
 ملضنون بعض الربامج احلسبيةدراشة حتليلية  (03-52ثورة )األحساب الصياشية وأزمات التحول الدميقراطي بعد 

 761 (5302 ديصنرب – أكتوبر) 44اجمللد  -حوليات آداب عني مشض 

 (03-52ثورة )األحزاب السٌاسٌة وأزمات التحول الدٌمقراطً بعد 

 لمضمون بعض البرامج الحزبٌةدراسة تحلٌلٌة 

مشٌرة محمد حسن العشري
)*(

 

 ملخصال

   . الثورة -التحول الدٌمقراطً -زمةاأل –حزاب السٌاسٌة األكلمات مفتاحٌة

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 داباآلكلٌة  –)*( مدرس بجامعة دمٌاط 

 علم اإلجتماعقسم 

 



(5302 ديصنرب – أكتوبر) 44اجمللد  -حوليات آداب عني مشض     

 مشرية حمند حصن العشري 

   761 

Political Parties and Crises Democratization after 

Revolution (25-30) 

Analytical study of the content of some party 

programs”" 

Mushira Mohammed Hassan 

Abstract 
Egyptian society is undergoing a stage of social, economic and 

political changes after the Egyptian Revolution. Such changes aim at 

setting the rules of democracy; therefore achieving this aim requires 

the availability of certain mechanisms for the process of 

democratization. One of these mechanisms is the formation of 

political parties in the light of the democratic values. So, this study 

tries to identify the way in which political parties can be formed in the 

light of such values ,identify the different social, economic and 

political crises that act as obstacles to democracy and identify the 

relationship between the ideal pattern and the realistic one of forming 

these parties through transmuting some program- items of the new 

political parties. 

Keywords:   political parties- Crisis  - Democratic transition - 

revolution 
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تساؤل 

رئٌسً

 
المحور األول

أما المحور 

الثانً
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 -: فروض الدراسة

الفرض األول

الثانً :الفرض 

: الثالر الفررض 
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  -: منهج الدراسة

عٌنة الدراسة وأدواتها : 

 http://alwafd.org                                  
http://altagamoa.org

y.comarab3-www.al
http://www.hezbalsalam.com/index.php

www.Almasreyeenalahrrar .comhttp://
watan.com-http://m        

http://altagamoa.org/
http://www.al-3araby.com/
http://www.hezbalsalam.com/index.php
http://m-watan.com/
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.www.homatelwatn 
http://www.egysdp.com           

https://www.facebook.com/Almohafezeen.Party?fref=photo
  http://www.rdpegypt.org 

http://masrbaldy.com
horaselthawra.com/  

www.alnourparty.org 

Party Almotmer/www.، حزب مصر الحرٌة، 

/www.masralhureyya.org/ 

 elhadytha.com/masr
.com    partywww.hwm  

 - Party People's www.Republican  
:نوع الدراسة

 

http://www.homatelwatn/
http://www.egysdp.com/
https://www.facebook.com/Almohafezeen.Party?fref=photo
http://www.rdpegypt.org/
http://masrbaldy.com/
http://www.alnourparty.org/
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  :ً" الدالئل والمؤشرات" أزمة التحول الدٌمقراط:  المبح  األول 

 -المفاهٌم : -

 : Crisis: مفهوم األزمة  -1

crisis

(6 )

(7)  

(8)

(9) 

 
   Political Partiesمفهوم األحزاب السٌاسٌة    

 (13)
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(10)

التعرٌف اإلجرائً 

لألحزاب السٌاسٌة
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 -: Democracy: الدٌمقراطٌة    

(17)

  -: Democratic transitionأما مفهوم التحول الدٌمقراطً
          

          
          
    

 



 ملضنون بعض الربامج احلسبيةدراشة حتليلية  (03-52ثورة )األحساب الصياشية وأزمات التحول الدميقراطي بعد 

 711 (5302 ديصنرب – أكتوبر) 44اجمللد  -حوليات آداب عني مشض 

 :التعرٌف اإلجرائً للتحول الدٌمقراطً

Revolutionالثورة   

 

االولى

العملٌة الثانٌة

 
التعرٌف اإلجرائً للثورة

 

 الدراسات السابقة :  -

 :كٌفٌة تكوٌن ونشأة األحزاب السٌاسة فً ضوء قٌم الدٌمقراطٌة المحور األول: 

لجمال منصر عن األحزاب فً التنمٌة السٌاسٌة فً العالم الثال    الدراسة األولى :

 .  5311لعام 

تهدف الدراسة
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    أدبٌات تناولت الدراسة معالجة. 
             
