzLinراعسددددددددددددددددددددددددددددددد      productionمليفل دددددددددددددددددددددددددددددددج  اق  دددددددددددددددددددددددددددددددجث 
إ  رددددددد  ر  ددددددد  ً دددددددة الييفل دددددددة رحتل ل دددددددج مللدددددددر   ددددددد بو رن دددددددة اا يفددددددد  ملر ردددددددجل يا  2001:4

ااجرا ددددددددش مللددددددددر اا دددددددد بو اللامددددددددش  س ددددددددت ونامددددددددش ملل نددددددددج ملن  دددددددددؤ ًددددددددجلص الم يفددددددددة يف 
إو لدددددددددددذا اج دددددددددددت البي دددددددددددة الر  21  3313الي ادددددددددددج  اعي يفجمل دددددددددددة  سندددددددددددج يددددددددددداوخ  

   رأباف    رمل    ؤرراج وعر مجاس      ت ا جرج  اجرت  جراخ
إ س دددددددت   دددددددا Hanfain  1111 اانفاااااااا رظ دددددددا ااصدددددددللم لرت  دددددددا، يف ا جردددددددج  

ةل دددددس رجمل ادددددجره ادددددب، اي يفجمل دددددة اج ندددددة أ فدددددش ل م دددددً ظدددددارف ااي ادددددة و ددددد ف د  ن دددددج ملًدددددااؤ 
إو ررملو ملن 82  3331انيفجملددددددة رأناددددددر  دددددد  ال يددددددجرن رددددددً ملًددددددااؤ انيفجملددددددة  رل ددددددد ررددددددجؤ  

لدددددددو ة مل اددددددج  ع اددددددة ودددددد انة  رملرددددددداجل ة  رملددددددجل هتة  لدددددددو ة  الًددددددااؤ الددددددذو  أ ددددددبن
  دددددد بو  اأفدددددد   دددددد  أدددددداااة رملا ااددددددجت اعي يفددددددجملش  أ ددددددجملدهة مللددددددر ألا ددددددة اس  جيددددددجهتة 

 social  ايفدددددددددج حتيفددددددددد  ة  ج  دددددددددج  اي يفجمل دددددددددة Social Needsاعي يفجمل دددددددددة 

potentiality   اجً دددددة ل م دددددً ظددددداًر ة ااي اددددد ةliving conditions  Myriam 

Cherti  2008:33 ،إ ةع ملن هدددددددذا ااصدددددددللم رددددددد د  اسلدددددددة ملًدددددددبت  ت ملدددددددجرؤ ال  دددددددبر  دددددددا
مل دددددددداو  دددددددد  نجوددددددددة ال دددددددد  ن ج   ررداوددددددددة ال دددددددداي ن ج   يف ا جرددددددددج  اليددددددددجل اع ثارربلددددددددبيش 

Hannerz اااااااانر ال ددددددبودي 
 Poorمل نددددددجء ؤراسدددددد س ل س ددددددجء ايةدددددداوة الفمدددددد ،  1111 
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 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ022ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

Urban Neighborhoods  اعي يفجمل ددددددددددة  ددددددددددد   راصددددددددددد رددددددددددس  رددددددددددا ة الي اددددددددددج
اعا صددددددجؤوةإ الددددددع ث دددددد   دددددد  أباودددددد  اايلب ددددددج  رالثمددددددة  رأ  ددددددا يف الدددددددملة الددددددذي و اجؤلددددددس 

إو ررملو ملندددج Stephen P. Borgatti   1999:86الردددداجء الددداء  ددد  حتيفددد  الفمدددا  
أددددددني خ يف ردددددد    ددددددد ج  و ؤو ددددددج الردددددددداجء  راايددددددجرف  لايةدددددد ة الددددددايص   ددددددد ف 

 صددددددددللم رملا ااددددددددجت اعي يفددددددددجملش  اوددددددددد  دددددددد  رل وندددددددد   إو11-1  3332 لدددددددد   
ت ألددددددددبر رادددددددد   راضددددددددم يف   Pierre Pourdieo أعمااااااااال برديااااااااواع  اددددددددجر ةع يف 

  Robert Putnam وروباااارت بو نااااام  Jemes Coleman جاااايمل كولمااااا ململيفددددجت 
رددددددد هةو ريف ةعدددددددجر ال يددددددا  للددددددداؤو الن اوددددددة سدددددددبت  Ronald Pert ورونالااااااد بيااااااارت

د ملن هنددددددج  رؤو ددددددً  ملسددددددجرت ملاضدددددد يفج رج  صددددددجر ً يفددددددج  ف ددددددبه رملا ااددددددجت اعي يفددددددجملش  دددددد
 ولش 

الددددذي ؤملي يف حتل لددددس لدددداملا ااددددجت  Pierre Pourdieo بيياااار بورديااااوالر   ر ثل ددددج 
اعي يفددجملش  رالثمددجيف  مللددر ررلددس رجل مل دد  اللامددشو س ددت ً ددة رملا ااددجت اعي يفددجملش مللددر 

 ددد  الي ادددج   رالا دددبا و مجرددد   مل دددس  ررددد د اي يفدددجملش  اجرددد  لل ددددارت رالدددرتااة راعسددد  داه  
  3313رو فجملدددد   دددد  الاردددد د الددددذي  ل ددددس الًددددااؤ  دددد  رملا ااددددجت ااددددجؤي   دددد ء ويفددددبؤ  

إ   ملندد ج وناددل الفداؤ رددا ج  اي يفجمل دة  ملر ونةددة ة  ملسدااي س جسدد ة  ملر و دد  ده 111
مل دج  ر مجً دج    ج لدوس    ر دبا اا ج دة يف ممجرسدج  اي يفجمل دة  ًركدج و دبن لنف دس ررد دا  اي يفج

إ   رهددذه  الاؤوددة 82  3331واوددد  دد   صددجيس ر دد  رردد ده  دد  المددب، راهل اددة  رل ددد ررددجؤ  
أف ا لنج ريص ربر اااجراة ال  جسد ة ر جردة يف أرأ دد ريدص اااردمً ؤرن دد ه   دا ا  لن 

   جر ةو لدوس مل اج  رر   ع اة يف ؤالاأس اع

  الدددذي رملو ملن رملا Jemes Coleman جااايمل كولماااا الثج  دددة  ظ دددا  يف ململيفدددجت 
ااددجت اعي يفددجملش  ثدد  الاردد د الددذي   ل ددس الفدداؤ  دد  مل اددج   رادد ة ث نددس  دد  ملن و سددخ 

الددذي سددجرت حتدوددد  Robert Putnam روباارت بو ناااملي اجأددة ؤا دد  الانددجء اعي يفددجملش  ر



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة السياسية في المناطق العشوائيةرأس المال االجتماعي وأثره على المشارك

 ـــــــــــــــــــــــــــ(ــــــــــــــــــــــــــــ022ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

يددددجو   ا صدددجل  رال ددديفج  الددددع أ دددبن رردددد د ؤا ددد  ال ن دددد ة اعي يفدددجملش   ثدددد  الثمدددة  راا
رالاددا ج  اعي يفجمل ددة   دد  ال را ددد مللددر ملن ا دد    انبا ددا اق جر ددة  دد  هددذه ا صددجل  
  دددد  اا يفدددد   دددد  ملن ودددد ؤي رظجلفددددس مللددددر  ددددب ملًةدددد   ايفددددج أ دددد   ال ن دددد ش رددددً الًيددددجت 

 إ ر ن ج اااجراة ال  جس ةو111  3313اعي يفجمل ة اا  لفة    ء ويفبؤ  

 ال االجتماعي:( إشكالية مفهوم رأس الم2)
ونلددبي  ف ددبه رملا ااددجت اعي يفددجملش مللددر رددمً رل  دد ً  يج ددا رملا ااددجت رانج ددا 
اعي يفجملش   ًاملا ااجت و  بن      ت الرتااة مل  ًرتا  عبولة    الا    ر   هنج ًيفد  
الصديا ا دد  ملن و  ددبن رملا اادجت اعي يفددجملش رصددبر، را  ددة ملر سداوية  د ددة  بادد   فددجيل 

ملجرضدددة   ر نيفدددج واددد  انج دددا اعي يفدددجملش ة  سم مدددة ردو  دددة   ؤاهدددج ملن رملا اادددجت ملر سجلدددة 
اعي يفجملش ع و ب س ًاؤا رذاأس  ااملا ااجت ااجؤي ملر الاااي   رةكدج و  دبن يف ةعدجر عجملدة 

اه اليةددبوة يف هددذه انيفجملددة  اع ةدديفجهاي يفجمل ددة واأةددش الًددااؤ  هلددج  دد  مليدد  اسدد م ت  ددج أددًب
 إو11  3313د اي يفجملش  ا ش ويفد      ااوج ررر 

ملاثا أياوفج  رملا اادجت ديفبضدج    Social Capitalرويد أياو  رملا ااجت اعي يفجملش 
دددج ل دددس و يلدددش يف السدددجا رم يفدددة دددد   ن دددبر،  يف سدددً أ يلدددش الصدددبر ال ددداو لددداملا اادددجت  ر م

 Physicجؤي ر دددباها   ددد  ث  اهدددج  را جسددد ج ر ددد بلة  رراددد    ليفدددبا  ًددداملا اادددجت ااددد

Capital  وندرث يف ةعجره    ة ملرنجف ًامل دة  رهدش  رملا اادجت اللا يدش الر  اا دجه   دبارؤ
راعؤ ددددجر وووإا  ل سدددد    اللجادددة  اايددددجؤنوووإا ررملا ااددددجت ااددددجيل  ملررددددد،  جل ددددة ر مدوددددة 

ااي ً ادجر ررملا ااجت اق  جيش   يدا   وع    بارؤ  جؤوة رمل ن ةوووإ   مل ج رملا ااجت الا
ردددس ة  نيفدددبا ا ددد ا   راايدددجرف  راللجادددج   راييفدددجا  راقردددداا  رالصدددفج  الدددع   ل  دددج 
الًددااؤ   س دددت وادديف  اددد  اا ددجرا  الفن دددة  رال  نبلبي ددة  رالاددد جؤا  رالدددريج  اليليف دددة  

إ  3  3313رادد   مدددر، ث دد  الًددااؤ  دد  حتم ددش   جسددا  جؤوددة ملر ملؤر ددة  اردد ي ر ةددجن  
ًدرن هندج  اسد ثيفجرا  يف رملا اادجت الااداي   Arther Cecil Pigeon بيجاو د سمدبت رمللر س
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 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ021ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

ايفدددج ملن هندددج  اسددد ثيفجرا  يف رملا اادددجت اادددجؤي  ًجللفددد  الدددذي ع ونفدددش ملل دددس راددد   ي دددد ع 
إ   ر نيفدج رملا اادجت اعي يفدجملش ويدد ملاد  28  3332 ن  ا  نس  اؤرؤا  اا ا     ددي ويفدد  

ددددا     ةذ واددد  ة  نيفبملدددة الي ادددج  رالدددارار  اعي يفجمل دددة الدددع أنيفدددب يف ردددبر رملا اادددجت ل م
ةعددجر رددا ة اي يفجمل ددة  ي نددة  حت يف ددج ملدددؤ  دد  المدد ة راايددجو   اجلثمددة  راعسددرتاه اا اددجؤت  

إو رلمدددد ا  لددد  ااف ددداو  سدددبت أياوددد  رملا 11  3313راعل دددااه  رال يدددجرن  ا دددش ويفدددد  
رو دارن  Gupta جوبتااالاجست نج ا  ن جا س ت واو  ااجت اعي يفجملش  ًر يفج ولش ويا 

مل دددس ألددددك الرددددبت ااينبوددددة الددددع حت ددددا يف اي دددج، ال ب  ددددة للنددددجاا  ثدددد   الا جلددددة  ال يددددجع   
اعأصدددجت اعي يفدددجملش ردددً الًدددااؤ راليدددجل   الدددذو  واددد لبن رسدددد، اي يفجمل دددة  ي ندددة   ددد  

ددددس  إو1281  3311 ل ددد    رر ددددس  رددددبر ال ن دددد ة  Robert Putnam بو نااااامر نيفددددج ويًا
اعي يفددددجملشا  ثدددد   رددددا ة الي اددددج  اعي يفجمل ددددة  رالملددددااف  رالثمددددة الددددع أ دددد   مليفل ددددج  

إ  1  3332ال ن  ش رال يجرن رً ملًااؤ اا يف   هددف حتم دش ااندجً  رأاجؤهلدج  هدجا  د خ  
ًدااؤ رانيفجملدج  رواو مل س     ال يف  ا رً اامب ج  اق جر ة لداملا اادجت اعي يفدجملش لددو ال

الددع أددددملة ة  جي ددة رثجسدددك اا يفدد    مجرددد  الًدددااؤ رانيفجملددج  الدددع أ ددير ل مم دددش  صدددج  
إ  رومددده ربأنددجه ث  دداا  رددً 32  3312ذاأ ددة  جلصددة أادد   رملا  ددجت سددلد  اج دد  ويفددد  

 الي ادددددج    Bonding الااااارواب  دددددبملً  ددددد  رملا اادددددجت اعي يفدددددجملش  الرت  المدددددجلة مللدددددر 
 الددع أييفدد  مللددر رردد  الًددااؤ  Bridgingة نيفجملددة  ددج   الثددجا المددجلة مللددر ان ددبر الدا ل دد

 إو21  3313رانيفجملج  اا  لفً اي يفجمل ج  ر مجً ج  رعام ج    سنج ياوخ  

ململةددجء   ددة ملر احمل يفلددة الددع أددار  رددًمل ددس نيفبملددة ااددبارؤ الفيل Bourdieuرملرددجر ربرؤوددب 
 روبااارتإو ر  دددا ةل دددس Julia Häuberer   2011:38  اا يفددد  ملر انيفجملدددج  اعي يفجمل دددة

ام يفدة  ادبردة يف سدد ذاهتدج  ران  لدة  ايدب،  نددي ردجرا    Robert Sampson سامسابو 
مل ددس ة  ددجيش ر ندد     دد   دد    لددس حتم ددش  J. Colemal كولمااا إو ررملو 3128  3311

ر نيفددج رسدد   و إ121  3312  دد  حتم م ددج يف ملددده ريددبؤه  رل ددد ررددجؤ   دجوددج   ي نددة ع
يف أياوفددس لدداملا ااددجت اعي يفددجملش ررملو ملن رملا ااددجت  Ronald S. Burt رونالااد اس بااورت
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خيلدددش لدددايص الًدددااؤ  Social Structureاعي يفدددجملش هدددب أياددد  ندددجاي للاندددجء اعي يفدددجملش 
يف البردددبت ة  دجوددددجهتة  ًددددجلًااؤ   competitive advantageرانيفجملدددج    ددددا، أنجً ددد ة 

 Ronaldج   د  الي ادج  اعي يفجمل دة ملاثدا سصدبع  مللدر دجودجهتة راد   ملًةد   الاثا س د

S. Burt   2001:32 ولولكاو  ميشاي إو رو فدش  يدس Mhchael Woolcock  دس س دت ملًا
رر س ألك ااصجؤر الدع و د ل   الفداؤ البردبت ةل  دج ملد  عاودش ملةدبو س يف ردا ج  الي ادج  

جؤت اانفيدددددة  راع   دددددجاا  مل ثلدددددة اثددددد  هدددددذه اادددددبارؤ اعي يفجمل دددددة  رأيدددددد الثمدددددة  رال يدددددجرن  رأاددددد
ددددس  ن يفددددة ال يددددجرن اعا صددددجؤي رال نيف ددددة رر ددددس 33  3332ال  ا دددة  سنددددجن ويفددددد   إو رأيًا

الاا ج  اعي يفجمل ة  رالم ة  راايجو  ااارتاة  الع أ    ال يدجرن ؤا د  اايفبملدج  رر ن دج 
 و إ28  3312ل مم ش  نجً    اجؤلة    ة امحد  

ملن رملا ااددددجت اعي يفددددجملش وادددد  ة  ملررددددد، الفدددداؤ  دددد   أحمااااد  ايااااد و  اااارو رودددداو 
الي ادددج  الدددع   ددد  ملن أ ددد  ده يف ملًيدددجت  مصدددبؤ،  هدددذه اادددبارؤ ة دددج ملن أ دددبن مل ادددج  
رردددا ج  اي يفجمل دددة حتمدددش ملهدددداًج   ي ندددة   ثددد   النمجردددج   رالسدددااي  رانيفي دددج   رد هدددجو 

ع دد جث راق جر دة   ثد   اد ة الثمدة  رالادفجً ة  راسدرتاه ا  دا  رة ج ا ة أددً  ة   اودد  د  ا
دددس 1-2  3332رالادادددة يف ال يدددجرن  يددددس  راليم   دددة  رد هددددج  امحدددد ااوددددد   نجااااال  إو رأيًا

رر ددددس رددددا ة الي اددددج  اعي يفجمل ددددة ذا  الددددنيف  المددددجلة مللددددر اع دددد    راعرأاددددج   محمااااود
 جسش  ومدبه يف السدجا مللدر الثمدة  رالصدد   رج  او   هدف اي يفجملش ملر اا صجؤي ملر س

مل دددددس  دددددااؤف نيفلدددددة  نادياااااة عبااااادالجوادإو رأددددداو 131   3313رال يدددددجرن   ددددد ء ويفدددددبؤ  
ال فددددجمل   الددددع أددددار  رددددً النددددجا يف ال ددددبر اي جأ ددددة اليجؤوددددة  روي ددددخ الي اددددج  الاادددداوة  

لاارلدة الدع ليفد  الندجا رالدفء اليجعفش الذي وار  ململةجء انيفجملة الباسد،  رويلش ملوةدج  ا
مل ددس  سااهير محماادإورأدداو 821-823  3311يف رسددد، ة  ددج  ة راسددد،   جؤوددة ملادددانباؤ  

ال ن  يفددددج  اعي يفجمل ددددة الددددع و بايددددد رددددً ملًااؤهددددج مل اددددج  رأفددددجمل   اي يفجمل ددددة  رالددددذو  
ليفي ددة  يددجو  رادد ة رملهددداف  ي نددة   اددرتاة و دديبن  ددب حتم م ددج  دد   دد ت ريددبؤ الثمددة  

 إو212  3312 يجرن  رال اجؤت ً يفج ر ن ة  س   ويفد  رال
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  و ةددم ملن رملا ااددجت اعي يفددجملش اددد   أياوفددس رررددفس رجمل اددجره ملررددد، الفدداؤ ممااا ساابق
 دد  الي اددج  اعي يفجمل ددة الددع   دد  ملن و دد  د  ج يف حتم ددش ملهددداف  ي نددة  ايفددج مل ددس  ثدد  

ثدد   ادد ة الثمددة راسددرتاه ا  ددا رال يددجرن الددع المدد ة اق جر ددة الددع أدددً  ة   اوددد  دد  اع ددد جث  
أدددً  النددجا ؤًيددج  ة  اوددجؤ، ردادد  ة يف ال ليفدد  رال   دد  يف ردد   نيفبملددج  أييفدد  يف ةعددجر 
ر ش ملر د  ر ش  را ل اج     هذا ااي  وصام رملا ااجت اعي يفجملش    ملهة اليبا   الدع 

يف ع د  اادجع  اعي يفجمل دة راعا صدجؤوة  أدً  ة   اود    ااادجراة رال يدجرن ؤا د  اا يفد 
 رال  جس ةو

 ( أشكال رأس المال االجتماعي:3)
ويدددد ا دددجن رملا اادددجت اعي يفدددجملش  فددداؤا  رل ندددس   يددددؤ الرددد جت ً ندددج  مل دددباا مل لفدددة  ع

لددداملا اادددجت اعي يفدددجملش  س دددت رملو الدددايص ملن لدددس  دددبملً  ملًمدددش رها دددشإ  الًمدددش و ةددديف  
ا اجؤلددة الددع أددار  رددً الًددااؤ المددجعنً  بادد  اي يفددجملش   اددجرس يف   ددجه الددارار  اعي يفجمل ددة ا

 يددً ملر رددا ج   ي نددة   مل ددج اهلا ددش ً ادد  ة  الاددا ج  الددع أب ددش رأددار  الًددااؤ المددجعنً 
 باا  اي يفجمل ة مل لفة  يج   رأيد الاا ج   الا  ة رد  الا  ةإ ملر جت ملسجسد ة لداملا اادجت 

 أياوف ج مللر ملنج الي اج  الا ص ة الع أ ليفد  رأدرتااة ملندد ج و فجملد  اعي يفجملش  راد  
الًدددددااؤ  ددددد  ريةددددد ة الدددددايص رذلدددددك  ددددد   ددددد ت اليدددددجل   رمل دددددجا  الييفددددد  ر ندددددجعش انددددد ، 

  3313رانيفي ددج  اليج ددة رسل ددلة  دد  مل ددجا  ال ليفدد  الا  ددة رددد  الا  ددة  سنددجن ويفددد  
ملج ددة ة   دد ا نيفبملددج   دد  الاددا ج   إ روصددن  رملا ااددجت اعي يفددجملش رصددفة32-32

 إ 28  3312اعي يفجمل ة    ة ملمحد  
  بن يف هبوددة  ادرتاة راضدمة اجلسددا،رهدة الًددااؤ الدذو  وادرتا Bondsالدارار  الماار دة  -1

 رالارار     الر جل الماواً اجلرداجء ران انو 
ادب،  د  الدارار  اجايدجرف  رهة ملًااؤ ر ن ة مل اج    يفة رل ن ج ملا  Bridgesان بر  -3

 را  ء الييف و 
 ريبؤ مل اج  رملس ة رً ملًااؤ       بوج  اي يفجمل ة مل لفةو Linkagesالرتارلج   -2
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مل ددس مللددر الددادة  دد  ضددي  الددارار  رالي اددج  الماار ددة يف اادونددة  ةع مل ددس  وياارا الباحااث
ع أي يفددددد مللددددر الي اددددج   ددددجاات هلددددج ؤرر يف الياددددبال ج ا رو ةددددم يف مل نددددجء اع   جرددددج  رالدددد

 يف اااجراة ال  جس ة رجانجعش اليابال ةو رل  شاعي يفجمل ة الع هلج ؤرر 

 ( مؤشرات قياس رأس المال االجتماعي:4)
  دددد  ملددددا  ملهددددة   ردددداا  ا ددددجا رملا ااددددجت اعي يفددددجملش ايفددددج ررؤ  ملنددددد ملمحددددد ااوددددد 

 إ 1  3332رو ارن مللر النمب ال جيل  امحد ااود  
رهدددش الدددع وم يف دددج الًدددااؤ هددددف حتم دددش ملهدددداف العالقاااات االجتماعياااة: الشااابكات و  -1

 ي نددددة   ثددددجت النمجرددددج   السددددااي  رعي ددددج  النفدددد  اليددددجه  رددددد  ذلددددك  دددد  الي اددددج  
رالاددددا ج  الددددع أ سددددخ ي ددددج،  د  ددددة  رىف هددددذا ال دددد ج  ملرددددجر  ربأنددددجه  ة  ملن سلددددة 

سلدة رملا اادجت اعي يفدجملش   ر دو ااادجراة يف  ثد  هدذه اعحتدجؤا  رانيفي دج   ددؤ
 س ت ةنج أمبه ر دمل ة رة ااء اايجو  انيفجمل ة رالثمة اعي يفجمل ةو

أره مللر رملس ج ا ة الثمة  رالافجً ة  رحتيف  ا  ا  رالاداة يف ال يدجرن  منظومة قيمية: -2
مللدددر ملن  Fukuyama يدددس  راليم   دددة  ردددد  ذلدددك  ددد  اددد ة ايدا دددة  رو ادددد ًبابوج دددج 

جه دة ا ؤا لددس  رالددع  ًر ملي ن يفدد  رادرأددس مللدر ال نددجًخ  أ بادد  مللدر   دد بو الثمددة اا دًب
 أ  اه    رر ده    رملا ااجت اعي يفجملشو

أ  اناا  ثالثاة مكوناات لارأس   Raffaella and Catalinaبينما رأا رافاال وكا الياا  
 (، اي:Raffaella   2016: 20المال االجتماعي )

س ددت و اددد  فاراد والجماعااات الاا يه ينتماو  لمجتماا  واحاد:باايه اأ  Trustالثقاة  -1
هدددذا الينصدددا مللدددر مليفل دددة ال فجملددد  اعي يفدددجملش ايفدددج أ ددد   الثمدددة ال فجملددد  يف اادددجع  
اا  لفددددة يف اي ددددج، اعي يفجمل دددددة  ًيفددددث   ملنددددد ج و صددددداف النددددجا رجمل اددددجرهة   ددددد  ل ً 

 رملرمجي و   لجروة  ملر ورجء ر يليفً يف  فخ الباتو



 3029 يناير( 32عدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املجلة العربية لعلم الاجتماع

 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ077ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

الددع ودد ة  Solidarity Values and Norms موعااة مااه قاايي ومعااايير الت ااامهمج -2
 ادددجرا  ج ردددً ململةدددجء اا يفددد   حب دددت و دددبن هندددج  أمدددد  للصدددج  اليدددجه مللدددر ااصدددلمة 

 الفاؤوة  رأييف  هذه الم ة راايجو  مللر أنيف ة ذلكو
ملًدااؤ   رهدب اددر، ماه أجا  العما  الهاادف people’s engagement  اشاتبا  النااس -3

 اا يف  مللر ال ليف  رال صاف مللر ملسجا المباملد رالهداف ااارتاةو

   3311     ل    : بينما رأا   رو  أ  مؤشرات رأس المال االجتماعي اي
 إ22-23  3331ا  جلد اجظة  1288-1223

 وGroups and Networks( العالقات والشبكات االجتماعية 1)
رأ ةددم مل  ددة الثمددة يف اسدد يفاار  :Trust and Solidarity( الثقااة المتبادلااة والت ااامه 2)

 أف مد ً  ج هذه الثمةو  العاي ج، اعي يفجمل ة ملند ج  ن ا يف ال ارف 

واودد الييفد   :Collective Action and Cooperation( العما  الجمااعي والتعااوني 3)
الثمددة لدددو  انيفددجملش  دد  ال فجملدد  رال ةددج   اعي يفددجملش  روملدد   دد  اع   جاوددة  رويدداا

ااددددددباعنً  رو دددددد   ال يددددددج    ال  جسدددددد ة راعا صددددددجؤوة رددددددً ع دددددد  اا ددددددئبلً ملًددددددااؤا  
د  الًدااؤ  د  ال در   يف ردن  المداار   رعجملج   ايفدج وادل  مللدر ال بارد  ر دن ة  ر ا ف

 راااجراة ال  جس ة  ر ي  ملرباهتة   يفبملةو

ج م  اعسدددرتاه  المادددبت  ال مددددوا رويدددت ال  ددد ( قباااول التناااوع والتساااامآل وقباااول ا  ااار:4)
دة  اوددجؤ، اعأصدجع  رال فددجمل    دد   ا  لد  الثمجًددج  يف اا يفد   اع ف ددج  مللددر اايًا

  مجًج  مل او ة  يج ا ساوة ال ف   رااي مدا  راايفجرسج و

وادددد  ال يف ددددً ة  أبسدددد   المدددددرا   ( التمكاااايه والمشاااااركة فااااي المجتماااا  المحلااااى:5)
أدد  ا مللددر س ددجهتة  ر يدد  اان يفددج   الددعاددش واددجرابا يف اان يفددج    رااباهددا ل ًددااؤ

ملاثددددددا اسدددددد لجرة عس  جيددددددجهتة  للمددددددد  دددددد  اعسدددددد ايجؤ اعي يفددددددجملش رةأجسددددددة الفددددددال 
ا ل ًدددااؤ ًدددال  اعي يفجمل دددة ل ددد  الندددجا  رل دددش أ دددبن ااادددجراة ًيجلدددس  دددا ملن و دددًب
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وفةدلبنج لييفل دة ردن   لدعا   جروة قؤراث  لجلا ة رعا   ب  ة أياد ا  ملد  ا  دجرا  
المددداار  ً يف ددددن ة ملن ودددددلبا رررددددباهتة يف اع   جردددج  رونةدددديفبا لليفن يفددددج  رالنمجرددددج  
رو س ددبا رراردد  رعي ددج  رواددجرابن يف اي ددج، اعي يفجمل ددة  رودد ؤو ال يف ددً راااددجراة 

 ة  الييف     ملي  الصج  اليجهو

 مفاايي الدراسة: - امساا 
 رأس المال االجتماعي: -1
يدددداف الاجسددددت رملا ااددددجت اعي يفددددجملش يف الدراسددددة الااهنددددة رر ددددس رددددا ة  دددد  الي اددددج  و

اعي يفجمل ة رالم ة رالملااف رالثمة الع أدملة الدرتار  رال يدجرن ردً ملًدااؤ اا يفد  هددف أادجؤت 
اانجً  رال ر   يف اااجراة ال  جس ة ل م ً ال دارف اعي يفجمل دة يف ااندجعش اليادبال ة  رأايدج  

 ذا ااف به ًر س وايف     ة   راا  هش هل
رأمدجا  د   د ت الي ادج  الماار دة راليصدا ة المال دة رادذلك  ( العالقات االجتماعية:1)

 الي اج  اعي يفجمل ة اليج ة    ان ان رالرداجء رالا  ء ووو اخلو
رومددجا  دد   دد ت  دددو  ( المشاااركة فااي مؤسسااات المجتماا  الماادني واأحاا ا :2)

 اة يف ملةبوة  ن يفج  اا يف  اادا رالسااي ال  جس ةواااجر 
رأمجا  د   د ت  ددو رديبر اادباعنً رجععيفئندجن رملدده ريدبؤ  ( الثقة االجتماعية:3) 

رك يف ملن الن ا ال  جس ة أمده ااصلمة اليج دة لليفل يفد  مللدر س دجي ااصدلمة 
نمدددداايف رع أن  ددددك ا جرددددة ؤرن ث  ددددا رنددددجء مللددددر اع  يفددددجء ال  جسددددش ملر الدددددوت ملر ا

ساوجهتة ال  جس ة رااد  ة  راذلك  دو  م  ة يف اا س ج  اعي يفجمل ة رال  جسد ة 
 اابيبؤ، يف ر ئ  ة رن يفي ةو

 المشاركة السياسية: -2
اااددددجراة ال  جسدددد ة هددددش ان ددددا الدددداار  رددددً الفدددداؤ ايةددددب يف عجملددددة  رالفدددداؤ ايفددددباع  

الددع ملددد   اقراؤوددة ال اددلة ةيلأادد   ررنددج  M.c.closkyس جسددش  رويًا ددج   ددج  البسدد ش 
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عاوم ج و جهة ململةجء اا يف  يف ا   جر اي جه  ريف أ بو  ال  جسة الييفب  دة راد    اجردا 
  ر  ل ددبن  Samuel Huntigtonملر ددد   اجردداو ايفددج ملًا ددج ادد   دد  ردديفبل   هن ل ددبن 

Nesions  لدددر مليفل دددة ردددن  المددداار مل ال دددر  النادددج  الدددذي ومدددبه ردددس ااباعندددبن رمصدددد  ررندددج
الييفل دة الدع  د    هلدج ود ؤي  ررندجإو رأياف ملوةدج  122  3311ارااش   ةرااه ةاي ب ش  

ن وادجر  يف رضد    رأ دبن لدودس الفاردة لة ا يفيدسالفاؤ ؤررا  يف اي ج، ال  جسد ة راعي يفجمل د
 إو12  1122هداف اليج ة لذلك اا يف  ملاداهلجؤي انبهاي  ال

اااجراة ال  جس ة  اج  عبملش رةراؤي هدًس ملن و بن لليفدباع  ؤرر يف ردن  ايفج أايد 
الماارا  رال  جسج  اا يلمة ررؤار، رئبن ؤرل س  رأم  ة  ج ود ة أنف دذه  ن دج  رادذلك اا دج ة 

ملن  ةيل بدريااة شااوقيإو ملرددجر  28  3331يف أنف ددذهج اليفددج مل  دد   ويفددد امحددد اليدددري  
 اددددلة ال  جسدددد ة اااجرددددا،  الرل ددددة إ  رال اددددلة ددددد  اااجرددددا، اااددددجراة ال  جسدددد ة أادددديف  ال

إ  السددااي الثج بودةإ  ر دد  مل ثلددة اااددجراة ال  جسدد ة اااجرددا،  أملددد  نصددا س جسددش  ملةددبوة 
دددة  رالبادددبف مللدددر اا دددجل  اليج دددة  راليةدددبوة يف  مل دددج مل ثلدددة ال ادددلة دددد  اااجردددا، ً دددش  اايًا

ةرسددجء الانددجء اا سددخ للدرلددة 12  1112ه ئددج  ال لددباإ  ردروددة رددباش   إو ايفددج أ دد ة يف  
مللر الريد، ال  جس ة  راعي يفجمل ة  راعا صجؤوة  راااجراة ال  جسد ة ضدارر، قاج دة ن يفد  

يف   د رل ج  ال ف د   رالنادج   د  مليد  اا يفد   ااباعنً اررتا ؤ مااعش  لنج أمبه مللر 
 إو 311  3313 رضج   م  

ررندددج النادددج  اقراؤي الدددذي ومدددبه ردددس  المشااااركة السياساااية إجرائيااااا  ويعااارف الباحاااث
ااباعنً يف اانجعش اليابال ة    ملي  اااجراة يف الناجعج  ال  جسة  رؤرية سارد ة مللدر 
ال صددددبوت يف اع   جرددددج   ر دددددو   ددددجري  ة ل  اددددجر رالسددددداا ال  جسدددد ة ر ددددباف ة  ددددد  

ملد  ة ردايص المةدجوج راابضدبملج  اااأالدة رجاادجراة يف رر  رةؤراا دةاااجراة ال  جس ة لليفدامل، 
 اي ج، ال  جس ةو
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 المناطق العشوائية: -3
  3312أيددداف ااندددجعش اليادددبال ة ررندددج  ندددجعش أنيفددددب كدددبا  دددد  مللددد   ملصدددجه ويفددددد  

إو ايفج أياف ررنج ال ليفيج  اليفبوة الع وم يف ج الًااؤ يف  نجعش ل و    د  اامدار 2282
ج  رهدددب  دددج ويدددت ااندددجعش الدددع   ة ادددجؤهج ؤرن أبي دددس  ملر ةردددااف  ددد  الدرلدددة  س دددت أييف هددد

 إو28  1112سامت اس  جيجهتج ال   الدرلة   ييفج  ويفد  
ايفدددج أيددداف ررندددج  ندددجعش ذا    ددد   مليفدددااا دددد    لدددج خ رأ  دددبن  ددد  ةسددد جن دددد  

يددددد ملردددد جت ألددددك  ددددا   يف  نددددجعش وار ددددة  دددد  ااااًددددش اليج ددددة  را ددددد ج  السجسدددد ة رأ 
ال  ج دددج  يف د ادددة ال  لددد   اليدددجه لليفددددن  ر اريدددج ملددد  المدددبا ً اان يفدددة للييفددداان  رمحجودددة 

 إو  2138  3312الراضش الارامل ة  مل جء ويفد  
ر  دد  أياوف ددج ةياال ددج  ررنددج  ألددك اانددجعش الددع أبيددد مللددر ملعددااف اادددن  رأناددر ردددرن 

ا أًب  ا د ج  هج رأ بؤ رً ملًااؤهج ردا ة  د  ان ج  ااين ة ممج وصي ةراافال   ملر 
الي اج  المجليفة مللر ااصدج  رالثمدة رااادجراةو ررندجء مللدر ذلدك ًمدد عامدت الدراسدة الااهندة 
مللر ةسدو اانجعش اليابال ة  دونة ملس ب   رهش  نلمدة دداي الالددو س دت عسدأ الاجسدت 

ايفنلمددة الدراسددة  أ يدددؤ هددج رددبر ايا ددجن ملن اانددجعش الياددبال ة  جرددة يف اانددجعش الفمدد ،  
ل خ ًم     رملا ااجت  ا  اجر الفما راندبا رالالجلدةإ ملر الااداي  ضدي  ا د    المددرا  
راا ددددجرا إ ردددد  ررملا ااددددجت اعي يفددددجملش ملوةددددج   اان يفددددج  اعي يفجمل ددددة رالسددددااي ال  جسدددد ة 

يف الن جودة   د بو  دن فص  د   رالي اج  اعي يفجمل دة رالثمدة اعي يفجمل دةإ الدع ورتأدا ملل  دج
 اااجراة ال  جس ةو

 الدراسات السابقة:: سادساا 
 نجااددة ريددص الدراسددج  رالحبددجا ال ددجرمة الددع أنجرلددت  الاجسددتيف هددذا احملددبر  ددجرت 

 بضددبا الدراسددة الااهنددة  س ددت ادد   ن ددج الاجسددت الدراسددج  ر  مددة الصددلة  بضددبا الدراسددة  
 الدراسة الااهنة  ر ن ج ال ا الذي ويبؤ رجلنف  مللر 
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 Ronald La Due Lake and Robert رونالاد الدولاو وروبارت اكفيا ؤراسدة 

Huckfeldt  1112 إ الدددع ملادددد  مللدددر ملن رملا اادددجت اعي يفدددجملش رالادددا ج  اعي يفجمل دددة
أ دد م  اودددا   دد  ايددبار راانجااددج  ال  جسدد ة رددً ملًااؤهددج  ددج ويدداا رو دد    دد  مليفل ددة اااددجراة 

  ايفددج ملن رملا ااددجت الاادداي  دد  أيلدد ة  رسجلددة   ن ددة  ر  ج ددة اي يفجمل ددة  ر  دد بو ال  جسدد ة
 Ronald مجيف و  م  اودا     الي اج  اعي يفجمل ة  رهذا لس مل اه مللر اااجراج  ال  جس ة  

La Due   1998: 567-584إو 
إ مللدر ريدبؤ مل ادة ابودة ردً Jan Teorell  3333 جاا   يوريا ر نيفدج اادفت ؤراسدة 

رملا اادددجت الا دددش  ملةدددبوة اان يفدددج  ال لبمل دددة رالسدددااي -رددد جت رملا اادددجت اعي يفدددجملش مل
ال  جسدددد ةإ  ررملا اادددددجت ددددد  الا دددددش  ملراردددددا ال باردددد  اعي يفدددددجملش  دددد  الردددددداجء راليجللدددددة 

راااددجراة ال  جسدد ة  ايفددج أاددً أددر   ملردد جت الاددا ج  اعي يفجمل ددة الا  ددة رددد   -راندد انإ
 إو Jan Teorell   2000ائة ال  جس ة  الا  ة مللر ال ي
إ ًرردجر  ة  ملن رملا Matt Henn   et al.  3338 ما ا  اايه و  اريهمل دج ؤراسدة 

اادددجت اعي يفددددجملش ع ومدددد  مل  ددددة ملدددد  الفدددار  اعي يفجمل ددددة راعا صددددجؤوة يف ال ددددر   مللددددر ا راء 
أمدددد    دددد بوج   رال بي ددددج  ال  جسدددد ةا ًددددجلًااؤ الددددذو  وف مددددارن ة  رملا ااددددجت اعي يفددددجملش

اااجراة ال  جس ة لدو ة  ايفدج ملن الاداجي ملاثدا ملاضدة ل سد ايجؤ اعي يفدجملش لندة ملاد   د  
ال اددجر يف   دد بوج  رملا ااددجت  س ددت ةنددة ملادد   مددة را ددد جيج   دد  ااددجر ال دد  يف الاددا ج  
  اعي يفجمل ددددة الا  ددددة رددددد  الا  ددددة   رلل يلدددد ة ملوةددددج  أددددر  ه مللددددر   دددد ما  الادددداجي يف الييفدددد

ال  جسددددشا ًجلدددددذو    ل دددددبن  ددددد ه   أيل يف دددددة ململلددددر ملاددددد  رددددديبرا  رجعسددددد ايجؤ ملددددد  اااددددد د 
 إوMatt Henn   2007: 467-479ال  جسش رملاثا  اجراة يف ال  جس ة  

 Weiwu Zhang and Stella C. Chia ويااو   اناات وسااتيال اس ا شاايارؤراسددة 
رملا اادددددجت اعي يفدددددجملش إ سدددددبت  مل دددددا سددددد  داه رسدددددجل  اقملددددد ه انيفجه ودددددة مللدددددر 3331 

راااددجراة ال  جسدد ة راعي يفجمل ددة  س ددت ملرضددمت الدراسددة ملن الباددت الددذي ومةدد س الفدداؤ يف 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة السياسية في المناطق العشوائيةرأس المال االجتماعي وأثره على المشارك

 ـــــــــــــــــــــــــــ(ــــــــــــــــــــــــــــ072ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

اااء، الصم    ر اجهد، الائبن اليج ة يف ال ل فاوبن راع رت ت اد ارأا  ة جرج   د  ااادجراة 
   إوWeiwu Zhang   2006: 277-297ال  جس ة رااد  ة  

 Amy Qiaoming Liu and Terry يومينت ليو و  ير  بيسايرامي كرملرجر  ؤراسة 

Besser  3332 إ لددددددد  رملا ااددددددجت اعي يفددددددجملش راااددددددجراة الادددددديا ة  ًررضددددددمت ملن مليفل ددددددة
اعس دددجا رجع  يفدددجء لليفل يفددد  أددداأا  رجاادددجراة يف حت دددً ملرضدددجملس  ادددذلك أادددً ملن ةاج دددة 

ا دد  اادد  ا، يف اااددجراة اعي يفجمل ددة الي اددج  اعي يفجمل ددة  الا  ددة رددد  الا  ددة   دد  ملهددة اليب 
 Amy Qiaoming  2003: 343-365 إو 

إ ادددددو أددددر   الي اددددج  الماار ددددة يف ملكددددج  3332  انااااد محماااادايفددددج ملرددددجر  ؤراسددددة 
اااددجراة ال  جسدد ةو رأبرددلت الدراسددة ة  ملن هنددج  أددر  ا  يبهاوددج  للي اددج  الماار ددة يف ملكددج  

ي اج  الماار ة هلج ؤرر يف ا   دجر ااامدب ً رأارد م ة للييفد  رعا ية اااجراة ال  جس ة ا ًجل
ال  جسدددش  ايفدددج أليدددا ؤررا   دددجملدا  يف  ادددج  ااامدددب ً رملؤال دددة يف ال ن  يفدددج  ال  جسددد ة  

 إو3332ر  ج د، ااارمً لبربهلة لل اجن هند ويفد  
جت إ سدبت  اادامل، ررملا اادVivien Lowndes  3332 فيفايه لوناديلرملاد  ؤراسة 

اعي يفددجملش راااددجراة ال  جسدد ة  رالددع هدددًت ة  ال يدداف مللددر اع دد  ف يف ملكددج  اااددجراة 
ال  جسدد ة رددً الن ددجء رالايددجت  س ددت سجرلددت ملن أ ادد  ملدد  ايف ددة رملا ااددجت اعي يفددجملش 
الذي حتص  ملل س ااامل، ه  و جري للاي  ر ددو اددرهتج مللدر اسد ثيفجر رملا اادجت اعي يفدجملش 

 جسددش ؟ رأاددً ملن الن ددجء لدددو   ال ثدد   دد  رملا ااددجت اعي يفددجملش  ثدد  الايدد  يف النادج  ال 
ةع مل س مل ل  ملنس الد    يف النبمل دة ايفدج ملند  ملاد  اسد ثيفجرا  لداملا اادجت اعي يفدجملش يف النادج  

 إو Vivien Lowndes   2004: 45-64ال  جسش  
 Ken'ichi Ikeda and Sean E. Richey مل دج ؤراسددة ا ناددش اا ددا رسدد ً ملي رو اددش

رالًم ددددةإ إ ًررضدددمت ملن اودددجؤ، رملا اادددجت الاددددا ش  الي ادددج  اعي يفجمل دددة اهلا  دددة 3332 
رملرددجر   إوKen'ichi Ikeda   2005: 239-260ودد ؤي ة  اوددجؤ،  يدددت اااددجراة ال  جسدد ة  

 .Hays R. Allen And Alexandra M اااي  ار  لايه والكسااندير ام كوجا ؤراسدة 
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Kogl  3338 ؤرر الاددا ج  اعي يفجمل ددة ؤا دد  ايددش راندد ، يف أياوددا رحتف ددا الييفل ددة إ ة 
ال  جس ة ؤا   ةسدو اانجعش ايةاوة الفم ،  رمل ا ت ملن الاا ج  اعي يفجمل دة دد  الا  دة 
راابيددبؤ، ؤا ددد  الس دددجء ملًااؤهدددج وادددجرابن يف الدددن ة ال  جسددد ة راحملل دددة  ددد   ددد ت ال صدددبوت 

إم ريا ا إو ر نيفدج حبدت Hays R. Allen   2007: 181-205ةو  ردد ه  د  ملرد جت ااادجرا
إ رملا اادجت اعي يفدجملش رااادجراة ال  جسد ة يف انددا  M. Reza Nakhaie   3332 ناااي

س ددت أاددً  دد    ددجل  الدراسددة ملن الددذو  رلدددرا يف اندددا ع خي لفددبن ملدد  اا ددجياو  الرالدد  يف 
اا ددد بو  ددد  رملا اادددجت اعي يفدددجملش الدددذي    ددد بو ااادددجراة ال  جسددد ة لندددة   ل دددبن  فدددخ

و جملدهة مللر ال يائة ال  جس ة  رهة الاثا  اجعج  س جس ج   د  اا دجياو  انددؤ س دت ملندة 
ا لدددو ة مل اددج  اي يفجمل ددة ع اددة  ملاثددا  اددجراة يف انيفي ددج  الا  ددة رال لبمل ددة  اددذلك أ ددًب

رنددددجء ال  ددددج م رال مددددجري يف ر ددددن ة ررددددً اندددد ان راليددددجل   رالرددددداجء  ايفددددج أ ددددجملد مللددددر 
ا البربت ة  اايلب ج  راابارؤ الدع حتفدا اعه يفدجه  ري ج  الن ا رةرسجء الد مااع ة رالع أًب

ايفددج  إوM. Reza Nakhaie  2008: 835-860 ال  جسددش ة  يج ددا الثمددة اعي يفجمل ددة 
جراة ة  الي اددددة رددددً الفمددددا رااادددد  إ3331  محمااااد أحمااااد علااااى العاااادو ملرددددجر  ؤراسددددة 

ال  جسدددد ة يف اانددددجعش الياددددبال ة  رملاددددد  مللددددر ملن رضددددج ااددددباعنً ررجل ددددجيل رددددامل ة الن ددددا 
   رؤركددج هتيفدد   ملر الناو ددةرال  جسددج  ع و ممددش ؤركددج  اددجراة ااددباعنً يف اي ددج، ال  جسدد ة 

ةسجء، اس  داه لايص الفئج  يف اا يف  ا ر ن ة س جن اليابال ج  سباء    ادبو  جري دة 
 وإ132-81  3331 ل ة  ويفد امحد مللر  ملر ؤا
إ الدع اادفت ملد  Byoung Joon Kim  3331 بياونت جاوو  كااييادذلك ؤراسدة ر 

اع رت دددت    ددد  د شملن ردددا ة اع رت دددت أ دددجملد اثددد ا  يف ملدددداا   د  دددة رس جسددد ة  ايفدددج ملن 
اجعدج   ليفبملدج  هتيف ة  رملندة ملاثدا اأصدجع  رارأ العملاثا اخنااعج  يف المةجوج ال  جس ة راحملل ة 

ماااركو إم ملرضددمت ؤراسددة  إو اددذلكByoung Joon Kim   2009  نبملددة  دد  النددجا  
إ سدددبت  رملا اادددجت اعي يفدددجملش MarkoM. Skoric  et al.  3331 ساااكور  و  ااارو 

اعًرتاضددددش راااددددجراة ال  جسدددد ة يف سددددنمجًبر،  ملن   دددد  د ش اع رت ددددت  دددد  ململلددددر ا لف ددددج  
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ا لدددو ة المدددر، مللددر ةاج ددة رددا ج  اي يفجمل ددة ملدد  اع رت ددت    اعي يفجمل دة راعا صددجؤوة  ددج وددًب
رو دد   هلددة ال باردد  اعي يفددجملش   صبرددج   دد  أنددبا  باادد  ال باردد  اعي يفددجملش رالددع ليدد  
    د ش اع رت ت وامثبن مللر ااباا  ااب ب  هج   رالع حتمش هلدة  ادجراة ًيجلدة ملاثدا  د  

 ددجملد مللددر ال يدداف مللددر ا  دداو  ؤرن اع  مددجت ةلدد  ة   ددد هة  ايفددج ملن اسدد  داه اع رت ددت و
ايفج أليا الي اج  اعي يفجمل دة ملد  اق رت دت ؤررا  يف ااادجراة ال  جسد ة  د   د ت ال را دد 

 إوMarko M. Skoric   2009: 414-433مللر الي اج  اعي يفجمل ة  
د ملي أدر   إ ًمد ملاد  مل دس ع وبيدPieter and Ravi   3331 بيتر ورافيمل ج ؤراسة 

ل ردددد  اليااددددش ملر الدددددوت مللددددر اااددددجراة يف اع   جرددددج     مجردددد  أددددر ا اا دددد بو ال يل يفددددش   
 Pieterرال د    رايجلدة اعي يفجمل دة   رايجلدة اا ن دة   رااادجراة الاديا ة   رالثمدة راع  يفدجء  

Bevelander   2009: 1406-1430إ ة  ملن 3311  أحمااد إباارااييرملرددجر  ؤراسددة  إو
ضددددي  ؤرر السددددااي ال  جسدددد ة ر  س ددددج  اا يفدددد  اادددددا يف ال بمل ددددة ال  جسدددد ة  دددد  ملهددددة 
اليبا   اعي يفجمل ة اا ؤوة ة  ةسلجه الااجي انج يش مل  اااجراة ال  جس ة  امحدد اردااه ة  

  Alberto Alesina  ألبر و  لسينا وباوال جيولياو اٍ       رؤرا إو123-188  3311
 and Paola Giuliano   3311 إ  الي ادج  اليجلل دة رااادجراة ال  جسد ة  س دت أادً ملن

هندددج  مل ادددة مل  ددد ة ردددً ادددب، الدددارار  اليجلل دددة رااادددجراة ال  جسددد ة  ًدددجلًااؤ الدددذو  ون يفدددبن 
ليددجل   رملسددا ابوددة الددارار    اجلاوف ددةإ ملادد   اددجراة يف ال  جسددة  مجر ددة رجلردد جل الددذو  

ر  رالي ادددج  اعي يفجمل دددة راليجلل دددة  اجيةددداوةإ  رملن ون يفدددبن لسدددا أيدددجا  ددد  ضدددي  الدددارا
  Alberto Alesinaالسا ذا  الد بت اااأفية ملاثا اه يفج ج  رجل بر ال  جس ة    دد هة  

يدددجع  3313  محماااد منيااا إو رملردددجر  ؤراسدددة 817-839 :2011  إ ملن هندددج  ؤررا  ابودددج  ًر
إو ايفدددج اه يفدددت 1321-118  3313 ل ادددجر الما لدددة يف الييفل دددة اع   جر دددة  ويفدددد  ن ددد  

إ رجل ياف مللر  ددو   دج ة اعأصدجت الا صدش يف ااادجراة 3313  محمود احمدؤراسة 
ال  جس ة رجلماوة ااصاوة  رملرضمت الن جل  ملن ملاثا اابضدبملج  ال  جسد ة الدع ود ة  نجااد  ج 

الدددع وددد ة ردددً الندددجا يف الماودددة هدددش ا   جردددج  نلدددخ الاددديا  رملاددد  اابضدددبملج  ال  جسددد ة 
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 نجااددد  ج مل اددددلة السدددااي  ر دددد  ال ددديفج  الددددع ليددد  ال ليفددددة   ددديفبملة يف الماوة ال دددددو    
رالي لدددددة ال اددددد ،   راعأصدددددجع  الباسدددددية  ددددد  اا دددددئبلً   راادددددجت   رال يلددددد ة اليدددددجيل   راثدددددا، 