          
اإلجراءات المنهجٌة      

وتوصلت الدراسة

: ٌسرى العزباوى عن مستقبل األحزاب السٌاسٌة الجدٌدة لعام  الدراسة الثانٌة

5311. 

تهدف  الدراسة

توصلت الدراسة
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اء األحزاب السٌاسٌة فً مصر الشحات محمد خلٌل عن فاعلٌة أد:  الدراسة الثالثة

 5315)محاولة لبناء نموذج حزبً فعال ( لعام 

: تهدف الدراسة

اإلطار المنهجً للدراسة

توصلت الدراسة
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  :أزمة الدٌمقراطٌة وكٌفٌة التعامل معها المحور الثانى :

إلصالح دراسة إلٌمان عز العرب عن واقع التحول الدٌمقراطً وا :الدراسة الرابعة 

 .5339السٌاسً فً مصر لعام 

تهدف الدراسة 

كما أن اإلجراءات المنهجٌة للدراسة والتوجه النظري 

قائم على الدراسة

وتوصلت الدراسة

لعوض سالم حبٌب سالم عن األحزاب السٌاسٌة والتحول : الدراسة الخامسة 

 . 5315الدٌمقراطً فً روسٌا االتحادٌة لعام 

تهدف الدراسة 
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وتوصلت الدراسة 

إلى

دراسة لنعوم لوبو وراشٌل بٌتى عن األحزاب السٌاسٌة وعدم : الدراسة السادسة 

 (03) 5315الثقة  فً تطور الدٌمقراطٌات لعام 

: تهدف الدراسة        

راسةكما اعتمدت الد. 

وتوصلت الدراسة
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الدراسة السابعة: دراسة  ألكٌوبا عن األحزاب السٌاسٌة وتوطٌد الدٌمقراطٌة فى 

 :  (01) 5314نٌجٌرٌا الجمهورٌة الرابعة العام 

تهدف الدراسة

اإلجراءات المنهجٌة للدراسة

.أما عن 

الرؤٌة النظرٌة 

وتوصلت الدراسة  

فر أنتونً عن األحزاب السٌاسٌة والتحول دراسة لكرستو: الدراسة الثامنة -

 .(05) 5314الدٌمقراطً فى عصر األزمة االقتصادٌة واإلصالح لعام 

تهدف الدراسة

للدراسةاإلجراءات المنهجٌة 

كما تناولت الدراسة مدخل

توصلت الدراسةكما 
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 -الثورة وعالقاتها بمعالم الدٌمقراطٌة  :  المحور الثال  : 

بعد قٌام الثورة) عن ما   Wang chaoguangدراسة ل الدراسة التاسعة :  -

5315لعام  (تجارب فً السٌاسة الدٌمقراطٌة الغربٌة فً الصٌن

: تهدف الدراسة 

 

ومن خالل العرض السابق للدراسات السابقة
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 - : القضاٌا النظرٌة
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conflict 
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 Greenstein
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 ومن هنا توصلت الدراسة لمجموعة من المقوالت النظرٌة ومنها : 

 

 
 

 
 

 

 
  سٌاسٌة فً ضوء قٌم الدٌمقراطٌة :: نشأة االحزاب ال الثانًالمبح  

 

ئ
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(45)

(40)

 (44)

األحزاب السٌاسٌة تكوٌنها ونشأتها فً ضوء قٌم الدٌمقراطٌة  -
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ك العدٌد من أزمات الواقع كمعوقات فً سبٌل التحول الدٌمقراطً كما أن هنا

 -وموقف األحزاب السٌاسٌة منها :

 األزمة االقتصادٌة كمعوق للتحول الدٌمقراطً : -

زمه التموٌل والمال السٌاسًأ

(48)

(49)

(23)
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(21) 

  -األزمة السٌاسٌة كأحد معوقات التحول الدٌمقراطً :-

- 
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- 

 
- 

 

:قافً ومعوقات التحول الدٌمقراطً تناقضات الواقع االجتماعً والث -
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  -الثورة المصرٌة وعالقاتها بمعالم الدٌمقراطٌة ::  لمبح  الثال ا



(5302 ديصنرب – أكتوبر) 44اجمللد  -حوليات آداب عني مشض     

 مشرية حمند حصن العشري 

   711 

 نتائج الدراسة التحلٌلٌة: 

ومن خالل استخدام اداة تحلٌل المضمون لبرامج وانشطة االحزاب توصلت الدراسة 

 :الى 

 -النتائج الخاصة بفئات الشكل :  -أوال:

 

 
   

 2 50.8 5 
 6 58.2 0 
 13 47.6 1 

  133 51 المجموع 
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 -خصائص العٌنة من حٌ  الخدمات التفاعلٌة المصاحبة للمادة التحلٌلٌة : 

 المواقع

فئة الخدمات التفاعلٌة المصاحبة للمادة 

 التحلٌلٌة

 

 ك

 

% 

 

 الترتٌب

 7 16.6 7 التعلٌق على المواد المنشورة
 1 00.0 14 إمكانٌة طباعة الموضوع

 4 11.9 2 نشر المادة  على الفٌس بوك
 5 58.2 15 حفظ الصفحة

 PDF 4 9.2 2تنزٌل وتحوٌل المادة المنشورة ل 
  133 45 المجموع
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pdf 

  : بالمضمونالنتائج الخاصة بفئات ثانٌاً : 
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هناك مجموعه من الدالئل والمؤشرات التً تؤكد أزمة التحول  ولاألالفرض 

الدٌمقراطً .

 -التعرف على البرامج االقتصادٌة كما وضعتها األحزاب السٌاسٌة :

 الترتٌب  % ك البرامج االقتصادٌة

18 54 1 

 11 14.6 5 

 13 10.0 0 

 11 14.6  5 

7 9.0 4 
18 54 1 
72 133  

 :النموسٌاسات  -1

 الترتٌب  % ك سٌاسات النمو

7 53 0 

 9 52.7 5 

 17 48.2 1 

02 133  
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ومع مقارنه 

البرامج التً وضعتها األحزاب مع األنشطة
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تقلٌص العجز :-5

 الترتٌب  % ك تقلٌص العجز

 5 18.1 5 إعادة هٌكلة اإلنفاق الحكومً 

 1 60.6 7 خفض اإلهدار الحالً 

اسررررتثمار قواعررررد بٌانررررات الرررردخل 

 18.1 5 والضرائب 
5 

  133 11 المجموع 

 -سٌاسات سوق العمل :  -0

 الترتٌب  % ك سٌاسات سوق العمل

 1 23 2 أعادة هٌكلة األجور والقضاء على الفقر  
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تقررردٌم إعانرررات للبطالرررة علرررى  ررررار الدولرررة 

 13 1 المتقدمة 
0 

تدرٌب الشباب لٌكونروا علرى اسرتعداد للعمرل 

 43 4 بالخارج
5 

  133 13 المجموع 

ومن خالل التعرف على أنشطة األحزاب على أرض 

الواقع
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 تموٌل االستثمارات : -4

 الترتٌب  % ك تموٌل االستثمارات

 0 9.39 1 تشجٌع االستثمارات فً األوراق المالٌة 

تشررجٌع إقامررة برررامج ومؤسسررات للتموٌررل متناهٌررة 

 1 75.7 8 الصغر للعمل بنشاط وفاعلٌة 

تشررجٌع إقامررة شررراكات بررٌن القطرراع العررام والقطرراع 

 18.1 5 الخاص
5 

  133 11 المجموع 

ومن خالل مقارنه تلك البرامج باألنشطة 

الفعلٌة لألحزاب السٌاسٌة

 -البنك المركزي والسٌاسات النقدٌة :  -2

 الترتٌب  % ك البنك المركزي والسٌاسات النقدٌة

 5 58.2 5 السٌطرة على التضخم 

 0 14.5 1 تحفٌز النمو المستدام 

 1 27.1 4 إلغاء أسعار الصرف المصطنعة
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  133 7 المجموع 