إو راددددذلك 23-1  3313ال دددد     رالبظ فددددة اليجل ددددة   رالدددداملي الصددددم م  ويفددددبؤ امحددددد  
ددد    ددد بو الدددبملش ال  جسدددش 3313  أناااورمحماااد ؤرا  إ ؤرر الادددا ج  اعي يفجمل دددة يف ًر

للاددددداجي رأ دددددبو  ايادددددبؤ اعًرتاضددددد ة رحتبول دددددج ة  سادددددبؤ رااي دددددة  رملرضدددددمت الن دددددجل  ملن 
الاددداجي هددددة ملاثدددا الفئددددج  الييفاوددددة اسددد  دا ج  للاددددا ج  اعي يفجمل دددة  رملن  باادددد  ال باردددد  

  جسددددش  دددد   دددد ت اوددددجؤ، اايلب ددددج  راايددددجرف اعي يفددددجملش هلددددج ؤرر اادددد  يف اوددددجؤ، الددددبملش ال
ال  جسدد ة  رةأجسددة الفارددة مل ددجه الادداجي انجااددج  المةددجوج ال  جسدد ة رالثمجً ددة  ويفددد مل ددبر  

لل ياف مللر ا  دجر إ 3313  ياسر عبدالفتاحإو ر نيفج هدًت ؤراسة 231-221  3313
اع   جرددددج  ال اج  ددددة   اق جر ددددة اباادددد  ال باردددد  اعي يفددددجملش يف أنادددد    اددددجراة الادددداجي يف

رملرضمت ملنج ادجؤر، مللدر أناد   ااادجراة ال  جسد ة للاداجي  د   د ت أناد    مجًدة ايدبار 
  3313رساودددددة ال ياددددد  ملددددد  الددددداملي رال مل ددددد   ددددد  اعددددددرتاي ال  جسدددددش  وجسدددددا ملاددددددالف ج   

 و إ2232-2832
 Celine Teney and Laurie Hanquinet كلايه  يناي ولاور  اانكينا ؤراسدة  مل دج

حتل دد  الي اددة رددً  –الددع حتيفدد  ملنددبان   اددجراة س جسدد ة ملجل ددة ررملا  ددجت اي يفددجملش  اأفدد  
ردجي  ً بردلت  2131رملا ااجت اعي يفدجملش رااادجراة ال  جسد ة للاداجي   رعامدت مللدر 

ة  ملن ال ثددد   ددد  الاددداجي النادددلجء رااادددجراً يف ال  جسدددة ادددج با  ددد  الملةدددجء الفدددجمللً يف 
 دددة  رريدددد  ملوةدددج ملن هندددج  ًئدددة  ددد  الاددداجي لددددو ة رملا  دددجت اي يفدددجملش ال لبمل المليفدددجت

 ثدد  اااددجراة يف اا ددجهاا  ر مجعيددة  ا  مددجء  ضددي   رهددة   برعددبن يف مل اددلة س جسدد ة ملاثددا 
رجل اددجر ال  جسدد ة يف  اه يفددج  ةاان لددج  رأباودد  االصددمج  ا جرددة رددجلسااي رجقضددجًة ة  

 Celineذه ال ادددجر ملر السدددداا  ددد  الردددداجء  رسدددجل  اقملددد ه ؤرن وجرلدددة  نجاادددة هددد

Teney   2012: 1213-1226ااومير جيا  د   ويجاا و  ارو ر نيفدج ؤرا  إو Homero 

Gil de Zuniga   et al. الي ادة ردً اسد  داه رسدجل  ال بارد  اعي يفدجملش رسصد لة الفداؤ
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سلدددة اسددد  داه  ددد  رملا اادددجت اعي يفدددجملش رااادددجراة ال  جسددد ة  رملرضدددم ملن هندددج  اودددجؤ، يف 
رسددجل  ال باردد  اعي يفددجملش يف أاددت ري ددج  الن ددا ال  جسدد ة   راوددجؤ، اانجااددج  ال  جسدد ة   
رالامدددت ملددد  اايلب دددج  ال  جسددد ة ملددد   بااددد  ال بارددد  اعي يفدددجملش  رهدددش  ددد  ا ة دددج  مللدددر 

رندجء  اااجراة ال  جس ة   ًاوجؤ، أاجؤت اايلب ج  رً اااجراً يف  باا  ال بار  و دجملد مللدر
إو Homero Gil de Zuniga  2012: 319-336ر ن ة  ر لش ًال لليفاجراة ال  جس ة  الثمة 

إ اقيجرة مللر أ جؤت  اجذا أياف اادامل، ال بو  دة اليج لدة 3312  سهام علىرسجرلت ؤراسة 
ملدد  اااددجراة ال  جسدد ة؟ ًلددجء  دد  رددً هددذه السدداجي اً مددجؤ الثمددة يف اان  اددً رالددة الدددملة 

  3312ه لليفددامل،  دد  اادد  السددااي ال  جسدد ة ر  س ددج  اا يفدد  اادددا  سدد جه مللددر  اامددد
 إو 11-12

رملا ااددجت  .Tommaso Nannicini   et al  وماااس نانيساايني و  ااريهر نيفددج ؤرا 
اعي يفددجملش راا ددجءلة ال  جسدد ة  رأاددً ملن الًددااؤ الددذو  و مددج بن ادد ة ال يددجرن رالثمددة رأمددد  

   Tommaso Nanniciniر ا جردة ملاثدا  ادجراة يف ال دبر ال  جسد ة  ااصلمة اليج دة مللد

 إو 2013:222-250
  دداة  اددجراة اق ددجا رالددذابر يف  اخنفددج إ ملدد  3312  أماا  محماادرااددفت ؤراسددة 

  3312اع   جرددج  الن جر ددة  لسدداجي   يلمددة ريددده  مدد  ة رنااهددة اع   جرددج   مل دد  ويفددد  
 .Marco Giugni   et al يااوجني و  اارو ماااركو جرملرضددمت ؤراسددة إو 132-132

إ ؤرر اااددددددجراة يف انيفي ددددددج  الهل ددددددة راا س ددددددج  ااد  ددددددة يف اااددددددجراة ال  جسدددددد ة 3312 
 Marco Giugni   2014: 1593-1613 إو 

 موق  الدراسة الراانة على  ريطة الدراسات السابقة:
عاس  دج الدراسدج  ال دجرمة و مدؤ  با  الدراسة الااهنة رجلن ا ة  نيفبملة المةدجوج الدع 

يف أنجرهلج لمةجوج رملا ااجت اعي يفجملش راااجراة ال  جس ة  راا س دة اليج دة مللدر الدراسدج  
ال جرمة  ملنج أنجرلت رملا اادجت اعي يفدجملش ملر ملسدد ملريدجؤه يف مل ا دس رجاادجراة راعه يفج دج  

 اانددددجعش الياددددبال ة   جرددددة رالددددبملش ال  جسددددش  ؤرن وجرلددددة ا  اددددجر ألددددك الي اددددة ا  وم ددددج  يف
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ًدرن  باد  الدراسدة الااهندة  ماه انااالدراسج  اليار ة  رهب  ج سجرلت الدراسة الااهنة حتم مدس  
مللددر  اعددة الدراسددج  ال ددجرمة و ةددم يف هدددً ج الددال خ اا يفثدد  يف اا اددجف مل ددا رملا ااددجت 

 اعي يفجملش مللر اااجراة ال  جس ة يف اانجعش اليابال ةو
 جرا ات المنهجية للدراسة:اإل -سابعاا 
يف ضددبء نيفبملددة الهددداف الددع سدديت الدراسددة ة  حتم م ددج  ًددرن  ماانهت الدراسااة: - مل

اللجر  البرفش هب المجلا ملل  ج  ر   ت ًمد امل يفد الاجست  دن   اا دم اعي يفدجملش 
 رجلي نة ربرفس ملسد ملهة اانجه  اا   د ة يف الدراسج  البرف ةو

 مجاالت الدراسة: - 
عامدددددت الدراسدددددة اا دا  دددددة  دوندددددة ملسددددد ب   ًن ددددداا  لن الدراسدددددة  لمجاااااال الج:رافاااااي:ا -1

اسدددد  دًت ال يدددداف مللددددر ؤرر رملا ااددددجت اعي يفددددجملش يف اااددددجراة ال  جسدددد ة رجانددددجعش 
اليادبال ةا لددذا ًدرن الدراسددة الااهندة ثددت ررسددو اانددجعش اليادبال ة  دونددة ملسد ب  رهددش 

 دا رةد ش ردبارمل ج  ر الاجسدت ملل  دج  س دت ةندج أ يف نلمة داي الالد  الدع راد  ا   دج
  ررؤاء، أصددددديف يفجهتج اهلندسددددد ة  راعا  دددددج  الاه دددددا رادددددده ااادددددجا  رأ سدددددة اا دددددجا 
  س دت ةندج أةدة عبملدج  ااد ،  د  اي ال ث     اا جياو     الاو رجل  جن  راي ذ

 ال  جن    مل ل  الربت ايةاوة رالاوف ة رالادروةو

  اا  لن الدراسة الااهنة ل أ   ة  اس  داف ًئة  ي نة  د  سد جن  لبشر :المجال ا -2
 نلمددة ددداي الالددد  مجً ددة ملسدد ب   لددذا  ثقدد  ااددباع  اامدد ة  نلمددة ددداي الالددد ااددجت 

 باعنددج   دد   213الاادداي للدراسددة الااهنددة  س ددت ا  ددجر الاجسددت مل نددة ملاددبال ة رلمددت 
 راللام ة اام يفة  نلمة داي الالدو مل ل  الفئج  اعي يفجمل ة رالييفاوة

سددددد   3311عامدددددت الدراسدددددة اا دا  دددددة يف الفدددددرت،  ددددد  ملرت  دددددجرا المجاااااال ال مناااااي:  -3
 و3311نجوة وب  س 
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 أدوات جم  البيانات: -ج
اددددجه الاجسددددت ر صدددديف ة اسدددد يفجر، اسدددد ا جن سددددبت ؤرر رملا ااددددجت اعي يفددددجملش يف اااددددجراة 

يفدد  الا ج دددج   دد  ن يفدد  الدراسدددة  راددد  دددا  مليفل ددة رددد جدة ال  جسدد ة رجانددجعش اليادددبال ة  ن
اعس ا جن  ليفبملة    ا لدبا   س دت ادجه الاجسدت رصد جدة اعسد يفجر، رل  اهدج يف ردبرهتج 
ااادل ة  ت   ملاضد ج مللدر نيفبملدة  د  ملسدجأذ، مللدة اعي يفدجا رجنج يدج  ااصداوة  ل   دا يف 

  ب ددة  -مرتسدج  الدع اارتس ددج ال دجؤ، السدجأذ، ريدد ةيددااء ال يددو   راا -ردبرهتج الن جل دة 
راادد  اااددجراة ال  جسدد ة يف  –سدد اع   م دديفة ة    ددة وددجرر هددش  الا ج ددج  الرل ددة  22 دد  

السددددددااي ال  جسدددددد ة  –الي اددددددج  اعي يفجمل ددددددة راااددددددجراة ال  جسدددددد ة  –اانددددددجعش الياددددددبال ة 
 ال  جس ةإو الثمة اعي يفجمل ة راااجراة –ر  س ج  اا يف  اادا

 عينة الدراسة: -د
 فدداؤ،  راددد اددجه  213يددجء  مل نددة الدراسددة  دد  النددبا الماضددش  راددد رلدد  ملدددؤ  فاؤاهتددج 

الاجست ر ما  فاؤا  الي نة رلاومة  مل نة الصدًة     ن يف  الدراسة   نلمة داي الالدد 
ج  ا د  دددة ووو  دوندددة ملسددد ب     ثددد   ااندددجات  راحملدددجت ال لجرودددة  رمل دددجؤا  العادددجء  راايفيددد

اخلو راسدددد يجن الاجسدددددت ردددددايص الادددددجسثً المدددددجعنً  نلمددددة دددددداي الالدددددد يف ألا مدددددس للدراسدددددة 
اا دا  دة    داا  ايددًا  ة ردجا يف   ممدج و ددا ألا دش ملؤا، الدراسدة  راددد يدجء   صجلصد ة عامددج  

 للا ج ج  الرل ة الع   عي ج    الي نة مللر النمب ال جيل 
أاددددً ملن المجلا ددددة  دددد  ملًددددااؤ الي نددددة  دددد  الددددذابر س ددددت رلمددددت   ددددا  ة  :بالنساااابة للنااااوع -أ

 %و2241% يف سً رلمت   اة اق جا 1241
%  د  الي ندة ون يفدبن للفئدة الييفاودة 2142  أاً    الدراسدة اا دا  دة ملن بالنسبة للسه - 

ج  سنةإ  رهذه الفئة ثث  النجضدلً ً اودج  رهدش الاثدا رمل دج  رس بودة ر ادجع 23>  23 
 23>  32   رً الفئج  الييفاوة ال او يف اا يف و ر نيفج أ جر    اة الفئة الييفاوة 

%و أل  ددج الفئددة 3142سدنة  س ددت رلمددت يف اد   ن يفددج  23>  23سدنة رالفئددة الييفاوددة 
 33%و رمل  ا  الفئدة الييفاودة لصدمجر ال د  ملاد   د  1143سنة ًراثا رن اة  23الييفاوة 

 %و248الي نة  سنة س ت رلمت   ا  ة ؤا  
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%  دد  علددة 8843أادد    ددجل  الدراسددة اا دا  ددة ة  ملن   دداة  بالنساابة لمحاا  الماايالد: -ج
 د  علدة  3342     ؤهة ايةا  ر نيفج هنج    اة ع و د  جن هدج رلمدت الي نة اجن و

الي نة أمل  يف سةا  نلمة الدراسة ةع ملنة    ملربت روف ة  ا  ملبا ة  ن يفد  الدراسدة 
اهتدج اادوندة مل   عاوش اهللا،    الاو  ة  ايةا  رذلك    لة ليبا د  يدذي ملدودد، ًر

ا ًال الييفد   راهلداري  د  اليدجؤا   رال مجل دد اابيدبؤ، يف الاود    مل  الماوة   ث   أًب
رالرتاش يف الييف  ووو اخلو ره عء ملأدبا ة  اادوندة ر يفلدبن  ي دة  مدجً  ة الاوف دة الدع ر دج 

 اثدد   دد  سددلبا جهتة ر ددبااف ة ردد  رؤا دد   نددجاهلة  رهلددذه الثمجًددة الددع أارددبا أ س  ددج يف
 ً  ج أر  هج مللر سلبا ة ر اجرا  ة ال  جس ةو

  يدجء  المجلا دة الي يفدر  دد  ملًدااؤ الي ندة  د  اا داريً س دت رلمددت الحالاة االجتماعياة -د
 دد ملن هندج  %  يف سدً 3342%  ولش ذلدك دد  اا داريً  اليداايإ 8342  ا  ة 
%    االلمً ؤا   مل نة الدراسة  رهذا و  ا ملن هذه اااد لة اعي يفجمل دة 242  اة 

الع أن دش س دج، السدا، رأد  ا مللدر الرندجء ملردامت  د  اااد    ال دجها، للي دجن  ايفدج 
 %    الرا  و242مشلت الي نة مللر 

اسدددة ع وييفلدددبن س دددت رلمدددت   أادددً ملن المجلا دددة  ددد  مل ندددة الدر بالنسااابة للحالاااة المهنياااة -ه
%    علدة الي ندة رهد عء واديفلبن اال ممدً رجلدراسدة رالدذو  رردلبا ة  2248  ا  ة 

  ايفدج واديف  الاداجي اليدجعلً المدجؤرو  مللدر الييفد  رالدااداً الا ب س  اايجش رررج  
 ممددً ً ددس  رالددذو  دجلاددج   ددج و ب ددبا  دد  رددً ا ددا ً اندددؤ  دد  اادددارا رانج يددج   اال

اندؤ ر ب  الييف إ رذلك    لة ع  اجر الالجلة ر جًة ربرهج يف اا يف  ااصاي رصفة 
ملج ة ر نلمة الدراسدة مللدر ريدس ا صدبل ر نيفدج رلد  ملددؤ اال ممدً ربظدجل  يف الملدجا 

%  ددد  علدددة مل ندددة الدراسدددة  رهدددذا   ردددا ادددبي مللدددر ملن هندددج  2342اليدددجه ملر اي دددب ش 
ر ددددة  دددد  يج ددددا ملرنددددجء  نلمددددة الدراسددددة ل ل مددددج  رجلبظددددجل  سارددددج  ردددددودا  ر  ددددا، ة ج

اي ب  ددة  أمدددوا الييفدد  اي ددب ش رةمللجلددس الرلبوددة ملدد  الييفدد  ا ددجل ملر ايدداإ  رذلددك 
%  دد  علددة الي نددة  ر  دد  ملن  ي ددد 141ري ددخ الملددجا ا ددجل الددذي ل وندد ة  ةل ددس ةع 

ا اااددارملج  ا جرددة يف   دونددة ملسدد ب   رةن اددجن اددااء، هددذه الن دداة يف ضددبء ضددي  أددًب
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ملدلا دددج ململيفدددجت سدددا، ملر ململيفدددجت رددددرن أددداا    ر  دددة  الييفددد  يف مل دددجؤ،  جردددة ملر وددد  
لددجري ملر رررددة ردد ج ة ملر  دد  ملسددد اامددجرلًووو رذلددك ردددرن ايصددبت مم دداا  أر  ن ددة ملر 

%  د  علددة الي نددة  3142ملمدد  يفددش اليج د إ ر نيفددج رلدد  ملددؤ  دد   جرسدبن ململيفددجت سددا، 
ع و دد  جن هددج رأيلددش   ردداا  رددرن ن يفدد  الدراسددة ن يفدد  أمل دددي رأ ددبؤه  رهددذه الن دداة

اليابال ة يف ممجرسة ريص اا    ر جرة اا   ايًا ة ر جرة    يج ا العفدجت    لدة 
 ع  اجر الفما يف  نلمة الدراسةو

%  ددد  علدددة مل ندددة الدراسدددة ل  ددددؤرا 2241  أادددً ملن بالنسااابة للمساااتوا االقت ااااد  -
ؤ ل ة الا اي  رذلك ليدده ريدبؤ ؤ د  رد اي   داا  لالدجل  ة ملد  الييفد   ملر     بو

 ددًب ة  ددد  اي دددد ةذا اددجن هدددذا الدددد    اأفيددج   ملر ليدددده أمددددواهة امدددار هدددذا الدددد   
لاد   د   1333 و ر نيفدج يدجء  ًئدة الدد   ررندج ر  درتهج اد  رد اس ت اجت ملسدهة  

%  رذلدددك وبضدددم 2241رن ددداة  ين دددس  ددد  ردددً ململلدددر   دددا الدددد بت يف الي ندددة 3333
  ددد بو أددددا اليدددبر ةذا  دددج ابر دددت هدددذه الدددد بت رجرأفدددجا السددديجر راودددجؤ،   ددد لا ج  
الرنجء رالسا  ر نيفج اج ت هنج    اة ع و د  جن هدج ؤا د  الي ندة  ًئدة الدد   احملددرؤإ 

 %    علة الي ندة  ول  دج ًئدة الدد بت اااأفيدة  د 1241ين س ر  ا  ة  1333ملا     
لادد   دد   3233% روددره ريددد ذلددك الفئددة 841ين ددس رن دداة  3233لادد   دد   3333
%  ريف اااأاددددة ال دددد ، ملرددددمجي الددددد بت اااأفيددددة يدددددا  ًئددددة 242ين ددددس رن دددداة  2333
%  رهددد عء ر دددج و ب دددبا  ددد  ملردددمجي 242ين دددس ًدددراثا س دددت رلمدددت   دددا  ة  2333

 يف ا رجرأفجا مليبر اليج لً هجوالبظجل  الم جؤوة   ملر ملرمجي المليفجت ايا، الع أ 

 مناقشة نتائت الدراسة على  ريطة  ساؤال ها: -ثامناا 
 جرت الاجست ً يفج ولش ملن ونجا  روف ا الن جل  الع   البربت ةل  ج  د  الا ج دج  الدع 
  عي ددج  دد  ن يفدد  الدراسددة  راددد ا ددة هددذه اانجااددة ة  نيفبملددة  دد  احملددجرر أايددج  ل  ددجؤع  

 ايفج ولش    الدراسة
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 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ002ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

( التسااااااااااؤل اأول: ماااااااااا واقااااااااا  ومساااااااااتوا المشااااااااااركة السياساااااااااية فاااااااااي المنااااااااااطق 1)
 العشوائية 

عاسدددت الدراسدددة يف هددددً ج الرت اةددد ة راادددد  ر  ددد بو ااادددجراة ال  جسددد ة يف اانددددجعش 
اليادددددبال ة  س ددددددت أيددددددد اااددددددجراة ال  جسدددددد ة  دددددد  ملهدددددة السددددددخ الفجمللددددددة الددددددع أمددددددبه ملل  ددددددج 

 راددددد ملًصددددمت الدراسددددة اا دا  ددددة ملدددد  أاددددجو  اسدددد لجرج  ملًددددااؤ الي نددددة  الددددد مااع ج  ايدوثددددة 
 سبت  اجرا  ة يف اي ج، ال  جس ة اليج ة  رهذا  ج و ة أنجرلس يف الينجرا ا أ ة 

 بالنسبة أاي أنماط المشاركة السياسية في منطقة الدراسة: -أ
ال  جسدد ة راددد يددجء  أاجونددت اسدد لجرج  ملًددااؤ الي نددة سددبت ملكددج   اددجراجهتة يف اي ددج، 

 اس لجرجهتة ايفج هب  بضم رجندرت ال جيل 
 ( يوضآل أاي أنماط المشاركة السياسية لدا عينة الدراسة1جدول رقي )
 النسبة العدد المت:يرات م

 2842 121 ع ملرجر  يف ال  جسة مل

 241 11 ملةبوة السااي ال  جس ة ي

 142 2 الرترم يف اع   جرج  ث
 2142 132    جرج ال صبوت يف اع ؤ
 142 33 اااجراة يف الندرا  ال  جس ة ه

 111 312 المجموع

إ ريدددبؤ سددلا ة لددددو  ددج ومدددجري  صدد  مل ندددة 1و ةددم  دد  ر ج دددج  اندددرت ال دددجرش راددة  
%  ددد  علدددة مل ندددة الدراسدددة  رليددد  ذلدددك  ددداأا  رثمجًدددة ااندددجعش 2842الدراسدددة س دددت رلمدددت 

  يف ظ  د دجي اعه يفدجه  د  يج دا الدرلدة ر م دً اليابال ة    س ت ال  اجع،  رال  جس
ظدارف هددذه اانددجعش الياددبال ة   دد  ضددي  ؤرر محدد   ال بمل ددة رال ثم دد     دد ن    دد  ذلددك 
ملن هندددج  ا  ادددجرا  لثمجًدددة ال  ادددجع، ال  جسددد ة رملدددده ااادددجراة  ااسددد  ج ظدددارف هدددذه ااندددجعش 

ااامدددب ً ة جر دددة س جسددد ة  اعي يفجمل دددة راعا صدددجؤوةو يف سدددً ريدددد  الدراسدددة لددددو ريدددص 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة السياسية في المناطق العشوائيةرأس المال االجتماعي وأثره على المشارك

 ـــــــــــــــــــــــــــ(ــــــــــــــــــــــــــــ002ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

س دددت ةن ال صدددبوت يف اع   جردددج  يدددجء يف  مد دددة ملكدددج  ااادددجراة ال  جسددد ة لليفدددباعنً يف 
% دد  علددة مل نددة الدراسددة  ر نيفددج ضدديفت   دداة 2142  نلمددة الدراسددة س ددت رلمددت   ددا  ة 

 %  ت اااددددجراة يف142اااددددجراة يف الندددددرا  ال  جسدددد ة راادددد ثاا   س ددددت رلمددددت   ددددا  ة 
%  142% رمل دددد ا  الرترددددم يف اع   جرددددج  رن دددداة 241ملةددددبوة السددددااي ال  جسدددد ة رن دددداة 

رهدذه الن  لدة أبضددم ملن كد  ال صدبوت يف اع   جرددج  يدجء ادرهة رددبر اادجراة ملرندجء  نلمددة 
الدراسة يف ال دبر ال  جسد ة   ره دذا   د  المدبت ردرن ال دارف رالرضدجا اعا صدجؤوة ثدجرا 

 جلس يف حتدود اااجراة ال  جس ةوؤررا  ع     ةدف
بالنسااااااابة لمااااااادا المشااااااااركة فاااااااي الت اااااااوي  علاااااااى االنتخاباااااااات فاااااااي منطقاااااااة  -  

 إ وبضم  دو  اجراة الي نة يف ال صبوت مللر اع   جرج 3يدرت راة  الدراسة:
 النسبة العدد املتغريات
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31 3.53 
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 معرفيت
 3454 .5 ألنين مشغول د 3.56 54

 ه 56. 4 معني بأيد حزب ب
احلكومة بتختار اللي 

 عيزاه
31 151 

 ج
التصويت واجب 

 وطين
 .65 33 األسرة رفضت أني أروح و 54 .4

 د
التصويت حق 

 لكل مواطن
 355 5 ال أريد أن أغضب أحد ز 3653 51

 451 4 ظروف شخصية ح 651 . لتجنب الغرامة ه

 و
ألني أثق يف 

 املرشح
 ط 51. 3

صغري واالنتخابات علشان 

 للكبار
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الختيار األنسب 

 واألصلح
 ك 454 35

حمدش من الستات بريوح 

 ينتخب
3 .56 

 ل 34 .5 زيي زي غريي ح
بريح باللي من زمحة 

 االنتخابات
5. 3354 

 554 4 مبعرفش حد من املرشحني م 354 5 علشان أشارك ط

 ..3 .36 اجملموع ..3 341 اجملموع
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%  د  علدة الي ندة 2  22إ أادً ملن 3     ت اسد مااء ر ج دج  انددرت ال دجرش رادة  
مليدجربا رددرنة رددجرابا يف ال صددبوت مللددر ا   جرددج  نلددخ الادديا رهددذه   دداة ع و دد  جن هددج  
يف ضبء  ج ملرجر ةل دس الاجسدت سدجرمج ردجن سدجت اا يفد  اليادبالش و دبؤه ال  ادجعه ال  جسد ة  

اة رجل صدبوت يف اع   جردج  ايفدج ملرضدم ج انددرت ال دجرش  يمبلدة يف ضدبء رأيد   اة ااادجر 
الباادد  اعي يفددجملش راعا صددجؤي الددذي وي اددب س  رال ناددئة اعي يفجمل ددة رال  جسدد ة الددع ملجرددبهج 
را ددد ا  الدددع  دددارا هدددج  رادددذلك  مجر   دددج ردددجلباا  ااصددداي ربيدددس ملدددجه رلددددو الاددداجي ربيدددس 

 س دددددة أ يلدددددش ررسدددددجء، اسددددد  داه هددددد عء الًدددددااؤ يف  دددددجل  رع وملددددد   ددددد  ذلدددددك سدددددبو  
اع   جرددج  سددباء  دد   دد ت  اددجرا  ة ل رو ددد  ارددم  ددج انددبا  دد  اييفجوددة لددس ملر الالللددة ملر 
لصج   ارم  ج  مجر  حتم ش ملجلد  يً  ايفج ملن ظجها، رااء ملربا  الفمدااء  ددهج راضدمة 

 يف  نلمة الامتو
الددع أاددجر  يف ال صددبوت يف اع   جرددج  و ادددرن  الن دداة الادد  رهددش ملنراا سددأ ملوةددج  

مللر ملن     ملهة ملساجي  اجرا  ة أ يف  يف رمل  ة ررن اااجراة يف ال صبوت رايا رعدت 
دددة رجااردددمً ممدددج وصدددارن للدددذهجي نج لدددة ملر ملددد  انجملدددة  رجقضدددجًة  ملن  ةيلرادددبنة مللدددر  يًا

را   ددجر  ددج  دااه  نجسدداج  رهددذا ال صدبوت سددش و فلدس الدسدد بر ر دد  البعن دة الددذهجي رااادجراة 
دددددة راقؤرا  رر  دددددة  ةيليف عل دددددس ويدددددبؤ  ارأفدددددجا اا ددددد بو ال يل يفدددددش الدددددذي وليدددددا ؤرر يف اايًا

 اااجراة ال  جس ةو 
مل ج رجلن اة لليفامب ً الذو  لدو ة سلا ة يف اااجراة يف ال صبوت ًمد ملرييدبا سدلا   ة 

 ندددددددجعم ة يف ظددددددد  ملدددددددده الادددددددفجً ة يف د دددددددجي اه يفدددددددجه الدرلدددددددة راااردددددددمً هدددددددة ر  ةيلهدددددددذه 
اع   جرج   ممج ؤً  هدة ةيل ال  ادجع، ااي دجؤ ملل  دج يف  ثد  هدذه ااندجعش اليادبال ة  ريف ظد  
أدددا اا دد بو ال يل يفددش رالثمددجيف   الددذي و ددجملد مللددر اسدد يفاار  ثدد  هددذه المدد ة ال ددلا ة سدد  

ايفددددج ولدددش  ًمددددد ملرددددجر   لدددجه أمدددد  ملرضدددجمل ة  س ددددت يددددجء    دددا اسدددد لجرج  ملًدددااؤ الي نددددة
دة يف  ااامب بن ة  ارأفجا   اة اليبا   ا جرة رجخنفج  ؤريج  البملش لدو ة  ث  ملده اايًا

%إ 23ال  جسددة  ملر ا ف ددة اااددجراة يف اع   جرددج  س ددت واوددد ةعددجيل هددذه السدداجي ملدد   
ليدده    نيفبا الساجي   ايفج ظ ا  مل  دة ملسداجي مل داو أ يلدش رجااردمً مل ف د ة سدباء 

ملر لنددة ع و دد ممبن ا   ددجهة  راددذلك ملسدداجي   رددذت ي ددد لل ياودد  رر ف دد ة لليفددباعنً
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ر ص ة أ يلش ريده ال فاغ ملر ااا   مل ر، مللر ال داا ا دجل ريدده  ااهدة اع   جردج  ملر 
ملددده الادديبر رر  ددة الصددب و ًددايص ااامددب ً  دد  الادداجي مل نددجء اامددجر   اا دا  ددة ملرضددمبا 

هج  ملن    أاود لس اي ب ة النلج  سبف ونلم     اا  لً جر  جعئة سبت ملدده  مبلة  فجؤ
 ااهددة اع   جرددج  ملر ال اروددا ً  ددج ملر  ندد  اقؤعء رجلرددبا  ؤركددج وجرلددة أم دد  هددذه الً ددجر 
الع أدً  ة  ال لا ة ال  جس ة      ت  ج عامل    أيدو   مللر الييفل دة اع   جر دة س دت 

ر لا دددددش اقردددددااف المةدددددجلش مللدددددر اع   جردددددج   رادددددذلك أ  ددددد  ةيدددددااءا  اج دددددت اي ب دددددة 
 اع   جي رأنم ة اندارت ة  سد ري دو
الدع ملردجر  ة  اخنفدج    داة  ادجراة  أما  محمادرأ فش هذه الن  لة      جل  ؤراسة 

-132  3312ليددده  مدد  ة يف  ااه  ددج  مل دد  ويفددد   اع   جرددج يف  راق ددجا  دداة الددذابر 
سبت ملا دة ااادجراة ال  جسد ة لليفدامل، اليج لدة ًرردجر  ة   عمرا  علياذلك ؤراسة إو ر 132

أددددا   ددد بو ااادددجراة ال  جسددد ة لليفدددامل، اليج لدددة ر جردددة اادددامل، ذا  الردددبت الاوف دددة رريدددص 
ملن  صافا  نعمااةإو ايفدج ملادد  ؤراسدة 122-121  3312ااندجعش اا يفادة  مليفداان مللدش  

ر  ادددجراة ال  جسددد ة اان ادددا، ردددً الاددداجي  ردددفجء  ييفدددة ال صدددبوت يف اع   جردددج  ملاثدددا ردددب 
 يدددت اااددجراة  اخنفددج رالددع ملاددد   عمااار أحماادإو راددذلك ؤراسددة 823-818  3312

  3311ملمحدددد   ال  جسددد ة للاددداجي    لدددة لةدددي  الثمجًدددة رالدددبملش ال  جسدددش لددددو ة  مليفدددجر
اة الاداجي   داة  ادجر  اخنفدج ملاد  مللدر  العرضا سميآل إو رملوةج    ؤراسة 82-122

الجهدجهتة رجل دلا ة  دب ااادجراة ال  جسد ة  ملأ يفتيف ال ن  يفج  ال  جس ة راعي يفجمل ة  ايفج 
 إو228-312  3313 رضج   م  
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 بالنسبة للمشاركة السياسية للمرأة في منطقة الدراسة: -ج
 إ  با  مل نة الدراسة    اااجراة ال  جس ة لليفامل،2يدرت راة  
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ريبؤ  ا     جرة  مل
 - - أامل ة

 - -  يندهجش ة  ج  ج   جؤوة ي
 3242 23 س  ع أنام  مل  ر   ج ث

ل جش ؤملب، الانت   ؤ
 3143 32 رجل  جسة

 1241 31 الايد مل  ال  جسة ملًة  ه
 841 2 ال  جسة للايجت ًم  ر
 348 1 الانت  يندهجش رات ا

ج    اعس  ااء     ًب
 1 13 رال  اوة

 12 18 ع ململاف  
 111 113 المجموع

الدراسدة  د  إ الذي وبضم  با  مل ندة 2     ت اس مااء ر ج ج  اندرت ال جرش راة  
%  دد  علدة الي نددة  دباًمً مللددر 1242  س ددت أادً ملن   داة لليفدامل،مل  دة ااادجراة ال  جسدد ة 

%  د  علدة الي ندة 2143 اجراة ااامل، يف اع   جرج  الييفل ة ال  جسد ة مليفب دج   مجرد    داة 
ةمللدجء اادامل، د   باًمً مللر الدادة  د  ملن ارأفدجا هدذه الن داة رجاباًمدة رالدع أي د  ة جر دة يف 
إ لدددو ج 3اياوددة يف ممجرسددة الييفدد  ال  جسددش  ةع ملن   دداة  ددج ًددب  النصدد  يف اندددرت راددة  
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سددلا ة يف اااددجراة رهددش سجرلددت ملن أيلددش ة جر ددة يف هددذا اا مدد    راندددوا رجلددذاا ملن   دداة 
ليلدس ويدبؤ   مللر مل  ة  اجراة ااامل، يف الييفل ة ال  جس ةعلة الي نة د  ااباًمً%    2143
 لليفدامل،عا ية اا يفد  الدذي وي ادبن ً دس رمل دس  د  اا يفيدج  ال مل دودة راليادبال ة رع أبيدد  ةيل

     جن  جرث ر   جو
ردجاامل، رااادجراة  اه يفدترأ فش  د  هدذه الن دجل  اليدودد  د    دجل  الدراسدج  ال دجرمة الدع 

ا  يف أررود  النصدبل الدون دة   ملن لليفدبررا الثمدجيف مل دا  ساحر حساانيال  جس ة   ر ن دج ؤراسدة 
رملاضددد ج  ا دددبر،   رأبظ ف دددج  ددد  يج دددا الدددايص مللدددر اصدددد ل يلدددش سدددندا  ؤون دددج  ليدددده يدددباا 

عبدالمجيااد إو مل ددج ؤراسددة 221-818  3312اااددجراة ال  جسدد ة لليفددامل،  سددما س ددجا  
 ادجرا  ج مللدر  -الع أنار يف ظل دج اادامل، الاوف دة  -ًمد ملاد  مللر مل ا الثمجًة الفامل ة  علي

الدددع ملادددد   ساااعاد إبااارااييإ رادددذلك ؤراسدددة 21-11  3313ال  جسددد ة  ملاداا دددد مللدددش  
مللر أدا الن ا، اا يفي ة للدرر ال  جسش لليفامل،   رريبؤهج يف سجلة الفااغ ال  جسش   رملدده 

 ينااا  إ رادددذلك ؤراسددة 112-81  3313ادددرهتج مللدددر أيائدددة الددداملي اليدددجه  سددديجؤ ةردددااه ة  
ر  ة  ؤرر اابررا الثمجيف   رال  ة   رااي مددا  الدون دة ا جعئدة   رملدده  مدة الع ملرج ليث

وسااحر إو 283-228  3331ااددامل، رنف دد ج ايفيباددج  ااددجرا  ج ال  جسدد ة  اونددا ل ددت  
الددع ملرددجر  ة  ضددي  اااددجراة ال  جسدد ة لليفددامل،    لددة ضددي  ال ناددئة ال  جسدد ة هلددج  فتحااي

 إو232-222  3338رأدا   ج   ج  سما ً مش  
رل   ر  بضبا الار  رً  بضدبا رملا اادجت اعي يفدجملش رااادجراة ال  جسد ة لليفدامل، ةع 

الدع ملادد  ملن ايف دة رملا اادجت اعي يفدجملش ع vivien Lowndes يف ؤراسدة ً فدً لب ددوخ
 إوVivien Lowndes   2004:45-64أ  ثيفاهج يف الناج  ال  جسش  
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 ة اأ بار السياسية في منطقة الدراسة:بالنسبة لمدا متابع -د
 ( موق  عينة الدراسة مه متابعة اأ بار السياسية4جدول رقي )
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ال اجر رالسداا  أ

 23 112 ااصاوة

 22 82 سداا اليار ةال اجر رال  
 12 21 ال اجر رالسداا اليجا ة ج

 133 333 المجموع
إ الددذي وبضددم  دددو   جريددة ال اددجر 2 دد   دد ت اسدد مااء ر ج ددج  اندددرت ال ددجرش راددة  

%  دددد  علدددددة الي نددددة و ددددجريبن ال ادددددجر 8342رالسددددداا ال  جسدددد ة  س ددددت أادددددً ملن هنددددج  
  الفةدجل ة يف  مد دة رسدجل  اقملد ه الدع و جريبندج رالسداا ال  جس ة   راد يدجء  المندبا

%  د  علدة   مد ا  اقيجردج  ولدش 2242يف ايصبت مللر ال اجر ال  جسد ة رذلدك رن داة 
%  د  علدة الي ندة  رليد  اع رت دت ملردام ال دبه 1142% ت اع رت ت 3142ذلك ال ل فاوبن 

 32يفد  ااصداي اايجردا  رليد   دبر،  ث  ملهة  صدجؤر اايلب دج  ر جردة ردً الاداجي يف اا 
ونجوا هش ملسد كجذث أر   اع رت ت مللدر اايلب دج  ال  جسد ة لددو ااصداوً ر جردة يف سجلدة 
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ملر المندددددبا  ذا    رددددد ق ة يف ردددددد  اايلب دددددج   رال ادددددجر الدددددع أاث دددددج المندددددبا  اي ب  دددددة
 جرية ال اجر ال  جسد ة الهداف رااصج  ا جرة   ايفج و ةم    ر ج ج  اندرت ملوةج  ملن  
ولدش ذلدك ال ادجر   %23احملل ة يدجء  ادرهة ال ادجر الدع و جريبندج رجسد يفاار رذلدك رن داة 

%  رملل ددس ًددرن   دداة الددذو  و ددجريبن 12%  رمل دد ا  ال اددجر اليجا ددة رن دداة 22اليار ددة رن دداة 
ددددة رةؤرا  رر  ددددة ايددددال مللددددر اععدددد ا مللددددر ناوددددج    السدددددااهددددذه ال اددددجر لدددددو ة  يًا

البسدددجل  اا جسدددة ا جريدددة هدددذه ال ادددجر رالمندددبا  الفةدددجل ة  ملهدددةراا سدددأ ملن  ددد    ال  جسددد ة
راضدم لل  نبلبي دج يف هدذا اا يفد  اليادبالش  ردجلادة  د  مل دس  ا  ادجررملي   اا  لفة راع رت ت

 ون يف    يف  رو بؤه الفما رال لبا ج  اليابال ة ر برر ج   مجً ة  اأالة رجليابال ة
رملاددد  مللددر هددذه الن  لددة اليدوددد  دد  الدراسددج  ال ددجرمة ر دد  ر ن ددج ؤراسددة  ملادددالياوا 
مللددر س دد   رملادالنجرددا اجسددة  رملل ددجء اي ددً  روجسددا ملادددالف ج إ س ددت ملرددجررا ة  ؤرر 

   ر جردددة الاددداجي مللدددر اع رت دددت  اادددباعنًاع رت دددت يف ااادددجراة ال  جسددد ة  رامل يفدددجؤ ريدددص 
 يلب ج  راايجرف ال  جس ةوايفصدر للمصبت مللر اا

ة  ملن  .Homero Gil de Zuniga   et alر نيفدج ملردجر هدب   ي د  ؤي ار دج رو دارن 
هندددج  اوددددجؤ، يف سلدددة اسدددد  داه رسدددجل  ال باردددد  اعي يفدددجملش   ر جرددددة الفددد خ رددددب  ل اددددت 
ش ري ددج  الن ددا ال  جسدد ة   راااددجراة ال  جسدد ة  ددج ودد  ا رجق ددجي مللددر رملا ااددجت اعي يفددجمل

 إوHomero Gil   2012:319-336راااجراة ال  جس ة  
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 بالنسبة لدواف  الترشآل لالنتخابات في منطقة الدراسة: -ه
 ( موق  عينة الدراسة مه دواف  الترشآل في االنتخابات5جدول رقي )       
 النسبة العدد المت:يرات م

 3243 22 اا  جي ايصج ة مل

 3242 81 للةاحملجً ة مللر ملنجؤ اليج ي

 1143 13 اا  جي  ااوج  جل ة ث

 1342 23 اا  جي   ج ة اي يفجمل ة  اانصاإ ؤ

 142 33 ال  رت مللر مليف  د   اارا هد

 1 32 ع ململاف ر

 133 213 اايفبا

إ الددذي وبضددم  بادد  مل نددة الدراسددة  دد  ؤراًدد  2و اددً  دد    ددجل  اندددرت ال ددجرش راددة  
 ادً ةيجردج  ااامدب ً ملن  د  ملهدة ؤراًد  الًدااؤ يف الرتردم الرترم يف اع   جرج    س ت و

هدددب اا  دددجي ايصدددج ة الدددع ليل دددة ًدددب  انيف ددد    ممدددج ادددد و ددد مل ج ريةددد ة يف عدددا  دددد  
ملن هدد عء ااارددمً وي دد رن ملن الرترددم  ددجل ريددجل   ودددؤ، ًمدد   ةيل اددارملس  رجقضددجًة 

  سددداا و دددا رهدددب ايصدددبت مللدددر  دددج  دددش لمددد هة اعادددرتاي  ددد  هدددذا ايدددش   ملوةدددج هندددج رع
خيصد  لليفرتردم  د   ااوددج  ماودة أددً  رددس للرتردم   را دا هددذه اع   جردج  راد  ال ددا و 

 رةا ددجهجرملل ددس ًددرن  ي ددة هدد عء ااامددب ً و ادددرن مللددر ملن مليفل ددة الرترددم يف اع   جرددج  
ة يف ساا سدلا ة ل خ  د ة اا يف  رملًااؤه رةكج اصجي ة الا ص ة   رلي  هذا اا ر سجس

ااامب ً رال  اجعه يف اااجراة يف الييفل ة اع   جر ة  ال ا الذي و للدا  د  المدجليفً مللدر 
 الدرلة   ةملجؤ، الن ا يف اث     ال بر الع أ يلش رجع   جرج و

 االستنتاجات المتعلقة بالمحور اأول:
ااادددجراة ال  جسددد ة لددددو  اادددفت   دددجل  الدراسدددة اا دا  دددة ملن هندددج  اخنفدددج  يف   ددد بو

%  ددد  علدددة الي ندددة ع و  يفدددبن رجاادددجراة 2842اام يفدددً رجاندددجعش اليادددبال ة  س دددت أادددً ملن 
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ال  جس ة  ر نيفج اج ت اااجراة يف ال صبوت ململلر ملكج  اااجراة ال  جس ة لدو مل نة الدراسة 
ة ر صدجل  %  رر دج وايد  ذلدك للا يد2142   س جن  نلمدة دداي الالدد   رذلدك رن داة 

 نلمددددة الدراسددددة رجمل اجرهددددج اقعددددجر الددددذي و ددددجملد   ملر ويددددب  اااددددجراة ال  جسدددد ة لليفددددباعنً   
راا س ددة اا يفددة الددع   دد  رردددهج  هددش دلاددة اللددجر  ال ددلد لدددو ريددص ااددباعنً اام يفددً 

الدراسدة  نلمة الدراسة لجه اااجراة ال  جس ة  حب ت   ننج ث  دا كلدً لليفدباعنً يف  نلمدة 
 لجه اااجراة ال  جس ة  ج 

  الدددذو  أادددمل ة  دددبه أدددًب  اعس  جيدددج  السجسددد ة غيااار المهتمااايه بالسياساااية -أ
لرندددجل ة  ر نيفددددج أدددرأر   ددددجلة اعه يفددددجه رجل  جسدددة يف نجوددددة سددددلة الرلبودددج    ردددد  ةن هدددد عء 

اادددددجراة يف ااباعندددددبن خيادددددبن  ددددد  ايددددددوت ملددددد  اي ب دددددة   رالسدددددااي   رالد مااع دددددة   را
 اع   جرددج   رأ ددبؤ ر ددن ة  مجًددة ال  اددجع، ال  جسدد ة  رملددده الددبملش   ردد   ددد ملن السددا، ع
هتدد ة ردددملة اااددجراة لدددو ملرنجءهددج   ت أددرأر ريددد ذلددك   س ددج  ال ناددئة ال دداو رملؤراهتددج   
 ث  ان ان   رالرداجء  ً ة وي ابن  فخ ال دارف رالرضدجا  ًيفد  ملود  هلدة ايددوت ملد  
ال  جسددة   رةذا  ددج حتددد نج ملدد  اادرسددة رانج يددة رضددي  ؤرر ددج يف مليفل ددة ال ناددئة   ًيفددج رجلنددج 
 د  و لمدبن ملاد  اددر مم د   د  ال يلد ة يف ااندجعش اليادبال ة  رأدره ريدد ذلدك رسدجل  اقملد ه 

رلدد خ ا جريددة  ًيفدد  ملودد  هلددة هددج   رسدد  ةذا  ددج ريددد  ًرنددج ااددجهد، اا ل دد   رالًدد ه  
ال اجر رالسدداا ال  جسد ة   ملر الد ا   ايبارودة الدع أ للدا اددرا ململلدر  د  الثمجًدة رال فداغ 

دبن ريدص السدداا  ملاضدج مللدر سدد ادبت ريةد ة  -رسجلة  ف  ة ملاثا   ليفة  ً ة اد ويًا
  ةذا  ج يجء  مل نجء  اجهد،   ل   ملر ً لة راليبا ةذامل س لنم      ج   رادذلك البضد -

مدج  رجلن اة لليفل يف  اادا  ًدجلسااي ل أليدا الددرر الد اه هلدج  ًيفد  مليد  أره د  الدن ء ًر
ل ان دددج ر ن ب جهتدددج الم يف دددة   ايفدددج ع وي مدددد ملن النمجردددج  ادددد ًيلدددت  فدددخ الادددشء  ايفدددج ملن 
اان يفدددج  دددد  اي ب  دددة ل أددد ؤ ؤررا  ًيدددجع يف هدددذا الصددددؤ   الل دددة ةع يف ريدددص اان يفدددج  

الددع أدددر    ددئبل   ج اعي يفجمل ددة   ردعلددة ملن الييفدد  الهلددش رال لددبملش ع و ممددش يف  المل لددة
ن يفينج ردرن الثمجًة   ملر الم ة ايدوثة للييف  الهلش  رهدش المد ة الدع   د  ملن أمدبه السدا، 
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  هددد عء ااباعندددبن الدددذو  وي ادددبن يف ااندددجعش ياساااةالمواطناااو  المهتماااو  بالس - 
اليادددبال ة رصددددفة ملج ددددة  دددد ملن اه يفج ددددجهتة ال  جسدددد ة أ ددددبن دجلادددج   دددد   دددد ت ال صددددبوت يف 

اا  لفددددة   اقملدددد هاع   جرددددج  ًمدددد    ملر   جريددددة ال اددددجر رالسددددداا ال  جسدددد ة يف رسددددجل  
اعا صددددددجؤوة   مل ددددددا  مللددددددر س ددددددت ةن عا يددددددة اانددددددجعش الياددددددبال ة ر صجلصدددددد ج اعي يفجمل ددددددة ر 

اه يفج ددجهتة ال  جسدد ة  ردد   ددد المل دد  النددجؤر  ددن ة  دد  و  يفددبن رركددج  ة جر ددة ملاثددا لليفاددجراة 
ال  جس ة  ث  اااجراة يف السااي رالنمجرج  ملر الدًجا مل  ايمدب  راياودج  ال  جسد ةو رةذا 

ه اااددجراة ال  جسدد ة  ددج ملضددفنج ة  ذلددك ملن هنددج    دداة ملوةددج  عرددرا هددج  ددج االددت أمدد  مل ددج
%  د  علدة الي ندة   ع وباًمدبن مللدر 2143لليفامل،   س ت اادفت   دجل  الدراسدة ملن سدبات 

ضدارر،  اددجراة ااددامل، يف ال ددبر ال  جسدد ة  ر  دداهتة ال ددلا ة لدددرر ااددامل، ال  جسددش   رامل مددجؤهة 
الدايص مللدر  ةل  دج دا ا جعل ررن ااامل، د  اجؤر، مللر اااجراة يف ال بر ال  جس ة  رد  ر دج  

ملنج ع أ  ل   اعمل يفجؤ مللر  ف  ج يف  يجنة ال بر ال  جسد ة راد   راايدش   رع أ د ل   
حتيفدد  ضددمب  اي ددج،  ً ددش ع ا يفددة هلددج  دد  ؤرن الايدد   رؤررهددج ايم مددش و يفدد  ًمدد  ؤا دد  

د اعي يفجمل دة اانات رأار ة العفجت  ريج ا    هذه الن دا، ر دج ويدبؤ للا يدة اليدجؤا  رال مجل د
رددرا هددج  دد   ال ددجلد، رالن ددا، الدر  ددة لليفددامل،   رليدد  هددذه الن ددا، ال ددلا ة  دد  يج ددا   دداة ع

 مل نة الدراسة أم  سلا ملثا، مل جه اااجراة ال  جس ة لليفامل،و 

ريف  مجرد  ذلددك اادفت   ددجل  الدراسدة ملوةددج  ارأفدجا اعه يفددجه   جريدة ال اددجر رالسددداا 
%  دددد  علددددة الي ندددة   و  يفددددبن   جريدددة ال اددددجر رالسددددداا 8342ال  جسددد ة س ددددت أادددً ملن 

ال  جسددد ة رج   دددجه  ادددذلك أادددً ملن المندددبا  الفةدددجل ة رال ل فاودددبن راع رت دددت ادددرهة البسدددجل  
اا دددد  د ة يف   جريددددة ال اددددجر رالسددددداا ال  جسدددد ة   رليدددد  ذلددددك و اددددد مللددددر أددددر   ال مدددد  

  الدراسددة  راا سددأ هنددج ملن ادد  اانددجات  ل يفدد  اعي يفددجملش رال  نبلبي ددج ايدوثددة مللددر ن يفدد
الدراسدددة لددددو ج ي دددجا اسددد ماجت للمندددبا  الفةدددجل ة   ايفدددج ملن ملدلدددا ة   ل دددبن ي دددجا ويفدددبت 
  صددد  رجع رت دددت و دددجريبن ملل دددس ال ادددجر   رودددد لبن مللدددر  بااددد  ال بارددد  اعي يفدددجملش  ددد  