 -الروتٌن : مكافحة الفساد والقضاء على  -6

 الترتٌب  % ك مكافحة الفساد والقضاء على الروتٌن

 5 43 13 متابعه األموال المنهوبة من النظام السابق 

تطبٌرررق مركزٌرررة المحافظرررات المنخفضرررة اإلٌررررادات لتحقٌرررق 

 8 5 التنمٌة 
0 

القضرراء علررى الفسررراد فررً القطرراع الحكرررومً وتطبٌررق طررررق 

 25 10 اإلدارة الفعالة 
1 

  133 52 المجموع 

ومع مراجعه 

أنشطة األحزاب الفعلٌة
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وجررود العدٌرد مررن الطررق واأللٌرات التررً تسراهم فررً نشرأة وتكرروٌن :  الثرانىالفررض 

: األحزاب السٌاسٌة فً ضوء قٌم الدٌمقراطٌة

 :الحرٌة ( -التثقٌف السٌاسً –)االنتخابات السٌاسً  اإلصالح -1

 
 

 الترتٌب  % ك اإلصالح السٌاسً

10 01.7 

1 

 4 9.7 2 

 0 7.0 4 

15 59.5 5 
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 9 51.9 0 

41 133  

 : تم اختٌار اكثر من فئة ملحوظة : 

ومن خالل التعرف على 

-:أن فوجد على ارض الواقع األحزاب السٌاسٌة برامج أنشطة 

وإبراز 

العدالة االجتماعٌة -5

 الترتٌب  % ك العدالة االجتماعٌة

 1 03.2 18 التوزٌع العادل للثروة 
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 16 57.1 5 

 2 8.4 2 

11 18.6 0 

 9 12.5 4 

29 133  

  -الحقوق:حماٌة  -0

 الترتٌب  % ك احترام حقوق اإلنسان

 0 56 15 ال ٌجوز القبض على أحد تعسفاً 

 18 09.1 
1 

 16 04.7 5 

46 133  
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  االقتصادٌةسٌاسات التنمٌة  -4
  -كٌفٌة تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة : خصائص العٌنة من حٌ  التعرف على  -

 
 الترتٌب  % ك سٌاسات التنمٌة االقتصادٌة

1 2.5 4 

 0 12.7 0 

 7 06.8 
5 

 8 45 
1 

19 133  



 ملضنون بعض الربامج احلسبيةدراشة حتليلية  (03-52ثورة )األحساب الصياشية وأزمات التحول الدميقراطي بعد 

 111 (5302 ديصنرب – أكتوبر) 44اجمللد  -حوليات آداب عني مشض 

ومع التعرف على أنشطة األحزاب السٌاسٌة من خالل الموقع الرسمً

بٌن كل من النمط المثالً لتكوٌن األحزاب عكسٌة وجود عالقة :  الفرض الثال 

 ضوء عملٌة التحول الدٌمقراطً : فًالسٌاسٌة والنمط الواقعً 
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وبمقارنة 

 برامج األحزاب باألنشطة الفعلٌة التً تقوم بها على أرض الواقع تبٌن أنه

 الترتٌب % ك القطاعات اإلنتاجٌة والخدمٌة 

 الزراعة
فتح أسوق جدٌدة للمنتجات الزراعً و التوسع

 ة ٌالزراع
2 56.0 5 

عودة الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة إلى دورها الفاعل 

  فً التموٌل وتوفٌر مستلزمات اإلنتاج
9 47.0 1 

 5 56.0 2 تطوٌر طرق النقل وتخزٌن المحاصٌل 
 التعلٌم

 5 56.0 2 العمل على تطوٌر التعلٌم لٌلحق بركب التقدم
تموٌل إضافً من خالل الشراكة بٌن القطاع العام 

 والخاص

4 51.32 0 

 1 25.6 13 تغٌٌر المناهج ونظم تقٌٌم الطالب 
 الرعاٌة الصحٌة ثالثا : 

 1 78.9 12 تطبٌق منظومة تامٌن صحى مجانٌة للفقراء 
 5 51.32 4  بٌن المواطنٌن  الصحًزٌادة التثقٌف 
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:  خاتمة
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