 ة  الدددباي ًدددجي رالدددباوالخإ الردددداجء رالادددجري رانددد ان  رليددد  ردددا ج  اع رت دددت ال سدددل 
ملرددامت ملسددد اا دداا  الددع أ دد ملا هددج الم ددجري رال فجأاوددج  الارددجل  رااددرتؤؤو  يف  نلمددة 
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الدراسددة  ردد  عسددأ الاجسددت ملن الادداجي يف  نلمددة الدراسددة رصددفة  جرددة ملرددام  ومةددً 
 ملا  رات يف أمل ا رجرج  احمليفبت ملاثا    ملي ي جا و او

   Marko M. Skoricرو دارن ل دس ؤراسدة  دجراب مله سد بر  رهذا و فش     ج أبردلت ة

et al.  دد  ملن الي اددج  اعي يفجمل ددة اعًرتاضدد ة مللددر رددا ج  اع رت ددت أليددا ؤررا  هج ددج  يف 
 .Marko Mااادجراة ال  جسد ة  د   د ت أرا دد الي ادج  اعي يفجمل دة يف اليدجل ايم مدش  

Skoric  2009:414-433 إ رؤراسدة ر دب   يدبرن ادج Byoung Joon Kim   الدع ملادد
   Byoung Joon Kimمللددر ملن اع رت ددت لددس ؤرر ًيددجت يف الددداا  ال  جسدد ة رااد  ددة  

مددددج  لددددذلك   دددد  المددددبت رددددرن لنددددا ريددددص ااددددباعنً اام يفددددً رجانددددجعش الياددددبال ة إو2009 رًر
اللا يدش لل  جسة راااجراة ال  جس ة  مل ا  نلمش و فش     صجل  هذه اانلمة  س ت    

ملن أ لدددس  ي دددة  ادددجعج  اادددباعنً اام يفدددً هدددذه ااندددجعش  دددب حت دددً   ددد بوج   ي اددد  ة 
 اعا صجؤوة راعي يفجمل ة   ملاثا    اعه يفجه رجااجراة ال  جس ةو

 ( العالقات االجتماعية والمشاركة السياسية في المناطق العشوائية:2)
ردددً ملسدددد ملريدددجؤ  ف دددبه رملا اادددجت  عاسدددت الدراسدددة يف هددددً ج الثدددجا اةددد ة   يفدددة أدددار 

اعي يفجملش رااادجراة ال  جسد ة   رهدب  ددو أدر   ردا ة الي ادج  اعي يفجمل دة مللدر ااادجراة 
ال  جسدد ة  راددد ملرضدددمت الا ج ددج  اا دا  دددة الددع   عي دددج  دد   نلمدددة الدراسددة ملن للي ادددج  

ش أمدوا مل نة الدراسة  –اعي يفجمل ة  ادجراة ال  جسد ة مللدر النمدب أدر   ااد  يف مليفل دة اا -ًر
 بالنسبة لموق  عينة الدراسة مه الت وي  البه البلد: -1ال جيل 

أاددد   اةددد ة ال صدددبوت عرددد  الالدددد ملسدددد اا دددجل  الدددع أددد  ا ً  دددج الي ادددج  اعي يفجمل دددة 
راليصدا ة رالمال ددة  لددذا أ ددجءت الاجسددت سددبت  باد  مل نددة الدراسددة  دد  ال صددبوت عردد  الالددد  

 جرج  الي نة ايفج هب  بضم رجندرت ال جيل راد يجء  اس ل
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 ( يوضآل موق  عينة الدراسة مه الت وي  البه البلد6جدول رقي )
 الن اة اليدؤ اا م ا 

قة 
مواف

ا ال
مد

  
 وي
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ه ال

الب
 

 2242 112  باًش مل

 2143 122 د   باًش ي

 111 312 المجموع

ا 
أسب

 
  

 وي
 الت
على

فق 
موا
ال

بلد
ه ال

الب
 

 2242 21 ار  الالد ملارت راسد ً يفنج مل
 3143 22 ملر     الماوا ي
 21 23 سجسخ ر نج ر اجالنج ث
 342 2 عاه  م   يجه ر  ج ده ؤ
 841 13 هب اللش ه  د نج    الماوا ه

 111 161 المجموع
ا 
أسب

 
لى 

ة ع
وافق

 الم
عدم

بلد
ه ال

 الب
ي 
 و

الت
 

 32 21 الباسد عاه وداش يف اللش خي جره مل
 1141 11 مم   و بن الماوا ملًة  ي
 1241 33 رعؤ الالد ر درر مللر اانصا ث
 23 83 ا  جر اللش  ثلنج ؤ

 111 144 المجموع
 باد  مل ندة الدراسدة  د  ال صدبوت  ةيلإ رالدذي واد  1   ر ج ج  اندرت ال دجرش رادة  

 د   رل ن دج أمد   د  ال لدبر الثمدجيف   لرنجء رلددهة رملادجرهة س دت أليدا اليصدا ة ؤررا  يف ال  
% مليددددجربا 2242رارأفددددجا اا دددد بو ال يل يفددددش   ر دددد   دددد ت اندددددرت و اددددً ملن ململلددددر   دددداة 

ة رالي ادج  اعي يفجمل دة رالماار دة ؤررا   رجاباًمة مللر ال صبوت عر  رلدهة  س ت أليا اايًا
رنة ع وباًمددبن مللددر % دن ة مليددجربا ردد2143يف أ دبو  ردديا ة لليفارددمً  يف سددً ملن   دداة 

 ةيلالددددبملش الثمددددجيف ال  جسددددش لدددددو هدددد عء  ملر  ةيلرلدددددهة   روايدددد  ذلددددك  لرنددددجءال صددددبوت 
 سدرا ريص ااا    الع ليل ة ع ومفبن وج ا ه عءو
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 %2242ااباًمدددة مللدددر ال صدددبوت لرندددجء رلددددهة   يدددجء  ململلدددر   ددداة  ملسددداجيمل دددج ملددد  
الدددذو   ةيجرددج %  دد  علددة 21  رملن   دداة رمل  ملن اردد  رلدددهة  ملاثددا راسددد ًدددجهةإ س ددت

% مليجربا ررن ار  رلددهة ملر   د  3143هة ر اجال ة    ر  اة  ةس جسجمليجربا رر س ملاثا 
  3% رملر ملن ارد  الالدد هدب الدذي سد  د  ة   رمل د ا    داة 841الماوا  يف سدً ملن   داة 

 ج دة الي ادج  اعي يفجمل دة % مليجربا ررنة عرد ملن ومفبا    ار  رلددهة  رهدذا ؤل د  مللدر  2
رأر  هددج مللددر اع   جرددج   مل ددج الددذو  مليددجربا رددرنة لدد خ ردداعج ملن  الباسددد،رددً ملرنددجء اانلمددة 

ملنددة خي ددجررا الددذي  ددثل ة رويدد  ملدد   لددجلا ة  ةيلومفددبا وج ددا اردد  رلدددهة ًمددد ارييددبا ذلددك 
% 32  داة  ملنً   يف سدالدذو  ل خي دجررا ارد  رلددهة ةيجردج %    علة 23رذلك رن اة 

% ردرن 1241ررن الباسد عاه وداش يف    خي جره ل ي  ملنس   ايفج مليجرت   اة  مليجربا ن ة 
% مليدجربا 1141ملرعؤ الالد  ر درررا ًم  مللر اانصا  رل خ  اجا  اانلمةإ رمل  ا    داة 

و ب دبا  رر س مم   و بن الماوا ملًة   ممج و ادد ملدده الثمدة يف  اردم ارد  الالدد   س دت ةندة
 مللر ؤراوة اج لة رس   ممج وني خ سلاج مللر البابف وج اسو

ررجل جيل و اً  د   د ت  دج سداش ملن ريدبؤ مل ادج  ااار دة ردً اااردمً رردً اان  ادً   
الددذي  دددؤ سلددة ال صددبوت لددس يف اع   جرددج   س ددت أاددً ملن الي اددج   السددجالدد خ هددب 

ا  راد ظ ا ذلك يف أمجري الن ا ردً ال صدبوت عرد  الماار ة اد ا  جهج ريص ال م  رجل ل
الالدددد  رملدددده ال صدددبوت لدددس رهدددذا مللدددر مل دددخ  دددج ادددجن  بيدددبؤا  سدددجرمج ا س دددت اج دددت المال دددة 
راليصددا ة هددش احملدددؤ البس ددد ل صددبوت الًددااؤ يف اع   جرددج   س ددت اددجن ااارددم وي يفدددد يف 

س يف اع   جردج   رل د  و ةدم  د  اامجه الرت مللر ملاجررس رملا أس يف ال صبوت لس  ملر ؤمليفد
ارأفدجا الدبملش  ةيلوايد  ذلدك  ملنااد ، هلدذا الينصدا   ر  د    مل  دةاندرت ال جرش ملده ريبؤ 

ااصلمة اليج دة   ممدج  رةكج الماارةال  جسش لدو الًااؤ يف اا يف  رملن احملدؤ يف اع   جر ل خ 
الدددددع أددددددً  الًدددددااؤ لل صدددددبوت يف سدددددخ  ثددددد  ملهدددددة الينجردددددا ملر ال  يددددد  المااردددددة ملنصددددداا  ع

اع   جرددج    رهددذا  ددج ر ن ددس   ددجل  اندددرت ال ددجرشو را لدد  هددذه الن  لددة مليفددج أبرددلت ةل ددس 
ؤراسددددة ويفددددد  ن دددد   دددد  ملن هنددددج  ؤرر ًيددددجت راادددد  للي اددددج  المال ددددة راليصددددا ة يف الييفل ددددة 
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رضدمت إ راذلك ؤراسدة  اأةدر مللدر الدع مل1321-11  3313اع   جر ة  ويفد  ن    
مللدددر رندددجء المدددب، ؤا ددد  الماودددة   رملندددج ملسددددا الريدددجؤ الال  ددد ة ااددد  ا، يف  أ ددد مبذملن اليصدددا ة 

 إو1111الييفل ة اع   جر ة راااجراة ال  جس ة   اأةر مللر  
سدددجرت :بالنسااابة إلقاماااة العالقاااات االجتماعياااة وبعاااة أشاااكال المشااااركة السياساااية - 

عي يفجمل ددة مللددر ريددص ملردد جت اااددجراة ال  جسدد ة  دد  الاجسددت ملن و  ادد  مل ددا ةاج ددة الي اددج  ا
 ًلجء  الن جل  ايفج ولش  3  ت ا  اجر اج

( العالقة بيه الحرص على إقامة العالقات م  الناس والمشاركة 7جدول رقي )
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 2842 121 148 31 21 132 ع ملرجر  يف ال  جسة مل

11
411

3
 

343
32

 

 241 11 - - 241 11 ملةبوة السااي ال  جس ة ي
 142 2 - - 142 2 الرترم يف اع   جرج  ث
 2142 132 1 2 2242 133 ال صبوت يف اع   جرج  ؤ
 142 33 142 2 241 11 اااجراة يف الندرا  ال  جس ة ه

 111 312 1 21 11 214 المجموع
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 111 312 1 21 11 214 المجموع

مت
لبرا
عة ا

متاب
سية 

سيا
ر ال
 با
واأ

 

 8342 333 241 11 1242 332 و جر  مل

341
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 3142 13 242 13 3241 23 ع و جر  ي
 111 312 1 21 11 214 المجموع
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 2341 112 - - 2341 112 و نجاابن مل

22
432

1
 

343
33

 

 2842 122 1 32 2242 133 ع و نجاابن ي
 111 312 1 21 11 214 المجموع
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و ةددم ملن هندددج  مل اددة ردددً ايددال مللدددر إ 8 دد   ددد ت ر ج ددج  انددددرت ال ددجرش رادددة  
ةاج دددة الي ادددج  اعي يفجمل دددة   رردددً ملكدددج  ااادددجراة ال  جسددد ة الدددع أةددديفن ج انددددرت ال دددجرش 
س دت و ةددم ملن الاثددا  ادجراة  س جسدد ة  اددج با ملاثدا سارددج  مللددر ةاج دة الي اددج  اعي يفجمل ددة 

مللدددر ااادددجراة يف   ادددذلك أادددً ملن الاثدددا ساردددج  3431رذلدددك يدددجء ملندددد   ددد بو  ينبودددة 
اع   جرددددج  اددددج با ملاثددددا سارددددج  مللددددر ةاج ددددة الي اددددج  اعي يفجمل ددددة  دددد  السددددا، رالرددددداجء 

رهددددب   رددددا ؤات ةسصددددجل ج    ايفددددج و ةددددم ملن  3432رانددد ان   رذلددددك ملنددددد   دددد بو  ينبوددددة 
اياوصدددً مللدددر ةاج دددة الي ادددج  اعي يفجمل دددة ادددج با ملوةدددج  ساوصدددً مللدددر اانجاادددج  ال  جسددد ة 

 و  34331ملند    بو  ينبوة  34333اهة    ريجء ذلك ملند    بو ؤعلة ؤا   ملس
 Celine Teney andرأ فددش هددذه الن  لددة  دد  ؤراسددة الددً أ ددت رلددبرو هج   نددت 

Laurie Hanquinet     الدددع ملادددد  مللدددر مل  دددة الي ادددج  راايفجرسدددج  الدون دددة يف أاددد
 :Celine Teney   2012ل  جسد ة    ب دج  رملا اادجت اعي يفدجملش رال در   مللدر ااادجراة ا

إ رؤراسة ويفبؤ ملمحد الدع ملادد  مللدر مل  دة الي ادج  اعي يفجمل دة رالا صد ة 1213-1226
إ رؤراسددة ا ناددش اا دددا رسدد ً 23-1  3313يف مليفل ددة اااددجراة ال  جسدد ة  ويفددبؤ ملمحددد  

الددع ملرددجر  ة  ؤرر الاددا ج   Kenici Ikeda and Sean E. Richeyملي رو اددر 
  Kenici Ikedaي يفجمل ة رالي اج  اعي يفجمل ة لدو الفداؤ يف مليفل دة ااادجراة ال  جسد ة  اع

 Amy Qiaoming Liu andإ رؤراسدة مل دش ا دب  ن  ل دب رأد ي ر  د  239-260 :2005 

Terry Besser   الع ملاد  مللر ملن ال اا الال  ش رراء اااجراة ال  جس ة ل اجر ال د  هدب
   Amy Qiaoming دددة الا  دددة ردددد  الا  دددة الدددع و ب بندددج  اثدددا، الي ادددج  اعي يفجمل

الدددع ملادددد  مللدددر أدددر   ملرددد جت  Jan Teorellإو رؤراسدددة يدددجن أ بروددد  2003:343-365
   Jan Teorellالادا ج  اعي يفجمل دة الا  دة ردد  الا  دة مللدر ال يائدة رااادجراة ال  جسد ة  

 Ronald La Due Lake and Robertإ رؤراسدة رر جلدد عؤرلدك رررردا  ه ف دت 2000

Huckfeldt الي ادددددج  اعي يفجمل دددددة يف مليفل ددددة ااادددددجراة ال  جسددددد ة الددددع ملادددددد  مللدددددر مل  ددددة 
 Ronald La Due   1998:567-584إو 
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 موق  عينة الدراسة مه الدعاية االنتخابية: -ج
 وادددد   ف ددددبه الدملجوددددة اع   جر ددددة ة  ادددد  الًيددددجت راايفجرسددددج  الددددع ومددددبه هددددج ايدددداي 

ال  جسدددش ملر اااردددم هددددف أمدددد   ف دددس ة  الندددج اً سددد   يفددد  ملاددد  اددددر  ددد  ملردددباهتة   
إ رأليدددا 11  3311رأرو ددددهة ال  جسدددش لدددس  رالفدددبا يف الييفل دددة اع   جر دددة   جلدددد ادددجظة  

يف  الرددبا الدملجوددة اع   جر ددة ؤررا  رددجل  ال  ددة يف مليفل ددة اااددجراة ال  جسدد ة ا جرددة وددذي 
   جر دددة لصدددج   اردددم  يدددً  ددد   ددد ت ملاضدددس ل  جندددس اع   دددج  ر ددد  البسدددجل  الييفل دددة اع
   رهدذا ود  ا راد   راضدم مللدر ملس ج دجدد  ااادارملة ملر اا جسة لس سباء اااارملة  رالسجل ا

 ال بي ج  ال  جس ة للنج اً  ب ااارمً را   جرهة اارم  يًو
 االنتخابية( موق  عينة الدراسة مه الدعاية 1جدول رقي )

 الن اة اليدؤ اا م ا 

مه 
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 2242 132 علمة مل

 1148 332 د  علمة ي
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 3241 22 ر م   ن ا الابارا مل
 3242 13 ر    ا ً  ج ريجرا  ًم  ي
 2142 81 ساللش ر نلم ر نن ر اللش اجل ث
 1142 32 ً  ج أيدي مللر المج بن ؤ

 111 211 المجموع
إ الددذي وبضددم  بادد  مل نددة الدراسددة 2 دد   دد ت اسدد مااء ر ج ددج  اندددرت ال ددجرش راددة  

%  د  1148  س دت أادً ريدبؤ   داة  اهدج مللدر ااادجراة ال  جسد ة   الدملجودة اع   جر دة رمل
%  د  مل ندة الدراسدة وارندج علمدة   ر د  2242 مجرد  علة الي نة وارندج ررندج دد  علمدة   يف 

ريدص ااامدب ً راا يفثد  يف ملن  ةل دس ملردجر دج  ةيلملندج دد  علمدة ليلدس ويدبؤ  ملسداجي ملهةس ت 
ادلا البملبؤ    اا  اع   جرج  ع ألاش رع أنفذ رملنج ملادجر، ملد  رديجرا  وب دبا هدج الندجا 

 اع   جرج وممج  يل ة وصارا مللر سلا   ة لجه هذه 
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 بالنسبة لموق  العينة مه أكثر المرشحيه المحتمليه للنجاح في مجتم  الدراسة: -د
إ الذي وبضدم  باد  مل ندة الدراسدة سدبت الًدااؤ الاثدا 1و اً    اندرت ال جيل راة  

يف اع   جرج  س ت أاً ملن ملاثا     صدد ملاد  ملددؤ  د  ملردبا   الربا سصبع مللر 
 د  هدب و د ة رجلندجا رسد   ودره%  د  علدة الي ندة   ت 3242  الالدد رن داة اااجراً هب ارد

%  ددد  1148%  ددد  علدددة الي ندددة   رريدددد ذلدددك ريددد  الددددو  رن ددداة 1841 ادددجال ة رن ددداة 
%  د  1341     لك را ج   ا   ج  ي د ملر   يف دا رن داة  ورهمل نة الدراسة   رريد ذلك 

 علة مل نة الدراسةو 

عينة الدراسة مه ال فات اأكثر ح داا لألصوات في  ( موق 1جدول رقي )
 االنتخابات

 النسبة العدد المت:يرات م

 3242 82 ار  الالد مل

 1341 22    لدوس را ج   ا   ج  مم ا ي

 141 2 ملرمجي ال    ث

 1 32    ملجللة اا ، ر ا باة ؤ

 1841 21    و  ة ر نج ر    اجالنج هد

 142 33 ةذر ا  ، رالدراو ر

 1148 23 ري  الدو  ا

 848 32 الااجي  

 142 33 ع ململاف  

 133 213 اايفبا

راا سأ هنج ملن ااامب ً ؤا   مل نة الدراسة و اددرن مللدر رعل دة عرد  الالدد يف مل دذ 
  رر ج مل س  د  الًدااؤ الدذو  و  يفدبن ؤاليفدج  صدج  الندجا  رسد   ادجال ة  رادذلك الربا 

  مل ج الددو  ً دب ملج د   د  ا يف  جنس رصبر، ملًة     د هدوس أصبر راضم يف را ليلس و بن ل
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 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ022ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 فددددبا النددددجا   روليدددددا ؤررا  سج ددددج  يف اثدددد   ددددد    للاددددج  اي ددددج،   ررجل دددددجيل أ دددد  ردددددا ة 
 سجا للنلج  ىف اع   جرج وملالي اج  اعي يفجمل ة 

 راسة:أثر العالقات القرابية على المشاركة السياسية في منطقة الد -ه

 ( موق  عينة الدراسة مه المرشحيه ذو العالقات القرابية11جدول رقي )
 النسبة العدد المت:يرات م

 3242 81 ملا  وباره ضد ا  او  مل

 ي
اؤً  ر   ملًااؤ ملجلل ع    ملي  

 أرو ده
23 1342 

 ث
ملؤً  رررداجلش ري اا    ملي  

 أرو ده
22 1242 

 3243 22 ملسجرت ملن الناس را  جر الًة  ؤ

 3148 12 الماارة سجية راع   جر سجية أج  ة هد

 111 312 المجموع

إ  راء مل ندددة الدراسدددة سدددبت اااردددمً ذر 13 دد   ددد ت اسددد مااء ر ج دددج  انددددرت رادددة  
الي ادددددج  الماار دددددة   س دددددت أادددددً ا دددددس لددددد خ للي ادددددج  الماار دددددة ؤرر يف الرتردددددم رالنلدددددج  يف 

مدددب ً ؤا ددد  مل ندددة الدراسدددة يف ن يفددد  الامدددت   رملندددة مللدددر اع   جردددج   ممدددج و ادددد رملدددر ااا
دة يف ااندجعش  ؤراوة رةارر، ال يف ا رً  صدجي ة اليج دة ر الا صد ة   س دت ةن الصدبر، ااياًر
ددس رؤراوددة ر  ف ددة اعمل يفددجؤ مللددر  الياددبال ة   ملن ادلددا ااارددمً سددباء اددجن لدوددس  دد ، ملر  يًا

الييفل دددة اع   جر دددة  راددد  اللدددا    ةع ملن الن  لدددة ىف  الردددبا الي ادددج  الماار دددة ىف سصدددد 
ؤر دددج وي يفددددرن مللدددر ردددلة المااردددة يف  لندددة الااردددجءاحملممدددة هندددج هدددش ردددبره ة جر دددة يف لندددا 

ددددة رالدددد ا   اا يف ددددا،   ررجل ددددجيل ضددددارر، أ ددددبو  مل اددددج   النلددددج    رلدددد خ مللددددر ا دددد ، راايًا
 جت الفاؤ رهب ال ف   يف ليا الددرر  رملا ة اي يفجمل ة ل  ت رجلةارر، مل اج  ااارة أص  

 Alberto A. andيف حتدود اع   جر ملل سو رأ فش هذه الن  لة    ؤراسة ملل أب رربع  الا 
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Paola G.  ة  ؤرر الي اددددج  الماار ددددة يف اااددددجراة ال  جسدددد ة   ملرددددجر الددددعAlberto 

Alesina   2011:817-839 مل اددة ة جر ددة رددً  الددع ملاددد  ريددبؤ انااد محماادإ  رؤراسددة
 إو3332الي اج  الماار ة راااجراة ال  جس ة  هند ويفد  

 االستنتاجات المتعلقة بالمحور الثاني:
ااددفت   ددجل  الدراسددة اا دا  ددة مللددر ريددبؤ ؤرر للي اددج  اعي يفجمل ددة  رجمل اجرهددج ملسددد 

و ةدم هدذا الددرر   راا  رملا ااجت اعي يفدجملشإ يف ااادجراة ال  جسد ة يف ن يفد  الدراسدة  ر 
 يف نيفبملة    اا  م الع ملرجر  هلج   جل  الدراسة     ملاض ج ايفج ولش 

ا س دت اادفت   دجل  الدراسدة ملن هندج  أمدجري والقبلية بالع بيةااليفم الرت را جل 
يف   ا    و ودرن ملر ويجرضبن ال صبوت لصدج  ارد  اانلمدة  ارد  الالددإ رر دج   د  المدبت 

عي يفجملش رال مدوت ال  جسش راوجؤ، البملش لدو ااباعنً ملؤو ة  هدذه الن  لدة ررن ال م  ا
ؤا دد   نلمددة  البس دددس ددت ةن ال صددبوت لصددج  اردد  الالددد اددجن ة  راددت ااوددا هددب الادد   

الدراسة  رل   أف ك الي اج  الماار ة رأف ك الانجء اعي يفدجملش ادجن لدس مل داه الباضدم مللدر 
ا س ددت اادفت الدراسددة بالعالقااات االجتماعيااة العاماةجا اا يلدش أم د  ذلدكو مل ددج االيفدم الثدد

مل  ريبؤ مل اة ذا  ؤعلة ةسصدجل ة ردً  ددو اددر، الفداؤ مللدر ةاج دة الي ادج  اعي يفجمل دة 
ررً اااجراة ال  جس ة رذلك لصج  اام يفدً للي ادج  اعي يفجمل دة  د  الًدااؤ احمل لدً هدة  

ا، الي  اج  اعي يفجمل ة أاود    ؤاًي ة الفاؤ  ب اااجراة يف اي دج، ر    أف   ذلك ررن ًر
ال دددددد  الي اددددددج   ملراعي يفجمل ددددددة رال  جسدددددد ة  رذلددددددك ري ددددددخ الادددددد   اانيددددددات اي يفجمل ددددددج  

اعي يفجمل ة س ت أةي  ردا س يف اااجراة روم   يدت أال يس ملل  دج   دج ودني خ رجل دا 
 مللر  اجراة ال  جس ةو

دور العالقاااات االجتماعياااة فاااي الدعاياااة اسددد ن جيس سدددبت  رااليفدددم الثجلدددت الدددذي   ددد 
  س دددت أادددً  ددد    دددجل  الدراسدددة  ملن هندددج  رملدددش لددددو اادددباعنً ردددايص يبا دددا االنتخابياااة

ددجء  سددلا ة الدملجوددة اع   جر ددة ؤا دد   نلمددة الامددت   ثدد   ثجل ددة الادديجرا  اع   جر ددة رملددده ًر
 اق دددجر،ودددة مللدددر ايدددبال  رالادددبارا رململيفدددد، اااردددمً هدددج  را  دددجر ال دددلا ة الدددع أرتا دددج الدملج
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روددبع  ال  ارددجء رد هددج  راا سددأ هنددج ملن الدملجوددة اع   جر ددة أ ددر ا رجلي اددج  اعي يفجمل ددة 
 ؤا   ن يف  الدراسة  راذلك أ  ا مللر أبي ج  النج اًو

ملًدااؤ الن داة اليجل دة ردً  ملن  س ت أادً العالقات القرابيةرااليفم الاار  هنج ودرر سبت 
ددا،  الي نددة ًااددبا رددً الماارددة راااددجراة يف اع   جرددج    رهنددج   دد  المددبت مل ددس رددجلادة  دد  ملن ًر
ددا، يف   دد بو رملا ااددجت اعي يفددجملش  ةع ملن ىف اا يفدد  ايدددوت ل  الي اددج  الماار ددة ثثدد  ًر

لفدداؤ أيددد  ثدد  هددذه الي اددج  هددش اا رددا البس ددد لدداملا ااددجت اعي يفددجملش ردد  ملرددام ا دد    ا
ا دد بو ملددجت  دد  الي اددج  اعي يفجمل ددة   دد  الهدد  راندد ان رالددا  ء رالرددداجء روووإ هددب 

ا، رملا ااجت اعي يفجملشو  اا را الاثا ؤعلة مللر ًر
 ( اأح ا  السياسية ومؤسسات المجتم  المدني والمشاركة السياسية:3)

ي يفدجملش  لدذا  صد  أيد ملةبوة   س ج  اا يف  اادا ملسدد   رداا  رملا اادجت اع
الاجسددت هددذا احملددبر انجااددة الي اددة رددً ملةددبوة  ن يفددج  اا يفدد  اادددا رالسددااي ال  جسدد ة 

 ايفج ولش   الن جل رمل اهج مللر اااجراة ال  جس ة  س ت يجء  
 بالنسبة لع وية اأح ا  السياسية: -أ

جملدج  اا  لفدة اليدجه   رث دً انيف الدامليأييف  السدااي ال  جسد ة مللدر أ دبو  رأبي دس 
يجلددة  دد  ال يادد  ملدد  رداجهتددج   س ددت ومددبه ايدداي ر ليف دد  ي ددبؤ ر ي مددداهتج رلاومددة  ن يفددة ًر

ااادددرتاة هلددد عء  الً دددجرهددد عء الًدددااؤ  روةدددفش مللدددر هدددذا اا يفددد  عجريدددج س جسددد ج  يددد ا ملددد  
و ململةدجل ج الًااؤ  ررذلك أليا السااي ال  جس ة ؤررا  هج ج  يف اوجؤ، اااجراة ال  جس ة لد

رصدفة  جرددة   رملًدااؤ اا يفدد  رصدفة ملج ددةو ايفدج أثدد    درلة ؤرر السددااي ال  جسد ة يف  صددا 
اليدوددددد  دددد  اقردددد جل ج  ل ف دددد  ملددددده ريددددبؤ ؤرر ًيددددجت ل سددددااي  -راددددذلك أبايدددددهج  -

ااصدداوة س ددت ولددا  أ ددجؤت سددبت  هدد  هددذه البضددي ة أ يلددش رةددي   ددجل ر لددك السددااي 
يف بر؟ مله لان ة الن جه ايا  يف  صا رالمبا ً ا جردة  يفجرسد  ج؟ ملر رادرهتج رأبارل ج    ان

ليدددده اه يفدددجه ااصددداوً ريةدددبوة السدددااي ملر ااادددجراة ال  جسددد ة ربيدددس ملدددجه؟و رةن اندددت هندددج 
ل ت رصدؤ أندجرت ال دجها، ايار دة يف  صدا  ةع ملن اا س دة الر  يجلدة السدااي ال  جسدة 

ة أ يفثد  يف ملدده ريدبؤ نندة ًامل دة  ملر    دا أدجر  لي سداي يف رأبايدهج يف  نلمة الدراس



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة السياسية في المناطق العشوائيةرأس المال االجتماعي وأثره على المشارك

 ـــــــــــــــــــــــــــ(ــــــــــــــــــــــــــــ022ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

مل اددلة  ملي نلمددة الدراسددة  ايفددج ملرضددم ااامب ددبن يف اامددجر   اا دا  ددة  ي ددة مل ددس ع أبيددد 
ل سااي يف ملي     نلمة الدراسة سدباء ً يفدج و يلدش ردرؤاء  دد ج  ل هدجيل  ملر اقسد جه يف 

ادد ثاا   ملر رسددجل  ال بمل ددة رال ثم دد  اا  لفددةو راددد ال ناددئة ال  جسدد ة  دد   دد ت الندددرا  را
عاست الدراسة أ جؤت سبت  ددو ااادجراة يف السدااي ال  جسد ة؟ رادد يدجء  اسد لجرجهتة  

 ايفج ولش 
 ( موق  عينة الدراسة مه ع وية اأح ا  السياسية12جدول رقي )

 النسبة العدد المت:يرات

غبة 
 الر

دا
م

وية 
ع 

في 
ا 
ح 
اأ

 

 3342 12  باًش مل

 8142 322 د   باًش ي

 111 312 المجموع

وية 
ع 

لى 
ة ع
وافق

 الم
ا 
أسب

ا 
ح 
اأ

 

 2242 32 السااي أي  مل  رملي انيف بر مل
 142 1 لبيبؤ ملسد ملاجر  رجياي ي
 141 1 أماي الفاؤ    اا ئبلً ث
 2142 33 ث   الباسد    البربت لل للة ؤ
 1242 1 لس ررلدهالش الباسد ومدر خيده مله ه

 111 64 المجموع

بوة 
ملة
لر 
ة مل
باًم
ه اا
ملد
ي 
ساج
مل

ااي
لس
ا

 

 3243 13 السااي ل خ هلج ًجلد، مل
 3242 12 أيدؤ السااي ل خ لس ًجلد، ي
 241 33 مل ا ونةة الباسد ياي س جسش ث
 3243 13    ًجضش ؤ
 1848 22  ايًا  سجية مل  السااي ه

 111 241 المجموع
إ الذي وبضم وراء مل نة الدراسدة  د  اعردرتا  13ً      ت اندرت ال جرش راة  و ا

يف ملةبوة السااي ال  جس ة   س ت أاً ملن د  اانةيفً ملر الدذو  ع أبيدد لددو ة الادادة 
ة  ملةدددبوة السددااي ال  جسددد ة  ددد  ااامددب ً ؤا ددد  مل ندددة الدراسددة رلمدددبا   ددداة  اع ةدديفجهيف 
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%  دد  ةعددجيل مل ندددة الدراسددة  رليددد   دد  ملهدددة 3342ندددة  مجردد    ددداة %  دد  علددة الي 8142
ملددده ااباًمددة مللددر اع ةدديفجه ل سددااي وايدد  ة  الددة رملدد  ة رددجل بر ال  جسدد ة    لددة  ملسدداجي

ل دددا اا دد بو ال يل يفددش رالثمددجيف لدددو ريةدد ة يف ظدد  د ددجي اه يفددجه هددذه السددااي رصددبر، 
هدذه ااندجعش أةدة ململدداؤا  ااد ،  د  ال د جن  ايفدج ملج ة مل  هذه اانجعش اليابال ة رجلادة ملن 

 د رية ة ع وادا يف اع ةيفجه هذه السااي للا ية ململيفجهلة ايًا ة ملر الييف  ايا الذي 
  يل ة  ارن رراء لميفة الي  و
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 إ الي اة رً ملةبوة السااي ال  جس ة راااجراة ال  جس ة12يدرت راة  

 المت:يرات
 إجمال ال نعي

قيمة   نةالعي
 2كا

مستوا 
 الداللة

 % اليدؤ % اليدؤ % اليدؤ

سية
سيا

ة ال
شارك

 الم
م 

ن
 

 2842 121 2842 121 - - ع ملرجر  يف ال  جسة مل

12
6.
31

3
 

1.
11

1
 

ملةبوة السااي  ي
 241 11 - - 241 11 ال  جس ة

 142 2 - - 142 2 الرترم يف اع   جرج  ث

ال صبوت يف  ؤ
 2142 132 3841 28 1142 21 اع   جرج 

اااجراة يف الندرا   ه
 142 33 242 13 341 2 ال  جس ة

 111 312 71.5 241 21.5 64 المجموع

في 
ركة 

مشا
ال

 
ات
خاب
النت
ا

 

 2242 122 3141 22 1143 13 واجر  مل

74
.4
63

 

1.
11

1
 

 2243 111 2341 112 142 2 ع واجر  ي
 111 312 71.5 241 21.5 64 المجموع

مت
لبرا
عة ا

متاب
سية 

سيا
ر ال
 با
واأ

 
 8342 333 23 121 3342 12 و جر  مل

33
.6
71

 

1.
11

1
 

 3142 13 3142 13 - - ع و جر  ي
 111 312 71.5 241 21.5 64 المجموع

سية 
سيا

ة ال
قش
منا
ال

سرة
لأل

 

 2341 112 2148 132 1341 23 و نجاابن مل

3.
11

1
 1.

17
4

 

 2842 122 2148 132 848 32 ع و نجاابن ي

 111 312 71.4 241 21.6 64 المجموع

رمل  الي اة رً السااي ال  جس ة راااجراة ال  جس ة ًمد أاً    انددرت ال دجرش ملن 
هندج  مل ادة ردً ملةدبوة السدااي ال  جسدد ة رااادجراة ال  جسد ة س دت أادً ملن الًدااؤ الددذو   

ملاثددا  اددجراة س جسدد ج   ااددج ب -ادة  دد  الددة ملدددؤهة رددجل–اددج با ململةددجء يف السددااي ال  جسدد ة 
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 دددددد   دددددد ت ملةددددددبو  ة يف السددددددااي ال  جسدددددد ة راااددددددجراة يف ال صددددددبوت ر  جريددددددة ال اددددددجر 
 34333رالسدددداا ال  جسددد ة رال دددج اددد ة اج دددت ذا  ؤعلدددة ةسصدددجل ة ملندددد   ددد بو ؤعلدددة 

ي ال  جسدد ة ممددج و اددد مللددر ريددبؤ هددذه الي اددة رددً ملةددبوة السدداا 34331ر  دد بو  ينبوددة 
 دددد  مل ددددا السددددااي ال  جسدددد ة يف  ةرددددااه ةراااددددجراة ال  جسدددد ةو رهددددذا  ددددج ملادأددددس ؤراسددددة امحددددد 

 إو188-123  3311  ةرااه ةاااجراة ال  جس ة لدو الااجي  ملمحد 
 بالنسبة لع وية منظمات المجتم  المدني: - 

ظد  ن يفد   ددجه  ويدد اليدارف ملدد  ااادجراة ال  جسد ة   ردداا هج دج للدراسدج  ال  جسدد ة يف 
ايفصددا ودداو يف اااددجراة ال  جسدد ة   ددرلة ددد  ذا  ملرلبوددة ملر مل  ددة رجلن دداة لددس  روي مددد ملنددج 
ؤاليفددج   ددئبل ة ا  ددا  رؤركدددج ةؤرا  ل  ددة  اددجرا س يف حت ددً س جأدددس ربيددس ملددجه  دد   ددد ت 
أدر  ه مللدر المدداار ال  جسدش ررضد   ف ددس ضديف  ملرلبودج  رددج   المداار  د   دد ت ممجرسدة سددش  
افلدددس الدسددد بر ااصددداي لدددس   رو ادددد ملودددجن  دددجالً ملن ااادددجراة ال  جسددد ة أيدددت  ليدددا ؤرر يف 
ال فدجمل   ال  جسدد ة   رومصددد هدج ملدددؤ الًددااؤ الناددلً يف ألدك الييفل ددج   ةدداررج  يف ملدددؤ 
 داا  أ داار ال فجملدد   د  يددج ا ة  روةد   ملن   ددرلة ليدا ؤرر يف ال ددبر ال  جسد ة عاالددت 

ردج ةدددج  ة  سدددد ري دددد   لدددذا ًر ندددج   ددد  ملن  ي ددد  ااادددجراة يف مل دددبر ملةدددبوة   ف ب دددج  راسددديج  
ساي س جسش  يً ملر عجملة ضم  ودؤ، ملندج  دبا  د  ااادجراة يف   س دة س جسد ة  رل د  

  ملر مل ددداو  ثددد  اعحتدددجؤا  الاوجضددد ةال  دددجؤت وامدددر سدددبت  دددج   ددد  ملن  دددده  ددد    س دددج  
جؤا  الن ددددجل ة يف نددددجع  ري ن ددددج  رع رددددك ملن هددددذه اان يفددددج  ال مل دوددددة لليفددددامل،  ثدددد  اعحتدددد

اا س ج  ردة ابنج د  س جس ة ةع ملنج أيلش ململةجءهج ؤررا  س جس ج   رأددرهة مللدر ممجرسدة 
رةؤار،   ددجل  اددد أ ددبن هلددج ريددس س جسددش  ثدد  اع   جرددج   ايفددج ملن هددذه ال ن  يفددج  ل بنددج 

 دددة رلدددس ريدددد س جسدددش  ًدددرن ااادددجراة الفيجلدددة   ددد  ملن ثدددجرا مليفددد   عجمل دددج  وددد يف   يف ملودددة ي
لملةجل ج ع     ةدفجهلج  ايفج ملن ريبؤ الفاؤ ؤا د  ملال دة ؤون دة ملر ملاا دة يف ن يفد   يدً ع 
 لا ملنس رفة اااجراة ال  جس ة ردملبو ملده ريبؤ  م    د للليفجملة الع ون يفدش ةل  دج  

و يلدش ردجلنيف  الم يفدش ا دجل ردجلفاؤ ملر  س ت     ملن  ن ا لليفادجراة رجمل اجرهدج سدلباج  ًاؤودج  
انيفجملددددددة رمددددددص الن ددددددا ملدددددد  الثمدددددد  الن ددددددد  ملر ال ددددددر   احمل يفدددددد   ااددددددجرا س  ويفددددددد ملمحددددددد  

إو رلي  الدراسة الااهندة يف حبث دج ملد  الي ادة ردً ملةدبوة  ن يفدج  اا يفد  28-22 3331
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ملةبوة  ن يفج  اا يفد   اادا راااجراة ال  جس ة عاست يف الاداوة أ جؤع  سبت  دو أباًا
   اادا يف  نلمة الامت راد يجء  اس لجرج  مل نة الامت ايفج هب  بضم رجندرت 

 (  موق  عينة الدراسة مه ع وية منظمات المجتم  المدني14جدول رقي )
 الن اة اليدؤ اا م ا 

وية 
ع 

ت 
ظما

من
م  

مجت
ال

دني
الم

 

 1143 13  ية مل

 2342 323 ع ي

 111 312 المجموع

راة 
ااج
يف ا
  
يفي ج

 ان
ؤرر

س ة
  ج
ال

 

 2242 33 ال بمل ة رر  ة اااجراة ال  جس ة مل
 2 2 الااجرة مللر اع   جرج  ي
 - - أرو د ريص ااارمً ث
 3148 11   جملد، ااباعنً مللر ال يا  مل  رملو ة ؤ
 22 31 ل خ هلج ؤرر ه

 111 61 المجموع
إ  راء مل نددة الدراسدة سدبت ملةددبو  ة 12ال دجرش رادة   و ادً  د   د ت ر ج ددج  انددرت

ان يفدددج  اا يفددد  ااددددا   ًمدددد أادددً اايجرضدددبن  ل  ةددديفجه ليةدددبوة  ن يفدددج  اا يفددد  ااددددا 
%  دد  علددة الي نددة  رهددذا ر ددج ويددبؤ للا يددة سددلبا ج  ملًددااؤ اا يفيددج  2342رلمددت   ددا  ة 

  رهددددذا وادددد  ة  ضددددي  ملر اصددددبر يف ول ددددج   اعرأاددددج  راعل ددددااه ةيلاليادددبال ة الددددع ع ث دددد  
 ن يفدددج  اا يفددد  ااددددا يف مليفل دددة ال بمل دددة راعه يفدددجه رادددئبن ااندددجعش اليادددبال ة  مل دددج رجلن ددداة 

الدددرر الدذي اددد  ة لليفامدب ً ؤا دد  الي ندة ااددباًمً ل  ةديفجه ليةددبوة اان يفدج  ليلددس ويدبؤ 
ا ؤرن ددد هةو ايفددج أاددً أددددا ألياددس ريددص هددذه اان يفددج  رادد   ملر رددل ا  دد  ريددص النددج

سددد  يف ملريجؤهدددج اعي يفجمل دددة رال نيفبودددة أي دددخ  اادددداؤريدددج  ااادددجراة ىف  ن يفدددج  اا يفددد  
ج    يج ا ال  جن مل  ذلك  را امجهلة رر بر س جهتة ال ب  ة ردريدة ملاد   ًر دس أبيدد  ملاًر

ي دج ل ادل  ج   ؤعلة مل اوا رهر د جي انيفي ج  الهل ة ملد   ثد  هدذه ااندجعش رددة اس  ج
ايفددج وفددرت  ملن أ ددير ة  هددذه اانددجعش رأمددده  ددد جهتج ل دد جنجا ً ددة الاثددا اس  جيددج  ردد  
رة اددجء  مددجر هلددج ؤا دد  هددذه اانددجعش  رملمددد  دددرا  رلمددجءا  لل ياودد  رر اددل  ج   رأ  دد  
سا  البردبت ة  ا دد ج  الدع أمدد  ج   جردة مل دس ملندد ج سجرلدت ال ممدش  د   ددو ريدبؤ 
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ً ارأفددجا اا دد بو ال يل يفددش راع ةدديفجه ة  انيفي ددج  الهل ددة ل مليددد مل اددة يف هددذا مل اددة ردد
اقعدجر سدبو اخنفدج  الاددو  ا دجل ريدده ال ديفجا ملن دج ردً اا د بوج  المللدر  د  ال يلد ة  
رذلددك يف اندددرت اااددجر ةل ددس  رأددره مل  ددة انيفي ددج  الهل ددة ةضددجًة عس  ددجث ال دد جن هلددج ةع 

 س ددة السددد   يف اع ةدديفجه ةل  دددج  مجر ددة رجلنمجردددج  رالنددباؤي الدددع وصدديا مللدددر ملنددج أيدددد اا
سدد جن ألددك اانددجعش اعخندداا  يف مل اددل  ج  ة ددج لنددة وييفلددبن يف المجلددا رصددفة   ا ددة رددد  
  ن  يفة  رع أبيد  مجرج  هلة ملر ليده ادرهتة مللر ؤً  اررتااجهتج راع ةيفجه ة  النباؤيو

 قة بيه ع وية منظمات المجتم  المدني والمشاركة السياسية(  العال15جدول رقي )

 اا م ا 

ا يف الي نة ةعجت ع  ية
 ،
اج
3 

   ب 
و 
 الدعلة

اليد
 % ؤ

اليد
 % اليدؤ % ؤ

س ة
  ج
ة ال
اجرا

  اا
ك

 

 2842 121 2241 121 243 12 ع ملرجر  يف ال  جسة مل

21
418

2
 

343
33

 

 241 11 341 2 341 2 ملةبوة السااي ال  جس ة ي
 142 2 - - 142 2 الرترم يف اع   جرج  ث
 2142 132 3142 13 141 21 ال صبوت يف اع   جرج  ؤ

 ه
اااجراة يف الندرا  

 ال  جس ة
2 142 11 241 33 142 

 133 213 2342 323 1143 13 اايفبا

يف 
راة 
ااج
ا

 
ج 
 جر
ع  
ا

 

 2242 122 2342 11 1241 28 واجر  مل

21
413

2
 

343
33

 

 2243 111 23 121 243 12 ع واجر  ي
 133 213 2342 323 1143 13 اايفبا

  
ال ا
ية 
  جر

س ة 
  ج
ر ال
 اج
رال

 

 8342 333 2341 112 1841 21 و جر  مل

12
413

1
 

343
33

 

 3142 13 3243 22 142 2 ع و جر  ي
 133 213 2342 323 1143 13 اايفبا

ال 
اة 

انجا
ا

س ة 
سا، ج

ل 
 

 2341 112 2242 133 1241 22 و نجاابن مل

13
422

1
 

343
33

 

 2842 122 2342 123 241 11 ع و نجاابن ي
 133 213 2342 323 1143 13 اايفبا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة السياسية في المناطق العشوائيةرأس المال االجتماعي وأثره على المشارك

 ـــــــــــــــــــــــــــ(ــــــــــــــــــــــــــــ020ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 دد   دد ت اسدد مااء ر ج ددج  اندددرت ال ددجرش رالددع أبضددم الي اددة رددً ملةددبوة  ن يفددج  
 اددً ملن هنددج  مل اددة رددً ملةددبوة اان يفددج  الهل ددة اا يفدد  اادددا راااددجراة ال  جسدد ة س ددت و

  ن يفج  اا يف  اادا  را     ملكج  اااجراة ال  جسد ة رال صدبوت يف اع   جردج  ر  جريدة 
السددداا رال اددجر ال  جسدد ة راانجااددج  ال  جسدد ة ؤا دد  السددا، رذلددك يددجء ملنددد   دد بو 

و ةدم ملن الًدااؤ الاثدا ساردج  مللدر ممج و اد مللر ريبؤ هذه الي اة س دت  34331 ينبوة 
 ملةبوة اان يفج  الهل ة اج با ملاثا  اجراة س جس ج     د هة    ملًااؤ اا يف و

 Marcoرأ فددش هددذه الن  لددة  دد   ددج أبرددلت ةل ددس ؤراسددة  ددجراب ي ددبي ت رو ددارن 

Giugni   et al.  ادد  ملن ململةددجء اان يفدج  الهل ددة ادج ب ملاثددا  ادجراة س جسدد ج   دد ملالددع 
 M. Rezaرادذلك ؤراسدة اه روداا  دجهش  إوMarco Giugni   2014: 1593-1613دد هة  

Nakhaie  ا ملرضدددج   صددداة الدددع ملردددجر  ة  ملن ااادددجراة يف انيفي دددج  ال لبمل دددة رالا  دددة أدددًب
 إوM. Reza Nakhaie   2008:835-860لل ائة راااجراة ال  جس ة  

 االستنتاجات المتعلقة بالمحور الثالث:
  دددجل  الدراسدددة ملددد  ؤرر ملةددبوة اان يفدددج  اعي يفجمل دددة رال  جسددد ة يف ااادددجراة  ااددفت

ال  جسدد ة  رو ةددم ذلددك يل ددج  يف الدددرر الددذي ألياددس ملةددبوة السددااي ال  جسدد ة يف اااددجراة 
ال  جسدد ة  س ددت أاددً ملن ململةددجء السددااي ال  جسدد ة ملاثددا  اددجراة يف ال ددبر ال  جسدد ة  دد  

لك ردرن ملةدبوة السدااي ال  جسد ة أيدد ملسدد ملرد جت ااادجراة د  الملةجء  ر    أف   ذ
ال  جسدد ة  رأيددد اددذلك  دد  ملهددة اليبا دد  الددع أدددً  الفدداؤ ة  اااددجراة ال  جسدد ة   ايفددج أاددً 
ملوةددج  ملن هنددج  مل اددة رددً ملةددبوة اان يفددج  اعي يفجمل ددة ااد  ددة راااددجراة ال  جسدد ة  ر  دد  

اي ال  جسدد ة ر ن يفددج  اا يفدد  اادددا يف أاددل   أف دد  ذلددك رجلدددرر الددذي أمددبه رددس السددا 
 اااجراة ال  جس ة ر اا  مجًة اااجراةو 

جملل ددددة  ره ددددذا و ةددددم ملن   دددد بو رملا ااددددجت اعي يفددددجملش اااأفدددد   دددد  اوددددجؤ،  اددددجراة ًر
ااددباعنً يف  ن يفددج  اا يفدد  اادددا رالسددااي ال  جسدد ة أددني خ رجق ددجي مللددر   دد بوج  

ن يف  الدراسة   راد عسأ الاجست ملن هندج  ةهددارا  ليةدبوة  ن يفدج   اااجراة ال  جس ة يف
اا يفدد  اادددا رالسددااي ال  جسدد ة  ارسددد   ردداا  أدداااة رملا ااددجت اعي يفددجملشإ يف  نلمددة 
الدراسة  س ت ر نت الن جل  ملن هنج  ضيفج  يف    بو  اجراة الي ندة يف السدااي ال  جسد ة 

أبايدد هدذه اان يفدج  راا س دج  يف ن يفد   لملدة  ذلك ويدبؤ ر ن يفج  اا يف  اادا   رلي
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ددة ريددص الًددااؤ للا يددة مليفدد  هددذه اان يفددج   ةضددجًة  الدراسددة  رجقضددجًة ة  ملددده رملددش ر يًا
ة  ا ادددمجت ال ثدددد   دددد  اادددباعنً حب ددددجهتة ا جرددددة حبثددددج ملددد  حت ددددً   دددد بوج   ي ادددد  ة ملر 

اان يفدددج   رجقضددددجًة ة  ضدددي   مجًددددة ؤ دددبهلة ملاثدددا  دددد  اليةدددبوة ال لبمل ددددة يف  ثددد  هددددذه 
 ال لبا يف  نلمة الدراسةو

 ( الثقة االجتماعية والمشاركة السياسية:4)
الثمدددة ال  جسددد ة لليفدددباعنً  ددددو رددديبر اادددباعنً رجععيفئندددجن رملدددده ريدددبؤ ردددك يف ملن 
الن ددا ال  جسدد ة أمددده ااصددلمة اليج ددة لليفل يفدد  مللددر س ددجي ااصددلمة ا جرددة لًااؤهددج  

ملنددد ج ألددد الن ددا ال  جسدد ة سجيددج  ااددباعنً رأيددج ل ة اسدد نجؤا  ة   اددجؤ  رس ددة رأاوددد 
المددددج بن ؤرن ث  ددددا رنددددجء مللددددر اع  يفددددجء ال  جسددددش ملر الدددددوت ملر انمدددداايف رع أن  ددددك ساوددددجهتة 

 إو31  3312ال  جس ة رااد  ة   جؤوة ملرب ااها  
رهدددش أيدددت  ددددو رددديبر  رأيدددد الثمدددة اعي يفجمل دددة ملسدددد   رددداا  رملا  دددجت اعي يفدددجملش 

الن دددا ال  جسددد ة ومدددد بن  راا يفددد اادددباعنً رجععيفئندددجن   رملدددده ريدددبؤ ردددك يف ملن الدرلدددة 
  رأاودد ملندد ج ألدد الن دا هدجااصلمة اليج ة لليفل يفد  مللدر س دجي ااصدلمة ا جردة لًااؤ

خ سجيددج  ااددباعنً رأيددج ل ة رجل  ددجري راليدالددة اعي يفجمل ددة  راددد سددجرت الاجسددت ملن ومدد 
الثمة اعي يفجمل ة لدو مل ندة الدراسدة  د   د ت ال اد  ملد   ددو  مد  ة يف مل ف د ة ملرع  ت 
 ددو  مدد  ة يف ريدص اا س ددج  رالفئدج  اعي يفجمل ددة رال  جسد ة ررردد  ذلدك رددايص ملردد جت 

 اااجراة ال  جس ة رذلك مللر النمب ال جيل 
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 ـــــــــــــــــــــــــــ(ــــــــــــــــــــــــــــ022ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 سي:بالنسبة لموق  عينة الدراسة مه الرغبة في  ولي من   سيا -أ
 (  موق  عينة الدراسة مه الرغبة في  ولي من   سياسي16جدول رقي )

 الن اة اليدؤ اا م ا 

لي 
  و
 في

غبة
الر

سي
سيا
  

ن 
م

 

 2342 11  باًش مل

 1143 311 د   باًش ي

 111 312 المجموع

ا 
أسب

 
لي 
  و
 في

غبة
الر

سي
سيا
  

ن 
م

 

 1148 11  ج اللش االنج ملس    ننج يف اوس مل
 23 22 مل ده الالدس   ي
 2242 23 مللاجن مل ده ملهلش ر جسش ث

 111 16 المجموع
إ الددذي وبضددم وراء مل نددة الدراسددة 11 دد   دد ت اسدد مااء ر ج ددج  اندددرت ال ددجرش راددة  

%  د  علدة الي ندة 1143سبت الاداة يف أبيل  نصا س جسش   س ت رلمت   اة الااًةدً 
  رذلدك لد خ مل اددج باًمً ر دبيل  نصدا س جسددشة  د  اادد%  د  علددة الي ند2342 مجرد    داة 

  رر ددددج يف اااددددجراة ال  جسدددد ة روليفيددددبن ة   ددددة يف ال مدددد ةذ وادددد  ة  ملن هدددد عء لدددددو ة ة جر
  رلا دج ة  س جسد ة اعرأمجء    بوجهتة اعي يفجمل ة راعا صجؤوة      ت ا ةيفج  ة لسااي

بؤ ردجلنف  مللدر ن يفد  الامدت الدذي لا دج الرترم ت الاداة يف  نجرا ا جؤودة  رهدذا سدبف ويد
  دا هنج  أف د يف الثمجًة اااأالة  ث  هذه اانجعش اليابال ةو

مل دددددج رجلن ددددداة للي ادددددة ردددددً الادادددددة يف أدددددبيل  نصدددددا س جسدددددش رااادددددجراة ال  جسددددد ة ًلدددددجء   
 ايفج ولش 
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 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ022ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 ( العالقة بيه ع وية اأح ا  السياسية والمشاركة السياسية17جدول رقي )

 المت:يرات
 ال نعي

 إجمال
قيمة  العينة

 2كا
مستوا 
 الداللة

 % اليدؤ % اليدؤ % اليدؤ

سية
سيا

ة ال
شارك

 الم
م 

ن
 

 2842 121 2142 131 142 33 ع ملرجر  يف ال  جسة مل

22
412

3
 

343
33

 

 241 11 - - 241 11 ملةبوة السااي ال  جس ة ي
 142 2 - - 142 2 الرترم يف اع   جرج  ث
 2142 132 3141 22 1342 23 ال صبوت يف اع   جرج  ؤ
 142 33 142 2 241 11 اااجراة يف الندرا  ال  جس ة ه

 111 312 61.2 216 31.1 16 المجموع

في 
ركة 

شا
الم

 
ات
خاب
النت
ا

 

 2242 122 3142 18 3242 81 واجر  مل

13
431

1
 

343
33

 

 2243 111 2842 121 142 33 ع واجر  ي
 111 312 61.2 216 31.1 16 المجموع

مت
لبرا
عة ا

متاب
سية 

سيا
ر ال
 با
واأ

 

 8342 333 21 132 3142 13 و جر  مل

23
482

2
 

343
33

 

 3142 13 3243 22 142 2 ع و جر  ي
 111 312 61.2 216 31.1 16 المجموع

سية 
سيا

ة ال
قش
منا
ال

سرة
لأل

 
 2341 112 2342 11 3142 12 و نجاابن مل

12
421

3
 

343
33

 

 2842 122 2242 133 1 32 ع و نجاابن ي

 111 312 61.2 216 31.1 16 المجموع

إ ملن هنج  مل اة رً الادادة يف أدبيل اانجردا 18و ةم    ر ج ج  اندرت ال جرش راة  
ال  جسدد ة  الثمددة الا صدد ةإ ررددً اااددجراة ال  جسدد ة س ددت و اددً مل ددس اليفددج اج ددت هنددج   مددة 

المدر، مللر أبيل اانجرا ال  جس ة رلدوس الاداة يف ذلك اليفج اجن ملاثا  ادجراة ر ص ة يف 
ممج  34331س جس ج     الًااؤ ا  او  ؤا   ن يف  الدراسة  ريجء ذلك ملند    بو ؤعلة 

وددددت مللدددر ملن هندددج  مل ادددة ذا  ؤعلدددة ةسصدددجل ة ردددً الادادددة يف أدددبيل  نصدددا س جسدددش رردددً 
   الدراسةواااجراة ال  جس ة يف ن يف
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 بالنسبة لمستوا الثقة االجتماعية في منطقة الدراسة: - 
عاسدددددت الدراسدددددة الااهندددددة أ دددددجؤع   ددددد    لدددددس سجرلدددددت ا دددددجا  ددددددو الثمدددددة اعي يفجمل دددددة 
رال  جسدددد ة يف  نلمددددة الدراسددددة   راددددد يددددجء    ددددجل  هددددذا يف اندددددرت ال ددددجيل س ددددت أاددددً ملن 

% لددددو ة  مدددة اي يفجمل دددة  اأفيدددة 2241 ة الدريدددة ال ل دددة ام دددجا الثمدددة اعي يفجمل دددة رال  جسددد
% لدددو ة  مددة اي يفجمل ددة   بسددلة 2342% لدددو ة  مددة اي يفجمل ددة  ن فةددة  ر3142 مجردد  

 رً ملًااؤ الي نة  مل ج    س ت  دو  م  ة يف اا س ج  اا  لفة ًلجء  ايفج ولش 
 ( مدا الثقة االجتماعية لدا عينة الدراسة 11جدول رقي )

  ملروس لسع ع وثش وثش الياجرا 
 % اليدؤ % اليدؤ % اليدؤ

 341 3 242 13 1242 312 ملًااؤ ملجلل ك 1
 243 13 1248 21 2341 321 ي ا ك 3
 243 13 1341 22 2241 312 ريجت الدو  2
 248 38 3142 12 1142 113 المةجء 2
 3242 81 1342 111 1342 23 االخ احمللش انلم ك 2
 1242 22 8142 332 1342 23 ململةجء نلخ الايا 1
 1142 21 1241 333 3242 81 ال اجن نلخ الايا 8
 1342 23 2848 123 2341 133 اي ب ة ر  س ج  الدرلة 2
 241 11 8342 331 32 82 النمجرج  اا ن ة 1
 2242 133 3243 22 2242 132  ي ة النجا يدواو  رجلثمة 13

   بس   ن فص  اأف  
 2342 131 3142 18 2241 111 إجمالي المقياس

 دد   دد ت اسدد مااء ر ج ددج  اندددرت ال ددجرش رالددذي وبضددم  دددو الثمددة اعي يفجمل ددة لدددو 
مل ندددة الدراسدددة و ادددً  دددج ولدددش  ملن الثمدددة يف ملًدددااؤ اليجللدددة أدددره يف اااأادددة الر  ردددً ملًدددااؤ الي ندددة 

لدددك الثمدددة يف %  ددد  علدددة الي ندددة لددددو ة  مدددة يف ملًدددااؤ ملدددجل هتة   ولدددش ذ1242رذلدددك رن ددداة 
%  دد  علددة الي نددة  س ددت ملن اا يفدد  ااصدداي 2241ريددجت الدددو  س ددت رلدد    دد بو الثمددة 
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رلا ي س ن يف    دو  رومدا ا   دج لدس مل ادة رجلددو  روثدش ردس  مل دج الثمدة يف اند ان ًرأدت يف 
اانددددجعش الياددددبال ة ملاثددددا  ن%  دددد  علددددة الي نددددة  ر دددد  اايددددارف مل2341اااأاددددة الثجلثددددة رن دددداة 

ولددش ذلددك الثمددة يف المةددجء   اندد ان  دد  سدد جن اانددجعش الااا ددةمل يفددجؤا  رأاددجؤع  للي اددج   دد  ا
%  ددد  علددة الي ندددة س دددت ةن دجلا ددة الاددديا ااصدداي ريج دددة ومددددر 1142س ددت يدددجء رن دداة 

%  د  علدة الي ندة 2242اس م ل ة المةجء   مل ج الثمة رصفة ملج دة ًلدجء  ريدد ذلدك رن داة 
ة  مددة يف  ي ددة النددجا رلدددو ة مل اددج  اي يفجمل ددة ملاثددا  دد  ملًددااؤ اا يفدد  رهدد عء الددذو  لدددو 

احمل لددددً هددددة   رملاثددددا  اددددجراة س جسدددد ج   دددد  ددددد هةو ت الثمددددة يف   س ددددج  الدرلددددة رن دددداة 
% ت الثمددة يف النمجرددج  اا ن ددة 3242%  ت الثمددة يف ال اددجن  نلددخ الاددياإ رن دداة 2341
ة يف ااددددجلخ احملل ددددة رال اددددجن احمللددددش  رةن اددددجن   دددد  الثمدددد % ر نيفددددج أددددر ا  يف الرتأ ددددا32

اس  دا  ج را   ة ج  ايفج ملن س جن ألك اانلمدة ع وثمدبن يف ملن اي ب دة ملر اا س دج  
احملل ددددة المجليفددددة   دددد  ملن أ دددد ل ا الددددجلا ة ملر أادددداا ة يف مل ددددذ ادددداار و يلددددش هددددة  ر دددد  ت 

  ر دد  ت ً  دد  أ  دد  هلددة اااددجراة يف وادديارن ملنددة  فيددبت هددة روصدديا ملن و ب ددبا ًددجمللً
ردددددن  المددددداارا  ملر أنف دددددذهج يف انبا دددددا اعي يفجمل دددددة راعا صدددددجؤوة ملر ال  جسددددد ة سدددددباء مللدددددر 

 اا  بو احمللش ملر المب شو
 

 

 

 

 

 

 

 (11جدول رقي )

 العالقة بيه الثقة االجتماعية والمشاركة السياسية 
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 المت:يرات
يمة ق ثقة مر فعة ثقة متوسطة ثقة منخف ة

 2كا
مستوا 
 % اليدؤ % اليدؤ % اليدؤ الداللة

سية
سيا

ة ال
شارك

 الم
م 

ن
 

 1143 13 1141 13 248 38 ع ملرجر  يف ال  جسة مل

18
412

2
 

343
31

 

 141 1 141 1 142 2 ملةبوة السااي ال  جس ة ي
 142 2 - - - - الرترم يف اع   جرج  ث
 1342 21 1242 22 1142 21 ال صبوت يف اع   جرج  ؤ
 243 13 243 13 - - اااجراة يف الندرا  ال  جس ة ه

 31.1 111 41.4 126 21.5 67 المجموع
 

إ ملن هندج  مل ادة ردً الثمدة اعي يفجمل دة ركد  11و ةم    ر ج ج  اندرت ال جرش رادة  
ددد    دد  الًددااؤاااددجراة ال  جسدد ة س ددت و اددً ملن الًددااؤ الددذو  واددجرابن س جسدد ج  ملاثددا  مددة 

رملنددد   دد بو  ينبوددة  34331ملنددد   دد بو ؤعلددة  3  رهددذا  ددج ملرضددم س ا يفددة اددجاااددجراً
 رهش ا يفة ؤالة ةسصجل ج و 3432
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بالنسبة لمدا الثقة في اأع ا  ال يه يتي انتخابهي: -ج

 (  21جدول رقي )
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 موق  عينة الدراسة مه ثقتهي في اأع ا  المنتخبيه

 ليدؤا اا م ا 
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 رة

 و 
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ا 

 ي 
  
ال 

دم 
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بلد
ال

 

 3242 81  ية مل

 8241 321 ع ي

 111 312 المجموع

جي
ملسا

 
يف 
 ة 
  م 
مللر

مة 
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ا

اً
ن  
ء اا
ةج
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ا

 

ا ًال مليف  لليف يللً مل  1242 12 ًر
 2243 31 اده  د ج  لليفنلمة ي
 2141 32   بايد يف ا  رات ث
س ًم  سملاجرر ا  د   د   ؤ  143 8 ر يجًر
 141 2 ر مده  د ج  ل    مجر  ه

 111 76 المجموع
إ رالدددذي وبضدددم  ددددو  مدددة الملةدددجء اان  ادددً  33أاددد  ر ج دددج  انددددرت ال دددجرش رادددة  

%    علة الي ندة لد خ لددو ة  مدة يف الملةدجء اان  ادً  ر نيفدج رلمدت 8241س ت أاً ملن 
%  دد  علددة الي نددة  راددد 3242الملةددجء اان  اددً رن دداة   دداة الًددااؤ الددذو  لدددو ة  مددة يف 

%  ولدددش ذلددددك 2243يدددجء  ملسددداجي ذلدددك مللدددر  دددج ولدددش  ادددده  دددد ج  لليفنلمدددة رن ددداة 
ددا ًددال مليفدد  لليف يللددً 2243  بايددد يف ادد  راددت  %   ا  ددد   ددد  1242%  ت ًر

دددس ًمددد  رن ددداة   %  ددد  علدددة141%  ر مدددده  دددد ج  ل ددد   مجرددد  رن ددداة 143ملاجرردددس ر يجًر
رأثدد    ددرلة رددااء الرددبا  اةدد ة يف دجوددة ال  ددة س ددت ةنددج  بيددبؤ، يف اليدوددد  اقيجرددج و

 لملةددجء ال دد ل دد  الدددرت النج  ددة  رل ن ددج أدد ؤي ة  ةً ددجؤ اي ددج، ال  جسدد ة رريددبؤ الددنيف  
  ًرردددامنج   ددديف  يف  صدددا ملددد   دددباي المدددار  ر دددباي ال  ددد  نلدددخ الاددديا ملر الادددبرو

ةن  - رددددجية ليةددددبوة ألددددك اا س ددددج  ال  جسدددد ة الددددع ثلددددك ر ددددباي ال لن ددددد انيفددددجذث ددددد 
ملن أيددددددجي اليدوددددددد  دددددد  ااادددددد    ال  جسدددددد ة  - جرسددددددت ردددددد س جهتج الدسدددددد بروة ر فددددددجء، 

راعي يفجمل ددة رد هددج يف  صدداو ر دد  ت  ددد ملن سدد جن الياددبال ج  رةن اددج با و يف يددبن رجياوددة 
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  راددذلك اس يفددجع  اسدد  داه اليندد  يف اقؤعء رررددباهتة ةع ملنددة و ياضددبن لةددمب   جل ددة 
ضددددهة س دددت وبيدددد  جسدددا، ملردددبا  ررسدددلجء و  ددديفبن دجلادددج  رجلالللدددة راع ددداافا نيفددد  
الربا  لنج ا  يً  ردجلاج  ج و ة اعس يج ة رااجي ااندجعش اليادبال ة يف ملؤاء هدذه اا دجه 

صدددام اع   جردددج  سدددباء ىف الالللدددة ملر ردددااء الردددبا  رالدددع أف دددد ااادددجراة ال  جسددد ة   رأ
 ب ج  للييف  ومده ًارج  لااجي اليابال ج   ايفج ملن اليابال ج  أمدده هتدوددا ل  د  المدب ش 
 د   د ت   دج د، كدجذث سد ئة ل صددام ململةدجء يف اا س دج  الن جر دة  رلددر اقردجر، هنددج ة  

 بن ملن ال ددد جن الدددذو  ثدددت اامجرلدددة  ي دددة ادددد ملرضدددمبا ملن ريدددص اااردددمً يف اانلمدددة ومدددد
 ددد ج  ي ددد، ل هددجيل رل ددن ة اددد وةددلارن ة  اسدد  داه    ددج  اه ررددب، ااددباعنً  س ددت 

ريدددص ال ددد جن ون ددددارن ة  اليجلدددد اااجرددددا مللددد  ة  دددد  ا   دددجي ردددد   ري ندددس  ر دددد  ت  ملن
وللئبن ة  هذا ال لب  الفجسدد  د  مليد  ايفدج  مللدر ملردبا  الندج اً ودج ا ة  رادد ملردجر 

ملةب الدالا، س دت مل ادر نيفد   دد ج  لهدجيل اانلمدة  رسدجملد يف ريص ااامب ً خبد ج  
س  ااا    رأي ً ريدص ملرندجء اانلمدة يف الملدجملً اليدجه را دجل  رسد   اد     ثد  

ا اافت   جل  الدراسة مل  أر   الثمة اعي يفجمل ة يف مليفل دة ااادجراة واك ا ال  ارجء راا جهو
 ددب الثمددة يف اااددجراة رالددبملش رجلدددرر الددذي  السجسددش  ال  جسدد ة  رليدد  ألددك الثمددة هددش احملددا 

أمددبه رددس اااددجراة ال  جسدد ة يف رددن  المدداارا  ال  جسدد ة رال نيف ددة ال  جسدد ة رحتم ددش الد مااع ددة 
 راليدالة اعي يفجمل ة رً ااباعنًو

 أاي نتائت الدراسة: -ثامناا 
 213درؤ، اليددددؤ  اادددفت الدراسدددة ايجلدددة  مللدددر الدددادة  ددد  ملندددج ملياودددت مللدددر مل ندددة وددد

 امب ج إ    ةسدو اانجعش اليابال ة   نلمة دداي الالدد  مجً دة ملسد ب إ  ملد  نيفبملدة  د  
الن جل  راعس   رج  اهلج ة الع ملرضمت مل دا  دج   ل دس ااباعندبن  د  مل ادج   رملا اادجت 

  دج رثثد  اعي يفجملشإ مللدر ااادجراة ال  جسد ة يف اا يفد  ااصداي  رالدع  د  ردرن البادبف ملل
ؤععهتددج اقسدد جه يف اوددجؤ،  يدددع  اااددجراة ال  جسدد ة لدددو ملرنددجء اانددجعش الياددبال ة  راوددجؤ، 

 ةؤ جي ة يف اي ج، ال  جس ة  ر   ملهة هذه الن جل  
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 رجلن اة لباا  ر   بو اااجراة ال  جس ة يف اانجعش اليابال ة  -مل

وفةدلبن اااددجراة  علددة الي ندة ع%  د  2842اادفت   دجل  الدراسدة اا دا  ددة ملد  ملن   -
ة رر دج ويددبؤ ذلدك ع ادمجهلة حب ددجهتة اعي يفجمل دة راعا صدجؤوة رالاداددة يف  ميفدجر ال  جسد

 يف حت  ن ج  ملر لفمدان الثمة را بف    ا ب  ً  جو
ر نيفددج ااددفت الدراسددة اا دا  ددة ملن ال صددبوت يف اع   جرددج  هددب ملاثددا ملكددج  اااددجراة  -

ا  يف  نلمددددة الدراسددددة  ت اااددددجراة يف الندددددرا  ال  جسدددد ة  ولددددش ذلددددك ال  جسدددد ة ا  اددددجر 
 واع   جرج اااجراة      ت ملةبوة السااي ال  جس ة  رمل  ا الرترم يف 

أاددً  دد  الدراسددة ملدد  اخنفددج   يدددت ال صددبوت يف اع   جرددج   دد ت اليددجه ااجضددش  -
 نددددة ل واددددجر  يف %  دددد  علددددة الي2243يف ن يفدددد  الدراسددددة س ددددت أاددددً ملن  3312

رييددب ذلددك ة   ملددده رملدد  ة رر  ددة را يفددة رددبهتة  رملددده ااع   جرددج  ر  ال صددبوت يف
 مدد  ة يف رددفجً ة اع   جرددج   را اددمجهلة يف مل ددبرهة ا جرددة  رملددده ردديبرهة ودددرو 

 اع   جرج  الع     ملن أيبؤ     اامح  ة  رملده  م  ة يف ااارمًو
%  دد  الي نددة  ددج االددت 2143هنددج    دداة ع و دد  جن هددج أاددً  دد    ددجل  الدراسددة ملن  -

أن ا ردر  ة ة   اجراة ااامل، يف ال بر ال  جس ة  رهدذا ردجللا  ودني خ رجل دلا مللدر 
  يدت اااجراة ال  جس ة لليفامل، يف اانجعش اليابال ةو

اأةددددم  دددد    ددددجل  الدراسددددة ملن هنددددج  ارأفجملددددج  يف   دددد بو   جريددددة ال اددددجر رالسددددداا  -
%إ  س ددت يددجء  المنددبا  الفةددجل ة راع رت ددت يف  مد ددة البسددجل  8342 جسدد ة  ال 

 الع و جريبنج  اذلك اس مبذ  ال اجر احملل ة مللر ملدلا اه يفج ج  الي نةو
أادددً  ددد  الدراسدددة ملن ملًدددااؤ الي ندددة رأادددبا ؤراًددد  الرتردددم يف اع   جردددج  ة   اا  دددجي  -

ا  ددددددجي ااااوددددددج ااجل ددددددة  اا  ددددددجي اا ج ددددددة اليجللددددددة  ا  ملنددددددجؤايصددددددج ة  احملجً ددددددة مللددددددر 
اعي يفجمل ددة  اانصددا   ال  ددرت مللددر مليفدد  ددد   ادداراو ره ددذا و اددً ملن الرترددم  دد  
مليدد   د ددة الددبع  ل و دد  يف س دداجن ااارددم  دد  ري ددة   ددا الي نددة ررجل ددجيل وددني خ 

 ذلك مللر    بو  اجرا  ة ال  جس ةو
 اجراة ال  جس ة رجلن اة لدرر رملا ااجت اعي يفجملش يف اا -ي
 دور شبكة العالقات القرابية في المشاركة السياسية: -
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ملرضدددمت الدراسدددة أاايددد  ؤرر اليصدددا ة رالمال دددة يف ال صدددبوت يف اع   جردددج   س دددت  -
 %    علة الي نة د   باًمة مللر ال صبوت عر  الالدو2143أاً ملن 

ر ةاج دة الي ادج  اعي يفجمل دة اافت الدراسة اا دا  ة ملن هنج  مل اة ردً ايدال مللد  -
 دددددد  النددددددجا راااددددددجراة ال  جسدددددد ة  س ددددددت أاددددددً ملن اياوصددددددً مللددددددر ةاج ددددددة الي اددددددج  

 اعي يفجمل ة    الاجري ران ان رالرداجء رد هج ملاثا  اجراة س جس جو
%  د  علدة الي ندة أ ادد مللدر سدلا ة الدملجودة اع   جر دة 1148ر نت الدراسة ملن هنج   -

 اسة رؤررهج يف أاو   البملش رجاارمًويف  نلمة الدر 
ملرضددمت الدراسددة ملن ملهددة الصددفج  الاثددا سصدددا  ل رددبا   اردد  الالددد  اا دد ة حبدد   -

  اجا  اا يف   ذر ا لش ررجسا الدو      لدوس را ج   ا   ج    يف او
مل ج مل   با  الي ندة  د  اااردمً ذري الي ادج  الماار دة ملادد  صد  ااامدب ً ملندة  -

ومفددبن  ي ددة  اادد  ودددباره  اؤًدد  ر دد  ملًددااؤ ملدددجللع رملرددداجلش را  لددش ل رو دددهإ مل دددج 
 النص  ا  ا ًراد مللر مل س سبف ومده ااارم الًة  مللر الماارةو

 ع وية اأح ا  السياسية ومنظمات المجتم  المدني: -
ة %  دددد  علددددة الي نددددة ع واداددددبن يف ملةددددبو8142أاددددً  دددد    ددددجل  الدراسددددة ملن هنددددج   -

السددددااي ال  جسدددد ة عمل مددددجؤهة ردددددرن السددددااي لدددد خ هلدددددج ًجلددددد،  را اددددمجت اادددددباعنً 
 رررااا ة رس جهتة ا جرةو

%  دد  علدة الي نددة ل  ددبا ململةددجء يف  ن يفددج  2342اادفت   ددجل  الدراسددة ملن هنددج    -
اا يف  اادا    اا  لملة ا  اجر   س ج  اا يف  اادا يف ن يفد  الدراسدة رملدده رملدش 

 ًااؤ ردررهج رمل    ج يف اا يف   رضي   مجًة الييف  ال لبملشوال
 قيمة الثقة االجتماعية: -

ملرضدددمت الن دددجل  اخنفدددج  ملددددؤ  ددد  وادادددبن يف أدددبيل  نصدددا س جسدددش س دددت رلمدددت  -
 %    علة الي نة    اا  ليده  م  ة يف ة  ج  جهتة رادراهتةو2342  ا  ة 

ردددً الادادددة يف أدددبيل  نصدددا س جسدددش رردددً  أادددً  ددد    دددجل  الدراسدددة ملن هندددج  مل ادددة -
  رذلدددك لصدددج   ددد  وادادددبن يف أدددبيل 34331ااادددجراة ال  جسددد ة ملندددد   ددد بو  ينبودددة 

  نصا س جسش يف ن يفيجهتةو
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أاً    الدراسة ملن الثمة يف ملًااؤ اليجللدة راند ان رريدجت الددو  اج دت ململلدر  د  الثمدة  -
  ة رالنمجرج ويف اا س ج  ال  جس ة  ث  ال اجن راي ب 

اأةددم  دد    ددجل  الدراسددة ملن الثمددة اعي يفجمل ددة اج ددت  دد  ا، مللددر كدد  اااددجراة س ددت  -
 أاً ملن    لدو ة  مة اي يفجمل ة  اأفية اج با ملاثا  اجراة س جس ج    د هةو

%    علة الي نة ل خ لدو ة  مة يف الملةجء اان  ادً   رهدذا رددرره 8241أاً ملن  -
 ادجراة اادباعنً يف اع   جردج   ًجلثمدة يف اليةدب اان  دا ملسددد ودني خ مللدر  يددت 

 ملساجي اعااجت مللر ال صبوت    مليلسو
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 المراج قائمة 
  مجررددة ار دد يفبلبي ة رؤراسددة ألا م ددة مللددر –ارددااش  مللددة اعي يفددجا ال  جسددش  ةرددااه ةإ 1 

 و3311اليجل اليا   ؤار اانجر،   

يبا د  اعي يفجمل ددة ااد  ا، مللدر اااددجراة ال  جسد ة للادداجي ر ددب ش  املدش  ال ةردااه ةإ امحدد 3 
ؤراسدددددة  لامدددددة مللدددددر عددددد ي يج يدددددة سلدددددبانو نلدددددة ؤراسدددددج  يف ا د دددددة  –اندددددج يش 

-123  ل ل3311  اراوددددد  1  ث23اعي يفجمل دددددة راليلدددددبه اق  دددددج  ة   صددددداإ  ا
 و188

لامددة البسددلرو إ ملمحددد ااوددد رو ددارن  رملا ااددجت اعي يفددجملش لدددو الادداالم اا ن ددة  دد  ال2 
المجها،   لابملج   ااا الامبا رالدراسج  اعي يفجمل دة ر ل دة ا ؤاي يج يدة المدجها،  

 و3332

إ مل ددجء ويفدددد ملادددد ااددد      اا دددئبل ة اعي يفجمل دددة لللج يدددج  ااصددداوة  دددب أنيف دددة ااندددجعش 2 
ادارن ؤراسة  لامة مللر يج ية سلبان   اا ثا اليليفش الدريل ال جؤا رالي –اليابال ة 

   دة  ال ة ا د ة اعي يفجمل ة رألبر اليابال ج ا د ة اعي يفجمل –لل د ة اعي يفجمل ة 
 و3312  1يج ية سلبان  ث

إ مل دد  ويفددد مللدددر ا ددجررف  رااددد   اددجراة علادددة انج يددة الرؤ  دددة يف اع   جرددج  الن جر دددة 2 
ناالداإ  ا     ن بر النبا اعي يفجملشو نلة ؤراسج  رملحبدجا يج يدة انلفدة  ا 3313
 و132-132  ل ل3312  12

ؤراسددة  –إ ا ددش ويفددد ملاداييف ددد  ؤرر اا يفدد  اادددا يف أ ددبو  رملا ااددجت اعي يفددجملش 1 
سجلددددددة للليفي ددددددج  الهل ددددددة يف  صدددددداو المددددددجها،  ااااددددددا ااصدددددداي للممددددددب  اعا صددددددجؤوة 

 و3313راعي يفجمل ة  
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راا يفدد  يف  صددا  حبددبا نيفيددسإ  مل،ااددا و  دد ثا لليفددامل،إ ردروددة رددباش  اااددجراة ال  جسدد ة 8 
 و 1112  ملس ب  ااا ؤراسج  اا  ما   يج ية 

  اليددؤ 13إ سنج ياوخ  الدو  ررملا ااجت اعي يفجملشو نلدة الد مااع دة  الهدااهإ   د  2 
 و21-22  ل ل3313  28

إ سنجن ويفد ملجع  رةونجا ولبي رمجأس  ملرد جت رملا اادجت اعي يفدجملش لددو ًمدااء 1 
ؤراسددددددة   دا  ددددددة  مجر دددددة  مجً ددددددة اان ددددددجو نلدددددة انيفي ددددددة الرتربوددددددة للدراسددددددج   –  الاوددددد

 و3332  11اعي يفجمل ة  اليدؤ 

رددشء أر ددذه  مجردد  رددشء أمد ددس    –إ  جلددد اددجظة ارددب ؤر    الدملجوددة اع   جر ددة يف 13 
 و3311   صا    21  ا  11نلة الد مااع ة  راجلة اعهااه إ      

رددددددبؤر   ةهدددددددار رملا ااددددددجت اعي يفددددددجملش يف  صدددددداو نلددددددة الد مااع ددددددة إ  جلددددددد اددددددجظة مل11 
 و22-23  ل ل3331  22  اليدؤ 1 الهااهإ    

إ  دددد ف  لدددد  الاددددجذيل  اةددددجوج  يجرددددا، يف مللددددة اعي يفددددجاو اان ددددج  ال ددددة ا ؤاي  13 
 و3332

ةو نلة  ؤراسة   دا   –إ رضج   م اربال يبؤ  اااجراة ال  جس ة لل ي يج ية الاها 12 
 و228-312  ل ل3313  21ال ة الرتر ة يج ية عنلج   صاإ  ا 

إ ارددد ي ر ةدددجن    ددد رل ة رملا اادددجت اعي يفدددجملش لدددجه حتم دددش أنيف دددة راددداوة   ددد دا ةو 12 
اال مر الدريل سبت   ن يفج  المليفجت راا ئبل ة اعي يفجمل دة   اناالدا  يج يدة عدجهاي 

 12 – 12ال لجروددة رمللدددبه الل  دد    الفددرت،  ددد  ويفددد راددجر  ال ددة اليلدددبه اعا صددجؤوة ر 
-http://iefpedia.com/arab/wpو الامت   ج  مللدر ردا ة اع رت دت  3313ً اوا 

content/uploads/2012/06 

إ اونا ل ت ملاجا  اااجراة ال  جس ة لليفامل، اليااا ةو نلة ال ة ا ؤاي   صداإ  اليددؤ 12 
 و283-228  ل ل3331  21
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جا راودداي  ال  يفدد   راليندد  ال  جسددش ضددد ااددامل، ااصدداوة حتل دد   ةدديفبن إ سددما س دد11 
و نلددة 3312وب  دس  23رسد   3311وندجوا  32لاباردة الهدااه اقل رتر  دة يف الفدرت،  د  

  ل 3312  22الاا  الرس    ااا حبدبا الادا  الرسد  وج يدة ملدً مشدخإ  ا
 و221-818ل

اااجراة ال  جس ة راسرتاأ ل ج  ؤملدة  ادجرا  ج إ سما ً مش   ر   ملارف ااامل، مل  18 
ؤراسة عامدة مللدر اادامل، اليج لدة  مجً دة المل بر دةو نلدة  –    ن بر ا د ة اعي يفجمل ة 

  1  اندداء33  اليدددؤ 1ؤراسددج  يف ا د ددة اعي يفجمل ددة راليلددبه اق  ددج  ة   صدداإ   دد 
 و232-222  ل ل3338اراو  

ؤراسدة   دا  دة  –بملش اعي يفدجملش رجاادجراة ال  جسد ة لليفدامل، اليااري  ال ةرااه ةإ سيجؤ 12 
  ا 8ملدد  مل نددة  دد  عدد ي يج يددة الاهدداو نلددة ال ددة الرتر ددة يج يددة الاهددا   صدداإ  ث

 و112-81  ل ل3313  122

إ   ددة ملمحددد مللددر  رملا ااددجت اعي يفددجملش رةملددجؤ، أباودد  الددد   يف  صدداو نلددة حبدددبا 11 
 و3312  12دؤ    الي31اا صجؤوة ملار ة     

ؤراسدددة سبسددد بلبي ة مللدددر مل ندددة  ددد   –وندددجوا  32إ سدددن س ال ددد د ويفدددد  اللددد ي ر دددبر، 33 
عدد ي يج يددة ملددً مشددخو نلددة الاددا  الرسدد    ااددا حبددبا الاددا  الرسدد  وج يددة 

 و222-228  ل ل3312  22ملً مشخإ  ا

ؤراسددة  –ل  جسدد ة إ سدد جه مللددر الماندددي  ملددارف ااددامل، ال بو  ددة اليج لددة مللددر اااددجراة ا31 
 لامة مللر ال ة اليلبه اعي يفجمل ة وج ية ال بوتو نلة اليلبه اعي يفجمل دة  ال بودتإ  

 و12-11  ل ل3312  2  ا21  

ؤراسددة حتل ل ددةو –إ سدد   ويفددد سبالددة  رملا ااددجت اعي يفددجملش رددجل يل ة  مب جأددس ر يباجأددس33 
 و212  ل3312  2  اليدؤ 33نلة اليلبه الرتربوة    
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 –إ رفجء  ييفة الادب ج   الجهدج  علادة انج يدج   دب ااادجراة ال  جسد ة يف الؤرن 32 
 لمددددش   23ؤراسددددة   ددددم ة حتل ل ددددةو نلددددة ؤراسددددج  يف اليلددددبه الرتربوددددة  الرؤنإ   دددد 

 و818-823  ل ل3312

إ ملاد اهلجؤي اندبهاي  ؤراسدج  يف مللدة اعي يفدجا ال  جسدش  المدجها،   نةدة الادا   32 
 و12ل  1122

إ ملاددددددالياوا مللدددددر س ددددد   الي ادددددة ردددددً اعأصدددددجت ملددددد   بااددددد  الادددددا ج  اعي يفجمل دددددة 32 
ؤراسة ألا م ة مللر ا   جرج  رلجسة انيف برودة يف  صداو  –راااجراة ال  جس ة للااجي 

  ل 3311  1  ا22راعي يفجمل دددددة  الرؤنإ   ددددد  اق  دددددج  ةنلدددددة ؤراسدددددج  اليلدددددبه 
 و323-331ل

ؤراسدة  -الرؤن    الجهج  ااامل، الاوف ة  دب ااادجراة ال  جسد ة يف إ ملاداا د مللر و31 
  3312 3  ا 2اس ل مل ةو االة اقرؤ  ة يف المدج بن راليلدبه ال  جسد ة  الرؤنإ   د 

 و21-11ل ل

إ ملادالنجرددددا اجسددددة الفدددداا  ؤرر  باادددد  ال باردددد  اعل ددددرترا يف أنيف ددددة  اددددجراة الادددداجي 38 
ال  جس ةو نلة انج ية اقسد   ة للدراسدج  اعا صدجؤوة راقؤارودة  الفل ل ت يف المةجوج

  32دددا، ًل ددلً   دد  اقسدد   ةرددئبن الامددت اليليفددش رالدراسددج  اليل ددج رجنج يددة  –
 و323-321  ل ل3312  3ا

إ ملل ددجء اي ددً ويفددد اج دد   ؤرر رسددجل  ال باردد  اعي يفددجملش مللددر رملددش الادداجي يف 32 
راسدددة   دا  دددة يف اع ثارربلبي دددج اعي يفجمل دددةو نلدددة  اادددا ا د دددة ؤ –ااادددجراة ال  جسددد ة 

  ل 3312  23ل س ادددجرا  الامث دددة ر ل دددة الؤاي يج يدددة اانًب دددة   صددداإ  اليددددؤ 
 و211-322ل

إ مليفجر امحد اليليفش  ظجها، ملارف علاة ريص ال ل ج  اهل ئة اليج ة لل يل ة ال لا مدش 31 
ا  ددةو نلددة ؤراسددة   د –لل ر ددة رسددا  مل ي ددج   اال دددروا ملدد  اااددجراة يف اع   جرددج
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-82  ل ل3311  28  ال نة 123ؤراسج  ا ل   راناوا، اليار ة  ال بوتإ  ا
 و122

إ مليفداان مللددر ملل ددجن  ملا دة اااددجراة ال  جسدد ة لدددو اادامل، الفل ددل ن ة اليج لددة ر  دد بوجهتج 23 
  يف الددجا دددا،و نلددة اليلددبه ؤراسددة ألا م ددة مللددر مل نددة  دد  الن ددجء اليددج   –ر يباجهتددج 

 و122-121  ل ل3312  2  ا23اعي يفجمل ة  ال بوتإ    

إ اج ددددددد  ويفدددددددد ايدددددددبايا،  مل دددددددا رملا اادددددددجت الف ددددددداي  الااددددددداي راعي يفدددددددجملش  يف ملؤاء 21 
ؤراسدددددة   دا  دددددة يف ردددددااج  ردددددنجملة الؤرودددددةو ؤراسدددددج  يف اليلدددددبه اقؤارودددددة  -المليفدددددجت

 و32  ل3312  1  اليدؤ 23 الرؤنإ    

إ ندي رجرا سبودان  اسد جه رملا اادجت اعي يفدجملش يف ؤملدة مليفل دج  الاندجء اا س دش 23 
 ن يفدددددج  اا يفددددد  اادددددداو نلدددددة ؤراسدددددج  يف ا د دددددة اعي يفجمل دددددة راليلدددددبه اق  دددددج  ة   

 و3128  ل3311  23  اليدؤ 1اناء

بت راادد  الثمجًدددة ؤراسدددة سدد –إ ويفددد امحددد مللددر  ااادددجراة ال  جسدد ة يف اانددجعش الفمدد ، 22 
ال  جسدد ة روًددج  ال لددبر الددد مااعش يف ايجلددة ااصدداوة يف رداوددة المددان ايددجؤي راليادداو و 

-81  ل ل3331  28  صدددداإ  ا  ملسدددد ب االددددة اليليف ددددة ل ل ددددة ال لددددجر، يج يددددة 
 و132

 –إ ويفددد مل ددبر ويفددد وددارا  ؤرر الاددا ج  اعي يفجمل ددة يف ال يائددة ال  جسدد ة للادداجي 22 
يج يدددة  –ال ددة ا ؤاي   – دا  ددة رددجا يف  ااصددايو االددة اليليف ددة ل  ددة ا ؤاي ؤراسددة  

 و221-231  ل ل3313  1ؤ  ج    صاإ  ا

ؤراسدة   دا  دة مللدر  –إ ويفد  ن   اليليفش  اع  يفجء المالش راااجراة يف اع   جرج  22 
  3313  1  ا   اا يف  ال بوعو االدة اليليف دة ل ل دة ا ؤاي يج يدة ؤ  دج    صداإ

 و1321-118ل ل
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إ ويفددبؤ ملمحددد ملادددالمت  ؤرر اعأصددجت الا صددش يف اااددجراة ال  جسدد ة يف ااوددة  صدداوة 21 
 و23-1  ل ل3313  22  ا12ؤراسة   دا  ةو ؤراسج  اللفبلة   صاإ     -

ؤراسددة ا ثارربلبي ددة يف  –إ  اأةددر مللددر  صددلفر  اليصددا ة ررنددجء المددب، يف ااوددة  صدداوة 28 
و رسجلة  جي     المجها،  ال ة ا ؤاي  يج ية ملً مشدخ  الاصااو وجً ة ا ةسدو
 و1111

إ  ددد   ل ددد  ملل دددة  رملا اادددجت اعي يفدددجملش رأفي ددد   مجًدددة ااباعندددة يف  ن يفدددج  اا يفددد  22 
  3311  21  اليددددؤ 2اادددداو ؤراسدددج  يف ا د دددة اعي يفجمل دددة راليلدددبه اق  دددج  ة  ث

 و1281ل

ؤراسدددة   دا  دددة يف ااوددددة  -صدددجل  ر ئددددة اسددد ثيفجر رملا اادددجت الااددددايإ   ددددي ويفدددد الم21 
يف    و3332 صاوةو اا ثا اليليفش الدريل الثجلت للا ئةو يج ية ينبي الباؤي   ًب

ااهددا  ؤرر الن ددا ال  جسدد ة الفل ددل ن ة يف أ ددبو  رملا ااددجت اعي يفددجملشو  إ  جؤوددة ملرددب23 
 و3312سج  ال  جسج   ر ر    لابملج  ااااا اليا  ل حبجا رؤرا

إ  جؤوددددة ملادددددانباؤ اندددداراا   ددددد ج  رملجوددددة الادددداجي انددددج يش رأنيف ددددة ادددد ة رملا ااددددجت 21 
  اليددددؤ 3اعي يفدددجملشو نلدددة ؤراسدددج  يف ا د دددة اعي يفجمل دددة راليلدددبه اق  دددج  ة   انددداء

 و821-823  ل ل3311  23

 32ي انيفجملة يف ظ   دبر، إ   ء ً مش الدسباش ملادا جلش  اااجراة ال  جس ة لل 23 
 و221-232  ل ل3311  1  ث 88ونجواو نلة ال ة الرتر ة رجانصبر،   صاإ  ا

ؤراسددددة  –إ  دددد ء ويفددددبؤ ااصدددد لمش  الفدددد خ رددددب  ررملا ااددددجت اعي يفددددجملش يف  صددددا 22 
  112  اليددددددؤ 31سبسددددد بلبي ة   دا  دددددةو نلدددددة ردددددئبن اي يفجمل دددددة  اق دددددجرا إ   ددددد  

 و111  ل3313

أم ددد ة ل لاردددة اردددجلً  –ج  ويفدددد   يفدددش   اعرأمدددجء الييفدددااا رجاندددجعش اا ددددهبر، إ  ييفددد22 
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 و1112 ناج،  جرا رجلمجها،و رسجلة  جي     يج ية ملً مشخ  ال ة اهلندسة  

إ هدددجا  دددد خ  رملا ااددددجت اعي يفددددجملشو المددددجها،   ااااددددا الدددددريل للدراسددددج  اا دددد مال ة 22 
 و3332راعسرتاأ ل ة  

ؤراسددة مللددر  -ويفددد الادديفندي  الي اددج  الماار ددة رمل اهددج يف رنددجء المددب، ال  جسدد ةإ هنددد 21 
مل ندددة  ددد  ململةدددجء ال ن  يفدددج  ال  جسددد ة يف وجً دددة سدددبهجثو رسدددجلة ؤا دددبراه  ا دددة مللدددة 

 و3332اعي يفجا  ال ة ا ؤاي  يج ية ملس ب   

ول ددددة  ددددد   أنيفددددبي رلددددجري -إ رل ددددد ررددددجؤ ااددددش  رملا ااددددجت اعي يفددددجملش اعًرتاضددددش28 
 و121  ل3312  1   اليدؤ 31رملجا ةو االة ااصاوة لل نيف ة رال  ل       

إ وجسددددا ملادددددالف ج  المصددددجل  ًجملل ددددة  باادددد  ال باردددد  اعي يفددددجملش يف أنادددد    اددددجراة 22 
ؤراسدة   دا  دةو ااد ثا الددريل ا دج خ راليادارن  –راجي الثبر، يف اع   جرج  ال اج  دة 

جمل دددة وج يدددة سلدددبان    ددد ما  ا د دددة اعي يفجمل دددة يف ظددد  الدرلدددة ل ل دددة ا د دددة اعي يف
 و2282-2232  ل ل3313  11ااد  ة اندود،    صاإ    

اادجت اعي يفدجملش  رملاإ ملصجه ويفد عليت ملاد انل د   ااادجراة ااد  دة ايف مد  ل نيف دة 21 
  ااددد ثا ملسددد ب ؤراسدددة  لامدددة مللدددر  ندددجعش دددداي الالدددد  مجً دددة  –رجاندددجعش اليادددبال ة 

ا د ة اعي يفجمل ة رألبر اليابال ج    ال دة  –لل د ة اعي يفجمل ة  31اليليفش الدريل 
 و2282  ل3312  12ا د ة اعي يفجمل ة  يج ية سلبان  ث 

 (50) Alberto Alesina, and Paola Giuliano; "Family Ties and Political 

Participation". Journal of the European Economic Association,  
Vol.9, No.5, October 2011, pp.817–839. 

(51) Alejandro Portes; “Social Capital: its origins and applications in 

modern Sociology”,  Annual Review of Sociology,Vol.24,1998,  P.2. 

(52) Amy Qiaoming Liu and Terry Besser; "Social Capital and 

Participation in Community Improvement Activities by Elderly 

Residents in Small Towns and Rural Communities". Rural 

Sociology, Vol.68, No.3,  2003,  pp.343-365 



 3029 يناير( 32عدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املجلة العربية لعلم الاجتماع

 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ017ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

(53) Byoung Joon Kim; "The Impact of The Internet on Civic and 

Political Participation in Local Governance,  A Multilevel Model for 

Bridging Individual and Group Levels of Analysis". Blacksburg,  
Virginia, 2009. 

(54) Celine Teney,  and Laurie Hanquinet; "High political participation,  
high social capital? A relational analysis of youth social capital and 

political participation". Social Science Research, Vol.41,  2012, 

pp.1213–1226. 

(55) Hays R. Allen And Alexandra M. Kogl; "Neighborhood Attachment, 

Social Capital Building ، And Political Participation: A Case Study 

Of Low- And Moderate-Income Residents Of Waterloo,  Iowa". 

Journal Of Urban Affairs,  Vol.29,  No.2,  2007,  pp.181-205. 

(56) Homero Gil de Zuniga ، et al.; "Social Media Use for News and 

Individuals’ Social Capital, Civic Engagement and Political 

Participation". Journal of Computer-Mediated 

Communication,Vol.17,  2012,  pp.319-336. 

(57) Jan Teorell; " A Resource Model of Social Capital: Networks,  
Recruitment and Political Participation in Sweden". Paper prepared 

for presentation to the workshop ”Voluntary Associations,  Social 

Capital and Interest Mediation: Forging the Link”, ECPR Joint 

Sessions in Copenhagen, Denmark, April 15-19 ، 2000. 

(58) John Field; “Social Capital”. 2nd ed.,  New York: Routledge, 2008 ، 
P.13. 

(59) Julia Häuberer; “Social Capital Theory: Towards a Methodological 

Foundation”, Germany: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 

Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH ، 2011. 

(60) Ken'ichi Ikeda and Sean E. Richey; "Japanese Network Capital: The 

Impact of Social Networks on Japanese Political Participation". 

Political Behavior ، Vol. 27,  No. 3 (Sep.,  2005) ، pp. 239-260. 

(61) M. Reza Nakhaie; "Social Capital and Political Participation of 

Canadians" Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne 

de science politique, Vol. 41, No. 4 (Dec.,  2008), pp. 835-860 

(62) Marco Giugni, et al.; "Associational Involvement, Social Capital and 

the Political Participation of Ethno-Religious Minorities: The Case of 

Muslims in Switzerland". Journal of Ethnic and Migration Studies,  
2014,  Vol. 40,  No. 10,  1593–1613. 

(63) Marko M. Skoric,  et al.; "Bowling Online ، Not Alone: Online 

Social Capital and Political Participation in Singapore". Journal of 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة السياسية في المناطق العشوائيةرأس المال االجتماعي وأثره على المشارك

 ـــــــــــــــــــــــــــ(ــــــــــــــــــــــــــــ010ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

Computer-Mediated Communication (International Communication 

Association),  Vol.14,  2009, pp.414-433. 

(64) Matt Henn ، et al.; "Social Capital and Political Participation: 

Understanding the Dynamics of Young People's Political 

Disengagement in Contemporary Britain". Social Policy and Society, 

Vol.6,  2007,  pp 467-479". 

(65) Myriam Cherti; “Paradoxes of Social Capital: A Multi-Generational 

Study of Moroccans in London”. Amsterdam: Amsterdam University 

Press,  2008. 

(66) Nmz Lin; “Building a Network Theory of Social Capital”. (in) Nmz 

Lin ، et al. (eds.); “Social Capital: Theory and Research” ، New 

York: Aldine de Gruyter Inc., 2001. 

(67) Pieter Bevelander and Ravi Pendakur; "Social capital and voting 

participation of immigrants and minorities in Canada". Ethnic and 

Racial Studies, Vol.32,  No.8,  October 2009, pp.1406-1430. 

(68) Raff aella Y. Nanetti and Catalina Holguin; “Social capital in 

development planning: linking the actors”, Macmillan Publishers 

Limited, registered in England, 2016. 

(69) Reece Macgee; “Sociology – Introduction”,  Second Ed., 

Holt,Rienhart & Winston,  U.S.A. ، 1980. 

(80) Ronald La Due Lake and Robert Huckfeldt; " Social Capital, Social 

Networks, and Political Participation". Political Psychology ، Vol. 

19,  No. 3,  Special Issue: Psychological Approaches to SocialCapital 

(Sep. ، 1998) ، pp. 567-584. 

(81) Ronald S. Burt; “Structural Holes versus Network Closure as Social 

Capital”. (in) Nmz Lin, et al. (eds.); “Social Capital: Theory and 

Research”,  New York: Aldine de Gruyter Inc.,  2001. 

(82) Stephen P. Borgatti; “Social Network Measures of Social Capital”, A 

Methodological Perspective, Vol.23,  April 1999 ، P.86. 

(83) Tommaso Nannicini  ،et al.; " Social Capital and Political 

Accountability". American Economic Journal: Economic Policy,  

Vol.5,  No.2, 2013 ، pp.222–250. 

(84) Vivien Lowndes; "Getting On or Getting By? Women ، Social 

Capital and Political Participation". Political Studies Association, 

BJPIR: 2004 VOL 6,  pp.45–64. 

(85) Weiwu Zhang and Stella C. Chia; "The Effects of Mass Media Use 

and Social Capital on Civic and Political Participation". 

Communication Studies, vol.57,  No.3 , 2006,  pp.277-297. 

 


